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Perjantai 13.8.2021

9.00 - 15.00 Raisio Open Golf –kilpailu 
  Tapiola Golf, Turveradantie 17, Espoo 
  - yhteislähtö klo 9.00
  
19.00 - 21.00 Valio Oy:n juustobuffet
  Kalastajatorppa, Pyöreä Sali
  - sisäänpääsy vain Valion kutsukortilla, 
  joka lähetetään vuosikokouspaketin tilanneille

21.30 – 02.00 Tanssimusiikkia 
  Pyöreä Sali

Suomen Leipuriliitto ry:n 121. 
vuosikokous ja kesäpäivät 
13.-15.8.2021 Helsingissä

Majoitus: Hotelli Hilton Helsinki Kalastajatorppa 
Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki, puh. 09 45811

Ilmoittautuminen: www.leipuriliitto.fi/tapahtumat

Lauantai 14.8.2021

9.30  Suomen Leipuriliitto ry:n 121. vuosikokous   
  Kalastajatorpan Merisali

9.15  Fazer Myllyn lastenretki 
  - bussi lähtee Kalastajatorpan edestä

10.00 - 16.00 Tavarantoimittajien näyttely 
  Kalastajatorpan Siirtomaasali,  
  Keltainen Sali ja niiden aulatilat

11.30 – 14.00 Liukuva lounas
  Pyöreä Sali

16.00  Tavarantoimittajien näyttely päättyy 

16.15 – 17.00  Condite Oy:n musiikkituokio 
  yllätysesiintyjällä 
  Pyöreä Sali 

19.30  Sisääntulo juhlaillalliselle 

20.00  Juhlaillallinen ja ohjelmaa 
  - Pyöreä Sali ja Siirtomaasali
  - Juontajana Miia Nuutila 
  - illallisen aikana sama ohjelma 
  molemmissa saleissa 

22.30 – 03.00 Tanssimusiikkia
  Pyöreä Sali
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Kansikuva: Helsingin kaupunki/Matti Tirri   |   Paino: Waasa Graphics Oy   |   Taitto: Anita Kataja
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Suomen Leipuriliiton 121. vuosikokous
Suomen Leipuriliitto ry:n varsinainen vuosikokous pidetään lauantaina 14.8.2021 alkaen klo 09.30 
Helsingissä Hotelli Hilton Kalastajatorpan Merisalissa osoitteessa Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki.

Kokouksen kulku:

   Etelä-Suomen Leipomoyrittäjät ry:n tervehdys, yrittäjä Toni Rantala, Konditoria pH7 Oy 
   Vuosikokouspuhe ja vuosikokouksen avaus, Suomen Leipuriliiton hallituksen puheenjohtaja Kari Meltovaara, Leipomo Rosten Oy

Viralliset asiat:

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
- Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus ja esitellään tilinpäätös
- Esitellään tilintarkastuskertomus
- Esitellään valtuuskunnan lausunto
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, tuloksen käytöstä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
- Päätetään hallituksen ja valtuuskunnan puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista
- Valitaan hallituksen puheenjohtaja vv. 2022 – 2024
- 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. 2022
- Päätetään liiton jäsenmaksusta ja liittymismaksusta v. 2022 
- Päätetään seuraavan vuosikokouksen paikasta
- Päätetään kokous

Vuoden 2020 vuosikokous pidettiin Kalastajatorpalla 
15.8.2020 noin neljänkymmenen hengen voimin, il-
man Leipuripäivien normaaleja oheisohjelmia.
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Arvot: 

Jatkuvuus, Tasapuolisuus, 
Ammattimaisuus

Leipuriliiton visio:
 

Aktiivinen, Vahva, 
Näkyvä, Vaikuttaja 

KATSAUS LIITON TOIMINTAAN 
VUODELTA 2020
Suomen Leipuriliitto ry:n 120. toimintavuosi on takana.

Missio: 

Tietoa, Taitoa, Tuloksia, 
Toimintaedellytyksiä 

jäsenistölle

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 2020 aikana liiton toimiston kolmen hengen voimin. Lii-
ton toimintavuosi oli kuitenkin hyvin poikkeuksellinen edellisiin 
vuosiin verrattuna johtuen maaliskuussa Suomeenkin rantau-
tuneesta maailmanlaajuisesta koronaepidemiasta. Leipuriliiton 
jäsenyritysten myynti koronaepidemiasta ja valtiovallan tekemis-
tä yritystoimintaa rajoittavista päätöksistä johtuen putosi dra-
maattisesti. Leipuriliiton tekemän jäsenkyselyn mukaan yritysten 
myynti putosi huhtikuussa 2020 vuoden takaiseen vastaavaan 
ajankohtaan verrattuna keskimäärin yli 53 % yrityksissä, joiden 
liikevaihto on alle 5 miljoonaa euroa vuodessa. Leipomo- ja kon-
ditoria-alan yrityksistä 95 %:lla liikevaihto on alle 5 miljoonaa 
euroa. Suuremmissa yli 5 miljoonan euron liikevaihdon yrityk-

sissä pudotus oli keskimäärin 31 %. Edellä mainitut luvut kuvaa-
vat hyvin sitä, miten koronakriisi ja valtiovallan yritystoiminnan 
rajoittamista koskevat päätökset iskivät erityisesti pieniin ja kes-
kisuuriin leipomo- ja konditoria-alan yrityksiin. Monella kahvi-
latoimintaa harjoittavalla ja/tai Horeca-sektoriin keskittyneellä 
yrityksellä myynnin pudotus oli jopa 75-100 %. Osa yrityksistä 
joutui sulkemaan väliaikaisesti koko yritystoimintansa. Vain yk-
sittäiset yritykset selvisivät pienemmillä taloudellisilla tappioilla 
valtiovallan aiheuttamista yritystoiminnan rajoittamisista.

Leipuriliitto edellytti valtiovallalta pikaisia toimenpiteitä, suo-
ria yrityksille suunnattuja tukia, jotta suomalainen monipuoli-
nen, monimuotoinen ja tuhansia työntekijöitä työllistävä leipo-
mo- ja konditoria-ala säilyisi tuleville sukupolville. 

Jäsenkyselyn mukaan Leipuriliiton jäsenyrityksistä yli 80 % 
lomautti kevään ja kesän aikana henkilökuntaansa. Monissa yri-
tyksissä henkilökuntaa jouduttiin myös irtisanomaan. Muun 
muassa näistä syistä johtuen Leipuriliiton jäsenyrityksistä oltiin 
useasti yhteydessä (ainakin noin 200 yrityksen toimesta) liiton 
toimistoon. Liiton jäsenet hyödynsivät laajasti myös Leipuriliiton 
ja ETL:n välistä yhteistoimintasopimusta ja sen myötä jäsenet oli-
vat aktiivisesti yhteydessä myös ETL:n juristeihin ja asiamiehiin.  

Liiton toimintaan osallistuvien jäsenyritysten edustajien va-
paaehtoinen työ Leipuriliiton ja sen jäsenyritysten hyväksi on 
liiton ja sen jäsenten kannalta tärkeää. Vuonna 2020 koronaepi-
demiasta johtuen toimintaa oli kuitenkin vähemmän kuin ns. 
normaalivuosina. Erityisesti liiton puheenjohtaja Kari Meltovaa-
ra ja valtuuskunnan puheenjohtaja Jari Elonen tekivät jälleen tär-
keää työtä Leipuriliiton ja sen jäsenten hyväksi. Jari Elonen edusti 
Leipuriliittoa myös Elintarviketeollisuusliitto ry:n hallituksessa ja 
työvaliokunnassa. 

Vuoden 2020 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.
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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. 

1.

A) Työehtosopimustoimintaan vaikuttaminen

Yhteistoimintaa Elintarviketeollisuusliitto ry:n kanssa jatket-
tiin. Yhteistyö ETL:n kanssa on ollut vuosien varrella luontevaa, 
kun molemmat liitot toimivat Helsingin Pasilassa samassa toimi-
talossa ja samassa kerroksessa. Leipuriliiton ja ETL:n välillä on 
vuosikausien ajan ollut voimassa yhteistoimintasopimus, jonka 
perusteella Leipuriliiton puheenjohtaja on ETL:n työvaliokunnan 
ja hallituksen jäsen. Näissä kokouksissa Leipuriliiton puheenjoh-
taja on pystynyt tuomaan esille leipomoalalle tärkeitä kysymyk-
siä. Yhteistoimintasopimukseen perustuen liiton toimitusjohtaja 
on osallistunut sekä Elintarviketeollisuusliiton työelämän ohjaus-
ryhmän kokouksiin että työmarkkinatoimikunnan kokouksiin. 
ETL:n leipomoyhdistyksen kokoukset pidettiin Leipuriliiton hal-
lituksen kokouksen yhteydessä. Liiton toimitusjohtaja oli myös 
viikoittain yhteydessä ETL:n työmarkkinapuolen asiamiehiin. 

ETL irtisanoi syksyllä 2020 ETL:n ja Leipuriliiton välisen yh-
teistoimintasopimuksen päättymään vuoden 2020 lopussa. Neu-
vottelut uudesta sopimuksesta kuitenkin käynnistettiin syksyn 
aikana ja vuoden päätyessä oli sovittu neuvotteluja jatkettavan 
vuoden 2021 puolella. 

Kuten edellä jo mainittiin, Leipuriliiton  yhtenä tärkeänä edun-
valvontaan liittyvänä painopisteenä on proaktiivinen vaikuttami-
nen sekä työehtosopimustoimintaan että työ- ja elinkeinopoliit-

tisiin lainsäädäntöasioihin. Työehtosopimustoimintaan vaikutta-
misessa oli edelleen samat haasteensa kuin aikaisemmin. Leipuri-
liitto ei ole neuvotteluosapuolena työehtosopimusneuvotteluissa, 
vaan neuvottelut 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 jäsenmak-
sun maksajien, eli elintarvikealan suuryritysten, näkemyksiä mu-
kaillen. Tästä hyvänä esimerkkinä oli se, että koronaepidemiasta 
ja valtiovallan laajoista yritystoimintaa rajoittavista toimenpiteis-
tä huolimatta ETL ja SEL solmivat marraskuussa ”etuajassa” uu-
den kaksivuotisen työehtosopimuksen  ajalle 1.2.2021−31.1.2023. 
Elintarvikealojen työehtosopimusten uudistamisten myötä leipo-
moiden työntekijöitä koskeva työehtosopimus pysyi yhtä jäyk-
känä kuin aikaisemmin, eli koronaepidemian kurimuksessa kär-
sivien leipomo- ja konditoriayritysten toiveet joustavammasta 
työehtosopimuksesta jäivät taas kerran hamaan tulevaisuuteen. 
Vuoden lopussa oli myös selvää, että sopimukseen liittynyt palk-
karatkaisu tulee osaltaan  entisestään vaikeuttamaan koronakrii-
sin takia monien jo muutoinkin vaikeuksissa olevien leipomo- 
ja konditoriayritysten taloudellista tilannetta. Edelliseen ETL-
SEL tes-sopimuskierrokseen (1.2.2017 - 31.1.2021) liittyneistä 
TAM- työaikamallityöryhmistä, joiden työhön asetettiin paljon 
toiveita ja odotuksia, ei saatu työryhmän nelivuotisen toimikau-
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den aikana mitään todellisia muutoksia aikaiseksi. Leipomoalan 
työehtosopimus pysyy edelleen Suomen teollisuuden toimialois-
ta ”kaikkein jäykimpänä” työehtosopimuksena ja tästä jäykkyy-
destä kärsivät erityisesti pienet ja keskisuuret leipomo- ja kondi-
toriayritykset.

