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Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n toimintakertomus 2019 
 
1. Hallituksen jäsenet, vuosikokous 2019 ja tilintarkastajat 

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano vuosikokoukseen 29.4.2019 saakka oli seuraava: 

Petri Leinonen (CAP Group), puheenjohtaja 

Rasmus Skand (WIP Asset Management), varapuheenjohtaja 

Mikael Ilmari (Nordea), jäsen 

Minna Leisvuori (European Investment Fund), jäsen 

Davit Kantola (eQ), rahastonhoitaja 

Jonas Forslund (EVLI Research), jäsen 

Sabah Samaletdin (Myrskylän kunta), jäsen 

 

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n vuosikokous pidettiin 29.4.2019 klo 17:30 Sokos Hotel Vaakunan Loiste-
kabinetissa Helsingissä. Paikalla oli seitsemän yhdistyksen jäsentä sekä yhdistyksen sihteeri.  

Vuosikokouksessa 29.4.2019 päätettiin seuraavaa: 

Rasmus Skand valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Jonas Forslund valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi. 
Hallitukseen valittiin jatkamaan myös Mikael Ilmari, Minna Leisvuori ja Davit Kantola. Uusina jäseninä 
hallitukseen valittiin Antti Paitula (työnantajanaan OP). Yhdistyksen rahastonhoitajan tehtävää valittiin 
hoitamaan Davit Kantola.  

Vuosikokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1500 euroa hallituksen toimikaudelta 2019-
2020. Rahastonhoitajan palkkioksi toimikaudelta 2019-2020 päätettiin 1000 euroa. Hallituksen jäsenen 
palkkioksi toimikaudelta 2019-2020 päätettiin 600 euroa.  

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

   
2. Hallituksen kokoukset ja toimihenkilöt 

Hallitus kokoontui vuoden 2019 aikana 2 kertaa kasvotusten varsinaisen hallituksen kokouksen pitämiseksi. 
Lisäksi hallitus on kokoustanut puhelinyhteyden välityksellä 3 kertaa ja asioita on hoidettu myös sähköpostitse. 
Hallitus on myös kokoontunut pienemmissä ryhmissä tapaamaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita 
koulutustoiminnan järjestämiseksi Helsingissä vuoden 2019 aikana. 

Yhdistyksen sihteerinä on vuoden 2019 aikana toiminut kauppatieteiden ylioppilas Mikko Pääkkönen. Mikko 
Pääkkönen otti hoitaakseen sihteerin tehtävät edellisen sihteerin kauppatieteiden ylioppilas Mikko Tokolan 
siirryttyä kokoaikaisiin työtehtäviin yhdistyksen ulkopuolelle. Sihteerin työtehtävät ovat osa-aikaisia ja 
palkkaukset tuntityöperusteisia. 
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3. Talous 
 
Yhdistyksen jäsenmaksua ei peritty vuonna 2019. Yhdistyksen rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 76 
899,06 euroa tilinpäätöshetkellä 31.12.2019, joten yhdistyksen talous on toiminnan laajuus huomioiden 
vakaalla pohjalla.    
 

4. Jäsentilanne 
 
Yhdistyksellä oli vuoden 2019 lopussa 408 jäsentä. Vuoden aikana hallitus hyväksyi jäseneksi yhteensä 
seitsemän uutta jäsentä. 
 

5. Toiminta ja tapahtumat 
 
CEFA-koulutus 

Uusi CEFA-koulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa syksyllä 2019 uuden akateemisen partnerin, Aalto 
Executive Education Oy:n (Aalto EE), kanssa. Tämän lisäksi keväällä ja syksyllä 2019 on järjestetty 
uusintatenttejä 2017-2018 kurssin opiskelijoille. 

