
 
  

Toimintakertomus 2021  



Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n toimintakertomus 2021 
 

1. Hallituksen jäsenet, vuosikokous 2021 ja tilintarkastajat 

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano vuosikokoukseen 22.4.2021 saakka oli seuraava: 

Davit Kantola (eQ), puheenjohtaja 

Jonas Forslund (EVLI Research), varapuheenjohtaja 

Antti Paitula (OP), rahastonhoitaja 

Mikael Ilmari (Nordea), jäsen 

Minna Leisvuori (European Investment Fund), jäsen 

Juhana Virkkunen (OP), jäsen 

 

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n vuosikokous pidettiin 22.4.2021 klo 17:30 Zoom-etäyhteyksiä 

hyödyntäen. Paikalla oli kahdeksan yhdistyksen jäsentä sekä yhdistyksen sihteeri.  

Vuosikokouksessa 22.4.2021 päätettiin seuraavaa: 

Davit Kantola valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Mikael Ilmari valittiin hallituksen 
varapuheenjohtajaksi. Hallitukseen valittiin jatkamaan Minna Leisvuori, Antti Paitula ja Juhana 
Virkkunen. Uutena jäsenenä yhdistyksen hallitukseen valittiin Anna-Liisa Rissanen (työnantajanaan 
Evli). Yhdistyksen rahastonhoitajana jatkaa Antti Paitula. 

Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 6.5.2021 päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle 
maksetaan 3000 euroa hallituksen toimikaudelta 2021–2022. Rahastonhoitajan palkkioksi 
toimikaudelta 2021–2022 päätettiin 2000 euroa. Hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 1600 
euroa hallituksen toimikaudelta 2021–2022. Hallituksen jäsenen palkkioksi toimikaudelta 2021–2022 
päätettiin 1200 euroa. 

Vuosikokous valitsi tilintarkastajaksi KHT Ilkka Kujalan Grant Thorntonilta ja varatilintarkastajaksi 
tilintarkastusyhteisö Grant Thorntonin. 

   

2. Hallituksen kokoukset ja toimihenkilöt 

Hallitus kokoontui vuoden 2021 aikana etäyhteyksiä hyödyntäen sekä paikan päällä. Hallitus on 
kokoustanut 2 kertaa ja asioita on hoidettu myös sähköpostitse.  

Yhdistyksen sihteerinä on vuoden 2021 aikana toiminut kauppatieteiden ylioppilas Mikko 
Pääkkönen. Mikko Pääkkösen siirtyessä toisiin tehtäviin tammikuussa 2022 hallitus päätti syksyllä 
2021 uuden sihteerin rekrytoinnista. Tehtävään valittiin kauppatieteiden ylioppilas Aarne Meijanen. 
Joulukuussa 2021 on aloitettu uuden sihteerin perehdytys. Sihteerin työtehtävät ovat osa-aikaisia ja 
palkkaukset tuntityöperusteisia. 

3. Talous 
 

Yhdistyksen jäsenmaksua ei peritty vuonna 2021. Yhdistyksen rahat ja pankkisaamiset olivat 
yhteensä 74 226,06 euroa tilinpäätöshetkellä 31.12.2021, joten yhdistyksen talous on toiminnan 
laajuus huomioiden vakaalla pohjalla. 
 



4. Jäsentilanne 
 
Yhdistyksellä oli vuoden 2021 lopussa 415 jäsentä. Vuoden 2021 aikana hallitus ei hyväksynyt uusia 
jäseniä. 
 

5. Toiminta ja tapahtumat 
 
CEFA-koulutus 

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n hallitus on menneellä toimikaudella aloittanut järjestyksessään 
toisen Certified European Financial Analyst-koulutuksen (CEFA-koulutus) järjestämisen yhdessä Aalto 
Executive Education Oy:n kanssa.  

Syksyllä 2020 alkanut CEFA-koulutus saatiin aikataulun mukaisesti suoritettua loppuun kevään 2021 
aikana. Syksyllä 2021 on alkanut suunnitelman mukaisesti uusi CEFA-koulutus. 

Syksyllä 2021 EFFAS lanseerasi uuden e-Diplomin korvaamaan aikaisemman fyysisen CEFA diplomin. 
Uusi e-Diplomi on myönnetty kaikille CEFA:n suorittaneille ja jatkossa myönnetään vain e-Diplomeja. 

 
ESG-koulutus 

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n hallitus on menneellä toimintakaudella järjestänyt Suomessa 
EFFAS:n Certified European ESG Analyst (CESGA)-koulutuksen, joka on järjestetty verkkokurssina. 
Kurssille osallistujat opiskelevat materiaalin itsenäisesti verkkoalustan oppimateriaaleja hyödyntäen, 
ja osallistuvat tenttiin verkossa. 

Syksyllä 2021 EFFAS lanseerasi uuden e-Diplomin korvaamaan aikaisemman fyysisen CESGA 
diplomin. Uusi e-Diplomi on myönnetty kaikille CESGA:n suorittaneille ja jatkossa myönnetään vain 
e-Diplomeja. 

 

Parhaat sijoittajasivut 2021 -kilpailu 

Pörssisäätiön kanssa yhteistyössä järjestetty Parhaat sijoittajasivut-kilpailu organisoitiin jälleen 
keväällä 2021 etäyhteyksin. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Davit Kantola osallistui 
tapahtuman paneelikeskusteluun ”Sijoittajaviestintä verkossa – Mitä saa /ei saa sanoa”. 
Toukokuussa 2021 pidetyssä tilaisuudessa palkittiin omissa sarjoissaan voittajina suurten yhtiöiden 
sarjassa Cargotec, keskisuurissa Tokmanni ja pienten yhtiöiden sarjassa Exel Composites. First North 
-yhtiöiden paras oli Fodelia. 

Yhdistyksen yleinen toiminta 

Huolimatta COVID-19 pandemiasta, yhdistyksen toiminta jatkui koulutustoimintaan panostaen. 
Yhdistyksen järjestämä koulutustoiminta on vakaalla pohjalla, ja koulutustoiminnalle löytyy 
kysyntää. Erityisesti vastuullisen sijoittamisen suunnalla kiinnostus kouluttautumista kohtaan on 
ollut kasvussa. 

 