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. 

Leipuriliitto antoi 1.6.2020 lausunnon koskien Elintarvike-
markkinalain muuttamista. Leipuriliitto kannatti esityksen kes-
keisiä ehdotuksia koskien mm. sitä, että ”lakiin lisätään hyvän 
kauppatavan vastaisiksi katsottavia menettelyjä koskevat kiellot”. 
Ja että ”kiellettyjä olisivat tietyn pituuden ylittävät maksuajat, 
tilausten peruutus lyhyellä varoitusajalla, ehtojen yksipuoliset 
muutokset, myyntiin liittymättömät maksut, liikesalaisuuksien 
laiton hankinta, käyttö ja ilmaiseminen sekä kostotoimet tilan-
teessa, jossa tavarantoimittaja käyttää tämän sopimusperusteisia 
tai lakisääteisiä oikeuksiaan” jne.. Leipuriliitto myös uudisti li-
säksi sen, mitä Leipuriliitto lausui 27.4.2018 koskien hallituksen 
esitystä elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynneistä 
markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n 
muuttamisesta.

Leipuriliitosta jatkettiin vuoden aikana yhteistyötä myös Ruo-
kaviraston kanssa. Yksittäisiä jäsenyrityksiä koskevissa asioissa 
oltiin yhteydessä myös alueellisiin terveystarkastajiin ja pyrittiin 
vaikuttamaan siihen, että terveystarkastukset olisivat yritysten 
osalta yhdenvertaisia koko valtakunnassa. Liiton toimistosta ol-
tiin vuoden aikana tekemisissä myös elintarvikealan työsuoje-
lutarkastajien kanssa koskien esimerkiksi yksittäisten jäsenyri-
tysten tilaajavastuulakiin liittyviä tarkastuksia. Näillä yhteyden-
otoilla pyrittiin vaikuttamaan siihen, etteivät viranomaisten toi-
menpiteet ja päätökset kohtuuttomasti vaikeuta leipomoyritysten 
toimintaedellytyksiä.

C) Viranomaissuhteiden ja muiden sidosryhmäsuh-
teiden hoitaminen  

Leipuriliitto oli yhteydessä Opetushallitukseen ja toi esille 
huolensa leipomo- ja konditoria-alaan koulutukseen ja leipo-
moalan perustutkintojen uudistamiseen liittyen koskien erityi-
sesti, miten leipomo- ja konditoria-alalle saadaan tulevaisuudessa 
riittävästi ammattitaitoisia leipureita ja kondiittoreita. Yleisesti 
tiedossa on, että opettajien työajasta suuri osa kuluu erilaisiin by-
rokraattisiin askareihin ja oppisopimus- ja koulutussopimusten 
tekemiseen yrittäjien ja muiden yrityselämän edustajien kanssa. 
Varsinainen ammatillinen opetus näytetään sysättävän kiireisten 
yrittäjien ja yritysten harteille. 

Aktiivista yhteistyötä jatkettiin muutoinkin leipomoalan kou-

lutusta antavien ammatillisten oppilaitosten kanssa sekä kilpai-
lutoiminnan yhteydessä että muissa yhteyksissä. Esimerkiksi 
Rinkeli Grand Prix -kilpailu järjestettiin juuri ennen korona-
epidemian alkamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun 
Kangasalan toimipisteessä.  

Liiton toimitusjohtaja oli mukana jäsenenä Opetushallituksen 
ylläpitämässä Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmän 
asiantuntijaverkostossa. Osaamisen ennakointifoorumi on kou-
lutuksen ja työelämän yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää 
koulutuksen ja työelämän yhteistyötä. Foorumiin kuuluu yhdek-
sän ennakointiryhmää, jotka edustavat eri aloja. Ennakointiryh-
miin kuuluu oman alansa työelämän ja koulutuskentän asian-
tuntijoita. Heidät on nimetty ajalle 2017 – 2020. Ennakointiryh-
mien tehtävänä on ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita sekä 
kehittää koulutusta.

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. 

Sidosryhmät/yhteistyökumppanit
Yhteistyötä jatkettiin monella tapaa myös leipomoalan raa-

ka-ainetoimittajien, konetoimittajien ja muiden tavarantoimit-
tajien kanssa siltä osin mihin koronaepidemia antoi mahdolli-
suuden. 

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. 

Leipuriliiton jäsentarra
Suomen Leipuriliiton jäsenten käyttöön tarkoitettu jäsen-

tarra toteutettiin. Tarrassa on teksti: ”Ammattilaisen leipomaa, 
Nautinnollisia herkkuhetkiä. Suomen Leipuriliiton jäsenyritys 
2020”. Tarran suunnitteli graafikko Markku Pakarinen ja siinä 
on käytetty Leipuriliiton värejä, eli ruskeaa ja oranssia vaalealla 
pohjalla. Tarra postitettiin kaikkiin Leipuriliiton jäsenyrityksiin 
keväällä 2020.
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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.

LIITON JA JÄSENKUNNAN 
VÄLINEN YHTEISTYÖ

2.

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 2020 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. Vuonna 2020 
tämä erityisesti korostui koronaepidemian alettua, kuten edellä 
jo kerrottiin. 

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 Pen-
tikäiseen käytettiin vuoden aikana runsaasti hyväksi. 

Liittojen välinen yhteistoimintasopimus mahdollisti 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 
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 
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Vuosikokouksen vetäjät verhoutuivat asianmukaisesti maskeihin. 
Keskellä kokouksen puheenjohtajana toiminut paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja Mika Gilan, oikealla Leipuriliiton hallituksen puheenjoh-
taja Kari Meltovaara ja vasemmalla kokouksen sihteeri, toimitusjohta-
ja Mika Väyrynen.

Hallituksen puheenjohtaja Kari Meltovaara toi esiin vuosikokouspu-
heessaan Leipuriliiton onnistunutta toimintaa koronakriisin aikana jä-
senyritystensä hyväksi.  
- Emme ole todellakaan mikään perinnejärjestö, vaan aktiivinen toimi-
ja ja vaikuttaja tässä päivässä, hän totesi.

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 5 uutta leipomoa/konditoriaa. 

Vuoden 2020 lopussa Leiko-palvelussa oli mukana 71 leipomoa/
konditoriaa ja 13 raaka-ainetoimittajaa. 

Leiko-palvelua pyritän myös parantamaan ja täydentämään 
käyttäjien toiveita kuunnellen. Vuonna 2020 palveluun lisättiin 
esimerkiksi ominaisuus, jonka ansiosta leipomokäyttäjät pys-
tyvät lisäämään pakkausselosteelle kuvan tai kuvia. Kuvallisen 
pdf-pakkausselosteen saa Leiko-palvelusta helposti tulostettua 
myymälään, jaettua jälleenmyyjille tai laitettua vaikka myymä-
länäytölle.

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 vain Suomen Leipuriliiton jäsenyrityksille suunnat-
tu jäsenpalvelu, joten palvelussa mukana olevien leipomoiden ja 
konditorioiden tulee olla Suomen Leipuriliiton jäseniä. Raaka-ai-
netoimittajat rekisteröityvät palveluun yhteistyökumppaneina.

Leiko käynnistyi kesäkuussa 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. Koronaepidemian puhkeaminen maaliskuussa 2020 
kuitenkin rajoitti yritysvierailujen tekemistä vuonna 2020. Leipu-
ri-lehden toimituspäällikkö teki vierailujen yhteydessä yritysesit-
telyjä Leipuri-lehteen. 

Koulutusta jäsenistölle
Jäsenyritysten edustajille järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta 

vuonna 2020. 
Synkka tuotetietopalvelusta oli koulutus tammikuussa 2020.  

Se järjestettiin Helsingissä Leipuriliiton tiloissa ja siihen osallistui 
edustaja tai edustajia kymmenestä Leipuriliiton jäsenyrityksestä. 
Koulutuksen piti Katarina Bredenberg GS1 Finland Oy:stä.
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Vuosikokous pidettiin Helsingissä Hotel Hilton Kalastajatorpalla noin 
neljänkymmenen osallistujan voimin. Leipuripäivien oheistapahtumia 
ei järjestetty vuonna 2020.

Vuosikokouksessa valittiin valtuuskunnan puheenjohtajana jatka-
maan Jari Elonen (oik.) ja varapuheenjohtajana jatkamaan Anttu 
Rautio (vas.). Onnittelut antoivat Kari Meltovaara ja Mika Väyrynen.

Lokakuussa liiton jäsenyritysten edustajille järjestettiin kou-
lutus sosiaalisen median hyödyntämisestä viestinnässä. Koulutus 
pidettiin webinaarina ja siihen osallistui 19 henkilöä. Koulutta-
jana toimi viestinnän ja sosiaalisen median asiantuntija Piritta 
Seppälä Viestintä-Pirittasta.

Vuosikokous- ja kesäpäivät
Liiton 120. vuosikokous ja kesäpäivien valmistelut oli aloitettu 

jo vuonna 2019  yhdessä Etelä-Suomen Leipomoyrittäjien kans-
sa ja valmisteluja jatkettiin alkuvuonna 2020 normaaliin tapaan. 
Maaliskuussa puhjenneen koronaepidemian vuoksi valtioval-
lalta kuitenkin tuli suosituksia kokoontumisten välttämisestä ja 
mm. isojen tapahtumien järjestämisestä, joten kävi epävarmaksi, 
voidaanko Leipuripäivät järjestää kaikkine oheisohjelmineen eli 
noin 400-500 hengen voimin. Lähtökohtana kuitenkin pidettiin 
sitä, että Leipuripäivät järjestetään normaaliin tapaan, mikäli se 
on suinkin mahdollista.

Liiton toimiston kesäkuun alussa tekemän kyselyn perusteel-
la valtaosa tapahtumaan ilmoittautuneista yhteistyöyrityksistä 
kuitenkin kannatti tapahtuman siirtämistä seuraavaan vuoteen. 
Tämä oli yksi syy siihen, miksi Leipuriliiton hallitus päätti ko-
kouksessaan 10.6.2020 siirtää Leipuripäivät oheisohjelmineen 

elokuulle 2021. Samassa kokouksessa hallitus päätti, että Lei-
puriliiton vuosikokous järjestetään aikaisemman suunnitelman 
mukaisesti 15.8.2020 Helsingissä. 

Edellä päätetyn mukaisesti Leipuriliiton 120. vuosikokous 
järjestettiin 15.8.2020 klo 15.00 Hotelli Hilton Kalastajatorpalla 
Helsingissä. Paikalla oli nelisenkymmentä henkilöä. Kokouksen 
yhteydessä ei järjestetty Leipuripäivien oheisohjelmia. Vuosiko-
kouksen jälkeen kokoukseen osallistuneilla oli kuitenkin mah-
dollisuus osallistua omakustanteiseen buffet-ruokailuun Kalas-
tajatorpan Merisalin terassilla. 

Vuosikokousta edeltäväksi päiväksi eli perjantaiksi 14.8.2020, 
oli toivottu järjestettävän mahdollisuus golfaamiseen omakustan-
teisesti. Tätä varten saatiin järjestymään aikoja Tapiola golfista, 
jonne saapui golffamaan neljätoista henkilöä. 

