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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Hallituksella oli vuoden 2019 tavoitteena 
yhdistyksen strategian mukaisesti jäsen-
kokemuksen kehittäminen ja toisaalta pi-
tää myös huolta yhdistyksen taloudesta. 
Jäsenkokemuksen kehittämiseen otimme 
mallia Turun Liikemiesyhdistyksestä, jos-
sa kaikki kokoukset ovat yritysvierailuja. 

Yritysvierailut keräsivät myös kanna-
tusta jäsenkyselyssä. Taloudellisesti ne 
ovat myös yhdistykselle hyvä vaihtoehto, 
koska verrattuna Helsingin Suomalaisella 
Klubilla järjestettäviin tilaisuuksiin kustan-
nussäästö merkittävä. Haluamme kuiten-
kin pitää perinteisiä kuukausikokouksia 
Helsingin Suomalaisella Klubilla myös 
jatkossa. Niistä ei siis ole tarkoitus luopua 
kokonaan. Myös vuonna 2020 tulemme 
tarjoamaan mielenkiintoisia yritysvierailu-
ja. Tavoitteemme on, että vierailut olisi-
vat ajankohtaisia ja sisällöltään kiinnosta-
via. Viime vuonna meillä oli mahdollisuus 
järjestää useampi erityyppinen vierailu: 
Kyrö Distillery, Laurea, Lähi-Tapiola ja 
vuoden lopuksi vielä Ruokavirasto. 

Lisäksi pidimme vapaamuotoisempia ta-
paamisia Molly Malonesissa. Niissä ide-
ana on ollut herättää enemmän keskus-
telua ja mielipiteiden vaihtoa jäsenten 
kesken ja olemme pyrkineet löytämään 
tilaisuuksiin keskustelua herättäviä aihei-
ta. Pubitapaamisia ei ole suunnattu vain 
yhdistyksen nuorille jäsenille, vaan toi-
vomme, että mahdollisimman moni jäse-
nistämme kokisi ne mielenkiintoisiksi. 

Yhdistyksen tulevaisuus näyttää varsin 
hyvältä. Jäsenmäärä on pysynyt suh-
teellisen tasaisena. Toiminnan kehittä-
mistä ja jäsenhankintaa tulee kuiten-
kin edelleen jatkaa, koska valitettavasti 
jäsenpoistuma on ollut suurempaa kuin 
uusjäsenhankinta. Viime vuonna yri-
tysvierailut ja muut säästötoimenpiteet 
pienensivät kustannuksia ja talouden 
tilanne kehittyi suotuisasti. Toki apua tuli 
myös pörssikurssien noususta. 

Vuosi 2019 oli yhdistyksen 123. toimin-
tavuosi. Vuonna 2021 yhdistyksellä on 
edessä 125-vuosijuhlat. Olemme yksi 
Suomen vanhimmista ja perinteikkäim-
mistä yhdistyksistä. Tunnen yhdessä hal-
lituksen kanssa suurta ylpeyttä yhdistyk-
sen historiasta, ja tavoitteemme on pitää 
yhdistyksemme arvoiset 125-vuotisjuhlat. 

Kannamme huolta ja vastuuta siitä, että 
toiminta pysyy jatkossakin elinvoimaise-
na ja kiinnostavana. Yhdistystoimintaan 
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SISÄLLYSon tullut paljon uudenlaista kilpailua 
ja nuorempien jäsenten vapaa-ajasta 
käydään entistä kovempaa taistelua. 
Haasteet eivät koske pelkästään meitä, 
vaan ne ovat ongelmana lähes kaikissa 
muissakin yhdistyksissä Suomessa. 
 
Uskomme, että laadukkaat ja kiin-
nostavat yritysvierailut sopivat hy-
vin myös meidän jäsenistöllemme ja 
niitä on yhdistyksen historiassa tehty 
aiemminkin. Nyt hallitus on aktivoinut 
tätä toimintaa uudelleen. Vastuuta on 
myös kaikilla teillä arvokkailla jäsenillä 
toiminnan kehittämisestä. Olemme ot-
taneet käyttöön sähköisen ilmoittau-
tumisen yhdistyksen tapahtumiin ja 
tämän kautta kyselemme myös palau-
tetta erikseen jokaisesta tilaisuudesta. 
Olkaa aktiivisia ja osallistukaa! 

Otan mielelläni yhdessä hallituksen 
kanssa vastaan palautetta ja ideoi-
ta toiminnan kehittämiseen ja myös 
ehdotuksia yhdistykselle sopivista 
tapahtumista. 

Tehdään tästä hieno toiminta-
vuosi yhdessä ja valmistaudutaan 
125-vuotisjuhliin.

Iso kiitos kuluneesta vuodesta kaikille 
yhteistyökumppaneille, hallituksen jäse-
nille, toiminnanjohtajalle sekä eri työryh-
missä olleille henkilöille kuin myös kuu-
kausikokousten puhujille ja alustajille.
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TIIVISTYS VUODESTA 2019

1. YLEISTÄ
Vuosi 2019 oli Suomen Liikemies-Yh-
distyksen 123. toimintavuosi. Suomen 
Liikemies-Yhdistys (SLY) on perintei-
tä arvostava moderni verkosto. Tavoi-
te on olla paras foorumi liike-elämäs-
sä tarvittavien tietojen päivittämiseen 
sekä itsensä kehittämiseen. Visiomme 
on, että Suomen Liikemies-Yhdistys 
on Suomen paras ja edistyksellisin lii-
kemiesverkosto ammatilliselle ja sosi-
aaliselle johtajuudelle. Missiomme on 
edistää johtajuutta ja menestystä suo-
malaisessa liike-elämässä ja yhteiskun-
nassa. 

2. STRATEGIA – VUODEN 2019 
TEEMANA JÄSENKOKEMUS   

Vuoden 2019 strateginen teema oli jä-
senkokemus. Voimassa olevan strate-
gian 2017–2020 mukaisesti kiinnitettiin 
huomiota myös talouteen, koska yhdis-
tyksen pääomat ovat riippuvaisia toi-
minnan kustannustasosta ja maailman 
osakemarkkinoiden heilunta vaikuttaa 
sijoitusten tuotto-odotuksiin tulevina 
vuosina.

Jäsenkokemuksen parantamiseksi: 
1. Otettiin käyttöön sähköinen ilmoit-

tautumis- ja palautejärjestelmä Ilma-
ri. Ilmarin avulla helpotetaan ilmoit-
tautumista yhdistyksen tapahtumiin, 

sekä kerätään osallistujapalautetta 
jokaisen tapahtuman jälkeen. Jä-
senpalautteet käsitellään hallituksen 
kokouksissa. Välittömän palautteen 
avulla vastaamme ketterämmin jä-
senistömme toiveisiin mm. viinitar-
joilu otettiin takaisin Suomalaisella 
Klubilla järjestettyihin tilaisuuksiin. 
Samalla luovuttiin vuosittain tehtä-
västä jäsenkyselystä.

2. Viestinnässä lisättiin sosiaalisen 
median käyttöä. Facebook otettiin 
uudestaan yhdistyksen käyttöön ja 
yhdistykselle luotiin uusi LinkedIn 
-yritysprofiili. Sosiaalisen median ka-
navat toimivat näin yhtenä kanava-
na viestinnän parantamiseksi.

3. Tapahtumista koostettiin nettisivuil-
le artikkeli. Artikkeleita käytettiin 
sisältönä vuosikirjaan, ja artikkelit 
jäävät osaksi yhdistyksen historiaa. 
Tämä tukee myös jäsenhankintaa. 
Kuukausikokousten videoinnista 
luovuttiin.

