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Suomen Leipuriliiton 120. vuosikokous 
15.8.2020 Helsingissä

Suomen Leipuriliiton 120. vuosikokous järjestetään lauantaina 
15.8.2020 Helsingissä, Hotelli Hilton Kalastajatorpalla, osoit-
teessa Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki. Vuosikokous alkaa 
kello 15.00 ja kokouspaikkana toimii hotellin päärakennuk-
sessa oleva State Room -kokoustila. Vuosikokouksen yhteydes-
sä ei järjestetä ns. Leipuripäiviä eli muuta ohjelmaa, vaan ne on 
siirretty ensi vuodelle 2021.

Vuosikokouksen jälkeen on mahdollisuus osallistua järjestettyyn 
omakustanteiseen buffet-ruokailuun Kalastajatorpan Merisalin 
terassilla.
- buffet-ruokailun hinta on 50 euroa / henkilö ja se maksetaan 
ennen vuosikokouksen alkua State Roomin aulatilassa (hotellin 
pääaula).
- maksua vastaan saa voucherin, jolla voi osallistua buffettiin Me-
risalissa

Pyydämme ilmoittautumaan kati.sinda@leipuriliitto.fi, 
jos osallistutte vuosikokoukseen ja/tai kokouksen jälkeiseen 
buffet-ruokailuun. Erityisesti Hotelli Kalastajatorppa tarvit-
see tiedon buffet-ruokailuun osallistuvien määrästä. 

Vaikka varsinaiset Leipuripäivät Kalastajatorpalla siirtyvät elo-
kuulle 2021, Hotelli Kalastajatorppa tarjoaa Leipuriliiton jäsenille 
ja yhteistyökumppaneille mahdollisuuden majoittua hotellissa 

14.-16.8.2020 tämänvuotisilla Leipuripäivien hinnoilla. Edelly-
tyksenä on, että hotellissa on tilaa. Mikäli haluatte viettää Helsin-
gissä ko. viikonloppua, huoneet saa ”tämänvuotiseen Leipuripäi-
vä-hintaan”. Varaustunnus on G2LEIA.

Hotellihuoneiden hinnat (sisältävät runsaan buffet-aamiaisen):

Hilton Guest Room 14-16.8.2020 (pe-su yöt)
- 131 €             yhden hengen huone / vrk
- 151 €             kahden hengen huone / vrk

Deluxe Room  14-16.8.2020 (pe-su yöt)
- 148 €             yhden hengen huone / vrk
- 168 €             kahden hengen huone / vrk

Hotellihuoneiden varaukset tehdään suoraan hotelliin, 
Hotelli Hilton Kalastajatorppa, puh. (09) 45811. (klo 10-14).

Tervetuloa mukaan!
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Suomen Leipuriliiton 
120. vuosikokous 

Suomen Leipuriliitto ry:n varsinainen vuosikokous 
pidetään lauantaina 15.8.2020 alkaen kello 15.00 
Helsingissä Hotelli Hilton Kalastajatorpalla osoitteessa 
Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki. Kokouspaikka on 
State Room-kokoustila hotellin päärakennuksessa. 

Kokouksen kulku:

   Etelä-Suomen Leipomoyrittäjät ry:n tervehdys, 
Toni Rantala, Konditoria pH7 Oy

   Vuosikokouspuhe ja vuosikokouksen avaus, Suomen Leipu-
riliiton hallituksen puheenjohtaja Kari Meltovaara.

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
- 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. 2021
- Päätetään liiton jäsenmaksusta ja liittymismaksusta v. 2021
- Päätetään seuraavan vuosikokouksen paikasta
- Päätetään kokous

Vuoden 2019 vuosikokous pidettiin Mikkelissä, 
Sokos Hotelli Vaakunan auditoriossa.
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Arvot: 

Jatkuvuus, Tasapuolisuus, 
Ammattimaisuus

Leipuriliiton visio:
 

Aktiivinen, Vahva, 
Näkyvä, Vaikuttaja 

KATSAUS LIITON TOIMINTAAN 
VUODELTA 2019
Suomen Leipuriliitto ry:n 119. toimintavuosi on takana. 

Liittomme hallituksen ja valtuuskunnan päätösten mu-
kaisesti Leipuriliiton tärkeimmät painopistealueet ovat: 
1) Edunvalvonta, 2) Liiton ja jäsenkunnan välinen yh-
teistyö, 3) Tiedottaminen ja ulkoinen viestintä. Myös lii-

ton varallisuuden hoito ja varallisuudesta saatava tuotto on tärkeä 
osa liiton toimintaa, koska vain siten liiton jäsenmaksut voidaan 
pitää myös jatkossa kohtuullisen alhaisella tasolla.

Leipuriliiton hallituksen ja valtuuskunnan helmikuussa 2017 
pitämässä yhteisessä strategiapäivässä päätetyn mukaisesti käy-
tännön työssä tulee mahdollisuuksien mukaan panostaa seuraa-
viin asioihin: 

1. kotimaisuuden arvostus ja kotimaisen leipuri-imagon nosta-
minen, 
2. proaktiivinen edunvalvonta sekä TES-asioissa että työ- ja elin-
keinopoliittisissa lainsäädäntöön liittyvissä asioissa, 
3. kansainvälisen toimintaympäristön parempi ymmärtäminen 
ja siitä tiedottaminen jäsenistölle,
4. viennin kehittämistoimenpiteiden mahdollisuuksien tutkimi-
nen eri kumppaneiden kanssa,
5. positiivisessa viestinnässä Leipätiedotuksen toiminnan hyö-
dyntäminen,
6. sidosryhmäyhteistyö opetushallituksen ja oppilaitosten kanssa, 
jotta alalle saadaan jatkossakin ammattitaitoista työvoimaa, 
7. paikallisyhdistystoimintaan vaikuttaminen,  
8. Leipuriliiton vuosikokouksen ja kesäpäivien eli Leipuripäivien 
järjestäminen yhteistyössä paikallisyhdistyksen kanssa

Näitä ja muita liiton toimintaan kuuluvia asioita toteutettiin 
vuoden 2019 aikana liiton toimiston kolmen hengen voimin. 
On kuitenkin syytä korostaa, että liiton toimintaan osallistuvien 
jäsenyritysten edustajien vapaaehtoinen työ Leipuriliiton ja sen 
jäsenyritysten hyväksi oli myös vuonna 2019 erittäin tärkeää lii-
ton toiminnan toteuttamisen kannalta.  Esimerkiksi liiton pu-
heenjohtajan Kari Meltovaaran ja valtuuskunnan puheenjohtajan 
Jari Elosen käyttämä työaika ja työmäärä Leipuriliiton asioiden 
hoitamiseen oli vuoden aikana jälleen merkittävää. Jari Elonen 

edusti Leipuriliittoa myös Elintarviketeollisuusliitto ry:n halli-
tuksessa ja työvaliokunnassa. Olennaista on huomioida, että lii-
ton puheenjohtajat eivät saa palkkaa leipomo- ja konditoria-alan 
eteen tekemästään yleishyödyllisestä työstä. Samoin myös liiton 
hallinnon henkilöiden osallistuminen Leipuriliiton edustajana 
kansainvälisiin kokouksiin oli liiton toiminnan toteuttamisen 
kannalta tärkeää.

Vuoden 2019 aikana Leipuriliiton toiminnassa korostettiin 
edelleen perheyrittäjyyttä ja kotimaista yritystoimintaa. Liiton 
toiminta on viime vuosina keskittynyt yhä selkeämmin pienten 
ja keskisuurten leipomoiden ja konditorioiden edunvalvontaan, 
kun Suomen suurimmat leipomot Fazer Leipomot Oy ja Vaasan 
Oy eivät ole enää liiton jäseniä. Molempien yritysten eroamisen 
taustalla oli Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) Leipuriliittoon 
vuonna 2010 aloittama kilpailuoikeudellinen tutkinta, johon saa-
tiin lopullinen ratkaisu elokuussa 2019.

Korkein hallinto-oikeus määräsi 20.8.2019 antamassaan pää-
töksessä Suomen Leipuriliitto ry:lle 30 000 euron seuraamus-
maksun, koska KHO katsoi, että Leipuriliitto oli antanut vuosina 
2007-2010 jäsenistölleen kilpailulain vastaisia hintasuosituksia. 
KHO:n perusteluissa muun muassa todettiin, että Leipuriliitto on 
ylittänyt asiassa sen, mitä voidaan pitää toimialayhdistyksen ta-
vanomaisena hinnoittelu- tai kustannustekijöistä tiedottamisena.

KHO:n päätös oli kirvelevä, koska Leipuriliiton tarkoitukse-
na oli tuolloin vain huolehtia siitä, että sen jäsenyritykset ovat 
hereillä, kun ”kaikki hinnat”, raaka-aineista lähtien, lähtivät hui-
maan nousuun vuonna 2007. Vaikka KHO:n päätös tuntuikin 
kokonaisuus huomioon ottaen kohtuuttomalta, Leipuriliitossa 
katsottiin, että kyseessä on kuitenkin korkeimman hallintovi-
ranomaisen lopullinen päätös, joten se täytyy hyväksyä ja sitä 
tulee kunnioittaa, eikä julkinen valittaminen auta yhtään mitään. 
Leipuriliitto toimi tuon päätöksen mukaan väärin vuosina 2007-
2010, joten asiasta pitää vain ottaa opiksi ja pitää huolta siitä, että 
tuollaista ei jatkossa pääse enää tapahtumaan. Lisäksi todettiin, 
että KHO:n päätös koski yli 10 vuotta vanhoja asioita ja tapah-
tumia. Leipuriliiton toimintatavat ovat noilta osin muuttuneet jo 
syksystä 2010 lähtien. 

Missio: 

Tietoa, Taitoa, Tuloksia, 
Toimintaedellytyksiä 

jäsenistölle
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EDUNVALVONTA
Edunvalvonta jakaantui lähinnä kolmeen alueeseen, joita ovat: A) Työehtosopimustoimintaan 
vaikuttaminen B) Elintarvikealan lainsäädäntötyöhön vaikuttaminen C) Viranomaissuhteiden 
ja muiden sidosryhmäsuhteiden hoitaminen.  

A) Työehtosopimustoimintaan vaikuttaminen

Yhteistoimintaa Elintarviketeollisuusliitto ry:n kanssa jatket-
tiin. Yhteistyö ETL:n kanssa on ollut varsin luontevaa, kun mo-
lemmat liitot toimivat Helsingin Pasilassa samassa toimitalossa ja 
samassa kerroksessa. Leipuriliiton ja ETL:n välillä on vuosikau-
sien ajan ollut voimassa yhteistoimintasopimus, jonka perusteella 
Leipuriliiton puheenjohtaja on ETL:n työvaliokunnan ja hallituk-
sen jäsen. Näissä kokouksissa Leipuriliiton puheenjohtaja pystyy 
tuomaan esille leipomoalalle tärkeitä kysymyksiä. Yhteistoimin-
tasopimukseen perustuen liiton toimitusjohtaja osallistui sekä 
Elintarviketeollisuusliiton työelämän ohjausryhmän kokouksiin 
että työmarkkinatoimikunnan kokouksiin. ETL:n leipomoyhdis-
tyksen kokoukset pidettiin Leipuriliiton hallituksen kokouksen 
yhteydessä. Liiton toimitusjohtaja oli myös viikoittain yhteydessä 
ETL:n työmarkkinapuolen asiamiehiin. 

Työehtosopimustoimintaan vaikuttamisessa oli edelleen sa-
mat haasteensa kuin aikaisemmin. Leipuriliitto ei ole neuvot-
teluosapuolena työehtosopimusneuvotteluissa, vaan ne käydään 
ETL:n ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n välillä. 
Hankaluutta vaikuttamiseen lisää myös se, että tiedossa on, että 
Elintarviketeollisuusliitto ry:n hallituksessa päätökset tehdään 
lähtökohtaisesti ETL:n suurimpien jäsenmaksun maksajien, eli 
elintarvikealan suuryritysten, näkemyksiä mukaillen. 

ETL:n ja SEL:n paikalliseen sopimiseen ja sen kehittämiseen 
liittyvät TAM-työaikamallityöryhmät aloittivat työskentelyn ke-
väällä 2017. Edellä mainittujen liittojen syksyllä 2016 solmimassa 
elintarvikealan nelivuotisessa työehtosopimuksessa (1.2.2017 - 
31.1.2021) sovitun mukaisesti työaikamallityöryhmien ”tehtävä-
nä on luoda ja kehittää työehtosopimusten työaikamääräyksistä 
poikkeavia työaikamalleja, jotka vastaavat käytännön tarpeisiin, 
joita elintarviketeollisuuden muuttunut työympäristö edellyttää, ja 
jotka voidaan ottaa osaksi työehtosopimusta työehtosopimuskau-
den aikana. Työaikamallien tuleminen osaksi työehtosopimusta 
edellyttää liittojen hallintojen hyväksyntää, minkä jälkeen ne ovat 
vapaasti, osana työehtosopimusta, otettavissa käyttöön paikallises-
ti luottamusmiehen kanssa”. Vuoden 2019 aikana kävi kuitenkin 
selväksi, että SEL ei lupauksistaan huolimatta tälläkään kertaa 
ole tosissaan neuvottelemassa todellisten uusien työaikamallien 
käyttöönottamisesta. Näyttää vahvasti siltä, että tämänkään so-
pimuskauden (2017-2021) aikana ei leipomoalan työntekijöitä 
koskevaan työehtosopimukseen saada edes niitä joustomahdol-
lisuuksia, jotka ovat jo muissa elintarvikealan työehtosopimuk-
sissa. Yleisesti tunnettu tosiasia on, että leipomoalan työehto-
sopimus on Suomen teollisuuden aloista ”kaikkein jäykin” työ-
ehtosopimus ja tästä jäykkyydestä kärsivät erityisesti pienet ja 
keskisuuret leipomo- ja konditoriayritykset. 

Toimitusjohtaja toi vuoden aikana muun muassa Leipuri-leh-

1.
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den pääkirjoituksissa 3/2019 ja 6/2019 esille sitä, että suomalai-
sessa työmarkkinajärjestelmässä työnantaja- ja työntekijäliittojen 
välillä solmituilla sopimuksilla, eli kartellimääräyksillä, toisaalta 
rajoitetaan yritysten välistä kilpailua ja toisaalta syrjitään työnan-
tajaliittoon kuulumattomia yrityksiä. Tuota tosiasiaa ei Suomessa 
haluta vain millään myöntää. Ajatushautomo Libera on tehnyt 
kantelun EU-komissiolle yleissitovan työehtosopimusjärjestel-
män syrjivyydestä, mutta sen käsittely oli vuoden 2019 lopussa 
EU:ssa vielä kesken. Liiton toimitusjohtaja avusti Liberan asian-
ajajaa hänen tehdessään kirjallista lausuntoa asiassa EU-komis-
sioille.