Vuosikokouksen kulku
Vuosikokous pidettiin Hotelli Hilton Kalastajatorpan päära-

kennuksessa State Room -kokoustilassa. Tilaisuuden juontajana 
toimi Etelä-Suomen Leipomoyrittäjät ry:n edustajana yrittäjä To-
ni Rantala, Konditoria pH7 Oy. Hän toivotti kaikki osanottajat 
tervetulleiksi vuosikokoukseen, jonka jälkeen Leipuriliiton hal-
lituksen puheenjohtaja Kari Meltovaara piti vuosikokouspuheen. 

Kokouksen jälkeen järjestettiin omakustanneruokailu Kalastajatorpan 
Merisalin terassilla. Puheenjohtaja Kari Meltovaara lausui osallistujille 
muutaman sanan tilaisuuden aikana.
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Korona aiheutti monenlaisia harvinaislaatuisia toimenpiteitä yhteis-
kunnassa. Yksi niistä oli se, että Uudenmaan rajat suljettiin 28.3.2020. 
Tässä poliisit ja varusmiehet tekevät rajavalvontaa 2.4.2020 Uuden-
maan ja Kanta-Hämeen rajalla tiellä numero 132.

Hänen puheensa lopuksi pidettiin hiljainen hetki poisnukkunei-
den jäsenten muistoksi. 

Tämän jälkeen Kari Meltovaara avasi vuosikokouksen viralli-
sesti. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Etelä-Suomen Leipo-
moyrittäjät ry:n puheenjohtaja Mika Gilan ja sihteeriksi kutsut-
tiin Mika Väyrynen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 
valittiin Anna Repo, Nurmileipä Oy ja Kai Schulz. Vuosikoko-
uksen aluksi esiteltiin tilinpäätös, tase, tuloslaskelma ja tilintar-
kastuskertomus sekä esitettiin valtuuskunnan lausunto. Niiden 
perusteella tilinpäätös vahvistettiin 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 mak-
setaan päivärahat. Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan. 

Valtuuskunnan kokoonpanosta kokous päätti, että jatketaan 
entisellä tavalla, jossa valtuuskuntaan kuuluu puheenjohtaja, va-
rapuheenjohtaja sekä yksi jäsen jokaisesta paikallisyhdistyksestä 
(1+1+14). Samoin päätettiin jatkaa siten, että valtuuskunnan jä-
seninä toimivat kulloinkin virassa olevat paikallisyhdistysten pu-
heenjohtajat, siis 14 henkilöä. Edelleen jatkuu myös se käytäntö, 
että mikäli paikallisyhdistyksen puheenjohtaja ei voi osallistua 
valtuuskunnan kokoukseen, hänen äänivaltaisena sijaisenaan voi 
toimia kyseisen paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja.

Valtuuskunnan puheenjohtajana jatkamaan valittiin Jari Elo-
nen, Elonen Oy Leipomo. Samoin valtuuskunnan varapuheen-
johtajana valittiin jatkamaan Anttu Rautio, Kotileipomo Siisko-
nen Oy.

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

Toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2021 hyväksyt-
tiin hallituksen ja valtuuskunnan esittämässä muodossa. Ko-
kouksessa päätettiin, että Leipuriliiton jäsenmaksu perustuu 
edelleen sekä yrityksen/konsernin liikevaihtoon perustuvaan 
perusjäsenmaksuun että työntekijäkohtaiseen jäsenmaksuun. 
Yritys- ja konsernikohtaiset 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. 

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 2021 tulo- ja menoar-
vion mukaan budjetoidut jäsenmaksutulot ovat 149 000 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 27 000 euroa. Lii-
ton vuosittainen toiminta perustuu siis edelleen olennaiselta osin 
sijoitustoiminnasta saatuihin tuloihin. Sijoitustoiminnan varojen 

Synkka-tuotetietopalvelusta oli koulutus tammikuussa 2020 Helsin-
gissä Leipuriliiton tiloissa ja siihen osallistui edustaja tai edustajia 
kymmenestä Leipuriliiton jäsenyrityksestä. Koulutuksen piti Katarina 
Bredenberg GS1 Finland Oy:stä.



v   TOIMINTAVUOSI 2020   v

Suomen Leipuriliitto ry:n vuosikertomus 2020      11

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. 

Kokouksessa huomautettiin, että maailmanlaajuiset tapahtu-
mat vaikuttavat suuresti liiton tuottoihin, koska liiton varoja pi-
detään suurimmaksi osaksi pörssinoteeratuissa osakkeissa yms. 
Mikäli sijoitustoiminnan tuotot jäävät vuonna 2021 budjetoitua 
pienemmiksi esimerkiksi maailmanlaajuisen talouskriisin vuok-
si, voidaan joutua käyttämään liiton pääomia budjetoitua enem-
män. 

Kokouksessa tuotiin esiin myös se, että jäsenyritysten tulee 
maksaa työntekijäkohtaista jäsenmaksua oikean työntekijämää-
rän mukaisesti. Tämä on olennainen asia sekä liiton talouden 
kannalta että jäsenten tasapuolista kohtelua ajatellen. 

Vuosikokous päätti lopuksi, että seuraava vuosikokous ja ke-
säpäivät pidetään Helsingissä 13.-15.8.2021. Kutsun esitti Ete-
lä-Suomen Leipomoyrittäjät ry:n edustajana Toni Rantala.  Näin 
ollen Hotelli Hilton Kalastajatorpalla järjestetään em. ajankohta-
na täysimittaiset Leipuripäivät hieman myöhästyneiden 120-vuo-
tispäivien merkeissä. 

Vuosikokouksen yhteydessä jaetut 
huomionosoitukset:

Suomen Leipuriliiton sääntötoimikunnan mietinnön mukaan 
liittomme vuosikokouksessa voidaan viiden vuoden välein jakaa 
liiton hallituksen päätöksen mukaisesti Kultaisia ansiomerkkejä. 
Merkki annetaan tunnustuksena poikkeuksellisen merkittävästä, 
vähintään kymmenen (10) vuotta kestäneestä toiminnasta Suo-

Vuosikokouksen jälkeen jaettiin huomionosoituksia, kuten Helsingin 
kokouksessa on aina tapana. Kultaisen ansiomitalin sai Fazer Myllyn 
Pekka Mäki-Reinikka (vas.). Kultaisen ansiomerkin saajista olivat pai-
kalla Sirpa Räinä, Pulla-Pirtti Oy, Kari Meltovaara, Leipomo Rosten 
Oy sekä Mikko Heikkinen, Hyvärisen Leipomo Oy.

Kaakkois-Suomen Leipomoyrittäjät yllätti Leipuriliiton ja Leipätiedotuk-
sen henkilökunnan teräksisellä 120-vuotiskunniakirjalla, jonka luovutti 
kunniapuheenjohtaja Asko Laurila (oik.). Huomionosoituksen vastaan-
ottivat Leipätiedotuksen Terhi Virtanen (vas.) sekä Leipuriliiton Mika 
Väyrynen, Elina Matikainen ja Kati Sinda.

men Leipuriliiton hyväksi. Vuonna 2020 Leipuriliiton hallitus 
päätti myöntää kultaisen ansiomerkin seuraaville henkilöille:

Mikko Heikkinen - Hyvärisen Leipomo Oy
Markku Kiiskinen - Aetoleipuri  Oy
Kari Meltovaara - Leipomo Rosten Oy
Sirpa Räinä - Pulla-Pirtti Oy  
Antti Tyykiluoto - Putaan Pulla Oy

Kultainen ansiomitali:
Suomen Leipuriliiton sääntötoimikunnan mietinnön mukaan 

kultainen ansiomitali on erityinen Suomen Leipuriliiton jäsenel-
le kohdistettu huomionosoitus. Kultainen ansiomitali voidaan 
myöntää myös ulkopuoliselle, joka erityisen ansiokkaasti useam-
pana vuotena on edistänyt alamme kehitystä sekä ulkomaisten 
veljesjärjestöjemme monivuotisille vastuuhenkilöille ja vaikutta-
jille. Vuonna 2020 Leipuriliiton hallitus päätti myöntää kultaisen 
ansiomitalin seuraavalle henkilölle: 

Pekka Mäki-Reinikka - Fazer Mylly 

Kunniakirja – Suomen Leipuriliitto 120 v   
Vuosikokouksen lopuksi Kaakkois-Suomen Leipomoyrittä-

jät ry huomioi Leipuriliiton ja Leipätiedotuksen henkilökunnan 
teräksisellä 120-vuotiskunniakirjalla, jonka luovutti yhdistyksen 
kunniapuheenjohtaja Asko Laurila. Yllätysmuistamisen ottivat 
vastaan Leipuriliiton Mika Väyrynen, Elina Matikainen ja Kati 
Sinda sekä Leipätiedotuksen Terhi Virtanen. 
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B) Sisäinen viestintä 

Julkaisu- ja tiedotustoiminta  

Leipuri-lehti
Leipuri-lehdestä ilmestyi vakiintuneeseen tapaan kahdek-

san numeroa vuonna 2020. Vuonna 1903 perustettu lehti jatkaa 
Leipuriliiton pitkää jäsenlehtiperinnettä. Leipuri-lehti onkin lei-
pomoalan johtava ammattijulkaisu Suomessa. Lehden numero 
2/2020 postitettiin mahdollisimman kattavasti suomalaisiin päi-
vittäistavarakauppoihin. Leipuri 4/2020 lähetettiin jäsenhankin-
tamielessä myös niihin suomalaisiin leipomoihin, jotka eivät ole 
Leipuriliiton jäseniä. Vuonna 2020 perinteinen vuosikokousliite 
jäi tekemättä, koska Leipuripäivät tavarantoimittajien näyttelyi-
neen jouduttiin perumaan. Leipurin kahdeksan numeron yh-
teenlaskettu sivumäärä vuonna 2020 oli 375 sivua. 

Liiton toimitusjohtaja (Leipuri-lehden päätoimittajan roolis-
sa) käsitteli pääkirjoituksissaan alkuvuonna hyvinvointivajetta, 
työvoimapulaa ja ay-liikkeen valta-asemaa, Leipuriliiton 120 
vuotta kestänyttä edunvalvontaa leipomo- ja konditoriayritys-
ten hyväksi, koronavirusta ja valtiovallan tekemiä päätöksiä sekä 
koronakriisin sankareita ja heidän palkitsemistaan. Heinäkuussa 
ilmestyneen lehden pääkirjoituksessa vaadittiin, että valtiovallan 
tulee lopettaa yrittäjien syrjintä ja epätasa-arvoinen kohtelu. Syk-
syn ensimmäisen lehden pääkirjoituksessa iloittiin leipomoalan 
menestyksestä elintarvikealan kilpailuissa otsikolla Leipomoalal-
le jälleen kultaa ja kunniaa. Vuoden kahdessa viimeisessä lehdes-
sä pohdittiin pääkirjoituksissa koronan jylläämistä ja lähestyvää 
tes-kierrosta sekä konkurssiuhkaa leipomoalalla koronarajoitus-
ten vuoksi. 