434
jäsentä  
vuonna 2019. 
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Vuoden tärkeä tavoite oli myös kuu-
kausikokousten vetovoimaiset ja laajoja 
joukkoja kiinnostavat puhujat sekä laa-
dukkaat, ajankohtaiset sisällöt. Yritys-
vierailujen lisääminen on ikäpolviin kat-
somatta kiinnostava asia. Tästä saimme 
hyviä kokemuksia kevään aikana, kun 
pidimme yritysvierailut Kyrö Distillerys-
sä, LähiTapiolassa ja Laureassa. Yhdes-
sä tapahtumassa meillä oli kutsuttuna 
puhuja palkkiota vastaan. 

Tavoitteena vuodelle 2019 oli järjestää 
yhdeksän laadukasta kuukausikokous-
ta/tapahtumaa, ja tämä tavoite toteutui. 

Talous vuonna 2019: 
• Talousseuranta ja -raportointi siir-

rettiin Excelistä talousjärjestelmään
• Jäsenmaksusaatavien aktiivista hoi-

tamista ja jäsenrekisterin ylläpitoa 
jatkettiin (v. 2019 avoimia 1740 €; 
vrt. 2018 avoimia 1480 euroa)

• Kilpailutettiin varainhoitopalvelut 
• Jatkettiin aktiivista kulujen hallintaa, 

mm. lisäämällä yritysvierailuja.

3. JÄSENISTÖ JA JÄSENMAKSUT
Haasteena yhdistyksessä on jäsenis-
tön ikärakenne. Yhdistyksen mediaa-
ni-ikä on tällä hetkellä 66 vuotta (2018: 
65 vuotta). Painopiste tulisi olla työi-
käisissä jäsenissä, jotta yhdistyksen 
tavoitteet verkostoitumisesta toteutu-
vat parhaiten. Tähän ratkaisuksi tulivat 
yritysvierailut ja pubitapahtumat, koska 
näiden uskotaan palvelevan hyvin kaik-
kia jäseniä. 

Vuoden tavoitteena oli jäsenmäärän 
laskukehityksen pysäyttäminen, ja jä-
senmäärän pitäminen vuoden 2018 

66
vuotta on jäsenten 
mediaani-ikä.

Naisia 11 %

Jäsenistön 
sukupuolijakauma

Miehiä 89 %
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tasolla. Tämä tavoite ei kuitenkaan to-
teutunut. Jäsenmäärä vuonna 2019 oli 
434 (2018: 473). Naisia jäsenistä on 11 % 
(2018: 13 %). 

Uusia jäseniä yhdistykseen liittyi 7 (vrt. 
2018: 10) ja heidän mediaani-ikänsä oli 
43 vuotta. 

Vuonna 2019 jäsenmaksu/vuosimaksu 
oli 70 €, liittymismaksu 40 €, kannatus-
maksu 150 € ja vakinaisjäsenen kerta-
maksu 600 €. 

4. YHDISTYKSEN TAPAHTUMAT 
Yhdistyksen toiminnan runko muo-
dostui yritysvierailuista ja kuukausiko-
kouksista, joissa arvostetut liike-elämän 
vaikuttajat sekä muut eri alojen asian-
tuntijat pitivät kiinnostavia esitelmiä 
ajankohtaisista aiheista. 

Maaliskuun kokouksen yhteydessä pi-
dettiin vuosikokous ja syyskuussa jul-
kistettiin Vuoden liikemies, hallituksen 
puheenjohtaja Jaakko Veijalainen 3 
Step IT:stä.  

Vuoden aikana tapahtumia järjestettiin 
yhdeksän kertaa. Tapahtumiin osallis-
tui keskimäärin 41 henkilöä. (2018: 52 
henkilöä). Vuoden 2019 luvut eivät ole 
vertailukelpoisia vuoden 2018 lukuihin, 
koska 2019 luvuissa on mukana kaikki 
tapahtumat, ei pelkästään kuukausiko-
koukset. Eniten jäseniä osallistui perin-
teisesti Vuoden Liikemiehen julkista-
mistilisuuteen, 99 henkilöä, ja vähiten 
liikemiesgolfiin, 18 henkilöä. Yritysvie-
railuista eniten kiinnostusta herätti Kyrö 
Distillery Company 50 osallistujalla.

• Helmikuun kuukausikokous oli yri-
tysvierailu 12.2.2019 Kyrö Distille-
ry Companyyn. Meitä isännöi Ky-
rön Vuoden markkinointihenkisin 
insinööri (2017) Mikko Koskinen. 
Paikan päällä oli kokki tarjoilemas-
sa gourmet-hodareita ja tietenkin 
myös cocktaileja – sekä uskomatto-
man kasvutarinan.

• Maaliskuun vuosi- ja kuukausiko-
kous pidettiin 11.3.2019 Helsingin 
Suomalaisella Klubilla. Kuukausiko-

41
osallistujaa 
keskimäärin 
yhdistyksen 
tapahtumissa.

Yhdistykseen 
tarvitaan lisää 
työikäisiä ja naisia.
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kouksen puhujana oli kokoomuk-
sen kansanedustaja Elina Lepomäki 
teemasta ”Suomen menetetty vuo-
sikymmen ja kohti uutta nousua”. 

• Huhtikuun kokous oli 8.4.2019 yli-
määräinen kokous, ja samalla järjes-
tettiin yritysvierailu LähiTapiolaan. 
Pääjohtaja Erkki Moisander puhui 
aiheesta ”Vakuutusala murrokses-
sa”. Hallituksen esityksen mukaises-
ti poistettiin yhdistyksen sääntöjen 
9 § viimeinen lause: ”Kun vuosijäsen 
on ollut yhdistyksen jäsenenä kol-
mekymmentä (30) vuotta, lakkaa 
hänen jäsenmaksuvelvollisuutensa”.

• Toukokuun kuukausikokous ja 
yritysvierailu Laureaan pidettiin 
13.5.2019. Tutustuimme Laurean toi-

mintaan teemoilla ”Ammattikorkea-
koulut aluekehityksen, yritysten toi-
mintaedellytysten ja menestyksen 
mahdollistajina” ja ”Turvallisuusjoh-
taminen asiantuntijaorganisaatios-
sa – riskien tunnistamisesta enna-
koivaan jatkuvuuden hallintaan”. 
Puhujina olivat rehtori Jouni Koski ja 
turvallisuusjohtaja Tiina Ranta.  

• Kesäkokous pidettiin 10.6.2019 Pub 
Molly Malones’ssa. Teemana oli 
”Lean Startup pähkinänkuoressa” 
ja puhujana Tuomas Mikkonen Con-
nection Coachingista. Lisäksi halli-
tuksemme jäsen Henrik Ekman jakoi 
Lean Startup -kokemuksiaan.

• Liikemiesgolf pidettiin 14.8.2018 Tali 
Golfissa.
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• Vuoden Liikemiehen palkitsemis-
juhlaa vietettiin 23.9.2019 Aalto-yli-
opiston kauppakorkeakoululla Ota-
niemen kampuksella. Juhlapuheen 
tilaisuudessa piti OP-ryhmän pää-
johtaja Timo Ritakallio.

• Lokakuun kuukausikokous pidettiin 
14.10.2019 Helsingin Suomalaisella 
Klubilla. Puhujavieraana oli EXIT-kir-
jassa tarinansa läpikäyvä HopLopin 
perustaja Tomi Pulkki.

• Marraskuun yritysvierailu ja kuukau-
sikokous pidettiin Ruokavirastossa 
11.11.2018. Illan isäntä toimi selvitys-
mies Matti Aho. Hän puhui teemas-
ta ”Elintarviketurvallisuus on tärkeä 
osa kokonaisturvallisuutta”. 