B) Elintarvikealan lainsäädäntötyöhön vaikuttaminen
Vuoden aikana erityisesti elinkeinopuolen asioissa pyrittiin 

vaikuttamaan uusiin leipomoalaan kohdistuviin säännöksiin, oh-
jeisiin ja myös näiden valmisteluun. Tavoitteena oli se, että val-
tiovallan taholta ei säädetä uusia säännöksiä, joilla heikennetään 
leipomoalan kilpailukykyä.

Leipuriliitosta oltiin helmikuussa ”karjapiirakka-asiassa” mai-
tojauheen käyttöön liittyen yhteydessä Ruokavirastoon. Eräät 
leipomoyritykset olivat hakeneet karjalanpiirakalle 2000-luvun 
alkupuolella EU:n Aito perinteinen tuote -merkin (APT) tuottee-
seen liittyneen reseptin ja siihen liittyvän ainesosaluettelon pe-
rusteella. Tuohon ainesosaluetteloon oli kuulunut muun muassa 
maitojauhe. APT-merkki oli siis myönnetty yrityksille tiedostaen, 
että tuotteessa käytetään maitojauhetta. Yritykset olivat käyttä-
neet tätä reseptiään muuttumattomana siitä lähtien, kun merkki 
oli heille myönnetty. Tammikuussa Ruokavirasto oli kuitenkin 
tulkinnut asiaa uudella tavalla ja katsonut, että tämä melkein 
kaksi vuosikymmentä kestänyt käytäntö ei olisikaan enää ns. 
”laillinen”. Leipuriliiton yhteydenoton jälkeen Ruokavirastosta 
ilmoitettiin, että ”elintarvikevalvontayksiköihin ympäri maata on 
nyt tarkennettu, että tässä tilanteessa mm. maitojauheen käyttöön 
karjalanpiirakan valmistuksessa ei tule puuttua ja että Ruokavi-
raston linjaus on yhtäläinen tavallisen ja laktoosittoman maito-
jauheen välillä”.

C) Viranomaissuhteiden ja muiden 
sidosryhmäsuhteiden hoitaminen  

Yhteistyötä Opetushallituksen kanssa jatkettiin. Liiton toimi-
tusjohtaja oli mukana jäsenenä Opetushallituksen ylläpitämässä 
Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmän asiantuntija-
verkostossa. Osaamisen ennakointifoorumi on koulutuksen ja 
työelämän yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää koulutuksen 
ja työelämän yhteistyötä. Foorumiin kuuluu yhdeksän ennakoin-
tiryhmää, jotka edustavat eri aloja. Ennakointiryhmiin kuuluu 
oman alansa työelämän ja koulutuskentän asiantuntijoita. Heidät 
on nimetty ajalle 2017 – 2020. Ennakointiryhmien tehtävänä on 
ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita sekä kehittää koulutusta.

Leipuriliitto lähetti lausunnon Opetushallitukseen lokakuussa 
2019 koskien lausuntopyyntöä elintarvikealan perustutkinnon 
perusteiden luonnoksesta.

Lausunnossa Leipuriliitto ensinnäkin vaati, että leipomoteol-
lisuuden prosessien ohjaus ja käynnissäpito on ehdottomasti 
säilytettävä pakollisena osana perustutkintoa leipomoalan osaa-
misalalla. Toiseksi Leipuriliitto esitti huolensa siitä, että onko 

konditoria-alan koulutus jatkossa riittävää, jos siihen annetaan 
opetusta, luonnoksessa mainitun mukaisesti, 25 osp:n verran. 
Opetushallituksen tulee harkita tarkkaan, pitääkö kondito-
ria-alan opetusta lisätä nyt ehdotetusta 25 osaamispisteestä vai 
onko tuo riittävä määrä siihen, että monipuolinen kädentaito 
konditoria-alalla säilyy myös tulevaisuudessa Suomessa. Lopuk-
si Leipuriliitto totesi jäsenkunnalta tulleen palautteen pohjalta, 
että perustutkintoa suoritettaessa ja opetusta annettaessa tulee 
kiinnittää vahvemmin huomiota työyhteisössä toimimiseen ja 
normaaleihin työelämän pelisääntöihin. Tällaisia ovat  mm. sovi-
tuista asioista ja aikatauluista kiinnipitäminen ja palautteen vas-
taanottaminen ja sen mukaan oman toiminnan kehittäminen. 
Oppilaiden ymmärrys siitä, mitä kaikkea muuta kuin pelkkää 
leipomista ja konditoriatuotteiden valmistamista leipomoissa/
konditorioissa työskentelyyn kuuluu, on monella oppilaalla liian 
heikolla tasolla.

Aktiivista yhteistyötä jatkettiin myös leipomoalan koulutus-
ta antavien ammatillisten oppilaitosten kanssa sekä kilpailutoi-
minnan yhteydessä että muissa yhteyksissä. Esimerkiksi Rinkeli 
Grand Prix -kilpailu järjestettiin Stadin ammatti- ja aikuisopiston 
Prinsessantien yksikössä Helsingissä. Samassa paikassa pidettiin 
myös sidosryhmille tarkoitettu Hyvän Leivän Ystävien Salonki 
joulukuussa.

ETL:n leipomoyhdistyksen kokoukset pidettiin Leipuriliiton 
hallituksen kokouksen yhteydessä. Leipuri-lehden toimituspääl-
likkö osallistui ETL:n viestintätoimikunnan kokouksiin. Näihin-
kin kokouksiin osallistumisella pyrittiin varmistamaan, että liiton 
toimistolla on ajankohtaista tietoa elintarvikealalla esillä olevista 
asioista. Kokouksista saatua tietoa välitettiin jäsenistölle jäsenkir-
jeiden ja muiden tiedotteiden avulla.  

Kaupan osalta tärkeimpänä yhteistyötahona ja vaikuttamisen 
kohteena toimi Päivittäistavarakauppa ry PTY. 

Liiton toimistosta oltiin vuoden aikana erilaisissa asioissa yh-
teydessä myös sekä elintarvikealan terveystarkastajiin että elin-
tarvikealan työsuojelutarkastajiin. Vuoden aikana pyrittiin vai-
kuttamaan siihen, etteivät viranomaisten toimenpiteet ja suun-
nitelmat vaikeuta (ainakaan kohtuuttomasti) leipomoyritysten 
toimintaedellytyksiä.

Sidosryhmät/yhteistyökumppanit
Yhteistyötä jatkettiin monella tapaa myös leipomoalan raa-

ka-ainetoimittajien, konetoimittajien ja muiden tavarantoimit-
tajien kanssa. Tämä tuli näkyvästi esille mm. vuosikokouksen 
yhteydessä pidetyssä ammatillisessa näyttelyssä, johon osallistui 
41 näytteilleasettajaa 46 osastolla.

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR 
Leipuriliitto jatkoi Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR ry:n jä-

senenä. Leipuriliitto on ollut VYR:n jäsen vuodesta 2010. VYR 
tukee kansallisen viljastrategian toteutumista parantamalla vil-
jaketjun kannattavuutta ja sen toimivuutta. Leipuriliiton tavoit-
teena on varmistaa yhteistyöllä laadukkaan ja kilpailukykyisen 
viljaraaka-aineen saanti leipomoteollisuudelle. VYR:n keskeinen 
hanke vuoden aikana oli markkinaseurannan ja viestinnän ke-
hittäminen.
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Tämä painopistealue jakautuu lähinnä neljään osaan, joita ovat Leipuriliiton toimiston 
ja kentän tiivis ja läheinen yhteistoiminta, sisäinen viestintä, paikallisyhdistystoiminnan 
ohjaus ja kehittäminen ja kaikenkokoisten leipomoiden tarpeiden huomioiminen.

A) Liiton toimiston ja kentän tiivis ja läheinen 
yhteistoiminta

Puhelinneuvonta ja muu palvelu
Leipuriliiton noin 260 jäsenyritystä saivat konkreettista pal-

velua niin työlainsäädäntöön (ml. työturvallisuusasiat), työeh-
tosopimuksiin kuin elinkeinolainsäädäntöön liittyvissä asioissa. 
Palvelu jakaantui sekä puhelinneuvontaan että työpaikalla annet-
tavaan apuun yrityksen yksittäisissä ongelmatilanteissa. 

Puhelinneuvonta oli vuonna 2019 edelleen yksi liiton tär-
keimmistä jäsenmaksuun sisältyvistä jäsenpalveluista. Puhelin-
neuvonnan määrä osoittaa, että jäsenistö ottaa tarvittaessa yh-
teyttä Leipuriliiton toimistoon, sekä työsuhdekysymyksiin että 
elinkeinopuolen asioihin liittyvissä kysymyksissä. 

Myös Leipuriliiton ja Elintarviketeollisuusliitto ETL ry:n vä-

lisen yhteistoimintasopimuksen (palvelusopimuksen) mahdol-
listamaa suoraa yhteydenottoa työsuhdekysymyksissä ETL:n 
työmarkkina-asiamiehiin, erityisesti ETL:n leipomoalan toimi-
alapäällikköön Nora Wetterstrandiin ja asiamies Annaleena 
Pentikäiseen käytettiin vuoden aikana runsaasti hyväksi. 

Liittojen välinen yhteistoimintasopimus mahdollistaa myös 
monipuolisen tes- ja työlainsäädäntömateriaalin toimittamisen 
ETL:stä Leipuriliittoon. Tätä materiaalia välitettiin liittomme jä-
senistölle postin ja sähköpostin välityksellä.

Yrityksille annettavan puhelinneuvonnan lisäksi Leipuriliiton 
edustaja osallistui myös erilaisiin neuvotteluihin, jotka koskivat 

LIITON JA JÄSENKUNNAN 
VÄLINEN YHTEISTYÖ

2.

Leipuripäivien illalliselle kokoonnuttiin kaup-
pakeskus Stellan Tähtitorille, jossa puitteet 
olivat erilaiset, mutta erittäin hyvin toimivat.
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Leipuriliiton puheenjohtajistoon kuuluvat valtuuskunnan puheenjoh-
taja Jari Elonen (vas.) hallituksen varapuheenjohtaja Harri Jaakkola, 
hallituksen puheenjohtaja Kari Meltovaara sekä valtuuskunnan vara-
puheenjohtaja Anttu Rautio.

Vuosikokouksessa Mikkelissä juhlapuheen piti Suomen pankin pää-
johtaja Olli Rehn (vas.), joka sai kiitokseksi Timo Parkkoselta upeaan 
leipäkoriin kätketyn ruislimpun. Korin oli taituroinut Keijo Mustonen. 

työpaikalla ilmenneitä työnantajan ja työntekijän välisiä erimie-
lisyystilanteita. Näitä neuvotteluja käytiin useimmiten siten, että 
neuvotteluihin osallistui työntekijän apuna myös työntekijäliiton 
(esim. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n) edustaja. 

Leipuriliitosta annettiin vuoden aikana apua ja neuvontaa 
myös tapauksiin, jotka liittyivät työsuojelutarkastuksessa ja/tai 
terveystarkastuksessa yrityksessä ilmenneisiin ongelmiin. Näissä 
asioissa oltiin yhteydessä suoraan myös ETL:n asiamiehiin. Li-
säksi Leipuriliitosta annettiin vuoden aikana apua ja neuvontaa 
erilaisiin yrityksille esitettyihin vahingonkorvausvaatimuksiin. 

Leiko-palvelu
Vuoden aikana Leikoon liittyi 11 uutta leipomoa/konditoriaa. 

Vuoden 2019 lopussa Leiko-palvelussa oli mukana 66 leipomoa/
konditoriaa ja 13 raaka-ainetoimittajaa. 

Leiko-palvelun käyttäjiä (ns. loppukäyttäjiä) ovat sekä Leipu-
riliiton jäsenyrityksinä olevat leipomo- ja konditoria-alan yri-
tykset että leipomo-/konditoria-alan raaka-ainetoimittajat, jotka 
luovuttavat raaka-ainetietonsa Leiko-palvelussa mukana olevien 
Leipuriliiton jäsenyritysten käyttöön. Leipomoyritykset syöttä-
vät palveluun tuotteidensa reseptit ja saavat palvelusta reseptien 
perusteella lasketut ja koostetut pakkausmerkinnät. Raaka-aine-
toimittajat eivät näe toistensa tietoja. Myöskään leipomo- ja kon-
ditoria-alan yritykset eivät näe toistensa tietoja. Missään muussa 
Pohjoismaassa raaka-ainetoimittajat eivät ole näin laajalla joukol-
la mukana vastaavanlaisissa projekteissa.

Palvelu on Suomen Leipuriliiton jäsenyrityksille suunnattu 
jäsenpalvelu, joten palvelussa mukana olevien leipomoiden ja 
konditorioiden tulee olla Suomen Leipuriliiton jäseniä. Raaka-ai-
netoimittajat rekisteröityvät palveluun yhteistyökumppaneina.

Leiko käynnistyi kesäkuussä 2017 (Leiko.fi verkkopalvelu). 
Leiko-palvelu tuottaa automaattisesti pakkausmerkintöihin tar-
vittavat tiedot, kuten ainesosaluettelot, allergeenit ja ravintoarvot. 
Palvelun taustalla ovat 13.12.2016 tiukentuneet vaatimukset pak-
kausmerkinnöille (EU:n elintarviketietoasetus). 

Yritysvierailut 
Liiton ja jäsenkunnan välistä yhteistoimintaa toteutettiin 

myös siten, että liiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen ja Leipu-
ri-lehden/Leipuriliiton toimituspäällikkö Elina Matikainen kä-
vivät mahdollisuuksien mukaan tutustumassa eri jäsenyritysten 
toimintaan. Leipuri-lehden toimituspäällikkö teki vierailujen yh-
teydessä monia yritysesittelyjä Leipuri-lehteen.

Vuosikokous- ja kesäpäivät
Liiton 119. vuosikokous ja kesäpäivät pidettiin elokuussa 

Mikkelissä vähän yli 400 osallistujan voimin. Tapahtumapaik-
kana toimi Original Sokos Hotel Vaakuna. Yhdessä Leipuriliiton 
kanssa tilaisuutta isännöi ja emännöi Savon Leipomoyhdistys ry. 
Osallistujista pääosa oli leipomoiden edustajia, mutta mukana 
oli runsaasti myös leipomoteollisuutta palvelevan teollisuuden, 
kaupan ja palveluiden tuottajien edustajia. 