Leipuri-lehden artikkeleiden aiheet käsittelivät laajasti leipo-
mo- ja vilja-alaa sekä elintarvikealaa yleensä. Lehdessä oli yritys-
esittelyjä leipomoalan yrityksistä sekä haastatteluja leipomo- ja 
elintarvikealalla toimivista henkilöistä. Artikkeleissa pureudut-
tiin myös siihen, miten korona näkyi ja tuntui leipomo- ja kon-
ditoria-alan yrityksissä. Lehdessä raportoitiin myös jäsenleipo-
moiden ja paikallisyhdistysten tapahtumista, kuten merkki- ja 
vuosipäivistä, yrittäjäpalkinnoista ja yrityskaupoista. Artikkeleis-
sa tuotiin esille alan ajankohtaisia asioita mm. lainsäädännös-
tä, koulutuksesta, raaka-aineista, pakkauksista, sekä leipomo- ja 
elintarvikealan messutapahtumista. Lehdessä olivat esillä myös 
elintarvikealan uutiset ja uutuudet, kilpailutulokset ja ravitsemu-
suutiset sekä Leipätiedotuksen erilaiset aktiviteetit.

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

Vuoden Leipäkauppa -voittajan palkitsemisesta helmikuus-
sa Lappeenrannassa raportoitiin Leipurissa laajassa artikkelissa. 
Elokuussa Helsingissä pidetystä vuosikokouksesta raportoitiin 
lehdessä. Leipurin työmarkkinapalstalle kirjoittivat Elintarvike-
teollisuusliitto ry:n toimialapäällikkö Nora Wetterstrand sekä 
työmarkkinalakimies Annaleena Pentikäinen. Edellinen käsitte-
li kirjoituksessaan vuosilomaa ja jälkimmäinen elintarviketeol-
lisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusta, joka tuli voimaan 
13.2.2020. Leipurin kolumnistina jatkoi europarlamentaarikko 
Sirpa Pietikäinen.

Leipuri-lehden lisäksi liiton julkaisutoimintaan kuului vuoden 
2019 vuosikertomuksen julkaiseminen. Vuosikertomus koostui 
kahdesta osiosta: katsauksesta liiton toimintaan vuodelta 2019 
ja leipomoalan toimintaympäristöä laajemmin käsittelevästä 
vuosikatsauksesta. Vuosikertomus sisälsi myös tuloslaskelman 
ja taseen. Vuosikertomus ilmestyi kesäkuussa 28-sivuisena. Se 
lähetettiin jäsenleipomoille sähköisenä versiona, mutta se oli ha-
luttaessa mahdollista saada Leipuriliitosta 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. 

Jäsen- ja toimitusjohtajatiedotteet
Jäsen- ja/tai toimitusjohtajatiedotteita lähetettiin jäsenistölle 

84 kappaletta, kun niitä edellisenä vuotena lähetettiin 46 kap-
paletta. Jäsentiedotteiden poikkeuksellisen suuri määrä kuvasi 
osaltaan hyvin sitä, että liiton toimesta pyrittiin aktiivisesti tiedot-
tamaan jäsenistöä erityisesti koronaepidemiaan liittyvissä asiois-
sa. Jäsentiedotteiden yhteydessä lähetettyjen liitteiden joukossa 
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olivat myös mm. vuosikertomus sekä ehdotukset tulevan vuoden 
toimintasuunnitelmaksi ja budjetiksi. Jäsen- ja/tai toimitusjohta-
jatiedotteet lähetettiin jäsenistölle sähköpostin välityksellä. Tämä 
mahdollisti nopeamman, laajemman ja myös tasapuolisemman 
tiedottamisen jäsenkunnalle. 

Kotisivut
Kotisivut toimivat liiton viestikanavana sekä jäsenistölle että 

ulospäin. Sivuille päivitettiin vuonna 2020 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 2020 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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TIEDOTTAMINEN JA  
ULKOINEN VIESTINTÄ

3.

A) Leipomoalan arvostuksen nostaminen ja menekin 
edistäminen   

Tiedotustilaisuudet ja tiedotteet
Leipuriliitto järjesti vuonna 2020 yhden tiedotustilaisuuden, 

joka oli Vuoden Leipäkaupan valinnan yhteydessä Lappeenran-
nassa. Lehdistötiedotteita lähetettiin yhteensä kuusi. Kevääl-
lä lähetettiin kaksi tiedotetta, jotka koskivat koronaepidemian 
rajoituksista koituneita seurauksia leipomoille.  Ensimmäinen 
niistä lähetettiin 7.4.2020 otsikolla Koronakriisi runtelee leipomo 
ja konditoria-alaa - Nyt jos koskaan on aika tukea suomalaisia 
paikallisia leipomoita ja konditorioita. Toukokuussa 15.5.2020 
lähetettiin tiedote Leipomoiden liikevaihdot puolittuneet - Val-
tion tukipakettien siirto viikoilla on katastrofi.

• Kolme tiedotetta koski Vuoden Leipäkauppa -kilpailua 
(vuoden 2020 voittaja, vuoden 2021 alueelliset ehdokkaat 
ja vuoden 2021 finalistit). 

• Yksi tiedote lähetettiin Leipuriliiton järjestämästä am-
mattioppilaitosten välisestä Rinkeli Grand Prix 2020 -kil-
pailusta ja sen tuloksista. 

• Tiedotteiden kattavasta jakelusta tiedotusvälineille huo-
lehti ePressi -tiedotepalvelu. 

Vuoden Leipäkauppa
Helmikuussa valittiin Vuoden 2020 Leipäkaupaksi K-Ci-

tymarket Lappeenranta, joka kauppiaina toimivat Miia ja Ari 
Piiroinen. Vuoden Leipäkaupan valinta tehtiin vuonna 2020 jo 
kahdennenkymmenennen neljännen kerran. Kilpailu käytiin ta-
varatalojen ja hypermarkettien sarjassa. Se eteni siten, että Lei-
puriliiton paikallisyhdistykset valitsivat ensin omalta alueeltaan 
parhaaksi katsomansa päivittäistavarakaupan ja nimesivät sen 
ehdokkaakseen Vuoden Leipäkaupaksi.  Kilpailu käytiin nyt jo 
kolmannen kerran siten, että myös kuluttajat samoin kuin eh-
dokkaiksi asetetut myymälät saivat vaikuttaa valintaan. Kuluttajat 
osallistuivat valintaan äänestämällä Facebookissa ja osallistumal-
la samalla leipomotuotteiden arvontaan. Myymälöitä puolestaan 
pyydettiin lähettämään Suomen Leipuriliittoon video ja/tai ku-
via kaupan leipäosastolta sekä kirjoittamaan vapaamuotoiset 
kirjalliset perustelut, joissa tuodaan esille niitä seikkoja, miksi 
kauppa tulisi valita Vuoden Leipäkaupaksi. Esiraati valitsi lop-
pukilpailuun neljä kauppaa, jotka olivat K-Citymarket Lappeen-
ranta, K-Citymarket Järvenpää, Minimani Kokkola sekä Prisma 
Limingantulli Oulu. 

Asiantuntijaraati kiersi loppukilpailukaupat tammikuussa 
ennalta ilmoittamattomana aikana. Raatiin kuuluivat elintarvi-
keasiantuntija Anna Salminen, Päivittäistavarakauppa PTY ry; 
toiminnanjohtaja päätoimittaja Laura Hyvärinen, Elintarviketie-
teiden Seura ry, toiminnanjohtaja Kaisa Mensonen, Leipätiedotus 

ry sekä Leipuriliiton 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
Perinteistä joulukuista Hyvän Leivän Ystävien Salonkia pipa-

rinpaiston merkeissä ei koronaepidemian takia voitu järjestää. 

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-
pailun järjesti Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Kan-
gasalan toimipiste ja siihen osallistui kaksitoista joukkuetta eri 
puolilta maata. Voitto meni Ammattiopisto Tavastiaan Hämeen-
linnaan. Hopeaa otti isäntäkoulun joukkue Tredu Kangasala ja 
pronssi meni Gradia Jyväskylän joukkueelle.

Rinkeli Grand Prix on ammattioppilaitosten nuorisoasteen 
leipuri-kondiittoriluokkien SM-kilpailu, johon aikaisemmin ovat 
voineet osallistua vain alle 23-vuotiaat opiskelijat. Nyt osallistu-
minen oli mahdollista myös yli 23-vuotiaille leipuri-kondiittorin 
perustutkintoa suorittaville opiskelijoille. Ammattioppilaitosten 
opettajilta saadun palautteen mukaan ja myös innokkaan osal-
listumisen perusteella kilpailu on leipuri-kondiittoriopiskelijoille 
yksi parhaista työelämän tarpeita palvelevista tapahtumista.

Vuoden 2020 Leipäkaupaksi valittiin K-Citymarket Lappeenranta. 
Voittajabanderollia pitelevät leipäosaston hoitaja Minna Koistinen 
(keskellä), kauppiaspariskunta Miia ja Ari Piiroinen sekä banderollin 
luovuttaneet Simo Vainikka, Kaakkois-Suomen Leipomoyrittäjät ry 
(vas.)  ja Mika Väyrynen, Suomen Leipuriliitto (oik.).
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B) Leipätiedotus – Leipätietouden edistäminen
Leipuriliitto jatkoi vuonna 2020 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 samas-
sa toimitalossa ja samassa kerroksessa. Leipuriliiton edustajana 
Leipätiedotus ry:n hallituksessa toimi Harri Jaakkola (Leivon 
Leipomo Oy). Liiton toimitusjohtaja toimi Harri Jaakkolan va-
rajäsenenä.
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 2020 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 toimin-
taa vuonna 2019 rahoittivat seuraavilla jäsenmaksuilla: 
Fazer Leipomot Oy:  25 000 euroa
Vaasan Oy:   25 000 euroa

 
Edellä mainitun lisäksi Leipätiedotuksen toimintaa rahoittivat 

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

Leipätiedotuksen toimintaa 
Vuonna 2020 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-

Rinkeli Grand Prix-kilpailtiin Kangasalla, Tampereen seudun ammat-
tiopistossa. Kilpailussa oli mukana joukkue kahdestatoista ammatilli-
sesta oppilaitoksesta eri puolilta Suomea.

Rinkeli GP:n mitalikolmikko yhteiskuvassa. Keskellä voittajat eli Am-
mattiopisto Tavastian Sara Nejati, Jasmin Pellikainen sekä opettaja 
Veli-Matti Ahvenharju. Vasemmalla Tredu Kangasalan hopeajoukkue 
Jenny Raikamo ja Elina Rauhala sekä opettaja Reijo Heinonen. Oi-
kealla pronssia ottanut Gradia Jyväskylä, jonka joukkueen muodosti-
vat Tiina Partanen ja Cecilia Pannula sekä opettaja Mari Rosti-Sotti.

Rinkeli GP:n tuomariston muodostivat yhteistyökumppaneiden edus-
tajat sekä Leipuriliittoa edustanut Jussinhannan Leipä Oy:n leipomo-
yrittäjä Erno Ahonen Pirkanmaan Leipomot ry:stä (vas.). Seuraavana 
kuvassa Joachim Wunsch, Finnbakels Oy, Ari Sjöblom, Mauste-Sal-
linen Oy, Tommi Lönnqvist, Helsingin Mylly Oy, Tarja Sjöfelt, Leipurin 
Oy, päätuomari Mika Parviainen, Valio Oy ja Ossi Aalto, Condite Oy.
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lyvideoiden välityksellä. Videossa oli kaksi väittelijää, joista kum-
pikin väitti kiven kovaan tietävänsä, miten kussakin videossa kä-
siteltävän teeman asianlaita oikeasti on. Muutama päivä videon 
julkaisun jälkeen Leipätiedotuksen ja Pro Rukiin ”nutturatädit”, 
Kaisa Mensonen ja Terhi Virtanen, kertoivat uusissa videoissa 
asioiden oikean laidan.  