5. JAETUT STIPENDIT JA 
LAHJOITUKSET

Yhdistys jakoi kaksi 2 500 euron pal-
kintoa Liikesivistysrahaston erikois-
rahastosta Aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulun opiskelijoille (2018: 2 x 
3000 euroa). Lisäksi jaettiin kaksi 300 
euron stipendiä Suomen Liikemiesten 
Kauppaopiston opiskelijoille (2018: 3 x 
300 €).

Liikesivistysrahaston 100-vuotissyn-
tymäpäivän kunniaksi siirrettiin 2 500 
euroa Suomen Liikemiesyhdistyksen 
erikoisrahastolle Liikesivistysrahas-
toon.

6. SAADUT APURAHAT
Jenny ja Antti Wihurin rahasto myön-
si 5 000 euroa vuosikirjan painattami-
seen ja toimittamiseen. 

7. HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
11.03.2019 ja hallituksen jäsenten luku-
määräksi vahvistettiin 9 (2018: 10, 2017: 
12). Yhdistyksen hallituksessa jatkavat 
2019 vanhoina jäseninä Henrik Ekman, 
Jussi Aikala, Anne Polari, Mia Nygård, 
Jouni Riuttanen, Antti Seppinen ja Min-
naliisa Vehkala. Uusina jäseninä aloitti-
vat Jessica Hynynen ja Mikael Karring.

Yhdistyksen puheenjohtajana aloitti 
Antti Seppinen ja varapuheenjohtajina 
Anne Polari ja Henrik Ekman. Hallituk-
sen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja 
Eira Vatanen.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kaik-
kiaan yksitoista kertaa. 

VASTUUT:
Ehdollepanotoimikunta: Antti Seppi-
nen (pj.), Vesa Kauppinen, Erkki Pärssi-
nen ja Esa Niemi.

Hallituksen 
jäsenmäärä  
10:stä 9:ään.
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Vuoden Liikemies -valintatoimikunta 
ja Vuoden Liikemies -tilaisuus: Minna-
liisa Vehkala (pj.), Anne Pollari, Jessica 
Hynynen ja Eira Vatanen

Liikemiesgolf: Jussi Aikala (pj.)

8. EDUSTAJAT YHTEISÖISSÄ
• Jenny ja Antti Wihurin rahaston 

hallituksen jäsen Minnaliisa Vehkala, 
tradenomi, 2019–2022

• Suomen Liikemiesten Kauppaopis-
ton säätiön hallituksen jäsen Antti  
Seppinen, Investment Manager, 
2019–2021

• Suomen Kukkasrahaston valtuus-
kunnan jäsenenä on myös SLY:n 
edustaja. 

Tapahtumat ja kuukausikokoukset: 
Anne Pollari (pj.), Mia Nygård, Mikael 
Karring, Jouni Riuttanen, Henrik Ekman, 
Jussi Aikala

Sijoitustoimikunta: Antti Seppinen 
(pj.), Jussi Aikala, Jouni Riuttanen

Hallitustyöskentelyn koordinointi, toi-
mintasuunnitelma ja talousasiat: Antti 
Seppinen (pj.), Anne Pollari, Henrik Ek-
man, Eira Vatanen

Jäsenrekisteri ja jäsenpalvelu: Eira Va-
tanen, toiminnanjohtaja

Jäsenhankinta, viestintä ja markki-
nointi: Jessica Hynynen (pj.), Henrik 
Ekman, Jouni Riuttanen
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KUNNIAJÄSENET

Yhdistyksen perinteisiin kuuluu, että yhdistyksessä ansiok-
kaasti ja sitoutuneesti puheenjohtajana ja/tai muissa mer-
kittävissä luottamustehtävissä toiminut henkilö voidaan 
kutsua hallituksen esityksestä sekä vuosikokouksen pää-
töksellä kunniajäseneksi. Kunniajäsenet kokoontuvat muu-
taman vuoden välein juhlimaan tapaamisten välillä merk-
kipäiviä viettäneitä kunniajäseniä yhdessä sen hetkisen 
hallituksen kanssa. Karonkassa siirretään vuosikymmenten 
takaista tietoa ja perinteitä uudelle sukupolvelle sääntöjen 
edellyttämässä hengessä.

Karonkassa 2018 vuosijuhlia viettäneet kunniajäsenet Vesa Kaup-
pinen, Matti Lounasmeri, Pertti Tuomala, Kurt Nordman ja Timo 
Kivi-Koskinen valkoisine neilikoineen.
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Vuorineuvos Pertti Tuomala,  
kutsuttu v. 1999

Vuorineuvos Kari O. Sohlberg,  
kutsuttu v. 2002

KTT Erkki Hämäläinen,  
kutsuttu v. 2003

Varatuomari Timo Korpiola,  
kutsuttu v. 2006

Varatuomari Timo Kivi-Koskinen,  
kutsuttu v. 2007

Vuorineuvos Kurt Nordman,  
kutsuttu v. 2008

KTM Vesa Kauppinen,  
kutsuttu v. 2010

Varatuomari Matti Lounasmeri,  
kutsuttu v. 2013

Talousneuvos Matti Ollila,  
kutsuttu v. 2014

Toimitusjohtaja Erkki Pärssinen,  
kutsuttu v. 2017
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Taustalla oli toki isoja kertaluontoisia 
investointeja mm. yhdistyksen 120-vuo-
tisjuhliin. Tämä kehityskulku päätettiin 
kuitenkin vuosikokouksessa hyväksy-
tyn talousstrategian yhteydessä muut-
taa ja pyrkiä talouden osalta tasapai-
noisempaan tilanteeseen jatkossa. 

Budjetti toimintavuodelle 2019 tehtiin 
14 700 alijäämäiseksi ja tavoite toteutui 
hienosti. Tilikauden tulos meni pitkäh-
kön tauon jälkeen hyvin lähelle tasa-
painoa (-1 287 euroa) ja alitti selvästi 
budjetoidun. Suurimmat säästöt on-
nistuimme saavuttamaan kuukausiko-
kous- ja viestintäkuluissa. Yritysvierai-
lujen lisääminen pienensi merkittävästi 
kuukausikokousten menoja ja viestintä 

TALOUSKATSAUS JA TILINPÄÄTÖS

Sijoitusten 
markkina-arvo 
vuoden 2019 
lopussa  
884 596 euroa.

Aiempi hallitus toi viime vuosikokouk-
seen ehdotuksen budjetista toimin-
tavuodelle 2019. Tämä käytäntö hy-
väksyttiin osana hyvän taloudenpidon 
pelisääntöjä yhdistyksellemme jo aiem-
min. 

Talouden aiempaa tarkempi tarkaste-
lu osana yhdistyksen strategiaa pyrkii 
omalta osaltaan varmistamaan toi-
minnan jatkuvuuden, koska yhdistyk-
sen kulurakenne oli vuosien saatossa 
noussut ja samalla tulot pienentyneet. 
Tulojen pienentymisen taustalla oli-
vat ainaisjäsenien lisääntynyt määrä 
ja toisaalta jäsenmaksujen jääminen 
yleisestä kustannusnoususta jälkeen. 
Viime vuonna yhdistyksen vuosikokous 
päätti, että enää uusia ainaisjäseniä ei 
jatkossa tule sääntömuutoksen jälkeen. 
Tämä tervehdyttää pitkällä aikavälillä 
taloutta, koska uusia maksamattomia 
jäseniä ei tule toimintaan enää lisää. 
Hallitus jatkoi edelleen aktiivista jäsen-
maksujen saatavien hallintaa.

Vuoden 2018 aikana toteutetun laa-
jan talouden tarkastelun osalta tote-
simme yhdistyksen käyttäneen pää-
omia viimeisen viiden vuoden aikana yli 
50 000 euroa toimintaan keskimäärin 
joka vuosi. Tämä oli talouden alijäämän 
lähtötilanne ja alijäämä oli ollut kasvava. 
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toteutettiin ilman ulkopuolista palvelua. 
Kaikkia kuluja tarkasteltiin kriittisesti, 
mutta hallinnosta tai henkilöstökuluis-
ta on vaikeaa tehdä säästöjä. Tilinpää-
töksen tasepuolella sijoitusomaisuuden 
markkina-arvo kasvoi yli 10 %, joka ylitti 
selvästi pitkän aikavälin taloustavoit-
teen (2-3 % yli inflaation).