Kesäpäivät aloitettiin perjantaina 9.8.2019 Ravintoraisio Oy:n 
järjestämällä Raisio Open -golfkilpailulla, joka pelattiin Annilan 
Golfkeskuksen Golf Porrassalmen kentällä. Kilpailuun osallistui 

Leipuriliiton hallituksen puheenjohtaja Kari Meltovaara totesi ensim-
mäisessä vuosikokouspuheessaan hallituksen puheenjohtajana, 
että leipomoala on vahva ja perinteikäs toimiala, mutta viime aikoina 
sekin on ollut muutosten kourissa. Kilpailijoiksi ovat nousseet muun 
muassa kauppojen paistopisteet ulkomaisine tuotteineen, jotka tuo-
tetaan toisenlaisilla työehdoilla kuin suomalaiset leipomo- ja kondi-
toriatuotteet.
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Condite tarjosi Leipuripäivillä jo perinteeksi muodostuneen tavarantoi-
mittajien näyttelyn jälkeisen musiikkihetken, jossa tällä kerralla esiin-
tyivät laulaja Katri Ylander ja kitaristi Ilkka Koskinen.

Mikkelissä pidettyjen Leipuripäivien tavarantoimittajien näyttelyssä oli 
kaikkiaan 46 osastoa. Näyttelypaikkana toimi Hotelli Vaakunan auto-
halli.

46 pelaajaa (5 naista ja 41 miestä). Peli saatiin pelata mukavassa 
pilvipoutaisessa säässä.  Palkinnot jaettiin heti kilpailun jälkeen 
klubitalon pihapiirissä. Perjantai-iltana nautittiin Valio Oy:n tar-
joamasta perinteisestä juustobuffetista salaatteineen, viineineen 
ja muine juomineen. Juustobuffet tarjottiin tällä kerralla komeis-
sa puitteissa mikkeliläisessä Konserttitalo Mikaelissa. Musiikista 
vastasivat Unholan Pojat solistinaan Salla Alatalo.

Lauantaina 10.8.2019 käynnistyi Leipuriliiton virallinen vuo-
sikokous kello 9.30. Tavarantoimittajien ammatillinen näyttely 
avautui kello 10 Hotelli Vaakunan Areenalla eli K2-autohallissa.  
Siihen osallistui 41 näytteilleasettajaa 46 osastolla. Tavarantoimit-
tajien näyttelyllä on vakiintunut ja tärkeä asema Leipuripäivillä 
järjestettävänä ammatillisena leipomoalan messutapahtumana. 
Näyttelyn jälkeen Condite Oy:n järjestämässä rennossa musiik-
kituokiossa tunnelmoi Katri Ylander kitaristi Ilkka Koskisen 
säestämänä. Samalla nautittiin lasilliset kuohuvaa. Fazer Myllyn 
lauantaina järjestämän lastenretken kohde oli SuperCorner Mik-
keli. Mukana oli 26 lasta.  

Juhlaillalliselle kokoonnuttiin kauppakeskus Stellan Tähtito-
rille. Illallispaikka oli hieman totutusta poikkeava, mutta kaikki 
toimi erinomaisesti.  Illallisen juonsi monitoimitaiteilija Jarkko 
Tamminen, joka huolehti myös illan ohjelman viihteellisestä 
osiosta. Alkuruuan kohdalla paikalle saapui myös arvovaltainen 

Valio tarjosi juustobuffetin Mikkelin Leipuripäivillä konserttitalo Mikae-
lin upeissa tiloissa.

vieras, itse Marsalkka Mannerheim, jota esitti näyttelijä Timo 
Närhinsalo. Lopuksi nautittiin bilebändi Lipsasten esittämästä 
musiikista. Illallisen jälkiruokana maisteltiin Savon Leipomoyh-
distys ry:n jäsenyritysten valmistamia kakkuja, joita oli yksitoista 
erilaista. Leipuripäivillä on vuosikymmeniä noudatettu perin-
nettä, jossa tapahtuman järjestävän isäntäpaikallisyhdistyksen 
jäsenleipomot tarjoavat viikonlopun aikana eri tilaisuuksissa 
maisteltavat ruokaleivät sekä illallisella tarjottavat jälkiruokaka-
kut. Jokaisen kakun yhteyteen oli merkitty sen valmistaneen lei-
pomon nimi, jotta tiedettiin, minkä leipomon kakkua maisteltiin. 

Vuosikokouksen kulku
Vuosikokous pidettiin Hotelli Vaakunan juuri uusitussa audi-

toriossa. Tilaisuuden juontajana toimi Savon Leipomoyhdistys 
ry:n edustajana Timo Parkkonen. Hän toivotti kaikki osanotta-
jat tervetulleiksi Mikkeliin 55 vuoden tauon jälkeen. Juhlapuhu-
jaksi vuosikokoukseen oli saapunut Suomen Pankin pääjohtaja 
Olli Rehn. Hänen jälkeensä Kari Meltovaara piti ensimmäisen 
vuosikokouspuheensa Leipuriliiton hallituksen puheenjohtaja-
na. Lopuksi pidettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden jäsenten 
muistoksi. 

Tämän jälkeen Kari Meltovaara avasi vuosikokouksen viral-
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Leipuripäivien lastenretki suuntautui SuperCorner Mikkeliin ja sen 
tarjosi Fazer Mylly.

Leipuripäivien juhlaillallisella oli jälkiruokana alueen leipomoiden val-
mistamia kakkuja, joita oli kaikkiaan yksitoista erilaista. 

lisesti. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Savon Leipomoyh-
distys ry:n puheenjohtaja Anttu Rautio ja sihteeriksi kutsuttiin 
Mika Väyrynen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi va-
littiin Pirita Huikuri, Ramin Konditoria Kahvila Oy ja Hanna 
Niskanen, Aetoleipuri Oy. Vuosikokouksen aluksi esiteltiin tilin-
päätös, tase, tuloslaskelma ja tilintarkastuskertomus sekä esitet-
tiin valtuuskunnan lausunto. Niiden perusteella tilinpäätös vah-
vistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Palkkioiden 
ja kulukorvausten osalta päätettiin jatkaa pitkäaikaista käytäntöä 
eli hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille ja puheenjohtajille ei 
makseta palkkioita. Kulut, matkat ja majoitukset korvataan ja 
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan päivärahat. Tilintarkas-
tajalle maksetaan laskun mukaan. 

Kokouksessa valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi vuo-
sille 2020-2022 Harri Jaakkola, Leivon Leipomo Oy.  Valtuus-
kunnan puheenjohtajana jatkamaan valittiin Jari Elonen, Elonen 
Oy Leipomo. Samoin valtuuskunnan varapuheenjohtajana valit-
tiin jatkamaan Anttu Rautio, Kotileipomo Siiskonen Oy. 

Valtuuskunnan jäsenten lukumäärässä päätettiin jatkaa en-
tistä käytäntöä eli valtuuskuntaan kuuluvat puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja yksi edustaja jokaisesta paikallisyhdistyksestä 
(14). Samoin päätettiin jatkaa siten, että valtuuskunnan jäseninä 
toimivat kulloinkin virassa olevat paikallisyhdistysten puheen-
johtajat, siis 14 henkilöä. Edelleen jatkuu myös se käytäntö, että 
mikäli paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ei voi osallistua val-
tuuskunnan kokoukseen, hänen äänivaltaisena sijaisenaan voi 
toimia kyseisen paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja.

Vuosikokouksen päätöksellä liiton tilintarkastajana jatkaa 
Sauli Salmi KHT ja varatilintarkastajana KHT-yhteisö Pricewa-
terhouseCoopers Oy.

Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2020 hyväksyttiin 
hallituksen ja valtuuskunnan esittämässä muodossa. Kokouk-
sessa päätettiin, että Leipuriliiton jäsenmaksu perustuu edelleen 
sekä yrityksen/konsernin liikevaihtoon perustuvaan perusjäsen-
maksuun että työntekijäkohtaiseen jäsenmaksuun. Yritys- ja kon-
sernikohtaiset perusjäsenmaksut ovat seuraavat:

liikevaihto milj. euroa  perusjäsenmaksu euroa
yli 50 milj.   5000
yli 15    1500
yli 10    1200
yli 5    900
yli 1,5    600
alle 1,5    350

Työntekijäkohtainen jäsenmaksu on 18 euroa/työntekijä. 
Työntekijäkohtaista jäsenmaksua maksetaan niistä yrityksen 
työntekijöistä, joihin sovelletaan leipomoiden työntekijöitä kos-
kevaa työehtosopimusta, elintarvikealan työehtosopimusta, elin-
tarvikealan autonkuljettajien työehtosopimusta sekä yrityksen 
ylemmistä toimihenkilöistä.

Leipuriliiton minimijäsenmaksu on 400 euroa. Yritykset, joi-
den liikevaihto on alle 1,5 miljoonaa euroa ja joissa sovelletaan 
muita kuin yllä mainittuja (ETL:n) neuvottelemia työehtosopi-
muksia, minimijäsenmaksu on 250 euroa. Liittymismaksu on 
100 euroa ja henkilöjäsenmaksu 75 euroa. 

Leipuripäivien perinteisen Raisio Open Golf-turnauksen iloinen par-
haimmisto vasemmalta lukien Valtteri Tuomisto, Anttu Rautio, Mikko 
Heikkinen (miesten sarjan voittaja), Tiina Aspelin (naisten sarjan voit-
taja) ja Isto Huikuri, jonka vierellä ovat kilpailua isännöineet Ravinto-
raision Petri Liimatainen, Marjo Lehtinen ja Ilkka Ojansivu. 
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Leipuriliitto järjesti jäsenistölleen messumatkan Südback-messuille Stuttgartiin 20.-23.9.2019. Messuilla vierailtiin mm. paikallisen Leipuriliiton 
osastolla, jonka toimitusjohtaja Stefan Körber kuvassa eturivissä keskellä tuliaislahjan kera.

Konserniyritykset maksavat vain yhden perusmaksun, mutta 
työntekijämaksu maksetaan kaikista konsernin leipomotoimin-
taan kuuluvista työntekijöistä. Jäsenet voivat valintansa mukaan 
maksaa jäsenmaksun kerralla tai kahdessa erässä, puolet helmi-
kuun lopussa ja puolet viimeistään toukokuun lopussa. 

Vuosikokouksen hyväksymän vuoden 2019 tulo- ja menoar-
vion mukaan budjetoidut jäsenmaksutulot ovat 160 000 euroa. 
Vuosikokouksen päätöksellä Leipuriliitto voi hallituksen esityk-
sen mukaisesti maksaa/tilittää em. jäsenmaksutuloista jäsen- ja 
yhteistoimintamaksuja mm. Leipätiedotus ry:lle, ETL ry:lle, kan-
sainvälisille järjestöille (AIBI, CEBP, UIBC) sekä Vilja-alan yh-
teistyöryhmä VYR:lle.

Mikäli arvioidut jäsenmaksutulot toteutuvat, jää liiton varsi-
naiseen toimintaan em. maksujen jälkeen noin 36 300 euroa. Lii-
ton vuosittainen toiminta perustuu siis edelleen olennaiselta osin 
sijoitustoiminnasta saatuihin tuloihin. Sijoitustoiminnan varojen 
turvaaminen ja tuottojen pitäminen mahdollisimman korkealla 
tasolla palvelee suoraan liiton jäsenistön etua. Vain niiden avulla 
on mahdollista pitää jäsenmaksut kohtuullisen alhaisella tasolla 
ja turvata kuitenkin samalla Leipuriliiton vuosittaiseen toimin-
taan tarvittavat tulot. 

Vuosikokous päätti lopuksi, että seuraava vuosikokous ja ke-
säpäivät pidetään Helsingissä 14.-16.8.2020. Kutsun esitti Ete-
lä-Suomen Leipomoyrittäjät ry:n puheenjohtaja Mika Gilan. 

Südback-messumatka 20.-23.9.2019 
Leipuriliitto järjesti messumatkan Südback-messuille Stutt-

gartiin 20.-23.9.2019. Matkalle osallistui 33 henkilöä. Kahden 
vuoden välein järjestettävät Südback-messut ovat IBA-messujen 
ohella Saksan tärkein messutapahtuma. Messumatkalla tutustut-
tiin messujen lisäksi myös kolmen paikallisen leipomon/kondi-
torian toimintaan. Lisäksi kuultiin kattavaa tietoa Saksan leipo-
moalan tilanteesta, kun Leipurin Oyj tarjosi mielenkiintoisen ja 
asiatäytteisen esitelmätilaisuuden Saksan leipomoteollisuudesta 
ja ruoka-alan trendeistä. Luennoitsijoina olivat Uniferm Gmbh:n 
aluepäällikkö sekä Ireks Gmbh:n kansainvälisen myynnin joh-
taja. 
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mo- ja vilja-alaa sekä elintarvikealaa yleensä. Lehden keskeistä 
sisältöä olivat yritysesittelyt, joita oli niin kotimaisista kuin myös 
muiden maiden leipomoista. Haastatteluja tehtiin leipomo- ja 
elintarvikealalla toimivista henkilöistä. Lehdessä raportoitiin 
myös jäsenleipomoiden ja paikallisyhdistysten tapahtumista, 
kuten merkki- ja vuosipäivistä, yrittäjäpalkinnoista ja yrityskau-
poista. Artikkeleissa tuotiin esille alan ajankohtaisia asioita mm. 
lainsäädännöstä, koulutuksesta, raaka-aineista, pakkauksista, 
sekä leipomo- ja elintarvikealan messutapahtumista. Lehdessä 
olivat esillä myös elintarvikealan uutiset ja uutuudet, kilpailutu-
lokset ja ravitsemusuutiset sekä Leipätiedotuksen erilaiset akti-
viteetit.

Myös alan kilpailutoiminnasta kirjoitettiin Leipurissa. Koti-
maisista kilpailuista oli raportti Rinkeli Grand Prix -kilpailuista, 
jotka pidettiin helmikuun alussa Helsingissä. 

Vuoden Leipäkauppa -voittajan palkitsemisesta helmikuussa 
Helsingissä raportoitiin Leipurissa laajassa artikkelissa, samoin 
elokuun alussa Mikkelissä pidetyistä Leipuripäivistä oli lehdessä 
laaja raportti. Leipurin työmarkkinapalstalle kirjoitti Elintarvike-
teollisuusliitto ry:n toimialapäällikkö Nora Wetterstrand. Hän 
käsitteli kirjoituksissaan vuosilomalain uudistusta sekä vuoden 
2020 alussa voimaan tullutta työaikalakia. Leipurin kolumnistina 
jatkoi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Leipuri-lehden ja kesäpäiväliitteen lisäksi liiton julkaisutoi-
mintaan kuului vuoden 2018 vuosikertomuksen julkaiseminen. 
Vuosikertomus koostui kahdesta osiosta: katsauksesta liiton toi-
mintaan vuodelta 2018 ja leipomoalan toimintaympäristöä laa-
jemmin käsittelevästä vuosikatsauksesta. Vuosikertomus sisälsi 
myös tuloslaskelman ja taseen. Vuosikertomus ilmestyi kesä-
kuussa 28-sivuisena. Se lähetettiin jäsenleipomoille sähköisenä 
versiona, mutta se oli haluttaessa mahdollista saada Leipurilii-
tosta myös painettuna. 