Videoita tehtiin yhteensä 8 ja ne julkaistiin monessa sosiaali-
sen median kanavassa: Facebookissa, Instagramissa, Youtubessa 
ja TikTokissa. Kampanja kesti 4 viikkoa syyskuun puolivälistä 
lokakuun puoliväliin. Kaikki videot löytävät osoitteesta www.
vainruisjutut.fi. Kampanjan videoita kommentoimalla oli mah-
dollisuus osallistua myös kilpailuun, jossa voittaja sai vuoden lei-
vät eli 41 kg leipää itselleen. Kampanja toteutettiin yhdessä Pro 
Rukiin kanssa.

Leipomotuotteiden myyntitilastointi 
Leipätiedotus jatkoi vuonna 2020 leipomotuotteiden myynti-

tilastointia. Lue tästä tarkemmin jäljempänä kohdasta Vuosikat-
saus 2020 s. 20-21.

Pro Ruis ry:n toiminnan koordinointi
Leipätiedotus jatkoi myös Pro Ruis ry:n toiminnan koordi-

nointia. Leipätiedotuksen projektikoordinaattori Terhi Virtanen 
toimi myös Pro Rukin toiminnan koordinaattorina. Pro Ruis yh-
distys on vuonna 2011 perustettu tiivistämään rukiin arvoket-
jun yhteistyötä ja arvostusta pellolta pöytään ja sen tavoitteena 
on parantaa rukiin viljelyn edellytyksiä ja lisätä rukiin suosiota 
viljelijöiden ja kuluttajien keskuudessa. Pro Rukiin tapahtumia 
olivat mm. kuluttajille suunnattu Ruisleipäpäivä sekä viljelijöille 
suunnatut pellonpiennarpäivät. Pro Ruis viesti aktiivisesti sosi-
aalisessa mediassa ja oli Leipätiedotuksen ohella toisena rahoit-
tajana #vainruisjutut -kampanjassa.

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 
Suomen paikallisissa medioissa ja osa tiedotteista tavoitti myös 
suuret valtakunnalliset mediat. 

Kansallisruoaksi valittua ruisleipää juhlistettiin neljättä kertaa 
Ruisleipäpäivänä, Kalevalan päivänä 28.2. Leipätiedotuksen kysy-
tyimpiä materiaaleja olivat Välipalaopas sekä Ruisleipä-, Syönkau-
raa ja Syönleipää-infograafit (eli kuvallisena esitetty tilastotieto). 
Materiaalit levisivät mm. ruokapalveluiden kautta useisiin tuhan-
siin ruokapöytiin ja seinille. Kuitu- ja sokeritestit pitivät pintansa 
suosittuna sähköisenä materiaalina. Julisteista suosituimmat olivat 
Ruisleipäjuliste, Kuituympyrä ja Ruokapyramidi. Myös maksullisia 
viljakansioita tilattiin tasaiseen tahtiin. Suurimmat tilaajaryhmät 
olivat ruokapalvelut, opetus ja terveydenhuolto. 

Leipäviikko
Vuoden 2020 Leipäviikkoa vietettiin viikolla 37 teemalla #kui-

tualeivästä. Kuitu on aina ajankohtainen asia, jonka merkitystä on 
syytä tuoda esiin; onhan leipä paras kuitulähde ruokavaliossam-
me. Materiaaleissa tuotiin esiin viljakuidun terveysvaikutuksia. Lei-
päviikon materiaaleiksi teetettiin infograafeja, joista tehtyjä valmiita 
ns. some-paloja jaettiin paljon sosiaalisessa mediassa Leipäviikon 
aikana. Infograafeista tehtiin myös pöytäständi, jota tilattiin pan-
demiasta huolimatta useita tuhansia kappaleita kouluihin, henki-
löstöravintoloihin, leipomokahviloihin ja terveyskeskuksiin. Julis-
teita tehtiin kaksi erilaista, jotka myös levisivät hyvin leipomoiden 
ja Ruokakeskon kautta.

Leipuriliiton paikallisyhdistykset järjestivät Leipäviikolla kaksi 
hyväntekeväisyystempausta. Savon Leipomoyhdistyksen Mikkelin 
leipomot Ramin Konditoria Kahvila Oy, Kotileipomo Siiskonen Oy 
ja Osuuskauppa Suur-Savon Leipomo lahjoittivat Hope Mikkelille 
50 kassillista tuoretta leipää. Leipäkassit perheille toimitti Hope ja 
Porukalla!-hanke. 

Pohjois-Karjalan Leipomoyrittäjät järjestivät hyväntekeväisyys-
tempauksen Joensuun torilla. Tilaisuuden juontajana toimi Ilja 
Teppo. Tapahtumassa oli myynnissä kymmenen euron hintaisia lei-
päkasseja, jotka sisälsivät tapahtumaan osallistuneilta leipomoiden 
tuotteita. Tuotteita lahjoittivat Porokylän Leipomo Oy, Pielispakari 
Oy, Annamaijan Gluteenittomat Oy, Heinosen Leipomo Oy, Kotilei-
pomo Sorsa Oy, Kotileipomo Riikonen Oy, Kiteen Kotileipomo Ay 
ja Lieksan Leipojat Oy. Tilaisuuden jälkeen Pohjois-Karjalan Leipo-
moyrittäjät ry lahjoitti Siun Sotelle eli Pohjois-Karjalan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymälle 2 000 €. Lahjoitus meni paikallis-
ten vähävaraisten lasten ja lapsiperheiden hyväksi. 

Leipätiedotus ei koronatilanteen takia päässyt vuonna 2020 vie-
mään perinteistä leipätervehdystä tasavallan presidentille eikä mi-
nistereille.

#vainruisjutut -somekampanja nuorille aikuiselle
Leipätiedotus hyödynsi olemassa olevaa tutkimustietoa ja 

ravitsemusfaktoja ja kumosi #vainruisjutut -somekampanjassa 
yleisiä ruisleipään liittyviä vääriä uskomuksia ns. battle-/väitte-

Rinkeli GP:ssä kilpailivat myös Forssan ammatti-instituutissa 
opiskelevat Ella Eerola (vas.) ja Jasmin Pirttiaho.
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SIJOITUSTOIMINTA JA 
VARAINHANKINTA

4.

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 toimitusjohtaja osallistui vuoden aikana CEBP:n hal-
lituksen neuvonantajan ominaisuudessa CEBP:n hallituksen 
teams-virtuaalikokouksiin. Lisäksi toimitusjohtaja osallistui 
AIBI:n hallituksen teams-virtuaaalikokouksiin.  

Lisäksi liiton kansainväliseen toimintaan on perinteisesti kuu-
lunut osallistuminen pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyviin ko-
kouksiin (Nordic Meeting/Nordiska Rådet). Koronaepidemian 
takia kokoukset järjestettiin teams-virtuaalikokouksina, joihin 
osallistui liiton toimitusjohtaja.

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. 

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 viisi kertaa. Hallituksen kokoonpano vuoden päättyessä 
oli seuraava: puheenjohtaja Kari Meltovaara, varapuheenjohtaja 
Harri Jaakkola, Timo Jänne, Pekka Eskelinen, Eerikki Louna-
maa, Mikko Heikkinen, Hannu Räinä, Markku Kiiskinen ja Juk-
ka Hämäläinen. Valtuuskunnan ja hallituksen yhteisenä elimenä 
toimi puheenjohtajisto, jonka vuoden lopussa muodostivat Kari 
Meltovaara, Jari Elonen, Harri Jaakkola, Anttu Rautio ja Mika 
Väyrynen. 

Liiton talous
Tilikauden tulos oli poistojen jälkeen 27  544,22 euroa ali-

jäämäinen, kun budjetoitu tulos oli 97 000 euroa alijäämäinen. 
Taseen loppusumma oli vuoden 2020 lopussa      5 350 427,18 
euroa (5 381 211,77 euroa vuonna 2019). Oman pääoman osuus 
taseen loppusummasta vuoden 2020 lopussa oli 99 %. Liitolla oli 
ostovelkoja 19 025,65 euroa tilinpäätöshetkellä. Taseessa olevat 
vieraan pääoman erät muodostuvat  vuokravakuuksista, loma-
palkkaveloista ja muista lyhytaikaisista veloista. 

Leipuriliiton julkisesti noteerattu sijoitusomaisuus on täydel-
lä valtakirjasalkulla sekä Nordean Private Bankingin että Index 
Varainhoidon hoidossa ja sijoitettuna Elite Kiinteistökehitysra-
hastoon. Sijoitustuottojen tulisi olla vuosittain vähintään 6-7 %, 
jotta liiton varallisuus ei vähenisi liiton toimintaan vuosittain 
käytettävistä varoista huolimatta. Hallituksen näkemys on ollut, 
että liiton sijoitusomaisuutta tulee hajauttaa ja mahdollisuuksien 
mukaan myös vähentää riippuvuutta pörssinoteeratuista osake- 
ja korkomarkkinoista. 

Nordean sijoitukset arvostetaan hankinta-arvoonsa tai sitä 
alempaan tilinpäätöspäivän markkinahintaan. Nordean sijoi-
tusomaisuuden markkina-arvo 31.12.2020 oli 3 802 212,09 eu-
roa ja kirjanpitoarvo 3 733 358,45 euroa. Elite Kiinteistökehitys-
rahaston markkina-arvo oli 231 032,13 euroa ja kirjanpitoarvo 
230 799,32 euroa. Leipuriliiton omistusosuus ko. kiinteistöke-
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hitysrahastosta on 1,92%. Index Varainhoidon markkina-arvo oli 
281 177,06 euroa ja kirjanpitoarvo 277 543,67 euroa.

Nordean sijoitussalkku tuotti vuoden 2020 tilinpäätöksessä 
194 714, euroa. Tämän lisäksi myyntitappioita oli 18 601,40 euroa 
ja hoitopalkkioita 8 864,71 euroa. Salkusta saatiin myös osinko-
tuottoja 50 449,31 euroa. 

Elite-kiinteistökehitysrahaston sijoitus tuotti 72 216,39  euroa 
vuodelta 2020. Hoitopalkkioita maksettiin 6 996 euroa. 

Index Varainhoidon salkusta kertyi myyntituottoja 465,39 eu-
roa, osinkotuottoja 9 076,62 euroa ja myyntitappioita 5 055,71 
euroa.

Arvonalennuksia jouduttiin tekemään vuoden 2020 tilin-
päätökseen yhteensä 39 319,16 euroa, joista Nordean salkkuun 
kohdistuvia oli 11 424 euroa ja Index Varainhoidon salkkuun 
27 895,16 euroa. Vertailuna todettakoon, että vuoden 2019 
tilinpäätöksessä arvonalennuksia ei tehty. 

Liiton vuokraustoiminnasta kertyi vuokratuottoja yhteensä 
79 815,45 euroa ja vuokraustoiminnan kuluja 39 279,54 euroa. 
Siten vuokraustoiminnasta kertyi tuottoja yhteensä 40 535,91 
euroa.