SIJOITUSTEN KEHITYS
Vuoden 2018 lopussa osakemarkki-
noilla nähtiin syksyn aikana voimakas 
korjaus alaspäin ja tämän vuoksi si-
joitusomaisuuden käypäarvo tuli alas 
edellisenä vertailuvuotena. Vuosi 2019 
oli puolestaan erittäin vahva kaikissa 
omaisuuslajiluokissa ja hyvän kehityk-
sen taustalla oli myös heikko edelli-
nen vertailuvuosi. Osakkeet nousivat 
yli 10 % edelliseen vuodenvaihteeseen 
verrattuna. Osakemarkkinoiden kehi-
tystä tuki taantumahuolien väistyminen 
ja kauppasodan rauhoittuminen. Myös 
Brexitin tuoma epävarmuus hälveni 
hieman viime vuoden aikana. Suotuisa 
markkinakehitys alkoi jo tammikuus-
sa 2019 ja kehitys on jatkunut vahvana 
edelleen myös alkuvuoden 2020 osal-
ta. Myös kiinteistöt ja korkorahastot 
tuottivat hyvin vuonna 2019. Osingot 
kasvoivat myös hieman. Ainoastaan 
korkotuotot vähenivät edelleen johtu-
en matalasta korkoympäristöstä. Tämä 
osaltaan pakottaa pitämään osakepai-
noa suhteellisen korkealla tasolla, kos-
ka korkosijoitusten tuotot ovat lähes 
nollatasolla.

TULEVAISUUS
Hallituksen tarkoituksena on tulevina 
vuosina pitää edelleen yhdistyksen ta-
loudesta hyvää huolta. Aikaisemman 
päätöksen mukaisesti pyysimme viime 
vuonna useita tarjouksia eri toimijoilta 
varainhoidon palveluista ja järjestim-
me tästä kilpailutuksen. Tämän osal-
ta joudumme tekemään merkittävän 
muutoksen sijoitustenhoidossa joka 

Tilikauden  
alijäämä osinko-  
ja korkotulojen  
jälkeen oli  
-1 287 euroa. 

Sääntömuutoksella 
uusien 
30-vuotisjäsenten 
ilmaisjäsenyys 
poistettiin.
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tapauksessa, koska nykyinen palve-
luntarjoajamme FIM/S-Pankki luopuu 
kokonaan osakevälityksessä tämän ke-
vään aikana. Onneksi olimme jo valmiik-
si kartoittaneet vaihtoehtoja ja olemme 
olleet tietoisia, että osakevälityspalve-
lun ja konsultoivan varainhoidon osal-
ta markkinatilanne on menossa siihen, 
että palvelut toteutetaan rahastojen ja 
etf-sijoitusten kautta. Aikataulu nyt vain 
hieman nopeutui tämän osalta.

Tulemme keskittämään yhdistyksen 
varainhoitopalvelut yhdelle toimijalle, 
koska tästä saadaan selvää kustan-
nussäästöä, raportoinnin helppoutta 
ja läpikäyvyyttä. Malli tulee jatkossa 
olemaan osakepainotteinen vapaan-
valtakirjan varainhoito, joka toteute-
taan rahastojen ja etf-sijoitusten kautta. 
Muutoksen näkyvin vaikutus on, että 
salkku ei enää koostu pääsääntöisesti 
suorista osakkeista, kuten tähän asti on 
ollut. Sijoitusten omaisuuslajijakaumas-
sa itsessään ei tapahdu merkittävää 
muutosta. Kuitenkin sijoitussalkun 
maantieteellinen hajautus kasvaa, kos-
ka rahastojen kautta kansainväliset 
osakkeet tulevat osaksi yhdistyksen si-
joitusomaisuutta. 

SLY:n markkina-
arvoinen pääoma 
oli reilu miljoona 
euroa.

Varainhoitajan menestystä tullaan seu-
raamaan sijoitustoimikunnan toimesta 
tiiviisti ja myös koko hallitus pidetään 
tästä ajan tasalla aina hallituksen ko-
kousten yhteydessä. Varainhoitajan 
kilpailutusta ja vertailua tullaan jatkos-
sa tekemään parin vuoden välein tai 
aina tarvittaessa, jos kehitys on selvästi 
kilpailukenttää heikompi tai vastaavas-
ti palveluissa on muita puutteita esim. 
raportoinnin tai yhteydenpidon osalta. 
Varainhoitoraportti tullaan myös liittä-
mään vuosikokouksen materiaaleihin ja 
tähän pääsevät kaikki jäsenemme myös 
halutessaan tutustumaan.



TULOSLASKELMA (tilintarkastamaton) 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018

Varsinainen toiminta
Tuotot

Jäsen- ja liittymismaksut
Golf-maksut
Avustukset
Muut liiketoiminnan tuotot
Yhteensä

Kulut
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut

Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Yhteensä

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Yhteensä

Muut kulut 
Liiketoiminnan muut kulut
Yhteensä

Varsinainen toiminta yhteensä

Tuotto-/kulujäämä

Sijoitus- ja rahoitustoiminta
Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot
Arvonalentumiset pysyvien  
vastaavien sijoituksista
Kulut
Yhteensä

Tuotto-/kulujäämä

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

20.180,00
960,00

5000,00
0,83

19.330,00
1.320,00

0,00
0,00

26.140,83

-12.000,00

-2.515,32
-210,74

20.650,00

-15.000,00

-2.784,68
-421,43

-14.726,06

-38,76

-18.206,11

-51,68
-38,76

-40.403,60

-51,68

-58.533,91
-40.403,60

-29.027,59

-29.027,59

27.875,43
 

0,0 
-135,19

-58.533,91

-56.141,70

-56.141,70

27.131,16
 

-11.260,19 
-166,45

27,740,24

-1.287,35

-1.287,35

15.704,52

-40.437,18

-40.437,18
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TASE 31.12.2019 31.12.2018

Vastaavaa
Pysyvät vastaavat

Aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset

Pysyvät vastaavat yhteensä

Vaihtuvat vastaavat
Saamiset

Lyhytaikaiset
Jäsenmaksusaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

Yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset

Vaihtuvat vastaavat yhteensä

Vastaavaa yhteensä

116,27
508.571,03

155,03
507.670,61

508.687,30

1.740,00
0,93

435,60

507.825,64

1.480,00
9,85

435,60
2.176,53

123.723,34

125.899,87

634.587,17

1.925,45

126.079,82

128.005,27

635.830,91

Tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2029 saakka.
Tilikauden tositeainesto on säilytettävä 31.12.2025 saakka.