Oppikirjojen myynti 
Leipomoalan opiskelijoille ja jäsenistölle myytiin oppikirjoja. 

Uusin niistä on vuonna 2017 valmistunut ruokaleivän valmistus-
ta käsittelevä oppikirja Leivonnan teknologia – Ruokaleipä.  Teos 
on käsikirjatyyppinen perusteos siitä, miten ruokaleipää valmis-
tetaan suomalaisissa leipomoissa. Liiton toimistosta oli saatavilla 
myös Leipomoalan Edistämissäätiön tuottamia ja uusintapainos-
ten osalta Leipuriliiton kustantamia oppikirjoja kahvileivän ja 
konditoriatuotteiden valmistuksesta. Myös Leipuriliiton histo-
riikkikirjaa ”Suomen Leipuriliitto 1900-2010 Katsaus leipomo-
alan historiaan” oli edelleen saatavissa.

Jäsentiedotteet
Ajankohtaisista asioista tiedotettiin jäsenistölle Leipuri-leh-

den lisäksi myös jäsenkirjeiden, sähköpostin ja kotisivujen vä-
lityksellä. 

Jäsentiedotteita lähetettiin jäsenistölle 46 kappaletta. Jäsentie-
dotteiden yhteydessä lähetettyjen liitteiden joukossa olivat mm. 
vuosikertomus sekä ehdotukset tulevan vuoden toimintasuunni-

B) Sisäinen viestintä

Julkaisu- ja tiedotustoiminta

Leipuri-lehti

Leipuri-lehdestä ilmestyi vakiintuneeseen tapaan kahdeksan 
numeroa vuonna 2019. Lehti jatkaa Leipuriliiton pitkää jäsenleh-
tiperinnettä, sillä se on perustettu jo vuonna 1903. Leipuri-lehti 
onkin leipomoalan johtava ammattijulkaisu Suomessa. Lehden 
numero 2/2019 postitettiin mahdollisimman kattavasti suoma-
laisiin päivittäistavarakauppoihin. Leipuri 4/2019 lähetettiin jä-
senhankintamielessä myös niihin suomalaisiin leipomoihin, jot-
ka eivät ole Leipuriliiton jäseniä. Leipurin 5/2019 eli heinäkuun 
numeron välissä meni lukijoille myös vuosikokousliite ja -oh-
jelma.  Vuosikokousliitteessä oli 56 sivua ja se lähetettiin myös 
kaikille vuosikokoukseen ja kesäpäiville osallistuneille. Leipurin 
kahdeksan numeron yhteenlaskettu sivumäärä vuonna 2019 oli 
360 sivua. 

Liiton toimitusjohtaja (Leipuri-lehden päätoimittajan roolis-
sa) käsitteli pääkirjoituksissaan alkuvuonna otteita Paranoidil-
ta optimistilta (Risto Siilasmaa), kilpailu- ja kuluttajaviraston 
vallan hajauttamistarvetta muille viranomaisille, ammatillisen 
osaamisen tulevaisuutta sekä sitä, miten yleissitovat työehtoso-
pimukset syrjivät järjestäytymättömiä yrityksiä. Heinäkuisen 
lehden pääkirjoituksen aiheena olivat hyvät neuvottelusuhteet, 
jotka näyttävät olevan usein tärkeämpiä kuin itse neuvottelujen 
tulokset. Syksyn ensimmäisen lehden pääkirjoituksen aiheena oli 
jälleen järjestäytymättömien yritysten syrjintä. Vuoden kahdessa 
viimeisessä lehdessä pohdittiin pääkirjoituksissa leipomotyölakia 
ja sen soveltamisalaa sekä pelirohkeutta, jota tarvitaan niin jalka-
pallokentällä kuin työmarkkinaelämässäkin. 

Leipuri-lehden artikkeleiden aiheet käsittelivät laajasti leipo-
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telmaksi ja budjetiksi. Jäsentiedotteet lähetettiin jäsenistölle säh-
köpostin välityksellä. Tämä mahdollisti nopeamman, laajemman 
ja myös tasapuolisemman tiedottamisen jäsenkunnalle

Kotisivut
Kotisivut toimivat liiton viestikanavana sekä jäsenistölle että 

ulospäin. Sivuille päivitettiin vuonna 2019 säännöllisesti Leipu-
riliiton ja leipomoalan uutisia.

Facebook ja Twitter
Leipuriliitolla on kaksi Facebook-sivua. Toinen niistä on Vuo-

den Leipäkauppa -kilpailua ja sen finalistien yleisöäänestystä var-
ten. Nämä yleisöäänet ovat yhtenä valintakriteerinä, kun raati 
valitsee finalistikaupat loppukilpailuun. Toinen Facebook-sivu 
on Leipuriliiton tapahtumia varten. Sivulle päivitetään liiton eri-
laisia tapahtumia, kuten Leipuripäivät, Leipuri-lehden ilmesty-
minen, kilpailut jne.  Leipuriliiton omalla, vuonna 2018 avatulla 
twitter-tilillä twiitataan Leipuriliiton omista tapahtumista sekä 
myös erilaisista leipomoalan ajankohtaisista asioista.

C) Paikallisyhdistysten toiminnan ohjaus ja 
kehittäminen

Paikallisyhdistystoiminnan aktiivisuus vaihteli vuoden aikana 
alueittain. Toiminnan kehittäminen jäi paikallisyhdistysten oman 
aktiivisuuden varaan. Toimitusjohtaja Mika Väyrynen osallistui 
kolmen paikallisyhdistyksen vuosikokoukseen ja piti niissä ajan-
kohtaiskatsauksen. Paikallisyhdistysten kokouksiin osallistumi-
nen on yksi keino hoitaa Leipuriliiton toimiston ja jäsenkunnan 
välistä sisäistä viestintää.

D) Kaikenkokoisten leipomoiden tarpeiden 
huomioiminen

Liiton valtuuskunta, hallitus ja liiton toimihenkilöt pyrkivät 
hoitamaan tehtäviään myös vuoden 2019 aikana siten, että eri-
tyisesti pienet ja keskisuuret leipomot kokisivat liiton jäsenyyden 
hyödylliseksi.  

Ulkoisesta viestinnästä ja yhteistyöstä Leipätiedotus ry:n 
kanssa kerrotaan jäljempänä kohdassa 3. Tiedottaminen ja Ul-
koinen viestintä.
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A) Leipomoalan arvostuksen nostaminen   
ja menekin edistäminen   

Tiedotustilaisuudet ja tiedotteet
Leipuriliitto järjesti vuonna 2019 yhden tiedotustilaisuuden, 

joka oli Vuoden Leipäkaupan valinnan yhteydessä Helsingissä. 
Lehdistötiedotteita lähetettiin yhteensä viisi. Kolme tiedotetta 
koski Vuoden Leipäkauppa -kilpailua (vuoden 2019 voittaja, 
vuoden 2020 alueelliset ehdokkaat ja vuoden 2020 finalistit). 

Vuosikokouksen yhteydessä elokuussa lähetettiin tiedote, jos-
sa kärkinä olivat seuraavat otsikot:
 • Paikallisten ja lähellä leivottujen leipien ja muiden leipomo- ja 
konditoriatuotteiden merkitys kasvaa edelleen kuluttajien kes-
kuudessa – kauraleipä edellä  
• Pienten ja keskisuurten yritysten syrjinnän työmarkkinoilla on 
loputtava – valtiovallan uskallettava ryhtyä toimiin lainsäädän-
nön muuttamiseksi
• Monimuotoinen ja monipuolinen suomalainen leipomo- ja 
konditoria-ala on elintarvikealan työllistävin toimiala

Yksi tiedote lähetettiin Leipuriliiton järjestämästä ammattiop-
pilaitosten välisestä Rinkeli Grand Prix 2019 -kilpailusta ja sen 
tuloksista. 

Tiedotteiden kattavasta jakelusta tiedotusvälineille huolehti 
ePressi -tiedotepalvelu.

Vuoden Leipäkauppa
Helmikuussa valittiin Vuoden 2019 Leipäkaupaksi K-Super-

market Arabia, Tmi Sasu Hamina. Vuoden Leipäkaupan valinta 
tehtiin vuonna 2019 jo kahdennenkymmenennen kolmannen 
kerran. Kilpailu käytiin pienempien päivittäistavarakauppojen 
sarjassa. Se eteni siten, että Leipuriliiton paikallisyhdistykset 
valitsivat ensin omalta alueeltaan parhaaksi katsomansa päivit-
täistavarakaupan ja nimesivät sen ehdokkaakseen Vuoden Lei-
päkaupaksi. Kilpailu käytiin nyt toisen kerran siten, että myös 

kuluttajat samoin kuin ehdokkaiksi asetetut myymälät saivat 
vaikuttaa valintaan. Kuluttajat osallistuivat valintaan äänestä-
mällä Facebookissa ja osallistumalla samalla leipomotuotteiden 
arvontaan. Myymälöitä puolestaan pyydettiin lähettämään Suo-
men Leipuriliittoon video ja/tai kuvia kaupan leipäosastolta sekä 
kirjoittamaan vapaamuotoiset kirjalliset perustelut, joissa tuo-
daan esille niitä seikkoja, miksi kauppa tulisi valita Vuoden Lei-
päkaupaksi. Esiraati valitsi loppukilpailuun kolme kauppaa, jotka 
olivat K-Market Herkkukirsikka, Suomussalmi, K-Supermarket, 
Pudasjärvi sekä K-Supermarket Arabia, Helsinki.

Asiantuntijaraati kiersi loppukilpailukaupat tammikuussa 
ennalta ilmoittamattomana aikana. Raatiin kuuluivat elintarvi-
keasiantuntija Anna Salminen, Päivittäistavarakauppa PTY ry; 
koordinaattori Päivi Tähtinen, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR 
ry, toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen, Leipätiedotus ry sekä Lei-
puriliiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen.

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

Hyvän Leivän Ystävien Salonki
Hyvän Leivän Ystävien Salonki järjestettiin joulukuussa Sta-

din ammatti- ja aikuisopiston Prinsessantien yksikössä. Perintei-
seen tapaan tilaisuudessa valmistettiin pipareita yhteistyökump-
paneiden kanssa. Tilaisuuteen osallistui noin 25 henkilöä. Pai-
kalla oli mm. toimittajia, tutkijoita, viranomaisia, opettajia sekä 
leipomoalan laite- ja tavarantoimittajia. 

Ammatilliset kilpailut - Rinkeli Grand Prix -kilpailu
Ammatillisista kilpailuista järjestettiin kotimaassa ammat-

tioppilaitosten välinen Rinkeli Grand Prix -kilpailu helmikuun 
alussa. Kilpailu oli järjestyksessään nyt kolmaskymmenes. Kil-

Vuoden 2019 Leipäkauppa löytyi Helsingistä, Arabian kaupunginosas-
ta. K-supermarket Arabian voitosta iloitsivat kauppias Sasu Hamina ja 
leipäosaston hoitaja Päivi Leppänen. 

TIEDOTTAMINEN JA  
ULKOINEN VIESTINTÄ

3.

Perinteinen piparinpaisto sidosryhmille järjestettiin Stadin ammatti- ja 
aikuisopiston Roihuvuoren toimipisteessä joulukuussa.
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pailun järjesti Stadin ammatti- ja aikuisopisto Prinsessantien yk-
sikössään Helsingissä ja siihen osallistui kymmenen joukkuetta 
eri puolilta maata. Voitto meni Espoon seudun koulutuskuntayh-
tymä Omnian joukkueelle. Hopeaa otti Ammattiopisto Tavastia 
Hämeenlinnasta ja pronssi meni Tampereen seudun ammat-
tiopisto Tredun Kangasalan joukkueelle. 

Rinkeli Grand Prix on ammattioppilaitosten nuorisoasteen 
leipuri-kondiittoriluokkien SM-kilpailu, johon aikaisemmin ovat 
voineet osallistua vain alle 23-vuotiaat opiskelijat. Vuonna 2019 
kilpailu järjestettiin kokeiluluontoisesti niin, että osallistuminen 
oli mahdollista myös yli 23-vuotiaille leipuri-kondiittorin perus-
tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ammattioppilaitosten opet-
tajilta saadun palautteen mukaan ja myös innokkaan osallistu-
misen perusteella kilpailu on leipuri-kondiittoriopiskelijoille yksi 
parhaista työelämän tarpeita palvelevista tapahtumista.

B) Leipätiedotus – Leipätietouden edistäminen
Leipuriliitto jatkoi vuonna 2019 läheistä yhteistoimintaa Lei-

pätiedotus ry:n kanssa. Leipuriliitto oli edelleen myös Leipätie-
dotuksen toiminnan suurin rahoittaja. Yhteistyö on luontevaa, 
koska molemmat järjestöt toimivat Helsingin Pasilassa samassa 
toimitalossa ja samassa kerroksessa. Leipuriliiton edustajana Lei-
pätiedotus ry:n hallituksessa ja sen puheenjohtajana toimi Har-
ri Jaakkola (Leivon Leipomo Oy). Liiton toimitusjohtaja toimi 
Harri Jaakkolan varajäsenenä.
Leipuriliiton, Leipätiedotuksen ja jäsenyritysten välisestä työn-
jaosta on sovittu seuraavaa: 
Suomen Leipuriliitto: Hoitaa leipomoalan edunvalvonnan sekä 
edustaa alaa yhteisissä toimialan liiketoimintaan liittyvissä ky-
symyksissä.
Leipätiedotus: Vahvistaa viestinnällisin keinoin leipomotuottei-
den myönteistä mielikuvaa.
Jäsenyritykset: Hoitavat oman brändi- ja tuoteviestinnän sekä 
mainonnan.