Kokonaisuudessaan sijoitus- ja vuokraustoiminnasta kertyi 
tuottoja yhteensä  407 311,48 euroa. Sijoituksista aiheutui kui-
tenkin myyntitappiota, korkokuluja, hoitopalkkioita, arvonalen-
tumisia ja vuokraustoiminnan kuluja yhteensä 120 842,63 euroa. 
Siten kokonaisuudessaan sijoitustoiminnan tulos oli 286 468,85 
euroa positiivinen, kun budjetoitu sijoitustoiminnan tulos oli 
343 000 euroa. Kokonaisuutena sijoitustoiminnan tulos alitti 
vuonna 2020 budjetoidun tuloksen 56 531,15 eurolla. 

Toiminnallinen tulos osoitti vuoden lopussa 10 178,28 euron 
alijäämää. Poistojen jälkeen alijäämä oli 27 544,22 euroa. Tuot-
toja oli budjetoitu koko vuodelle 2020 yhteensä 861 000 euroa ja 
toteutuneet tuotot tuloslaskelmassa olivat 736 696 euroa. Budje-
toidut kulut olivat 958 000,00 euroa ja toteutuneet kulut tuloslas-
kelmassa olivat 764 240,22 euroa.  

Leipuriliitolle kertyi jäsenistöltä jäsenmaksutuloja 161 359,92 
euroa (vuonna 2019 jäsenmaksutuloja kertyi 164 012 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) 31 142,20 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 122 925,20 euroa. 

Edellä mainittu osoittaa, että Leipuriliiton vuosittainen toi-
minta (Leipuriliiton sääntöjen 2 §:n tarkoituksen toteuttaminen) 
perustuu olennaiselta osin erityisesti sijoitustoiminnasta saatui-
hin tuloihin. Sijoitustoiminnan varojen turvaaminen ja tuottojen 
pitäminen hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa on tavoite, johon 
pyritään. Sijoitustoiminnasta saatavilla tuloilla on mahdollista pi-
tää jäsenmaksut alhaisella tasolla ja turvata kassavirta sekä hyvä 
maksuvalmius. 

Tilintarkastajat
Varsinaisena tilintarkastajana toimi Sauli Salmi KHT ja varati-

litarkastajana tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.  

Vainajat 
Ulla Eskelinen, Savonlinna 
Risto Peltola, Kouvola
Rune Luukkonen, Kokkola
Helena Malinen, Kuhmo

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-/tappiova-
rojen tilille.

Helsingissä 19. päivänä toukokuuta 2021

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

ko Heikkinen, Jukka Hämäläinen, Eerikki Lounamaa, Hannu 
Räinä, Markku Kiiskinen, Petri Kivineva ja Mika Väyrynen.
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VUOSIKATSAUS 2020

Suomen väkiluku ja valtiovelan määrä

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomen vi-
rallinen väkiluku vuoden 2020 lopussa oli 5 536 146 henkilöä 
(vuonna 2019 väkiluku oli 5 527 573). Väkiluku kasvoi vuoden 
2020 aikana noin 8 573 henkilöllä. Viimeisen viiden vuoden aika-
na suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien määrä on 
vähentynyt 56 800 henkilöllä. Vieraskielisten määrä on kasvanut 
samaan aikaan 103 285 henkilöllä.

Suomessa asui vuoden 2020 lopussa 432 847 äidinkieleltään 
vieraskielistä henkilöä (vuonna 2019 luku oli 423 494). Vieras-
kielisten määrä kasvoi siis runsaalla 9 353 henkilöllä. Heitä on 
7,8 prosenttia koko väestöstä. Suurimmat vieraskielisten ryhmät 
olivat äidinkielenään venäjää puhuvat (84 190) ja viroa puhu-
vat henkilöt (49 551). Kolmanneksi suurin vieraskielinen ryhmä 
Suomessa olivat arabiankieliset, joita oli 34 282 henkilöä.

Valtiokonttorin julkaisemien tietojen mukaan Suomen valtiol-
la oli joulukuun 2020 lopussa noin 125 miljardia velkaa. Velan 
määrä kasvoi 19 miljardin euron verran vuonna 2020. Vertailuna 
todettakoon, että velan määrä vuonna 2019 kasvoi yhden mil-
jardin euron verran, ja vuonna 2018  velan määrä pieneni yhden 
miljardin euron verran. Jokaista suomalaista rasittaa nyt siis noin 
22 557 euron velka.

Pörssi
Helsingin pörssin yleisindeksi nousi vuoden 2020 aikana yli 

10 prosenttia. Pörssi avautui 1.1.2020 pisteluvussa 10 092 pistettä 
ja sulkeutui 10 872 pisteessä. Korkeimmillaan Helsingin pörssin 
yleisindeksi oli 30.12.2020, jolloin pisteluku kävi 10 949 pisteessä.

Viljasato
Luonnonvarakeskus Luken satotilaston mukaan viljasato 

vuonna 2020 oli 3,4 miljardia kiloa eli 15 % edellisvuotta pie-
nempi. Viljasato oli 2000-luvun kolmanneksi pienin.  

Vehnäsato oli  677 miljoonaa kiloa, kun se vuonna 2019 oli 
902 miljoonaa kiloa. Vehnäsato väheni siis 225 miljoonaa kiloa 
(noin 25 %). 

Ruissato oli 67 miljoonaa kiloa, kun se edellisenä vuotena oli 
182 miljoonaa kiloa. Laskua vuodesta 2019 oli peräti 63 %. Luon-
nonvarakeskus Luken näkemysten mukaan syksyllä 2020 korjat-
tu ruissato riittää laskennallisesti kahdeksan kuukauden kulutuk-
seemme, siis huhtikuulle 2021 asti. Puuttuva neljän kuukauden 
tarve, eli aika ennen seuraavaa sadonkorjuuta, ei Luken tietojen 
mukaan merkitse automaattisesti rukiin tuontia, sillä vuonna 
2019 saatu runsas sato vastasi kahden vuoden kulutustamme. 
Vuoden 2019 ruissatoa ovat varastoineet sekä kotimaiset myllyt, 
kauppaliikkeet että myös maatilat. Eli varastoitu ruissato riittää 
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ensi syksynä saatavaan uuteen satoon asti. 
Rukiin sato ei siis aina riitä kattamaan kotimaista kysyntää. 

Ruis on ainoa viljamme, joka ei keskimääräisesti ole kattanut 
kotimaista vuosikulutusta. EU-jäsenyyden aikana vuosituotanto 
on ollut keskimäärin 70 miljoonan kilon paikkeilla. 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 vuosia 2018 ja 2020, on 
ollut positiivista. Kasvava rukiin viljelyinnostus on luonut mah-
dollisuuksia pitempiaikaiselle omavaraisuudelle. 

Kauran sato oli 1 195 miljoonaa kiloa, kasvua 2 % edellisvuo-
desta (vuonna 2019 sato oli 1 170 miljoonaa kiloa). Kaura oli ai-
noa vilja, jonka sato kasvoi vuoden 2020 aikana. Kaurasato oli jo 
melko lähellä eniten viljellyn viljamme ohran satoa, joka oli 1 382 
miljoonaa kiloa (laskua vuodesta 2019 oli 18 %). Luken 16.3.2021 
julkaiseman tiedotteen mukaan kaurasadon määrä oli viimeksi 
näin lähellä ohrasatoa 30 vuotta sitten vuonna 1990. Kaura on 
ainoa viljamme, jonka tuottamisessa voimme ylpeillä olevamme 
aivan Euroopan kärkimaita. Puola on ollut suurin kauran tuot-
tajamaa viime vuosina. Suomi on kamppaillut Espanjan kanssa 
kaurantuotannon mitalisijoista. Myös maailmanlaajuisesti pää-
semme tuottajamaiden kärkeen. Puolaa suurempia kaurantuot-
tajamaita maailmalla ovat vain Venäjä ja Kanada. 

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 
2020 oli 18 suomalaista leipomoa ja niiden päivittäistavarakaup-
paan ja suurkeittiöihin toimittamat leipomotuotteet. Tilastos-
sa mukana olevien leipomoiden markkinaosuuden arvioidaan 
olevan 65 prosenttia kotimaisten leipomotuotteiden myynnistä, 
vaikka määrällisesti suurin osa suomalaisista leipomoista ei ole 
mukana Leipätiedotuksen ylläpitämässä tilastossa. Tilastokes-
kuksen tilastojen mukaan Suomessa oli viime vuoden lopussa 
yhteensä 789 leipomoa.

Leipätiedotuksen myyntitilaston mukaan vuonna 2020 koti-
maassa tuotettujen, Tuoreet leipomotuotteet -tuoteryhmän (tum-
ma ruokaleipä, vaalea ruokaleipä, ruokaisat tuotteet, kahvileivät) 
tuotteiden kokonaismyynti vähittäiskauppaan ja suurkeittiöille 
on pysynyt vuoden 2019 tasolla (-2 %), mutta toimituskanavien 
muutos on ollut merkittävä koronarajoitusten vuoksi ja siirtynyt 
entistä vahvemmin vähittäiskaupan puolelle. Myös 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 55 % (laskua edellisestä vuodesta 1 pro-
senttiyksikköä) ja tumman ruokaleivän toimitukset 45 %. Ero oli 
nähtävillä etenkin suurkeittiöpuolella, missä vaalean ruokaleivän 
osuus toimituksista oli 65 % (säilynyt samalla tasolla kuin vuonna 
2019). Vähittäiskaupan puolella ero tumman ja vaalean ruoka-
leivän toimitusten välillä oli pienempi, noin 8 prosenttiyksikköä 
(muutosta edelliseen vuoteen 4 prosenttiyksikköä vaalean leivän 
osuuden kasvettua). Tumman ruokaleivän osuus vähittäiskaupas-
ta myydystä ruokaleivästä oli 45 % (vuonna 2019 osuus 46 %) ja 
vaalean leivän osuus 55 %. Koska tullin tuontitilastoissa ei ruoka-
leivän osalta erotella tummaa ja vaaleaa ruokaleipää, ei vertailua 
tuontileivän osalta voida tehdä.

Leipätiedotuksen ylläpitämän tilaston mukaan suomalainen 
söi vuonna 2020 noin 32 kg vähittäiskaupasta ostettua kotimaista 
pehmeää leipää, josta tummaa leipää oli noin 14,4 kg (45 %). Kun 
huomioidaan myös kodin ulkopuolella, kuten työpaikkaruokai-
lussa ja ravintoloissa, syödyn leivän määrä, söi suomalainen ko-
timaista pehmeää leipää n. 34 kg. Tästä tumman leivän osuus oli 
noin 15 kg / hlö (45%). Tilastossa ei ole huomioitu näkkileipää, 
hapankorppuja eikä muita kuivaleipätuotteita. Myöskään ulko-
mailta tuotua ruokaleipää tilastossa ei ole mukana.

Vuoden 2020 aikana Leipätiedotuksen tilaston mukaan koti-
maisen vaalean ruokaleivän toimitukset (kg) nousivat edelliseen 
vuoteen verrattuna vähittäiskauppoihin 3 % ja laskivat suurkeit-
tiöpuolelle (-24 %). Tumman ruokaleivän toimitukset nousivat 
vähittäiskauppaan 1 % ja laskivat suurkeittiöihin (-31 %).