Tilinpäätöksen toteutti:
Administer Oy
Itämerenkatu 5
00180 Helsinki
Puh. 020 703 2000
Fax. 020 703 2001

Yhtiön tiedot:
Suomen Liikemies-Yhdistys ry
c/o Tiistinniityntie 3 a 2
02230 Espoo
Y-tunnus: 0202198-0
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31.12.2019 31.12.2018

Vastattavaa
Oma pääoma

Osakepääoma

Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)

Oma pääoma yhteensä

Vieras pääoma
Lyhytaikainen

Ostovelat
Muut velat 
Siirtovelat

Yhteensä

Vieras pääoma yhteensä

Vastattavaa yhteensä

469.244,31

165.285,35
-1287,35

633,242,31

734,86
261,35
348,65

469.244,31

205.722,53
-40.437,18

634.529,66

385,71
39,37

876,17
1.344,86

1.344,86

634.587,17

1.301,25

1.301,25

635.830,91

Katso vuoden 2020 tapahtumat  
ja ilmoittaudu:

www.liikemiesyhdistys.fi

http://www.liikemiesyhdistys.fi
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3 STEP IT:N JARKKO VEIJALAINEN 
ON VUODEN LIIKEMIES

3 Step IT on 
yksi Suomen 
suurimmista IT-
alan yrityksistä 
ja kiertotalouden 
edelläkävijä. 
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Vuoden Liikemies Jarkko Veijalainen 
on onnistunut monessa roolissa luot-
satessaan 3 Step IT:tä menestykseen 
– perustajana ja yrittäjänä, kasvustrate-
gina, omistajana ja hallituksen puheen-
johtajana. Kun yli 20 vuotta sitten kier-
totaloudesta ei puhuttu juuri missään, 
teki 3 Step IT jo käytännön liiketoimin-
taa asian tiimoilta, ja kasvoi kansainväli-
seksi toimijaksi.

Vuosien varrella Veijalainen toimi pit-
kään yrityksen toimitusjohtajana – aina 
vuoteen 2005 asti, jolloin siirtyi hallituk-
sen puheenjohtajan rooliin.

3 Step IT on yksi Suomen suurimmis-
ta IT-alan yrityksistä ja kiertotalouden 
edelläkävijä. 3 Step IT tarjoaa asiak-
kailleen uudenlaisen tavan hankkia 
it-laitteita, ja heidän tarjoamansa ko-
konaispalvelun avulla asiakkaat voivat 
hallita it-laitteiden rahoitusta, käyttöä 
ja uusimista kustannustehokkaasti, lä-
pinäkyvästi ja ympäristöystävällisesti. 
Suomalainen yritys, joka on kansain-
välistynyt kannattavasti, on erinomai-
nen esimerkki näkemyksellisyydestä 
ja sitkeydestä, jota yrityksensä luot-
saajana Jarkko Veijalainen on osoit-
tanut.

Meriitit eivät ole olleet vaatimattomia 
Veijalaisen matkan varrella: yritys 3 
Step IT Group kuuluu harvalukuiseen 
suomalaisten superkasvajien joukkoon, 
joka on 2000-luvulla kasvanut yli mil-
joonan euron kokoluokkaan ja reilusti 
sen ylikin viimeisimmän vahvistetun ti-
linpäätöksen osoittaessa liikevaihdoksi 
hieman yli 675 miljoonaa euroa.

Liiketoiminta on 
ollut erinomaista 
monellakin 
eri mittarilla 
tarkasteltuna, 
sillä kasvu on 
saatu aikaan 
kannattavuudesta 
tinkimättä.
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2019 hallituksen puheenjohtaja,  
Jarkko Veijalainen, 3 Step IT

2018 toim.joht. Juho Nummela,  
Ponsse Oyj
2017 toim.joht. Mika Sutinen,  
Musti ja Mirri Oy
2016 konsernijohtaja Paula Salastie,  
Teknos Oy
2015 toim.joht. Mikko Wirén, Pihlajalinna Oyj
2014 halli.puh.joht. Aaro Cantell,  
Normet Group Oy 
2013 toim.joht. Fred Larsen,  
Lamor Corporation Ab
2012 hall.puh.joht. Johanna Ikäheimo,  
Lappset Group Oy
2011 hall.puh.joht. Jukka Roiha,  
Lindström Oy

2010 hall.puh.joht. Juha Nurminen,  
Nurminen Logistics Oyj, John Nurminen 
Säätiö
2009 toim.joht. Anne Berner,  
Oy Vallila Interior Ab
2008 toim.joht. Jari Sarasvuo,  
Trainers’ house Oy
2007 toim.joht. Jussi Nurmio, Taivas Oy
2006 toim.joht. Mauri Ikola,  
Vepsäläinen konserni
2005 hall.pj. Jouko Kemppi, Kemppi Oy
2004 hall.jäs. Rabbe Grönblom,  
Kotipizza Oyj
2003 toim.joht. Mika Anttonen, Greeni Oy
2002 toim.joht. Ilkka Brotherus, Sinituote Oy
2001 toim.joht. Stig Gustavson,  
KCI Konecranes 

VUODEN LIIKEMIEHET 1980-2019

Viime vuoden liiketulos edusti kaik-
kien aikojen ennätystä yritykselle ollen 
24,5 miljoonaa euroa (3,6 % liikevaih-
dosta). Liiketoiminta on ollut erin-
omaista monellakin eri mittarilla tar-
kasteltuna, sillä kasvu on saatu aikaan 
kannattavuudesta tinkimättä, mm. 
operatiivisen liiketuloksen vuosikasvu 
viideltä vuodelta on 29 % ja sijoitetun 
pääoman tuotto viiden vuoden keskiar-
volla mitattuna on ollut 34 %.

Liiketoiminnallisten lukujen lisäksi se-
kä Veijalainen että yritys on napannut 

useita arvostettuja palkintoja: kymme-
nen kertaa peräkkäin Suomen Parhaat 
Työpaikat -listalla ja kaksi kertaa pe-
räkkäin Vuoden kestävin yritys (Lea-
sing Life) -palkinnon. Jarkko Veijalai-
nen on henkilökohtaisesti palkittu niin 
Vuoden hyvänä omistajana (2016) 
kuin Vuoden kasvuyrittäjänä (Ernst & 
Young 2008).

Vuoden liikemies valintaraatiin kuului 
edustajia Suomen Liikemiesyhdistyksen 
lisäksi Aalto-yliopistosta ja Kauppaleh-
destä.
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Suomen Liikemiesyhdistyksen seminaa-
rissa jaettiin myös kaksi 2 500 euron 
stipendiä Aalto-yliopiston opiskelijoille. 
Molemmat tänä vuonna stipendillä pal-
kittavat henkilöt edustavat kansainväli-
syyttä, jota Aalto-yliopisto erinomaisel-
la ja pitkäjänteisellä huippututkimuksen 
työllä on aikaansaanut suomalaiseen 
korkeakoulukenttään omalta osaltaan.
Vaikka on sattumaa, että molemmat sti-
pendiaateista edustavat muita kansalai-
suuksia kuin suomalaisuutta, on heidän 
työnsä esimerkki suomalaisen korkea-
koulukentän monimuotoisuudesta ja sii-

1999 toim.joht. Pentti Rotola-Pukkila,  
P. Rotola-Pukkila Oy
1998 toim.joht. Kirsti Paakkanen,  
Marimekko Oy
1997 hall.puh.joht. Einari Vidgrén,  
Ponsse Oy
1996 toim.joht. George Berner, Berner Oy
1995 vuorineuvos Erkki J. Toivanen,  
Onninen Oy
1994 toim.joht. Stig Lindström, Lival Oy
1993 toim.joht. Heikki Kyöstilä, Planmeca Oy
1992 toim.joht. Jorma Nieminen,  
Benefon Oy
1991 hall.puh.joht. Yrjö Toivola, Vaisala Oy
1990 hall.puh.joht. Matti T. Martela,  
Martela Oy 
1989 hall.puh.joht. Reijo Vauhkonen,  
Suomen Vuolukivi Oy

1988 toim.joht. Pekka Paasikivi, Oras Oy
1987 toim.joht. Hannu Seppälä, Seppälä Oy
1986 toim.joht. Arvo Suutari,  
Ruusutarhat, Arvo Suutari Oy
1985 toim.joht. Seppo Halttunen, Halton Oy
1984 pääjohtaja Heikki O. Salonen, 
Amer-yhtymä Oy
1983 toim.joht. Gary Sundberg,  
Teknolon Group
1982 toim.joht. Gustav von Hertzen,  
Suomen Sokeri Oy
1981 toim.joht. Veijo Sydänmetsä,  
Pyhännän Rakennustuote Oy
1980 toim.joht. Jorma Nokkala,  
Tmi Nokka-Koneet

tä, että suomalaista korkeakoulukenttää 
arvostetaan myös maailmalla.