Leipätiedotuksen toiminnan rahoittaminen
Leipuriliitto ja sen jäsenyritykset rahoittivat Leipätiedotuksen 
toimintaa vuonna 2019 seuraavilla jäsenmaksuilla: 
Suomen Leipuriliitto ry:  40 000 euroa 
Elonen Oy Leipomo:  1 500 euroa
Leipomo Rosten Oy:  1 500 euroa
Leipomo Salonen Oy:  1 500 euroa 
Leivon Leipomo Oy:  1 500 euroa
Linkosuon Leipomo Oy:  1 500 euroa
Porin Leipä Oy:   1 500 euroa
Porokylän Leipomo Oy:  1 500 euroa
Pulla-Pirtti Oy:   1 500 euroa 
Sinuhe Oy:   1 500 euroa
Jokioisten Leipä Oy:  1 500 euroa
Pielispakari Oy:   1 000 euroa
Putaan Pulla Oy:   1 000 euroa
Pirjon Pakari Oy:   500 euroa

Lisäksi suomalaisesta leipomokentästä Leipätiedotuksen toi-
mintaa vuonna 2019 rahoittivat seuraavilla jäsenmaksuilla: 
Fazer Leipomot Oy:  25 000 euroa
Vaasan Oy:   25 000 euroa

Helmikuussa järjestetyn Rinkeli Grand Prix-kilpailun voitti espoolaisen 
Omnian joukkue. Leipuriliiton Mika Väyrynen ojentaa voittopokaalia 
Mia Tammelinille ja Helena Lähteilälle sekä opettaja Esa Savolaiselle.

Edellä mainitun lisäksi Leipätiedotuksen toimintaa rahoittivat 
sen jäseninä olevat Kauppamyllyjen yhdistys ry ja sekä Maa- ja 
metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry sekä Suomen Elintar-
viketyöläistenliitto SEL ry. Leipätiedotuksen toimintaa tukevat 
myös Leipurin Oyj, Condite Oy, Mauste-Sallinen Oy ja Suomen 
Hiiva Oy maksamalla Leipätiedotukselle kannatusmaksua. 

Leipätiedotuksen toimintaa 
Vuonna 2019 Leipätiedotus jatkoi työtään suomalaisen leivän 

ja leipomotuotteiden myönteisen mielikuvan vahvistamiseksi. 
Viestiä välitettiin tiedotteissa, lehtiartikkeleissa, radiohaastatte-
luissa, tapahtumissa, Leipätiedotuksen www-sivuilla, Faceboo-
kissa, Twitter-keskusteluissa sekä Instagramissa. Leipätiedotus 
panosti vuoden aikana erityisesti median tavoittamiseen tiedot-
teilla sekä sosiaalisessa mediassa viestimiseen, mikä näkyikin 
mediatiedotteiden läpimenona ja vilkkaana keskusteluna eten-
kin Leipätiedotuksen Twitter-kanavissa. Erityisesti leipomotuot-
teiden kulutuslukuja sisältäneet tiedotteet kiinnostavat mediaa. 
Lisäksi Leipätiedotuksen kommentteja tai materiaalia pyydettiin 
moneen uutiseen ja artikkeliin. Mediaosumia oli paljon ympäri 

Rinkeli GP:n tuomariston muodostivat yhteistyökumppaneiden edus-
tajat sekä Leipuriliiton paikalisyhdistyksen edustaja. Oikealla tuoma-
riston puheenjohtaja Mika Parviainen, Valio Oy, häntä vastapäätä 
pöydän toisella puolella Joachim Wunsch, Finnbakels Oy, Tarja Sjö-
felt, Leipurin Oyj, Curt Lindqvist, Mauste-Sallinen Oy, Tommi Lönn-
qvist, Helsingin Mylly Oy sekä Leipuriliiton edustajana Heikki Ape, 
Nurmileipä Oy.  
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Suomen paikallisissa medioissa ja osa tiedotteista tavoitti myös 
suuret valtakunnalliset mediat.

Leipätiedotus osallistui useisiin kuluttajille ja ammattilaisille 
suunnattuihin tapahtumiin, joissa viesti leivän terveellisyydestä 
ja herkullisuudesta tavoitti kuluttajia sekä heitä ohjaavia tervey-
denhuollon ja opetusalan ammattilaisia. 

Kansallisruoaksi valittua ruisleipää juhlittiin neljättä kertaa 
Ruisleipäpäivänä, Kalevalan päivänä 28.2. Leipätiedotuksen ky-
sytyimpiä materiaaleja olivat Välipalaopas sekä Ruisleipä-, Syön-
kauraa ja Syönleipää-infograafit. Materiaalit levisivät mm. ruo-
kapalveluiden kautta useisiin tuhansiin ruokapöytiin ja seinille. 
Kuitu- ja sokeritestit pitivät pintansa suosittuna sähköisenä ma-
teriaalina. Julisteista suosituimmat olivat Ruisleipäjuliste, Kuitu-
ympyrä ja Ruokapyramidi. Myös Missä leipä kasvaa -kirjasella on 
tasainen menekki päiväkotiryhmiin. Suurimmat tilaajaryhmät 
olivat ruokapalvelut, opetus ja terveydenhuolto. 

a) Leipäviikko
Vuoden 2019 Leipäviikkoa vietettiin viikolla 37 teemalla 

#syönkauraa. Kaura ja kauraleipä ovat nousseet nopeasti kulutta-
jien suosioon hyvän makunsa ja terveellisyytensä takia. Kaurasta 
valmistetaan herkullista ja terveellistä leipää sekä monia mui-
ta kauratuotteita. Osa kauran kuidusta on kolesterolia alentavaa 
beetaglukaania, jonka ansiosta monet kauratuotteet ovat tervey-
den kannalta suositeltavia. Kauran kuidulla, pehmeällä rasval-
la, vitamiineilla ja kivennäisaineilla on vaikutusta kylläisyyteen, 
vatsan toimintaan ja suoliston terveyteen, tarkkavaisuuteen ja 
keskittymiseen, hampaisiin, ihoon, hiuksiin, kynsiin, sydän- ja 
verenkiertoelimistöön sekä lihaksiin.

Leipäviikon materiaaleiksi teetettiin infograafeja, joita jaettiin 
paljon sosiaalisessa mediassa Leipäviikon aikana. Infograafeista 
tehtiin myös pöytäständy, jota tilattiin useita tuhansia kappaleita 
moniin kouluihin, henkilöstöravintoloihin ja terveyskeskuksiin. 

Leipätiedotus järjesti yhdessä Suomen Kaurayhdistyksen 
kanssa Musiikkitalolla kauraseminaarin 6.9. Seminaari oli koh-
dennettu medialle ja asiantuntijoille. Tapahtuma oli erittäin 
suosittu ja kaikki paikat täyttyivät (n. 50 hlöä). Tilaisuudessa oli 
puhumassa 3 asiantuntijaa: Kaisa Linderborg, Veli Hietaniemi 
sekä Kaisa Mensonen. Toimittajia oli paikalla paljon ja tilaisuu-
den pohjalta kirjoitettiin useissa kymmenissä lehdissä kauran 
terveellisyydestä sekä erilaisista kauratuotteista. Seminaaritilan 
takaosassa oli näytteilleasettajina Leipätiedotuksen jäsenyrityk-
siä ja seminaarivieraat kiersivät kiinnostuneina luentojen jälkeen 
maistelemassa erilaisia tuotteita. Lähtijäisiksi Leipätiedotus oli 
koonnut paikalla olleiden yritysten tuotteita give-away -kassei-
hin. Tilaisuus oli kaiken kaikkiaan oikein onnistunut.

Leipuriliiton paikallisyhdistyksistä Pohjois-Pohjanmaan Lei-
pomot ry, Pirkanmaan Leipomot ry, Keski-Suomen Leipomoyh-
distys ry sekä Savon Leipomoyhdistys ry järjestivät Leipäviikolla 
tapahtumia, joissa maistatettiin ja myytiin leipomotuotteita. Lei-
pätiedotus oli mukana Oulussa sekä Keski-Suomen tapahtumas-
sa. Paikallislehdet kirjoittivat Leipäviikon tapahtumista ja usealla 
radiokanavalla puhuttiin Leipäviikon aikana moneen otteeseen 
kauraleivästä positiiviseen sävyyn. 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle vietiin leipätervehdys 
Leipäviikon kunniaksi. 

Mukana olivat toiminnanjohtajan lisäksi Leipätiedotuksen 

Südback-messumatkaan sisältyi myös tutustuminen kolmeen paikalli-
seen leipomoon. Yksi niistä oli Bäckerei Schöllkopf Backwaren 
GmbH, jonka yrittäjän Herman Schöllkopfin kanssa messumatkaryh-
mä asettui kuvaan leipomon myymälässä.  

hallituksen puheenjohtaja Harri Jaakkola, Savon Leipomoyh-
distyksen puheenjohtaja Anttu Rautio ja Leipuri-lehden toimi-
tuspäällikkö Elina Matikainen. Tilaisuudessa keskusteltiin eri-
laisista leivistä, leivän terveellisyydestä ja leipomoalan tilanteesta. 
Tiedote tapaamisesta julkaistiin Leipätiedotuksen nettisivuilla ja 
Leipurilehdessä.

b) Leipomotuotteiden myyntitilastointi 
Leipätiedotus jatkoi vuonna 2019 leipomotuotteiden myynti-

tilastointia. Lue tästä tarkemmin jäljempänä kohdasta Vuosikat-
saus 2019 s.20-21.

c) Pro Ruis ry:n toiminnan koordinointi
Leipätiedotus jatkoi Pro Ruis ry:n toiminnan koordinointia. 

Leipätiedotuksen projektikoordinaattori Terhi Virtanen toimi 
myös Pro Rukiin toiminnan koordinaattorina. Pro Ruis yhdistys 
on perustettu vuonna 2011 tiivistämään rukiin arvoketjun yhteis-
työtä ja arvostusta pellolta pöytään ja sen tavoitteena on parantaa 
rukiin viljelyn edellytyksiä ja lisätä rukiin suosiota viljelijöiden 
ja kuluttajien keskuudessa. Leipätiedotuksen on luontevaa ja 
omien tavoitteidensa mukaista jatkaa toiminnassaan viestintää, 
joka pyrki hakemaan näkyvyyttä ruisketjun ainutlaatuisuudesta 
Suomessa, rukiin terveellisyydestä sekä ruisleivän terveellisyy-
destä ja herkullisuudesta ja sen kuulumisesta suomalaiseen ruo-
kakulttuuriin. 

Pro Rukiin tapahtumia olivat mm. kuluttajille suunnattu Ruis-
leipäpäivä, viljelijöille suunnatut pellonpiennarpäivät, messuosal-
listumiset ja Vuoden voileipäkilpailun tuomaristossa toimiminen. 

Lisäksi Pro Ruis yhdistys järjesti RUISMESTARI 2019 -kilpai-
lun, joka sai osakseen suurta kiinnostusta ja kilpailuun ilmoittau-
tui 32 viljelijää eri puolilta Suomea. Kilpailun voitti alastarolainen 
Kimmo Polo. Voittajan julkistamisen yhteydessä järjestettiin se-
minaari Raisio Oyj:n tiloissa. Siellä oli paljon kiinnostuneita osal-
listujia. Myös Leipätiedotuksella oli tilaisuudessa puheenvuoro 
ruisleivän terveellisyydestä.
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HALLINTO JA TALOUS  

Liiton toimisto
Liiton henkilöstön muodostivat toimitusjohtaja Mika Väyry-

nen, Leipurin toimituspäällikkö Elina Matikainen sekä toimis-
toassistentti Kati Sinda. Liitto toimii omissa tiloissa Helsingissä, 
osoitteessa Pasilankatu 2. Samassa elintarvikeyhteisössä toimivat 
mm. Elintarviketeollisuusliitto ry ja Leipätiedotus ry.

Hallinnon kokoukset
Leipuriliiton valtuuskunta kokoontui vuoden aikana sään-

tömääräisiin kahteen kokoukseen. Hallitus kokoontui vuoden 
aikana neljä kertaa. Hallituksen kokoonpano vuoden päättyessä 
oli seuraava: puheenjohtaja Kari Meltovaara, varapuheenjohtaja 
Harri Jaakkola, Timo Jänne, Pekka Eskelinen, Eerikki Lou-
namaa, Mikko Heikkinen, Heikki Lankoski, Hannu Räinä ja 
Markku Kiiskinen. Valtuuskunnan ja hallituksen yhteisenä eli-
menä toimi puheenjohtajisto, jonka vuoden lopussa muodostivat 
Kari Meltovaara, Jari Elonen, Harri Jaakkola, Anttu Rautio ja 
Mika Väyrynen.

Liiton talous
Tilikauden tulos oli 66 298,66 euroa ylijäämäinen, kun bud-

jetoitu tulos oli 95 000 euroa alijäämäinen. Taseen loppusumma 
oli vuoden 2019 lopussa 5 381 211,77 euroa (5 291 141,09 euroa 
vuonna 2018). Oman pääoman osuus taseen loppusummasta 
vuoden 2019 lopussa oli 99 %. Liitolla oli ostovelkoja 19 719,60 
euroa tilinpäätöshetkellä. Taseessa olevat vieraan pääoman erät 
muodostuvat siirtoveloista, joihin sisältyvät vuokravakuudet, lo-
mapalkkavelat ja muut lyhytaikaiset velat. 

Leipuriliiton julkisesti noteerattu sijoitusomaisuus on täydellä 
valtakirjasalkulla sekä Nordean Private Bankingin että Index Va-
rainhoidon hoidossa ja sijoitettuna Elite Kiinteistökehitysrahas-
toon. Sijoitustuottojen tulisi olla vuosittain vähintään 6-7 %, jotta 
liiton varallisuus ei vähenisi liiton toimintaan vuosittain käytet-
tävistä varoista huolimatta. 

Nordean sijoitussalkku tuotti vuoden 2019 tilinpäätöksessä 
195 327,99 euroa. Tämän lisäksi arvonpalautuksia oli Nordean 
salkussa noin 171 654,16 euroa ja myyntitappioita 7 616,75 eu-
roaja hoitopalkkioita 8 618,61 euroa. Arvonalennuksia ei vuoden 
2019 tilinpäätökseen tarvinnut tehdä. Vertailuna todettakoon, 
että vuoden 2018 tilinpäätökseen Nordean sijoitussalkkuun jou-
duttiin tekemään arvonalennus 171 654,16 euroa. Elite-kiinteis-
tökehitysrahaston sijoitus tuotti 38 393,03 euroa vuodelta 2019. 

Leipuriliiton hallituksen ja valtuuskunnan päättämän stra-
tegian mukaisesti liiton sijoitustoiminta ja varainhankinta on 
nostettu yhdeksi näkyväksi painopistealueeksi Leipuriliiton toi-
minnassa. Näin jäsenistölle on pyritty havainnollistamaan, että 
sijoitustoiminnan varojen turvaaminen ja tuottojen pitäminen 
mahdollisimman korkealla tasolla myös tulevaisuudessa pal-
velee suoraan jäsenistön etua, koska vain siten on käytännössä 
mahdollista pitää jäsenmaksut kohtuullisen alhaisella tasolla ja 
turvata samalla kuitenkin Leipuriliiton vuosittaiseen toimintaan 
tarvittavat tulot. 