Vuonna 2020 tuonnin osuus Suomessa kuluttajamarkkinoille 
myydystä pehmeästä ruokaleivästä oli käytössä olleiden lukujen 
mukaan 15 prosenttia. Tämä on n. 2 prosenttiyksikköä vähem-
män kuin vuonna 2019. Huomioitavaa kuitenkin on, että tuonnin 
osuus on todellisuudessa suurempi (n. 20 %), koska tuontilu-
vuissa ei ole mukana niiden yritysten tuontia, joilla vuotuisen 
tuonnin arvo alittaa 500 000 €.

Huomioitaessa sekä Suomessa tuotettu tumma ja vaalea peh-
meä ruokaleipä että ulkomailta tuotu pehmeä ruokaleipä, olivat 
ruokaleivän toimitukset vuonna 2020 vuoden 2019 tasolla. Ko-
timaisten yritysten Suomessa myydyn ruokaleivän määrä pysyi 
vuoden 2019 tasolla. Tullin tilaston mukaan ruokaleivän tuonti 
(kg) oli vuonna 2020 pehmeän osalta edellisen vuoden tasolla. 
(nousu vuonna 2019 vuodesta 2018 oli 6 % eli 1,8 milj. kg).

Arvioitaessa asukaskohtaista ruokaleivän kulutusta vuonna 
2020 on käytössä ollut ruokaleivän myynti- ja tullitilastojen lisäk-
si tiedot kuivaleivästä. Ruokaleivän (tumma ja vaalea ruokaleipä 
sekä kuivaleipä) osalta voidaan vuoden 2020 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 toimit-

tamien ruokaisien tuotteiden (mm. täytetyt leivät, karjalanpiira-
kat, pikkusyötävät) määrä laski noin 8 % eli n. 2 milj. kg (vuodesta 
2017 vuoteen 2018 ruokaisien tuotteiden toimitukset nousivat n 
13 % eli 3 milj. kg). Toimitukset putosivat selkeästi vuonna 2020 
edellisen vuoden kasvun jälkeen. Ruokaisien tuotteiden toimi-
tukset (kg) laskivat suurkeittiöiden puolella (-21 %) ja vähittäis-
kauppoihin (-3,4 %).

Kahvileipä ja konditoriatuotteet
Leipätiedotuksen tilastoinnissa mukana olleiden yritysten 

Suomessa toimittaman (kg) kahvileivän määrä vuonna 2020 las-
ki edellisestä vuodesta (9 % eli n. 2,9 milj. kg). Tullin tilaston 
mukaan kahvileivän tuonti (kg) säilyi vuonna 2020 vuoden 2019 
tasolla. Kokonaisuudessaan kahvileivän toimitukset siis laskivat 
vuonna 2020 edellisestä vuodesta (6 %). Vuonna 2020 tuonnin 
määrä Suomessa kuluttajamarkkinoille myydystä kahvileivästä 
oli käytössä olleiden lukujen mukaan vähintään 29 %. Tuonnin 
osuus kahvileivän osalta laski vuodesta 2019 vuoteen 2020 yhden 
prosenttiyksikön. Ulkomailla tuotetun kahvileivän osuus on säi-
lynyt tällä tasolla jo useamman vuoden. Myös kahvileivän tuon-
nin osalta on huomioitava, että tuonnin osuus on todellisuudessa 
yllä olevia laskelmia korkeampi, sillä tullin raportoimissa tuonti-
luvuissa ei ole mukana niiden yritysten tuontia, joiden vuotuinen 
tuonnin arvo alittaa 500 000 €. Kahvileipää syötiin vuonna 2020 
noin 7,4 kg / hlö sis. tuonti.

Työmarkkinat ja työllisyys
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan palkansaajien ni-

mellisansiot nousivat vuoden 2020 loka–joulukuussa 2,0 prosent-
tia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaa-
liansiot nousivat 1,8 prosenttia edellisen vuoden neljänteen nel-
jännekseen verrattuna, koska ansiotason nousu oli nopeampaa 
kuin kuluttajahintojen nousu.

Vuoden 2020 keskimääräinen ansiotason nousu edellisestä 
vuodesta oli ensimmäisten ennakkotietojen mukaan 1,8 prosent-
tia, ja reaaliansiot nousivat 1,5 prosenttia.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli 
vuonna 2020 keskimäärin 2 528 000, mikä oli 37 000 vähemmän 
kuin vuonna 2019. Työllisten määrä oli ennen vuotta 2020 kas-
vanut neljä vuotta peräkkäin. Vuoden 2020 työllisyysaste (15-64 
vuotiaiden) oli 71,6 prosenttia, kun se vuonna 2019 oli 72,6 pro-
senttia. Miesten työllisyysaste oli 73,3 prosenttia ja naisten 70,7.  
Miesten työllisyysaste laski 0,8 ja naisten 1,1 prosenttiyksikköä 
vuodesta 2019. 

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työttömiä oli 
vuoden 2020 lopussa 351 600. Työttömien määrä kasvoi edelli-
sestä vuodesta 37 prosenttia, mistä yli puolet johtui lomautettu-
jen määrän kasvusta. Työttömyysaste oli vuonna 2020 keskimää-
rin 7,8 prosenttia, kun se vuonna 2019 oli 6,7 prosenttia. Työttö-
mien määrä nousi 29 000 hengellä. Työttömiä oli vuonna 2020 
keskimäärin 213 000, kun heitä oli vuonna 2019 keskimäärin 
184 000. Miesten työttömyysaste nousi 8,0 prosenttiin (vuonna 
2019 se oli 7,2 %), naisten 7,5 prosenttiin (6,2% vuonna 2019). 

Vuonna 2020 työvoiman ulkopuolella oli työttömien lisäksi 

138 000 piilotyöttömäksi määriteltyä  henkilöä, jotka olisivat voi-
neet ottaa työtä vastaan, mutta eivät olleet sitä aktiivisesti etsineet. 
Piilotyöttömien määrä kasvoi 24 000 hengellä vuodesta 2019. Pii-
lotyöttömien määrä kääntyi nousuun vuonna 2020, kun se oli 
laskenut kolmena aiempana vuotena. Työttömiä ja piilotyöttömiä 
oli yhteensä keskimäärin 351 000 henkeä vuonna 2020, mikä oli 
53 000 enemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaisuudessaan 
vuonna 2020 työvoiman ulkopuolella oli yhteensä 1 392 000 hen-
kilöä, mikä on 14 000 enemmän kuin vuonna 2019. 

Yrittäjien määrä
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan yrittäjiä oli 

yhteensä 340 000 (josta yrittäjiä oli 330 000 ja yrittäjäperheen-
jäseniä 10 000). Yrittäjistä 84 000 oli työnantajayrittäjää, 66 000 
maa- ja metsätalousyrittäjää ja 190 000 oli yksinyrittäjää (amma-
tinharjoittaja, freelancer yms.). Työnantajayrittäjistä noin kolme 
neljännestä oli miehiä ja noin neljännes naisia. Yrittäjien määrä 
väheni edellisvuodesta 5000 ja yrittäjäperheenjäsenten määrä säi-
lyi ennallaan. Yrittäjien osuus työllisistä oli sama kuin edellisenä 
vuotena eli 13 prosenttia.

Työtaisteluja Suomessa vuonna 2020
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 108 työtaistelua 

vuonna 2020. Lukumäärä pysyi lähes samana edelliseen vuoteen 
verrattuna, jolloin työtaisteluita oli 107. Työtaisteluihin osallisia 
työntekijöitä oli noin 19 000 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 
176 000. Työtaisteluissa menetetyistä työpäivistä 94 prosenttia 
ajoittui ensimmäiselle vuosineljännekselle. Työtaistelujen luku-
määrässä on mukana myös työtaistelulla uhkaaminen. Vuonna 
2020 toteutuneiden työtaistelujen lukumäärä oli 85 ja työtaiste-
lulla uhkaamisia oli 23.

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 työehto-
sopimuksen, joka on voimassa 1.2.2017 - 31.1.2021. Työehto-
sopimusratkaisussa sovitun mukaisesti leipomotyöntekijöiden 
palkkoja korotettiin 1.3.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan 
palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suu-
ruus on 1,2 %. Palkkataulukot nousivat 1.3.2020 tai sen jälkeen 
alkavan palkanmaksukauden alusta myös 1,2 %. Työehtosopi-
muksessa olevia erillisiä lisiä ei korotettu. Sopimuskierrokseen 
liittyneistä TAM- työaikamallityöryhmistä, joiden työhön ase-
tettiin paljon toiveita ja odotuksia, ei työryhmän nelivuotisen 
toimikauden aikana saatu mitään todellisia muutoksia aikaiseksi.
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ETL ja SEL solmivat marraskuussa 2020 muutaman kuukau-
den ”etuajassa” uuden kaksivuotisen työehtosopimuksen ajalle 
1.2.2021−31.1.2023. Elintarvikealojen työehtosopimusten uudis-
tamisten myötä leipomoiden työntekijöitä koskeva työehtoso-
pimus tulee pysymään ainakin kahden seuraavan vuoden ajan 
edelleen Suomen teollisuuden toimialoista ”kaikkein jäykimpä-
nä” työehtosopimuksena. Koronaepidemian kurimuksessa kär-
sivien pienten ja keskisuurten leipomo- ja konditoriayritysten 
toiveet joustavammasta työehtosopimuksesta jäivät taas kerran 
hamaan tulevaisuuteen. 

Elintarviketeollisuusliitto ry ja Ammattiliitto Pro ry solmivat 
helmikuussa 2020 uuden Elintarviketollisuuden toimihenkilöitä 
koskevan työehtosopimuksen ajalle 13.2.-28.2.2020. Sopimuk-
sessa sovitun mukaisesti toimihenkilöiden palkkoja korotettiin 
1.5.2020 lähtien kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Vaihtoehto 1 oli 
mahdollisuus neuvotella ja sopia luottamusmiehen kanssa yrityk-
seen tilanteeseen sopiva paikallinen palkkaratkaisu. TVL-palk-
koja ja vuorotyö- ja palvelusvuosilisiä sekä leipomoiden lauantai-
työlisää korotettiin 1,3 %. Vaihtoehto 2 oli kaikille toimihenkilöil-
le 1.5.2020 samansuurinen yleiskorotus 1,3 %. TVL-palkkoja ja 
vuorotyö- ja palvelusvuosilisiä sekä leipomoiden lauantaityölisää 
korotettiin 1,3 %.

Olennainen muutos elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden 
sopimuksessa oli myös se, että sopimuksessa vuodesta 2017 ol-
leet ns. Kiky-tunnnit poistuivat 13.2.2020 lukien. Käytännössä 
tämä tarkoitti toimihenkilöiden työajan lyhentämistä 24 tunnilla. 
Kiky-tunnit perustuivat vuonna 2017 toteutettuun työmarkki-
nakeskusjärjestöjen väliseen kilpailukykysopimukseen ja siinä 
sovittuun työajan pidentämiseen 24 tunnilla. Toimihenkilöiden 
työajan lyhentämisestä seurasi myös se, että tuntipalkkaisen toi-
mihenkilön tuntipalkan muodostamisessa käytettävät jakajat 
muuttuivat 13.2.2020 lukien samoiksi kuin, mitä ne olivat en-
nen työnajan pidentämistä. Eli jakajat ovat taas 158 (jos työaika 
ao. työssä normaalisti 37,5 h/vko) ja 160 (jos työaika ao. työssä 
normaalisti 40 h/vko). Tuntipalkan jakajat olivat 1.2.2017 lähtien 
olleet 160 ja 162. 