Palkittavista Lidia Borisova kontribuoi 
edelleen sekä Aalto-korkeakoulun että 
suomalaisen startup-maailman edistä-
miseen.

Erinomaisesta lopputyöstään palkitta-
va Lisa Schröder asuu jo takaisin Sveit-
sissä, jossa työskentelee Fintech-alan 
startup-yritysten non-profit-toimija 
F10:ssä.
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TAPAHTUMAT

1. YRITYSVIERAILU:  
KYRÖ DISTILLERY COMPANY

Helmikuussa Liikemiesyhdistys kävi 
tutustumassa maailmanmaineeseen 
kohonneen Kyrö Distilleryn uskomatto-
maan kasvutarinaan. Meitä isännöi Ky-
rö Helsingin myyntikonttorilla Vuoden 
markkinointihenkisin insinööri (2017) 
Mikko Koskinen, joka mukaansatem-
paavalla tavalla kertoi, miten saunassa 
2012 alkunsa saanut idea konkretisoitui 
Isonkyrön osuusmeijeriin, jossa pan-
nut ovat porisseet vuodesta 2014 läh-

tien. Tislaamon tunnetuin tuote lienee 
maailman parhaan G&T Gin -palkinnon 
voittanut Napue, jonka suosio tyhjensi 
Joensuun drinkin koristeena käytetys-
tä rosmariinista ja singautti yrityksen 
kasvuun. Tislaamo vie tuotteitaan 30 
maahan ja avaa kesällä uuden viskitis-
laamon Isoonkyröön.

Saimme luonnollisesti nauttia Kyrön 
cocktaileja mielin määrin gourmet-ho-
dareiden palanpainikkeena, ja pääsim-
me jopa etuoikeutettuina maistamaan 
uutuustuotetta, jota ei vielä muualta ole 
saatavilla. Viihdyimme runsaslukuisi-
na ”valomerkkiin” saakka. Tilaisuuteen 
osallistui 50 jäsentä.
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2. VUOSIKOKOUS
Kuukausikokouksen puhujana oli Elina 
Lepomäki, kokoomuksen kansanedus-
taja ja Vapauden Voitto -kirjan kirjoit-
taja. Hän puhui teemasta ”Suomen 
menetetty vuosikymmen ja kohti uutta 
nousua”. Aikaisemmin Lepomäki on toi-
minut ajatuspaja Liberan tutkimusjohta-
jana ja yli 10 vuotta rahoitusalalla asian-
tuntija- ja johtotehtävissä. Lepomäki 
on diplomi-insinööri ja kauppatieteiden 
maisteri, ja hän on asunut elämänsä 
aikana neljässä eri maassa. Lepomäki 
on osakkaana useissa pienissä kasvu-
yrityksissä ja toimii Liberan hallituksen 
puheenjohtajana.

Lepomäen puheenvuoron jälkeen pi-
detiin yhdistyksen sääntömääräinen 
vuosikokous.

Vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyk-
sen säännöissä 20 § määrätyt asiat. 
Lisäksi esiteltiin ja keskusteltiin Suomen 
Liikemiesyhdistyksen vuoden 2019 ta-
lousarviosta.

Vuosikokoukseen osallistui 39 jäsentä.

3. YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS JA 
YRITYSVIERAILU LÄHITAPIOLAAN 

Huhtikuun kokous pidettiin 8.4.2019. 
Ilta alkoi ylimääräisellä kokouksella. Pu-
heenjohtajana toimi kunniajäsen Erkki 
Pärssinen, joka nuiji kokouksen no-
peasti läpi. Hallitusesityksen mukaisesti 
päätettiin poistaa yhdistyksen sääntö-
jen 9 § viimeinen lause: ”Kun vuosijäsen 

on ollut yhdistyksen jäsenenä kolme-
kymmentä (30) vuotta, lakkaa hänen 
jäsenmaksuvelvollisuutensa”.

39
Liikemies-
Yhdistyksen 
jäsentä osallistui 
vuosikokoukseen.
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4. YRITYSVIERAILU LAUREAAN 
Toukokuussa teimme yritysvierailun 
Laureaan. Kuukausikokouksen jälkeen 
tutustumme Laurean toimintaan tee-
moilla ”Ammattikorkeakoulut alueke-
hityksen, yritysten toimintaedellytys-
ten ja menestyksen mahdollistajina” ja 
”Turvallisuusjohtaminen asiantuntijaor-
ganisaatiossa – riskien tunnistamisesta 
ennakoivaan jatkuvuuden hallintaan”. 
Puhujina olivat rehtori, toimitusjohtaja 
Jouni Koski ja turvallisuusjohtaja Tiina 
Ranta. Esitysten jälkeen oli maistuva il-
tapala ja verkostoitumista.

Tapahtumassa oli mukana 20 jäsentä.

Yritysvierailulla saimme kuulla Lähi-
Tapiolan pääjohtaja Erkki Moisande-
rin mielenkiintoisen ja ajankohtaisen 
esityksen vakuutusalan murroksesta 
yleensä ja erityisesti LähiTapiolan roo-
lista sekä asemasta tässä muutoksessa 
asiakkaisiin ja kilpailijoihin nähden. Ti-
laisuudessa oli alustajana myös LähiTa-
piolan terveys- ja hyvinvointipalvelujen 
kehittämisestä vastaava kehitysjohta-
ja Harri Aho, joka sai vastattavakseen 
myös ajankohtaiseen sote-maailmaan 
liittyviä kysymyksiä LähiTapiolan vink-
kelistä.

Mielenkiintoinen ilta päättyi pääjohtaja 
Moisanderin isännöimään erinomaiseen 
päivälliseen. Mukana oli 46 jäsentä. 
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5. KESÄKOKOUS – LEAN STARTUP
Liikemiesyhdistys tapasi kevyemmissä 
merkeissä, takki auki ja ilman kravattia, 
Molly Malones -irkkubaarissa. Aihee-
na oli uusien tuotteiden ja palvelujen 
kehittämisessä käytetty Lean Startup 
-metodi. Tilaisuus oli rento kesäkuisen 
ajankohtansa ja perinteisestä poikkea-
van sijaintinsa mukaisesti. 

Kokoukseen oli pyydetty luennoimaan 
Tuomas Mikkonen Connection Coach-
ing Oy:stä. Luennossa käytiin läpi, mitä 
Lean Startup on, ja mitä hyötyä sillä 
tavoitellaan. Esityksessä käytiin läpi 
metodin oleellisimmat käsitteet sekä 
tärkeimpänä asiakaskeskeisyyden, va-

Iteratiivisella 
tavalla toimimalla 
ja tiettyä huolella 
valittua mittaria 
seuraamalla 
voidaan vähentää 
Leanin henkeen 
hukkatyötä.
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lidoidun testaamisen asiakkailla projek-
tin kuluessa. Tällä iteratiivisella tavalla 
toimimalla ja tiettyä huolella valittua 
mittaria seuraamalla voidaan vähentää 
Leanin henkeen hukkatyötä sekä estää 
sellaisten tuotteiden julkaisut, joista asi-
akkaat eivät ole kiinnostuneita. Tuomas 
esitteli myös muita testaamisen ja tuo-
tekonseptointiin soveltuvia menetelmiä.

Luennon lopuksi Henrik Ekman kiteyt-
ti omia kokemuksiaan Lean Startupista 
aikaisempien projektien valossa. Tär-
keimpänä viestinä oli, että riskit eivät 
koskaan poistu, mutta käyttämällä 
Lean Startup -metodia juuri riskipitoi-
simmissa hankkeissa voidaan epäonnis-
tumisen riskiä pienentää. 