Leipuriliiton muuta toimintaa

Kansainvälinen toiminta 
Leipuriliitto on usean vuoden ajan kuulunut jäsenenä kahteen 

käsityövaltaisten leipomoiden ja konditorioiden etuja ajavaan 
liittoon, jotka ovat maailmanlaajuinen järjestö UIBC (Interna-
tional Union of Bakers and Confectioners) ja eurooppalaisten 
leipomoiden 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). 

Liiton puheenjohtaja Kari Meltovaara osallistui Kreikan 
Thessalonikissa järjestettyyn CEBP:n vuosikokoukseen. Samai-
sessa kokouksessa liiton toimitusjohtaja Mika Väyrynen nimi-
tettiin Kari Meltovaaran ehdotuksesta CEBP:n hallituksen neu-
vonantajaksi nimikkeellä councelor of the board. 

Valtuuskunnan puheenjohtaja Jari Elonen ja toimitusjohtaja 
Mika Väyrynen osallistuivat kesäkuussa AIBI:n kongressiin, joka 
järjestettiin Manchesterissä. 

Lisäksi liiton kansainväliseen toimintaan on perinteisesti kuu-
lunut osallistuminen pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyviin ko-
kouksiin (Nordic Meeting/Nordiska Rådet). Kokous järjestettiin 
syyskuussa Tanskassa ja siihen osallistuivat edustajat kaikkien 
Pohjoismaiden Leipuriliitoista: Suomesta, Ruotsista, Norjasta, 
Tanskasta ja Islannista. Suomesta kokoukseen osallistuivat liiton 
puheenjohtaja Kari Meltovaara, valtuuskunnan puheenjohtaja 
Jari Elonen ja toimitusjohtaja Mika Väyrynen. 

Puitesopimukset
Leipuriliitolla on voimassaolevat puitesopimukset asianajo-

toimisto Krogerus Oy:n, huoltamoyhtiö St1 Oy:n sekä kenkäval-
mistaja Sievi Oy:n kanssa. Uusia puitesopimuksia ei tehty vuoden 
aikana.

SIJOITUSTOIMINTA JA 
VARAINHANKINTA

4.
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Hoitopalkkioita maksettiin 6 996 euroa.
Liiton vuokraustoiminnasta kertyi vuokratuottoja yhteensä 85 

977,12 euroa ja vuokraustoiminnan kuluja 38 303,88 euroa. Siten 
vuokraustoiminnasta kertyi tulosta yhteensä 47 673,24 euroa.

Nordean sijoitukset arvostetaan hankinta-arvoonsa tai sitä 
alempaan tilinpäätöspäivän markkinahintaan. Nordean sijoi-
tusomaisuuden markkina-arvo 31.12.2019 oli 3 608 577,47 euroa 
ja kirjanpitoarvo 3 529 317,82 euroa. Elite Kiinteistökehitysra-
haston markkina-arvo oli 470 820,07 euroa ja kirjanpitoarvo 470 
578,90 euroa ja Leipuriliiton omistusosuus ko. kiinteistökehitys-
rahastosta on 1,92%. Index Varainhoidon markkina-arvo oli 251 
263,28 euroa ja kirjanpitoarvo 243 677,01 euroa.

Hallituksen näkemys on ollut, että liiton sijoitusomaisuutta 
tulee hajauttaa ja riippuvuutta vähentää pörssinoteeratuista osa-
ke- ja korkomarkkinoista. 

Kokonaisuudessaan sijoitus- ja vuokraustoiminnasta kertyi 
tuottoja ja arvonpalautuksia yhteensä noin 499 030,46 euroa. 
Sijoituksista aiheutui kuitenkin myyntitappiota, korkokuluja, 
hoitopalkkioita, arvon alentumisia ja vuokraustoiminnan kuluja 
yhteensä 62 288,65 euroa. Siten kokonaisuudessaan sijoitustoi-
minnan tulos oli 436 741,81 euroa positiivinen, kun budjetoitu 
sijoitustoiminnan tulos oli 294 000 euroa. Kokonaisuutena sijoi-
tustoiminnan tulos ylitti vuonna 2019 budjetoidun tuloksen 142 
741,81 eurolla. 

Toiminnallinen tulos osoitti vuoden lopussa 99 650,18 euron 
ylijäämää. Poistojen jälkeen ylijäämä oli 66 298,66 euroa. Tuot-
toja oli budjetoitu koko vuodelle 2019 yhteensä 809 000 euroa 
ja toteutuneet tuotot tuloslaskelmassa olivat 929 525,50 euroa. 
Budjetoidut kulut olivat 904 000,00 euroa ja toteutuneet kulut 
tuloslaskelmassa olivat 863 226,80 euroa.

Leipuriliitolle kertyi jäsenistöltä jäsenmaksutuloja 164 012 
euroa (vuonna 2018 jäsenmaksutuloja kertyi 129 536 euroa). 
Liitto maksoi eri järjestöille jäsen- ja/tai yhteistoimintamaksuja 
seuraavasti: Elintarviketeollisuusliitto ry:lle elinkeinopoliittista 
yhteistoimintamaksua 41 200 euroa sekä erillistä Elintarvike-
teollisuusliitto ry:lle maksettavaa työmarkkinayhteistyömaksua 
(palvelusopimusmaksua) 31 189,60 euroa, Leipätiedotus ry:n 
jäsenmaksu oli 40 000 euroa sekä mm. kolmelle kansainvälisel-
le oman alamme järjestölle maksettavat jäsenmaksut yhteensä 
9 500,00 euroa. Lisäksi jäsenmaksua maksettiin mm. Vilja-alan 
yhteistyöryhmälle 960 euroa. Yhteensä maksuja maksettiin eri-
laisille järjestöille 123 000,60 euroa. 

Edellä mainittu osoittaa, että Leipuriliiton vuosittainen toi-
minta (Leipuriliiton sääntöjen 2 §:n tarkoituksen toteuttaminen) 
perustuu olennaiselta osin sijoitustoiminnasta saatuihin tuloihin. 
Sijoitustoiminnan varojen turvaaminen ja tuottojen pitäminen 
hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa on tavoite, johon pyritään. 
Sijoitustoiminnasta saatavilla tuloilla on mahdollista pitää jäsen-
maksut alhaisella tasolla ja turvata kassavirta sekä hyvä maksu-
valmius. 

Tilintarkastajat
Varsinaisena tilintarkastajana toimi Sauli Salmi KHT ja vara-

tilitarkastajana tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. 

Vainajat 
Haqvin Luukkonen, Kokkola
Gretel Luukkonen, Kokkola
Malin Smulter, Vöyri

LOPUKSI
Hallitus on laatinut leipomoalan ja toimintaympäristön ta-

pahtumista laajemman vuosikatsauksen tilastotietoineen, mikä 
julkaistaan tämän katsauksen lisäksi ja annetaan jäsenistölle tie-
doksi. 

Hallitus esittää tilikauden tuloksen jättämistä voitto-/tappio-
varojen tilille.

SUOMEN LEIPURILIITTO RY
Kari Meltovaara pj, Harri Jaakkola vpj, Pekka Eskelinen, 

Mikko Heikkinen, Timo Jänne, Jukka Hämäläinen, Eerikki 
Lounamaa, Hannu Räinä, Markku Kiiskinen ja Mika Väyry-
nen.
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VUOSIKATSAUS 2019

Suomen väkiluku ja valtiovelan määrä

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomen vi-
rallinen väkiluku vuoden 2019 lopussa oli 5 527 573 henkilöä 
(vuonna 2018 väkiluku oli 5 517 919). Väkiluku kasvoi vuoden 
2019 aikana noin 9 654 henkilöllä. Viimeisen viiden vuoden aika-
na suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä on 
vähentynyt 45 098 henkilöllä. Vieraskielisten määrä on kasvanut 
samaan aikaan 83 082 henkilöllä.

Suomessa asui vuoden 2019 lopussa 423 494 äidinkieleltään 
vieraskielistä henkilöä (vuonna 2018 luku oli 402 619). Vieras-
kielisten määrä kasvoi siis runsaalla 20 875 henkilöllä. Heitä on 
kahdeksan prosenttia koko väestöstä. Suurimmat vieraskielisten 
ryhmät olivat äidinkielenään venäjää puhuvat (81 606) ja viroa 
puhuvat henkilöt (49 427). Kolmanneksi suurin vieraskielinen 
ryhmä Suomessa olivat irakilaistaustaiset, joita oli 28 921 hen-
kilöä. 

Valtiokonttorin julkaisemien tietojen mukaan Suomen valtiol-
la oli joulukuun 2019 lopussa noin 106 miljardia euroa velkaa. 
Velan määrä kasvoi noin yhden miljardin euron verran vuonna 
2019. Vertailuna todettakoon, että velan määrä pieneni yhden 
miljardin euron verran vuonna 2018. Jokaista suomalaista rasit-
taa nyt siis noin 19 243 euron velka.

Pörssi
Helsingin pörssin yleisindeksi nousi vuoden 2019 aikana yli 

9 prosenttia. Pörssi avautui 2.1.2019 pisteluvussa 8 800 pistettä 
ja sulkeutui 9 874 pisteessä. Korkeimmillaan Helsingin pörssin 
yleisindeksi oli 30.12.2019, jolloin pisteluku kävi 9 874 pisteessä. 

Viljasato
Satokauden 2019 viljan laatu ja määrä olivat hyviä. Hyvän laa-

dun takana oli vuonna 2019 korkeat hehtopainot ja vähäinen pie-
nien jyvien määrä kaikilla viljalajeilla. Luonnonvarakeskus Luken 
satotilaston mukaan viljasato vuonna 2019 oli 4 miljardia kiloa eli 
46 % edellisvuotta suurempi. Kahden heikon satovuoden jälkeen 
viljasato palasi keskimääräiseksi.

Vehnäsato oli 902 miljoonaa kiloa, kun se vuonna 2018 oli 495 
miljoonaa kiloa. Vehnäsato kasvoi siis 407 miljoonaa kiloa (noin 
82 %). Vehnäsadon laatu kuitenkin jäi vuoden 2018 huipputa-
sosta proteiinipitoisuuksien ollessa matalampia (vuonna 2018 
vehnän laatu oli erinomainen kuivan ja kuuman kasvukauden 
jäljiltä, mutta sato jäi silloin pieneksi).

Ruissato oli 182 miljoonaa kiloa, kun se edellisenä vuotena 
oli 42,3 miljoonaa kiloa. Nousua vuodesta 2018 oli peräti 331 %. 
Ruissadosta lähes 90 prosenttia oli hehtopainoltaan vähintään 71 
kiloa ja sakoluvultaan yli 120 sekuntia. Kun myös rukiin kylvöala 
ja hehtaarisadot olivat suuria, oli rukiin seurannan laatutavoitteet 
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täyttävää viljaa ennätykselliset 163 miljoonaa kiloa.
Rukiin sato ei kuitenkaan aina riitä kattamaan kotimaista ky-

syntää. Ruis on ainoa viljamme, joka ei keskimääräisesti ole katta-
nut kotimaista vuosikulutusta. EU-jäsenyyden aikana vuosituo-
tanto on ollut keskimäärin 70 miljoonan kilon paikkeilla. Mainit-
takoon, että ruissato vuonna 2014 oli 75 miljoonaa kiloa, mikä oli 
jo tuolloin kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2013. Ruissato 
on 2000-luvulla riittänyt kattamaan kotimaisen kysynnän vain 
neljä kertaa. Vuosien välillä on ollut siis ollut suurta vaihtelua, 
mutta viime vuosien kehitys, lukuun ottamatta vuotta 2018, on 
ollut positiivista. Kasvava rukiin viljelyinnostus luo toivottavasti 
pohjaa tulevaisuuden pitempiaikaiselle omavaraisuudelle. 

Kauran sato oli 1 170 miljoonaa kiloa, kasvua 43 % edellisvuo-
desta (vuonna 2018 sato oli 818 miljoonaa kiloa). Kauran hehto-
painot olivat erinomaisia: keskimääräinen hehtopaino 56,5 kiloa 
oli lähes neljä kiloa korkeampi kuin 2018. Kaurasadosta noin 90 
prosenttia eli 1,1 miljardia kiloa täytti laatuseurannan käyttämän 
52 kilon hehtopainotavoitteen, mikä on kaksi kertaa enemmän 
kuin vastaava osuus vuonna 2018. 

Leipomotuotteiden myyntitilastointi

Myyntitilastointi

Leipätiedotus ry jatkoi vuonna 2014 aloitettua tuoreiden lei-
pomotuotteiden myyntitilastointia. Tilastossa seurataan sekä vä-
hittäiskauppaan että suurkeittiöihin toimitettavien leipomotuot-
teiden määrää jakelukanavittain ja tuoteryhmittäin kuukausita-
solla volyymissa (kg). Tuoteryhmittelyssä tuotteet on jaettu nel-
jään ryhmään: tumma ruokaleipä, vaalea ruokaleipä, ruokaisat 
tuotteet sekä kahvileipä ja konditoriatuotteet. Leipomotuotteiden 
tilastossa on huomioitu myös tullin tilastoimat maahan tuodut 
leipomotuotteet ruokaleivän, ruokaisien tuotteiden ja makeiden 
kahvileipien osalta. 

Olennaista tilaston osalta on huomioida, että mukana vuonna 
2019 oli 23 suomalaista leipomoa ja niiden päivittäistavarakaup-
paan ja suurkeittiöihin toimittamat leipomotuotteet. Tilastos-
sa mukana olevien leipomoiden markkinaosuuden arvioidaan 
olevan 65 prosenttia kotimaisten leipomotuotteiden myynnis-
tä, vaikka määrällisesti suurin osa suomalaisista leipomoista ei 
ole mukana Leipätiedotuksen ylläpitämässä tilastossa. Tilasto-
keskuksen tilastojen mukaan Suomessa oli vuoden 2018 lopussa 
yhteensä 751 leipomoa.

Leipätiedotuksen myyntitilaston mukaan vuonna 2019 koti-
maassa tuotettujen, Tuoreet leipomotuotteet -tuoteryhmän (tum-
ma ruokaleipä, vaalea ruokaleipä, ruokaisat tuotteet, kahvileivät) 
tuotteiden kokonaismyynti vähittäiskauppaan ja suurkeittiöille 
on pysynyt vuoden 2018 tasolla (+1,4 %), mutta tuoteryhmien 
välillä on edellisen vuoden tapaan tapahtunut siirtymää.