Elintarviketeollisuusliitto ry ja Auto- ja Kuljetusalan Työnte-
kijäliitto AKT ry solmivat 6.3.2020 uuden työehtosopimuksen 
ajalle  4.3.2020 - 31.3.2023. Sopimuksessa sovitun mukaises-
ti elintarvikealan automiesten palkkoja korotettiin 1.3.2020 tai 
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 
yleiskorotuksella, jonka suuruus oli 1,3 %. 

Elintarvikealan automiesten taulukon mukaisia palkkataulu-
koita korotettiin samasta ajankohdasta lukien myös 1,3 %. 

Automiesten työehtosopimuksen piirissä on vain noin 150 
autonkuljettajaa, käytännössä lähinnä leipomoyritysten auton-
kuljettajat. Sen takia ko. sopimuksesta käytetään usein vapaa-
muotoista nimitystä ”pullakuskisopimus”. 

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 2020 seuraavat:

- Leipomotyöntekijät 2 893 € (vuonna 2019 oli 2 836 €) – nou-
sua edellisestä vuodesta +2,0 % (vertailuna meijerityöntekijän 
keskimääräinen kuukausiansio 2 734 € (vuonna 2019 oli 2 719 €)

- Toimihenkilöt 3 758€ (vuonna 2019 oli 3 558 €) – nousua 
edellisestä vuodesta +5,6%   

- ylemmät toimihenkilöt 5 677€ (vuonna 2019 oli 5 597 €) – 
nousua edellisestä vuodesta +1,4%

EK:n palkkatilastojen mukaan leipomotyöntekijän kuukau-
siansiot nousivat +2,0 %.  Toimihenkilöiden kuukausiansiot nou-
sivat 5,6 % ja ylempien toimihenkilöiden kuukausiansiot nousivat 
1,4 %. Koko leipomoalan ansiokehitystä tarkasteltaessa on kui-
tenkin huomioitava se, että EK:n palkkatilastoissa leipomoalan 
työntekijöitä oli mukana vain 1 171, kun alalla tiedetään työsken-
televän 5000 - 6 000 työntekijää. Toimihenkilöitä EK:n tilastoissa 
oli vain 314 ja ylempiä toimihenkilöitä vain 207. 

Leipomoalan työntekijöiden palkat ja TES -lisät 
Leipomoiden työntekijöitä koskevan työehtosopimuksen pe-

rusteella leipomoiden työntekijöille maksettiin vuoden 2020 lo-
pussa palkkoja seuraavasti:

Palkkaryhmä  Pääkaupunkiseutu I

1.   1.841 €   1.753 €
2.    1.934 €   1.842 €
3.    2.031 €   1.934 €
4.    2.105 €    2.005 €
5.    2.164 €   2.061 €
6.    2.274 €   2.166 €
6. + 5%   2.388 €   2.274 €

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 2020
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin mukaan 

maassamme toimi vuoden 2020 lopulla 789 leipomoyritystä, 
kun niitä vuonna 2018 oli 751. Tilaston mukaan leipomoyritysten 
määrä on noussut kahdessa vuodessa 38 yrityksellä. Tilastossa 
ns. tuntemattomien/uusien yritysten määrä oli 104, kun vuonna 
2018 niitä oli 77. On kuitenkin syytä todeta, että tilastokeskuk-
sen yritysten määrää ja toimipaikkoja kuvaavissa eri tilastoissa 
on keskenään ristiriitaista tietoa, joten täsmällistä tietoa yritys-
toimintaa todellisuudessa harjoittavien olevien leipomoiden ja 
konditorioiden määrästä ja niiden kasvusta ei kuitenkaan ole. 
Tilaston perusteella näyttää kuitenkin siltä, että ”koronavuoden” 
aikana olisi uusia leipomo- ja konditoriayrityksiä perustettu 
poikkeuksellisen paljon. Vertailuna todettakoon, että esimerkiksi 
vuonna 2003 leipomoyrityksiä oli vielä 869. 

Yrityksillä oli vuoden 2020 lopulla yhteensä 944 toimipaikkaa, 
kun niitä vuonna 2018* oli 894. Toimipaikkojen määrä nousi siis 
50 toimipaikalla. Henkilöstön määrän mukaan lajiteltuna jako 
oli seuraava:

   Yritykset Toimipaikat
Tuntematon/uusi  104    63
0-4   501   626
5-9     61   119
10-19     67    78
20-49     38     38  
50-99     11      15
100-249       5       3
250-499       1      2
500-999       0      0
1000-       1      0
   789  944

Euromääräisen liikevaihdon suuruusluokan mukaan leipo-
moyritysten jako vuonna 2020 oli seuraava (suluissa vuoden 
2018 tiedot)*:
Tieto puuttuu    26   (34)
1-199 999  503   (438)
200 000-399 999     70       (84)
400 000-999 999    86       (83)
1 000 000-1 999 999   53       (54)
2 000 000-9 999 999   37      (44)
10 000 000-19 999 999     7       (10)
20 000 000-      7          (4)
   789    (751)

*Tilastokeskuksen muuttuneiden käytäntöjen vuoksi tietoja ei 
saatu päivitettyä vuodelle 2019

Suomen Leipuriliiton jäsenmäärä vuonna 2020
Suomen Leipuriliiton jäsenyritysten lukumäärä ja kokojakau-

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

   Yritykset Toimipaikat
0 – 5 henkilöä  112
6 – 10        ”    47
11 – 30        ”    57
31 – 50        ”    11
yli 50        ”      5
yli 100        ”      5
   237  253

henkilöjäseniä    45
kunniajäseniä      6

Leipuriliittoon kuului vuoden 2020 lopussa 237 jäsenyritystä, 
joilla oli yhteensä 253 toimipistettä.
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Suomen Leipuriliitto ry 

Tuloslaskelma          1.1.2020 -      1.1.2019 -
         31.12.2020    31.12.2019

Varsinainen toiminta
Julkaisutoiminta
Tuotot          106 839,34     119 120,69

Kulut
Henkilöstökulut         - 70 327,63    - 68 578,06
Muut kulut         - 39 599,23    - 43 295,73
Kulut yhteensä      - 109 926,86    - 111 873,79
Julkaisutoiminta yhteensä         - 3 087,52         7 246,90

Liiton toiminta
Tuotot           61 185,26     147 362,31
Kulut
Muut kulut        - 43 515,98   - 118 518,00
Kulut yhteensä         - 43 515,98   - 118 518,00
Liiton toiminta yhteensä         17 669,28       28 844,31

Muu varsinainen toiminta
Kulut
Henkilöstökulut        - 249 892,65   - 244 413,08
Poistot           - 2 415,68       - 3 450,98
Muut kulut        - 114 721,22   - 199 681,70
Kulut yhteensä       - 367 029,55   - 447 545,76
Muu varsinainen toiminta yhteensä   - 367 029,55    - 447 545,76
Varsinainen toiminta yhteensä     - 352 447,79    - 411 454,55
TUOTTO / KULUJÄÄMÄ     - 352 447,79    - 411 454,55

Varainhankinta
Tuotot          161 359,92     164 012,00
Kulut        - 122 925,20   - 123 000,60
Varainhankinta yhteensä         38 434,72       41 011,40
TUOTTO / KULUJÄÄMÄ     - 314 013,07   - 370 443,15

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Tuotot          407 311,48     499 030,46
Kulut        - 120 842,63      - 62 288,65
Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä      286 468,85     436 741,81

TUOTTO / KULUJÄÄMÄ       - 27 544,22       66 298,66

TILIKAUDEN TULOS       - 27 544,22       66 298,66

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ      - 27 544,22       66 298,66
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Tase 
          31.12.2020       31.12.2019
VASTAAVAA
A PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet                14 950,26
Aineettomat hyödykkeet yhteensä             14 950,26

Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto              5 636,58           8 052,26
Aineelliset hyödykkeet yhteensä            5 636,58            8 052,26

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet      5 083 736,26    5 085 608,58
Sijoitukset yhteensä     5 083 736,26    5 085 608,58

A PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ    5 089 372,84     5 108 611,10

B VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset              7 817,26        19 775,35
Muut saamiset          
Siirtosaamiset                 800,56           4 186,35
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä            8 617,82        23 961,70
Saamiset yhteensä            8 617,82        23 961,70
Rahat ja pankkisaamiset         252 436,52      248 638,97

B VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ       261 054,34      272 600,67

VASTAAVAA YHTEENSÄ     5 350 427,18    5 381 211,77

VASTATTAVAA

A OMA PÄÄOMA
Osake-, osuus- ja muu vastaava pääoma    5 577 557,98   5 577 557,98
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)     - 267 009,65    - 333 308,31
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)        - 27 544,22        66 298,66

A OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ     5 283 004,11   5 310 548,33

D VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat            19 025,65         19 719,60
Muut velat            12 597,84        13 319,06
Siirtovelat            35 799,58         37 624,78
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä        67 423,07         70 663,44

D VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ          67 423,07        70 663,44

VASTATTAVAA YHTEENSÄ     5 350 427,18     5 381 211,77
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Tilintarkastuskertomus
Suomen Leipuriliitto ry:n jäsenille

Valtuuskunnan lausunto
Valtuuskunta on varsinaisessa kokouksessaan 9.6.2021 tutustunut Suomen Leipuriliitto ry:n vuoden 2020 tilinpäätökseen, taseeseen, 
tuloslaskelmaan, budjettivertailuun ja katsaukseen liiton toiminnasta vuonna 2020. 
Olemme lukeneet myös tilintarkastajan tilinpäätöksestä antaman tilintarkastuskertomuksen.

Esitämme yksimielisesti Suomen Leipuriliitto ry:n 14.8.2021 Helsingissä kokoontuvalle varsinaiselle vuosikokoukselle tilinpäätöksen 
vahvistamista. Puollamme vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille, koska myöskään tilintarkastaja ei ole tilintarkastusker-
tomuksessaan antanut huomautusta asiaan liittyen.

Helsingissä 9. päivänä kesäkuuta 2021

Suomen Leipuriliitto ry:n valtuuskunta

Jari Elonen  
puheenjohtaja

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.–31.12.2020. 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.

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 6.5.2021

Sauli Salmi
KHT
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LIITON HALLINTO

Valtuuskunta vuoden 2020 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  Jari Elonen   Jämsä
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   Isto Huikuri  Mikkeli
Turun Seudun Leipomoyrittäjät ry  Mikko Hietala  Turku
Vaasan Piirin Leipomoyhdistys ry  Andreas Knip  Koivulahti 

Hallitus vuoden 2020 lopussa  Kausi   Kotipaikka

Kari Meltovaara, puheenjohtaja  2019-2021  Turku
Harri Jaakkola, varapuheenjohtaja  2020-2022  Tampere
Timo Jänne    2018-2020  Kangasala
Eerikki Lounamaa   2018-2020  Pirkkala
Pekka Eskelinen    2018-2020  Savonlinna
Jukka Hämäläinen    2020-2022  Mustasaari
Mikko Heikkinen    2020-2022  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