Tämä kesäkuinen SLY:n tapahtuma oli 
myös eräänlainen jatkumo nuorisoko-

kouksille. Tällä kertaa kokeiltiin sitten 
”Lean Startupin” -henkeen uutta ja 
poikkeavaa paikkaa, kutsuttua konsult-
tihenkistä puhujaa sekä kohdennettiin 
kutsu kaikille – koska ikä on asenne ja 
mielentila. Me kaikki olemme aivan riit-
tävän nuoria SLY:n nuorisokokouksiin. 
Lean Startupin henkeen on syytä esit-
tää tilaisuuden moottorille Henrik Ek-
manille kysymys, ’’mikä oli huolellisesti 
valittu mittari, jota seurattiin, että onko 
tällaisessa tilaisuudessa järkeä?’’ Hen-
rik vastaa, ”osallistujamäärä ja millai-
sen kyselypalautteen saamme”. Siinä-
pä meille mittari, että voisiko tällaisella 
kokouskonseptilla olla tulevaisuutta, 
muutaman kerran vuodessa näkyvyy-
den saamiseksi.

Mukana oli 26 jäsentä.
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6. LIIKEMIESGOLF
Liikemiesgolf pidettiin Tali Golfissa 
14.8.2019. Kilpailumuotona oli pistebo-
gey. Lisäksi palkittiin scratch, pisin drive 
ja lähimmäs lippua. Tilaisuuteen osallis-
tui 20 henkilöä. Voittaja (pistebogey) 
oli Nils-Henrik Wasenius.

7. VUODEN LIIKEMIES
Suomen Liikemies-Yhdistyksen syys-
kausi käynnistyy juhlavasti, kun palkit-
simme 39. kerran Vuoden Liikemiehen 
23. syyskuuta Aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoululla Otaniemen kampuksella 
(lue lisää voittajasta sivuilta 18–20). Pai-
kalla oli 99 osallistujaa. 

Neljä askelta 
menestykseen:
1) näytä suunta
2) mahdollista 

menestys
3) kannusta 

oppimaan
4) varmista tulokset.
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Vuoden liikemies valittiin perinteisesti 
yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Kaup-
palehden kanssa.

Juhlapuheen tilaisuudessa piti OP-ryh-
män pääjohtaja Timo Ritakallio. Hän 
puhui itseohjautuvan organisaation 
johtamisesta. Ritakallio totesi, että ”it-
seohjautuvan organisaation johtami-
nen vaatii johtajalta uusia vaikuttamisen 
keinoja – on siirryttävä valmentavaan ja 

valtuuttavaan tapaan johtaa”. Puhees-
saan hän määritteli neljä askelta me-
nestykseen: näytä suunta - mahdollista 
menestys - kannusta oppimaan - var-
mista tulokset.

8. HOPLOPIN TARINA 
Lokakuun kuukausitapaamisessa pu-
hujavieraana oli EXIT-kirjassa tarinan-
sa läpikäyvä HopLopin perustaja To-
mi Pulkki. Paikalla oli 44 jäsentä. Tomi 
perusti sisähuvipuisto HopLopin yh-
dessä puolisonsa ja toisen pariskunnan 
kanssa vuonna 2006. Halki Suomen, 
ja nyt myös Saksaan levittäytyneestä 
HopLopista on tullut puhekielessä jo 
lähes synonyymi perheiden yhteiselle 
vapaa-ajalle. 

Pääomasijoitusyhtiö Intera Partners os-
ti yhtiön vuonna 2015. Pulkki jättäytyi 
myös muista rooleista HopLopin joh-
dossa ja suuntaa uuteen.

HopLop perustettiin, kun perustajan 
näkivät lapsiperheille tarjottavien palve-
luiden kysynnässä voimakasta kasvua. 
Tavoitteena oli rakentaa yli 20 toimipis-
teen ketju. Ensimmäinen paikka avattiin 
vuonna 2006 Vantaalle ja se oli kuu-
kauden jälkeen niin suosittu, että kaikki 
eivät mahtuneet sinne sisään. 

Kasvuloikka tapahtui 2007–2009. Sil-
loin avattiin 18 uutta paikkaa ja siirrettiin 
yksi toimipiste toiseen paikkaan. Kas-
vun mahdollistajia olivat suunnitelmalli-
suus, strategiset valinnat, pitkäaikaiset 
ostosopimukset, konseptien ja projek-

Kasvun 
mahdollistajia 
olivat mm. 
suunnitelmallisuus, 
strategiset valinnat, 
konseptien ja 
projektien pitämien 
omassa hallinnassa, 
sitoutunut tiimi ja 
brändin rakennus.
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tien pitämien omassa hallinnassa, sitou-
tunut tiimi, brändin rakennus ja synttä-
rikonseptin kehittäminen.

Keväällä 2010 HopLop ajautui ongel-
miin. Ne olivat itse aiheutettuja ongel-
mia (franchising-malli) sekä ennakoi-
mattomia riskien realisoitumisia samaan 
aikaan (pankkikriisi ja sikainfluenssa). 
Ongelma ratkaistiin yrityssaneerauk-
sella.

Sitä seurasi nopea kasvu ja brändityö-
hön panostaminen. Kasvun jälkeinen 
vakauttaminen tapahtui 2011 eteenpäin 
ja yritys teki hyvää tulosta. Silloin suun-
niteltiin konseptin uutta versiota Hop-
Lop 2.0:aa. Sen mukaisia ensimmäisiä 

TOMI PULKIN TEESIT:

• Yrityksen tulee aina tunnistaa 
ko. hetkellä tärkeimmät kehi-
tysalueet, joilla käynnistetään 
strategisia kehitysprojekte-
ja…. ei prosesseja.

• Luota ihmisiin ja toimi myös 
nopeasti.

• Muista johtaa. Toimitusjoh-
tajan työ täyttyy helposti 
kaikesta muusta paitsi tär-
keimmästä eli varsinaisesta 
yrityksen johtamisesta.

• Osallista kaikkia organisaatio-
tasoja. Saat vastineeksi yrit-
täjähenkisyyttä, sitoutumista, 
tyytyväisyyttä ja ainainen vir-
si sisäisen tiedotuksen heik-
koudesta loppuu.

• Exit on huono päämäärä ja 
motivaatio yrityksen raken-
tamiseen. Silti yritystä tu-
lee rakentaa niin, että exit 
on eteen tullessaan helppo 
viedä läpi, ja omistajille tuot-
toisa.

• Pidä fokus – älä lannistu vas-
toinkäymisten edessä.

paikkoja saatiin avattua vuoden 2015 
aikana.

Vuoden 2015 aikana tehtiin exit, jossa 
perustajista kaksi jäi mukaan. Enemmis-
tö myytiin pääomasijoittajalle.
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9. YRITYSVIERAILU 
RUOKAVIRASTOON  

Suomen liikemiesyhdistyksen mar-
raskuun kuukausikokous järjestettiin 
11.11.2019 Ruokaviraston tiloissa Helsin-
gin Viikissä. Tilaisuuteen osallistui 29 
yhdistyksen jäsentä, tapahtuman ai-
heena oli ”Elintarviketurvallisuus osana 
kokonaisturvallisuutta”.

Ruokaviraston toiminta
Selvitysmies Matti Aho esitteli tilaisuu-
den aluksi Ruokaviraston toimintaa. 
Ruokavirasto perustettiin vuoden 2019 
alussa, jolloin Evira, Maaseutuvirasto ja 
osa Maanmittauslaitoksen tietotekniik-
kapalvelukeskuksesta yhdistyivät.

Ruokaviraston läheiset valtiolliset yh-
teistyökumppanit ovat Luonnonvara-
keskus (Luke) ja Suomen ympäristö-
keskus (Syke).