Tumma ja vaalea ruokaleipä
Kotimaisista ruokaleivistä vaalean ruokaleivän suosio säilyi 

edellisen vuoden tasolla tummaan ruokaleipään verrattuna. Tuo-
reen kotimaisen ruokaleivän toimituksista vaalean ruokaleivän 
toimitusten osuus oli 56 % (nousua edellisestä vuodesta 3 pro-
senttiyksikköä) ja tumman ruokaleivän toimitukset 44 %. Ero oli 
nähtävillä etenkin suurkeittiöpuolella, missä vaalean ruokaleivän 
osuus toimituksista oli lähes 65 % (säilynyt samalla tasolla kuin 
vuonna 2018). Vähittäiskaupan puolella ero tumman ja vaalean 
ruokaleivän toimitusten välillä oli pienempi, noin 8 prosenttiyk-
sikköä (muutosta edelliseen vuoteen 4 prosenttiyksikköä vaalean 
leivän osuuden kasvettua). Tumman ruokaleivän osuus vähittäis-
kaupasta myydystä ruokaleivästä oli 46 % (vuonna 2018 osuus 
48 %) ja vaalean leivän osuus 54 %. Koska tullin tuontitilastoissa 
ei ruokaleivän osalta erotella tummaa ja vaaleaa ruokaleipää, ei 
vertailua tuontileivän osalta voida tehdä.

Leipätiedotuksen ylläpitämän tilaston mukaan suomalainen 
söi vuonna 2019 noin 32 kg vähittäiskaupasta ostettua kotimaista 
pehmeää leipää, josta tummaa leipää oli noin 14,5 kg (46 %). Kun 
huomioidaan myös kodin ulkopuolella, kuten työpaikkaruokai-
lussa ja ravintoloissa, syödyn leivän määrä, söi suomalainen ko-
timaista pehmeää leipää n. 35 kg. Tästä tumman leivän osuus 
oli 15,5 kg / hlö (44%). Tilastossa ei ole huomioitu näkkileipää, 
hapankorppuja eikä muita kuivaleipätuotteita. Myöskään ulko-
mailta tuotua ruokaleipää tilastossa ei ole mukana. 

Vuoden 2019 aikana Leipätiedotuksen tilaston mukaan koti-
maisen vaalean ruokaleivän toimitukset (kg) nousivat edelliseen 
vuoteen verrattuna vähittäiskauppoihin 4,5 % ja laskivat suur-
keittiöpuolelle (-1,9 %). Tumman ruokaleivän toimitukset laski-
vat vähittäiskauppaan -3,9 % ja suurkeittiöihin (-5,3 %). 

Vuonna 2019 tuonnin osuus Suomessa kuluttajamarkkinoille 
myydystä pehmeästä ruokaleivästä oli käytössä olleiden luku-
jen mukaan vajaa 17 prosenttia. Tämä on n. 2 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin vuonna 2018. Huomioitavaa kuitenkin on, et-
tä tuonnin osuus on todellisuudessa suurempi (n. 20 %), koska 
tuontiluvuissa ei ole mukana niiden yritysten tuontia, joilla vuo-
tuisen tuonnin arvo alittaa 500 000 €.

Huomioitaessa sekä Suomessa tuotettu tumma ja vaalea peh-
meä ruokaleipä että ulkomailta tuotu pehmeä ruokaleipä, nousi-
vat ruokaleivän toimitukset hiukan (1 %) vuonna 2019 verrattuna 
vuoteen 2018. Kotimaisten yritysten Suomessa myydyn ruoka-
leivän määrä pysyi vuoden 2018 tasolla. Tullin tilaston mukaan 
leipomotuotteiden tuonnin määrä (kg) nousi vuonna 2019 peh-
meän ruokaleivän osalta 6 prosenttia edelliseen vuoteen verrat-
tuna (1,9 milj. kg). Nousu vuonna 2018 vuodesta 2017 oli 2 % 
eli 0,6 milj. kg. 

Arvioitaessa asukaskohtaista ruokaleivän kulutusta vuonna 
2019 on käytössä ollut ruokaleivän myynti- ja tullitilastojen lisäk-
si tiedot kuivaleivästä. Ruokaleivän (tumma ja vaalea ruokaleipä 
sekä kuivaleipä) osalta voidaan vuoden 2019 kulutuksesta todeta, 
että asukaskohtainen ruokaleivän kulutus on säilynyt edellisen 
vuoden tasolla (n. 41 kg). Päivittäin suomalainen syö leipää noin 
115 g, mikä vastaa vajaata 4 viipaletta tuoreleipää tai reilua kym-
mentä palaa kuivaleipää. Suomalaisten vuotuinen ruokaleivän 
kulutus (kg) on säilynyt melko tasaisena koko 2010-luvun. 
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Ruokaisat tuotteet
Tilastoinnissa mukana olleiden kotimaisten yritysten toi-

mittamien ruokaisien tuotteiden (mm. täytetyt leivät, karjalan-
piirakat, pikkusyötävät) määrä nousi noin 13 % eli n. 3 milj. kg 
(vuodesta 2017 vuoteen 2018  ruokaisien tuotteiden toimitukset 
laskivat n. 6 % eli 1,6 milj. kg). Ruokaisien tuotteiden vahva kasvu 
jatkui vuonna 2019 edellisen vuoden laskun jälkeen. Ruokaisien 
tuotteiden toimitukset (kg) nousivat suurkeittiöiden puolella 
(5,0 %) ja vähittäiskauppoihin (5,5 %). 

Kahvileipä ja konditoriatuotteet
Leipätiedotuksen tilastoinnissa mukana olleiden yritysten 

Suomessa toimittaman (kg) kahvileivän määrä vuonna 2019 kas-
voi edellisestä vuodesta (6,5 % eli n. 2 milj. kg)). Tullin tilaston 
mukaan myös kahvileivän tuonti (kg) kasvoi vuonna 2019 vuo-
den 2018 tasolta (lähes 10 % eli 1,3 milj kg)). Kokonaisuudessaan 
kahvileivän toimitukset siis kasvoivat vuonna 2019 edellisestä 
vuodesta (6,8 %). Vuonna 2019 tuonnin määrä Suomessa ku-
luttajamarkkinoille myydystä kahvileivästä oli käytössä olleiden 
lukujen mukaan vähintään 29,9 %. Tuonnin osuus kahvileivän 
osalta säilyi samana vuodesta 2018 vuoteen 2019. Ulkomailla 
tuotetun kahvileivän osuus on säilynyt tällä tasolla jo useamman 
vuoden. Myös kahvileivän tuonnin osalta on huomioitava, että 
tuonnin osuus on todellisuudessa yllä olevia laskelmia korkeam-
pi, sillä tullin raportoimissa tuontiluvuissa ei ole mukana niiden 
yritysten tuontia, joiden vuotuinen tuonnin arvo alittaa 500 000 €. 
Kahvileipää syötiin vuonna 2019 noin 8,5 kg / hlö (sis. tuonti). 
Kulutus on kasvanut hitaasti viimeisten vuosien aikana ja nou-
sua on ollut vuoden 2018 tasosta n 0,5 kg ja 2015 tasosta noin 
yhden kg:n verran.

Työmarkkinat ja työllisyys
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien ni-

mellisansiot nousivat vuoden 2019 loka–joulukuussa 2,4 prosent-
tia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaa-
liansiot nousivat 1,6 prosenttia edellisen vuoden neljänteen nel-
jännekseen verrattuna, koska ansiotason nousu oli nopeampaa 
kuin kuluttajahintojen nousu.

Vuoden 2019 keskimääräinen ansiotason nousu edellisestä 
vuodesta oli ensimmäisten ennakkotietojen mukaan 2,4 prosent-
tia, ja reaaliansiot nousivat 1,4 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli 
vuonna 2019 keskimäärin 2 566 000, mikä oli 26 000 enemmän 
kuin vuonna 2018. Työllisten määrä kasvoi neljättä vuotta pe-
räkkäin. Vuoden 2019 työllisyysaste (15-64 vuotiaiden) oli 72,6 
prosenttia, kun se vuonna 2018 oli 71,7 prosenttia. Miesten työlli-
syysaste oli 73,3 prosenttia ja naisten 71,8.  Miesten työllisyysaste 
kasvoi 0,6 ja naisten 1,2 prosenttiyksikköä vuodesta 2018. 

Työttömyysaste oli vuonna 2019 keskimäärin 6,7 prosenttia, 
kun se vuonna 2018 oli 7,4 prosenttia. Työttömien määrä väheni 
32 000 hengellä. Työttömiä oli vuonna 2019 keskimäärin 184 000, 
kun heitä oli vuonna 2017 keskimäärin 202 000.

Miesten työttömyysaste laski 7,2 prosenttiin, naisten 6,2 pro-
senttiin. 

Vuonna 2018 oli työttömien lisäksi 114 000 työvoiman ulko-
puolella olevaa piilotyöttömäksi määriteltyä, jotka olisivat voineet 

ottaa työtä vastaan, mutta eivät olleet sitä aktiivisesti etsineet. 
Piilotyöttömien määrä väheni 14 000 hengellä vuodesta 2018. 
Piilotyöttömien määrä oli ennen vuotta 2017 kasvanut tasaisesti 
vuodesta 2008 lähtien. Työttömiä ja piilotyöttömiä oli yhteensä 
keskimäärin 298 000 henkeä vuonna 2019, mikä oli 32 000 vä-
hemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2019 työvoiman ulkopuolella oli yhteensä 1 378 000 
henkilöä eli 33 prosenttia 15–74-vuotiaasta väestöstä. Määrä oli 
4 000 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2018. Työvoiman ulko-
puolella olevien määrä väheni eniten 55–64-vuotiaiden ikäryh-
mässä, 9 000 henkilöllä.

Yrittäjien määrä
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan yrittäjiä oli 

yhteensä 345 000 (josta yrittäjiä oli 335 000 ja yrittäjäperheen-
jäseniä 10 000). Yrittäjistä 87 000 oli työnantajayrittäjää, 61 000 
maa- ja metsätalousyrittäjää ja 187 000 oli yksinyrittäjää (amma-
tinharjoittaja, freelancer yms.). Työnantajayrittäjistä noin kolme 
neljännestä oli miehiä ja noin neljännes naisia. Yrittäjien määrä 
kasvoi edellisvuodesta 10 000 ja yrittäjäperheenjäsenten määrä 
puolestaan vähentyi edellisvuodesta noin 1000. Yrittäjien osuus 
työllisistä oli sama kuin edellisenä vuotena eli 13 prosenttia.

Työtaisteluja Suomessa vuonna 2019
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Suomessa käytiin 107 

työtaistelua. Lukumäärä laski edellisvuodesta, jolloin työtaistelui-
ta oli 166. Työtaisteluihin osallisten työntekijöiden lukumäärä oli 
noin 161 000 (vuonna 2018 oli 282 000) ja menetettyjä työpäiviä 
kertyi noin 378 000 (vuonna 2017 kertyi 214 000). Vuonna 2019 
toteutuneiden työtaisteluiden määrä oli 99 ja työtaistelulla uh-
kaamisia oli 8. 

Työtaistelujen lukumäärä on 2000-luvulla ollut vuosittain alle 
200. Poikkeuksena on vuosi 2005, jolloin käytiin suuret metsä-
teollisuuden työtaistelut ja työtaistelujen lukumäärä oli tuolloin 
365. Myös vuonna 2010 työtaisteluita oli paljon, 191 kappalet-
ta. Suurimmat työtaistelutoimet käytiin tuolloin elintarvikete-
ollisuudessa. Elintarvikealan työtaisteluissa menetettiin vuonna 
2010 yhteensä noin 108 000 työpäivää. Suomen Leipuriliitto jär-
jesti tuolloin myötätuntotyösulun tukiessaan Elintarviketeolli-
suusliitto ry:n työsulkua. Tämä oli ensimmäinen työnantajapuo-
len järjestämä myötätuntotyösulku Suomessa. 

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. Sopimus ei 
kuitenkaan ollut työmarkkinakeskusjärjestöjen välillä solmitun 
valtakunnallisen kilpailukykysopimuksen mukainen. Tämän 
johdosta leipomotyöntekijöiden työaika ei pidentynyt myöskään 
vuonna 2019. (vrt. jäljempänä elintarvikealan toimihenkilöiden 
työehtosopimusratkaisu). Kilpailukykysopimuksessa sovittu 24 
tunnin työajan pidennys olisi tarkoittanut elintarvikealan työnte-
kijöille laskennallisesti vuosittain noin 1,5 %:n palkan alennusta.  

Nelivuotisessa työehtosopimusratkaisussa sovitun mukaisesti 
leipomotyöntekijöiden palkkoja korotettiin 1.2.2019 tai lähin-
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nä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleis-
korotuksella, jonka suuruus oli 1,47 %. Palkkataulukot nousivat 
1.2.2019 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta myös 
1,47 %. Työehtosopimuksessa olevia erillisiä lisiä ei korotettu.

ETL ja SEL jatkoivat työehtosopimuksessa sovitun mukai-
sesti keväällä 2017 alkaneita neuvotteluja TAM-työaikamalli-
työryhmässä, tavoitteena paikallisen sopimisen kehittäminen. 
TAM-työryhmä sai sovittua vuoden aikana yhden työaikamal-
lin ja sen nimenomaan leipomoalalle. Vaikka kyse oli pienestä 
uudistuksesta, parempi sekin kuin ei yhtään uutta työaikamallia. 
Sovittu uusi työaikamalli oli ensimmäinen ja todennäköisesti ai-
noa koko elintarvikealalle nelivuotisen tes-kauden aikana ETL:n 
ja SEL:n välisissä TAM-työryhmissä aikaansaatu työaikamalli. 
Muilla elintarvikealoilla ei siis TAM-työryhmissä oltu saatu so-
vittua vuoden loppuun mennessä yhtään työaikamallia. Leipo-
moalan työntekijöiden työehtosopimus on tunnetusti elintarvi-
kealan jäykin työehtosopimus, joten positiivista asiassa oli se, että 
ensimmäinen työaikamalli saatiin aikaiseksi nimenomaan leipo-
moalalle. Kyseinen sovittu kahden viikon tasoittumisjaksomalli 
mahdollistaa ”työajan tasoittumisen kahden viikon ajanjaksolle 
siten, että viikoittainen työaika voi olla enintään 43 tuntia edellyt-
täen, että työaika tasoittuu 40 tuntiin kahden viikon ajanjaksossa. 
Työviikko alkaa maanantaina 00.00, jolloin myös kahden viikon 
tasoittumisjaksot alkavat ja päättyvät. Työaikamallissa seuraa-
van viikon säännöllinen työaika voi siten alkaa jo sunnuntai-il-
tana aikaisintaan klo 21 ilman, että sunnuntaisesta työskentelystä 
maksetaan viikoittaisen ylityön korvauksia. Työaikamallilla ei ole 
muutettu sunnuntaina tehdystä työstä maksettavia sunnuntaityön 
korvauksia. Työnantajan tulee hyvissä ajoin ja viimeistään viik-
koa ennen kahden viikon tasoittumisjakson alkamista julkaista 
kirjallinen työvuoroluettelo, josta ilmenee työntekijän säännöllisen 
työajan alkamisen ja päättymisen ajankohdat”.