Aalto EE:n kanssa järjestetty uudistettu CEFA-kurssi sai loistavan alun 18 opiskelijan aloittaessa CEFA-
koulutuksen syksyllä 2019. Uudistetulla kurssilla on mm. lähiopetuspäivien määrää nostettu yhdeksään, ja 
Aalto EE:n olemista opiskelijoiden tukena on korostettu. Sijoitusanalyytikkoyhdistyksen hallituksen jäsenistä on 
muodostettu CEFA-kurssin kehittämistä varten ohjausryhmä, joka tapaa Aalto EE:n ohjausryhmän kanssa pari 
kertaa vuodessa. Vuoden 2020 alussa yhdistys allekirjoitti kolmen vuoden sopimuksen kurssin järjestämisestä 
Aalto EE:n kanssa. Vahva yhteistyö Aalto EE:n kanssa ja Aalto EE:n laadukas työ kurssin eteen luo hyvät 
edellytykset kurssin menestymiselle jatkossa. 
 
CESGA-koulutus 

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n hallitus on menneellä toimintakaudella järjestänyt Suomessa EFFAS:n Certified 
European ESG Analyst (CESGA)-koulutuksen, johon on sisältynyt verkossa saatavilla oleva itseopiskelumateriaali 
sekä Helsingissä 9.-10.5.2019 järjestetty lähiopetusseminaari. Puhujina seminaarissa ovat toimineet EFFAS:n 
ESG-asiantuntijat Susana Peñarrubia ja Teresa Royo. Seminaarin käytännön järjestelyitä sekä koulutuksen 
markkinointia on hoitanut Sijoitusakatemia Oy. Koulutukseen osallistui keväällä 2019 yhteensä 22 henkilöä. 
Yhdistyksen hallitus on aloittamassa markkinointia seuraavalle CESGA-kurssille, joka järjestetään keväällä 2020 
itsenäisenä verkko-opiskeluna. Seminaarikurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan syksyllä 2020. 

Rapujuhlat 5.9.2019 

Suomen Sijoitusanalyytikot ry:n rapujuhlat pidettiin vuonna 2019 seitsemännen kerran yhteistyössä Suomen 
Pörssimeklariyhdistyksen kanssa. Tapahtuma pidettiin Ravintola Uunisaaressa Helsingissä. Mukaan oli 
ilmoittautunut noin 20 jäsentä molemmista yhdistyksistä.  

Parhaat sijoittajasivut 2019 -kilpailu 

Pörssisäätiön kanssa yhteistyössä järjestetty Parhaat sijoittajasivut-kilpailu organisoitiin jälleen keväällä 2019. 
Yhdistyksen hallituksesta kilpailulautakuntaan kuului keväällä 2019 Davit Kantola. Toukokuussa 2019 pidetyssä 
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tilaisuudessa palkittiin omissa sarjoissaan voittajina suurten yhtiöiden sarjassa Kesko ja keskisuurissa Alma 
Media. Pienten yhtiöiden sarjassa kärkisijan sai Exel Composites ja First North -sarjassa VMP. 

After work -tapahtumat 

Sijoitusanalyytikot yhdessä Suomen IR-yhdistyksen ja Suomen Pörssimeklarit ry:n kanssa ovat jatkaneet vuonna 
2015 aloitettua tapaa pitää noin puolivuosittain yhteisiä After work-tapahtumia yhdistysten jäsenille. Keväällä 
St1:n yhteiskuntasuhdejohtaja Mika Aho avasi ilmastonmuutoksen nykytilannetta ja ennusteita siihen 
vaikuttavien tekijöiden kehityksestä. 
  
EFFAS Summer School 2019 

EFFAS Summer School järjestettiin Ranskan Pariisissa 3.-5.7.2019. Yhdistyksen jäsenille tarjottiin jälleen 
mahdollisuus osallistua koulutus- ja seminaariosuuksia sisältäneeseen tapahtumaan. Kesäkoulutapahtumaan 
ilmoittautui Suomesta kaksi henkilöä.  

  

  

 