Ruokavirastossa työskentelee n. 1 000 
henkilöä, joista noin 300 henkilöä hal-
linnoi maataloustukia ja runsaat 600 
toimii turvallisuuspuolella. Seinäjoki 
toimii vuoden alusta viraston päätoimi-
paikkana. Valtakunnallisesti noin 2 500 
henkilöä työskentelee elintarviketur-
vallisuuden parissa, noin 1 200 valtiolla 
sekä runsaat 1 200 aluehallinto- ja kun-
tasektorilla.

Toimeenpanotehtävistä vastaavat täl-
lä hetkellä 62 kunnallista ympäristö-
terveydenhuollon yksikköä. Maakun-
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VIRANOMAINEN TEKEE

RISKIEN VALVONTA 
(control)

YRITYS TEKEE  
(omavalvonta)

RISKIEN HALLINTA 
(in control)

Elintarviketurvallisuuden valvonnan periaatteiden modernisointi.

tauudistuksen jälkeen yksiköitä on 18 
(1.1.2021 alkaen). Ministerityöryhmä 
linjasi 13.2.2020, että ympäristötervey-
denhuollon tehtäviä ei tässä vaiheessa 
siirretä maakuntiin.

Elintarvikehuoltovarmuus ja 
elintarviketurvallisuus
Matti Aho esitteli myös vastuullisuus-
työtä sekä ravinto- ja ravitsemusneu-
vottelukunnan toimintaa.

Elintarvikehuoltovarmuus koostuu elin-
tarviketurvallisuudesta ja eläintauti- se-
kä kasvintorjunnasta, joilla turvataan 
elintarvikkeiden alkutuotanto ja kulutta-
jien terveys.

Elintarviketurvallisuuden perustana 
ovat EU-tason lainsäädäntö ja riskipe-
rusteinen kansallinen valvonta sekä 
omavalvonta.

Elintarvikkeen tai tuotantopanosten 
kemiallinen tai mikrobiologinen saastu-

minen tuotantoketjun eri vaiheissa sekä 
eläinlääkejäämät ja kemialliset jäämät 
vaikuttavat elintarvikkeiden turvallisuu-
teen.

Käsittelyvirheet, kuten liian pitkät säily-
tysajat, liian lämmin säilytys ja puutteel-
linen vakuumipakkaus voivat taas johtaa 
ruokamyrkytykseen. Bakteerit ja viruk-
set voivat myös saastuttaa juomaveden 
ja johtaa vesivälitteisiin epidemioihin.

Eläintautivarautumisessa sovelletaan 
kansainvälisiä seuranta- ja valvontaoh-
jelmia: OIE (maailman eläintautijärjestö) 
ja EU valvovat harmonisoitua lainsää-
däntöä.

Tautien nopea jäljittäminen on tärkeää 
ja niiden leviämisen estämisessä sovel-
letaan riskiperusteista kansallista val-
vontaa.

EU:lla on käytössä TRACES-jäljitettä-
vyysjärjestelmä, joka on laajenemassa 
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eläintautien ja tuonnin lisäksi myös kas-
vitauteihin ja vientiin.

Eläintautivarautuminen ja bioturval-
lisuus eläinten hoidossa on sitä, että 
eläinsuojassa vaihdetaan vaatteet. Eläi-
miä ei pidetä ulkona tai eristetään kak-
sinkertaisella aidalla eikä sioille syötetä 
kontrolloimatonta ruokajätettä.

One Health on tiedostanut, että pre-
ventio (profylaksia) on halvempi kuin 
cure (hoito).

Elintarvikkeiden takaisinvedot kaupois-
ta toimivat, kun jäljitettävyysketju on 
kunnossa ja tuotantoketjut lyhyitä. Työ 
tehdään kaupassa ennen kuin tuote 
päätyy kuluttajalle.

Elintarvikeketjun rikollisuus on yleisty-
nyt. Petokselliseen toimintaan motivoi-
via tekijöitä nykypäivänä ovat suuret 
taloudelliset hyödyt, pieni kiinnijäämis-
riski (vrt. huumausainerikokset), lievät 
rangaistukset (vrt. huumausainerikok-
set) ja erityisesti valtioiden rajat ylittä-
vän viranomaisyhteistyön vähäisyys.

Tuontielintarvikkeiden osuus kulutuk-
sesta kuitenkin kasvaa jatkuvasti. Orga-
nisoitunut rikollisuus mukana, kun rikol-
liset sijoittavat toimintojaan pienimmän 
kiinnijäämisriskin maihin.

Mäntyankeroinen ja Aasian runkojäärä 
mainittiin esimerkkeinä kasvintuhoajis-

ta, joita viranomaiset ehkäisevät tarkas-
tamalla kaiken tuontipuutavaran.

Oikein toimivien yrittäjien toimintaedel-
lytysten turvaaminen, kuten tasapuoli-
sen kilpailun edistäminen, on tärkeää. 
Viranomaisyhteistyö onkin tiivistynyt 
kansallisesti ja kansainvälisesti. Ruoka-
virasto on osaltaan mukana harmaan 
talouden torjunnan viranomaisyhteis-
työssä.

Tilaisuuden lopuksi käytiin mielenkiin-
toinen keskustelu elintarviketurvallisuu-
den kriisitilanteista, joita luovat esimer-
kiksi lintuinfluenssa ja sikainfluenssa A 
-virukset H1 JA H3.

Palautekyselyssä illan aihe koettiin mie-
lenkiintoiseksi sekä antoisaksi, ja jäse-
nistö toivoi jatkossakin monipuolisia eri 
alueiden esittelyjä.
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JÄSENPALAUTE JA 
JÄSENKOKEMUS

Jäsenpalautetta alettiin kerätä huhti-
kuusta 2019 lähtien. Jäsenpalaute on 
ollut hyvää. Esityksiä on pidetty suu-
rimmaksi osaksi (75-100 %) erittäin tai 
melko informatiivisina. Kyrö Distillery 
Companyn ja vuosikokouksen osalta 
palautetta ei vielä kerätty, koska järjes-
telmä ei ollut vielä käytössä.

41
osallistujaa 
keskimäärin 
yhdistyksen 
tapahtumissa.

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Yritysvierailu Ruokavirastoon

HopLopin tarina

Vuoden Liikemies

Liikemiesgolf

LeanStartUp

Yritysvierailu Laureaan

Esitys erittäin/melko informatiivinen
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Yritysvierailu Ruokavirastoon

HopLopin tarina

Vuoden Liikemies

Liikemiesgolf

LeanStartUp

Yritysvierailu Laureaan

Erittäin/melko tyytyväinen järjestelyihin

Palautetta tapahtumista

YRITYSVIERAILU LAUREAAN
”Vaikuttiko sijainti osallistujamäärään? 
Lisää oppilaitosvierailuja.”

LEANSTARTUP
”Hienoa, että uusia tuulia.” 

”Pidin, tällaisia lisää; hyvä sijainti, tar-
joilut ja puhujat.”

LIIKEMIESGOLF
”Hyvin järjestetty, lämminhenkinen.”

VUODEN LIIKEMIES
”Hyvin järjestetty, tiivis, onnistunut, 
Antti juonsi hyvin.”

HOPLOPIN TARINA
”Tämäntyyppisiä lisää.” 

”Klubi on kiva ympäristö, ruoka oli hy-
vää, mutta loppui selvästi. Puhujan ai-
ka venähti.” 

”Pari kokousta vuodessa voidaan pi-
tää jossain muualla, jos hyvä syy.”

YRITYSVIERAILU RUOKAVIRASTOON
”Poikkeuksellisen mielenkiintoinen tilai-
suus. Jatkossakin toivoisin tällaisia eri 
alueiden esittelyjä.”
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