Vuonna 2017 työehtosopimuksessa sovittu toimihenkilöiden 
säännöllisen vuosityöajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla 
jäi edelleen voimaan. Tämän työajan pidentämisen taustalla oli 
valtakunnallisten työmarkkinakeskusjärjestöjen solmima kilpai-
lukykysopimus (kiky-sopimus).  

Elintarviketeollisuusliitto ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työnte-
kijäliitto AKT ry solmivat lokakuussa 2016 työehtosopimuksen 
ajalle 1.2.2017 - 31.1.2021. Sopimuksessa sovitun mukaisesti elin-
tarvikealan automiesten palkkoja korotettiin 1.2.2019 tai lähinnä 
sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskoro-
tuksella, jonka suuruus oli 1,1 %. 

Elintarvikealan automiesten taulukon mukaisia palkkataulu-
koita korotettiin samasta ajankohdasta lukien kuitenkin 1,4 %. 
Kun yleiskorotus (1,1%) oli pienempi kuin kuukausipalkkojen 
taulukkopalkkakorotus (1,4%), yritysten oli pidettävä huolta siitä, 
että automiesten, joihin sovelletaan Elintarvikealan automiesten 
työehtosopimusta, palkkojen tuli olla vähintään taulukkopalk-
kojen mukaisia. 

Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja YTN:n välillä ei ole voimassa 

olevaa työehtosopimusta, palkkapöytäkirjaa tai mitään muuta-
kaan sitovaa sopimusta. ETL ei ole solminut sopimuksia YTN:n 
kanssa, koska yritykset haluavat noudattaa itsenäistä palkkapoli-
tiikkaa ylempien toimihenkilöiden kanssa.

EK:n palkkatilastojen mukaan keskimääräiset kuukausiansiot 
olivat vuonna 2019 seuraavat:
- Leipomotyöntekijät 2 836 (vuonna 2018 oli 2 764 €) –  nousu 
+2,6 %
(vertailuna meijerityöntekijän keskimääräinen kuukausiansio 
2 719 € joka vuonna 2018 oli 2 677 €). 
- Toimihenkilöt 3 558€ (vuonna 2018 oli 3 473€) – nousu +2,4%  
- ylemmät toimihenkilöt 5 597€ (vuonna 2017 oli 5 384 €) – nou-
su +4,0%

EK:n palkkatilastojen mukaan leipomotyöntekijän kuukau-
siansiot nousivat siis 2,6 %. Toimihenkilöiden kuukausiansiot 
nousivat 2,4 % ja ylempien toimihenkilöiden kuukausiansiot 
nousivat 4,0%. Koko leipomoalan ansiokehitystä tarkasteltaessa 
on kuitenkin huomioitava se, että EK:n palkkatilastoissa leipo-
moalan työntekijöitä oli mukana vain 1 280, kun alalla tiedetään 
työskentelevän yli 5000 - 6 000 työntekijää. Toimihenkilöitä EK:n 
tilastoissa oli 242 ja ylempiä toimihenkilöitä 219. 

Leipomoalan työntekijöiden palkat ja TES -lisät 
Leipomoiden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen perus-
teella leipomoiden työntekijöille maksettiin vuoden 2019 lopussa 
palkkoja seuraavasti:

Palkkaryhmä  Pääkaupunkiseutu I

1.   1.819 €   1.732 €
2.    1.911 €   1.820 €
3.    2.007 €   1.911 €
4.    2.080 €    1.981 €
5.    2.139 €   2.037 €
6.    2.247 €   2.140 €
6. + 5%   2.359 €   2.247 €

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 vuotta  188 €
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Leipomoyritykset ja toimipaikat vuonna 2018*
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan 

maassamme toimi vuoden 2018 lopulla 751 leipomoyritystä, 
kun niitä vuonna 2017 oli 706. Tilastokeskuksen tilaston mu-
kaan leipomoyritysten määrä nousi siis 45 yrityksellä. Tilastossa 
ns. tuntemattomien/uusien yritysten määrä oli 77, kun edellisenä 
vuotena niitä oli 36. Tilaston perusteella näyttää siis siltä, että 
uusia leipomo- ja konditoriayrityksiä perustettiin vuoden aikana 
poikkeuksellisen paljon. Vertailuna kuitenkin todettakoon, että 
esimerkiksi vuonna 2003 leipomoyrityksiä oli vielä 869. 

Yrityksillä oli vuoden 2018 lopulla yhteensä 894 toimipaikkaa, 
kun niitä vuonna 2017 oli 813. Toimipaikkojen määrä nousi siis 
81 toimipaikalla. Henkilöstön määrän mukaan lajiteltuna jako 
oli seuraava:

   Yritykset Toimipaikat
Tuntematon/uusi  77  75
0-4   479   546
5-9   69   134
10-19   67  77
20-49   38   38
50-99   12    18
100-249   7   4
250-499   1  1
500-999   0  1
1000-   1  0
   751  894

Euromääräisen liikevaihdon suuruusluokan mukaan leipo-
moyritysten jako vuonna 2018 oli seuraava (suluissa vuoden 
2017 tiedot):

Tieto puuttuu  34 (22)
1-199 999   438 (407) 
200 000-399 999   84 (79)
400 000-999 999  83 (91)
1 000 000-1 999 999 54 (47)
2 000 000-9 999 999 44 (46)
10 000 000-19 999 999 10 (11)
20 000 000-  4 (3)
   751 (706)

Suomen Leipuriliiton jäsenmäärä vuonna 2019
Suomen Leipuriliiton jäsenyritysten lukumäärä ja kokojakau-

tuma henkilömäärän (sis. yritysten Leipuriliitoon ilmoittamat 
leipomotyöntekijät, toimihenkilöt ja automiehet) mukaan oli 
seuraava:

   Yritykset  Toimipaikat
0   –  5 henkilöä  110
6 –   10      ”  49
11 – 30      ”  59
31 – 50      ”  10
yli    50      ”   6
yli    100      ”    5
   239  264

henkilöjäseniä  47
kunniajäseniä  7

Leipuriliittoon kuului vuoden 2019 lopussa 239 jäsenyritystä, 
joilla oli yhteensä 264 toimipistettä.

* Tilastokeskuksen muuttuneiden käytäntöjen vuoksi tietoja ei 
saatu päivitettyä vuodelle 2019.
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Suomen Leipuriliitto ry 

Tuloslaskelma      1.1.2019 -  1.1.2018 -
       31.12.2019  31.12.2018

Varsinainen toiminta
Julkaisutoiminta
Tuotot        119 120,69   117 403,98

Kulut
Henkilöstökulut       - 68 578,06  - 67 355,40
Muut kulut       - 43 295,73  - 58 957,24
Kulut yhteensä      - 111 873,79   - 126 312,64
Julkaisutoiminta yhteensä     7 246,90   - 8 908,66

Liiton toiminta
Tuotot       147 362,31   131 869,58
Kulut
Muut kulut      - 118 518,00   - 118 707,17
Kulut yhteensä       - 118 518,00   - 118 707,17
Liiton toiminta yhteensä     28 844,31   13 162,41

Muu varsinainen toiminta
Kulut
Henkilöstökulut       - 244 413,08  - 242 533,15
Poistot       - 3 450,98  - 6 540,89
Muut kulut       - 199 681,70  - 200 823,28
Kulut yhteensä       - 447 545,76  - 449 897,32
Muu varsinainen toiminta yhteensä   - 447 545,76   - 449 897,32
Varsinainen toiminta yhteensä     - 411 454,55   - 445 643,57
TUOTTO / KULUJÄÄMÄ     - 411 454,55   - 445 643,57

Varainhankinta
Tuotot        164 012,00  129 536,00
Kulut        - 123 000,60  - 136 354,00
Varainhankinta yhteensä     41 011,40  - 6 818,00
TUOTTO / KULUJÄÄMÄ     - 370 443,15   - 452 461,57

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot        499 030,46   420 901,06
Kulut        - 62 288,65   - 301 747,80
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä    436 741,81   119 153,26

TUOTTO / KULUJÄÄMÄ     66 298,66  - 333 308,31

TILIKAUDEN TULOS     66 298,66  - 333 308,31

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ    66 298, 66  - 333 308, 31
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Tase
       31.12.2019    31.12.2018
VASTAAVAA
A PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet      14 950,26   44 850,80
Aineettomat hyödykkeet yhteensä   14 950,26    44 850,80

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto       8 052,26    11 503,24
Aineelliset hyödykkeet yhteensä     8 052,26    11 503,24

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet      5 085 608,58    4 992 402,60
Sijoitukset yhteensä     5 085 608,58    4 992 402,60

A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ    5 108 611,10    5 048 756,64

B VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset       19 775,35    8 011,19
Muut saamiset          924,81
Siirtosaamiset       4 186,35    202 769,12
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä     23 961,70    211 705,12
Saamiset yhteensä     23 961,70    211 705,12
Rahat ja pankkisaamiset      248 638,97   30 679,33

B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ    272 600,67   242 384,45

VASTAAVAA YHTEENSÄ     5 381 211,77    5 291 141,09

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA
Osake-, osuus- ja muu vastaava pääoma    5 577 557,98    5 744 383,48
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)    - 333 308,31   - 166 825,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)     66 298,66    - 333 308,31

A OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     5 310 548,33    5 244 249,67

D VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat       19 719,60    3 548,25
Muut velat       13 319,06    7 692,13
Siirtovelat       37 624,78    35 651,04
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   70 663,44    46 891,42

D VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ     70 663,44    46 891,42

VASTATTAVAA YHTEENSÄ     5 381 211,77    5 291 141,09
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Tilintarkastuskertomus
Suomen Leipuriliitto ry:n jäsenille

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 
Lausuntonani esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän 
kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta ase-
masta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista kos-
kevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastuksen kohde
Olen tilintarkastanut Suomen Leipuriliitto ry:n (y-tunnus 
0202195-6) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilin-
päätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut 
Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hy-
vän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan 
mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa Tilin-
tarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. 

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

Riippumattomuus
Olen riippumaton yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien 
eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani 
tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mu-
kaiset eettiset velvollisuuteni.

Valtuuskunnan lausunto
Valtuuskunta on varsinaisessa kokouksessaan 4.6.2020 tutustunut Suomen Leipuriliitto ry:n vuoden 2019 tilinpäätökseen, taseeseen, 
tuloslaskelmaan, budjettivertailuun ja katsaukseen liiton toiminnasta vuonna 2019. 
Olemme lukeneet myös tilintarkastajan tilinpäätöksestä antaman tilintarkastuskertomuksen.

Esitämme yksimielisesti Suomen Leipuriliitto ry:n 15.8.2020 Helsingissä kokoontuvalle varsinaiselle vuosikokoukselle tilinpäätöksen 
vahvistamista. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille, koska myöskään tilintarkastaja ei ole tilintarkastusker-
tomuksessaan antanut huomautusta asiaan liittyen.

Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 2020

Suomen Leipuriliitto ry:n valtuuskunta

Jari Elonen  
puheenjohtaja

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet
Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oi-
kean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätei-
set vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä val-
vonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilin-
päätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa 
olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yh-
distyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa 
esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja sii-
hen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perus-
tuen. 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 luettavissa kokonaisuudessaan  
www.leipuriliitto.fi/leipuriliitto/ 
kohdasta vuosikertomus.  

Helsingissä 7.5.2020

Sauli Salmi
KHT
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LIITON HALLINTO

Valtuuskunta vuoden 2019 lopussa

Puheenjohtaja      Jari Elonen  Jämsä
Varapuheenjohtaja   Anttu Rautio  Mikkeli

Paikallisyhdistykset   Jäsen   Kotipaikka
Etelä-Pohjanmaan Leipomoyhdistys ry  Niina Teemu  Seinäjoki
Etelä-Suomen Leipomoyrittäjät ry  Mika Gilan  Järvenpää
Kaakkois-Suomen Leipomoyrittäjät ry Simo Vainikka  Lappeenranta
Kainuun Leipomoliikkeenharjoittajat ry Marianne Huusko  Kuhmo
Keski-Pohjanmaan Leipomoyhdistys ry Nina Uusikangas  Kokkola
Keski-Suomen Leipomoyhdistys ry  Arsi Tiitinen  Jyväskylä
Lapin Leipomoyrittäjät ry   -
Pirkanmaan Leipomot ry   Henri Lehtimäki  Tampere
Pohjois-Karjalan Leipomoyrittäjät ry  Erkki Timonen  Nurmes
Pohjois-Pohjanmaan Leipomot ry  Helmi Tyykiluoto  Haukipudas
Satakunnan Leipomoyhdistys ry  Petri Laaksonen  Rauma
Savon Leipomoyhdistys ry   Anttu Rautio  Mikkeli
Turun Seudun Leipomoyrittäjät ry  Mikko Hietala  Turku
Vaasan Piirin Leipomoyhdistys ry  Andreas Knip  Koivulahti 

Hallitus vuoden 2019 lopussa  Kausi   Kotipaikka

Kari Meltovaara, puheenjohtaja  2019-2021  Turku
Harri Jaakkola, varapuheenjohtaja  2018-2019  Tampere
Timo Jänne    2018-2020  Kangasala
Eerikki Lounamaa   2018-2020  Pirkkala
Pekka Eskelinen    2018-2020  Savonlinna
Heikki Lankoski    2017-2019  Pori
Mikko Heikkinen    2017-2019  Kuhmo
Hannu Räinä    2019-2021  Oulu
Markku Kiiskinen    2019-2021  Kuopio

Puheenjohtajisto, joka toimii sekä valtuuskunnan että hallituksen työvaliokuntana

Kari Meltovaara   Hallituksen puheenjohtaja
Harri Jaakkola   Hallituksen varapuheenjohtaja
Jari Elonen   Valtuuskunnan puheenjohtaja 
Anttu Rautio   Valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Mika Väyrynen   Toimitusjohtaja




