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Helsingin Ekonomit ry on pääkaupunkiseudulla ja lähiympäristössä asuvien kauppatieteellisen yli-
opistotutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä 
jäsentensä kesken, tukea jäsentensä ammatillisia ja sivistyksellisiä pyrkimyksiä ja edistää jäsenten tie-
toja ja taitoja ennen kaikkea taloudellisella alalla.  

Strateginen tavoite ajanjaksolle 2016-2020 on olla edelläkävijä, joka edistää ekonomien osaa-
mista, hyvinvointia ja menestystä työelämässä. Haluamme, että ekonomiyhteisö on yleisesti arvos-
tettu ja ekonomit haluavat kuulua siihen.  

Hallituksen määrittämät avainhankkeet toimintavuodelle olivat osa-alueittain seuraavat: 

1. Jäsentoiminta 
 Kerhojen Aalto- ja KY:n ainekerhoyhteistyön tiivistäminen (kevät) 
 Ekonomi Summit (syksy) 

 
2. Vaikuttavuus  

 Työryhmätyöskentelyn onnistunut käynnistys (kevät) 
 Suomen Ekonomien hallitus ja toimikuntahaut: hekolaisten lisääminen liiton toimielimissä 

(syksy) 
 

3. Hallinto ja talous  
 Toimijoiden sitouttaminen (kevät) 
 Toiminnan kehitys (syksy) 

 

Ekonomiyhteisön valtakunnallisen teema vuonna 2017 oli osaamisen ytimessä. Helsingin Ekonomit 
jalkautti teemaa paikallisesti toiminnassaan mm. mahdollistaen merkityksellisiä kohtaamisia jäsenta-
pahtumien muodossa. Jäsentapahtumista valtaosa oli ekonomiosaamisen kehittämiseen liittyviä. Toi-
mintavuonna pilotoitiin myös webinaareja. Tapahtumien toteuttamisesta vastasi suurilta osin yhdistyk-
sen 17 kerhoa ja kulttuurityöryhmä. Kerhojen toimintaa toteuttavat kerhojohtokunnat, joissa toimi noin 
150 luottamushenkilöä.  Ekonomi Summit oli valtakunnallinen toimistovetoinen tapahtumaprojekti.  

Toimintavuonna 2017 verkkosivut nostettiin viestinnän keskiöön viestinnän pääväyläksi. Muut viestin-
täkanavat ovat tienviittoja päätiedon lähteille eli verkkosivuille. Viestinnän monikanavaisuutta aktivoitiin. 
Hallituksen alaisuudessa toiminut palkitsemistyöryhmä valmisteli palkitsemismallia toimijoiden sitoutta-
miseksi.  

*) ekonomiyhteisö = Suomen Ekonomit, ekonomiyhdistykset, kylteriyhteisöt  

 

 

  



 

   
 

 

Helsingin Ekonomit on olemassa jäseniään varten. Yhdistyksen toiminnan ydin on jäsentapahtumat, 
joiden tarkoituksena on edistää jäsenten ammatillisia tietoja ja taitoja etenkin taloudellisella alalla sekä 
edistää jäsenten verkostoitumista. Yhdistyksen toiminnassa jäsenet ovat tasavertaisia. Jäsentä kohdel-
laan yksilönä ja otetaan huomioon ekonomielämän eri vaiheet. 

Tapahtumia järjestettiin kahdessa kategoriassa, jotka olivat jäsentapahtumat sekä luottamushenkilöta-
pahtumat. Jäsentapahtumien käytännön toteuttamisesta vastasivat pääosin 17 kerhon johtokunnat 
sekä kulttuurityöryhmä. Tapahtumia toteutui 229. Tapahtumista 69 % (2016: 65 %2015: 77 %, 2014: 
77 %, 2013: 73 %) oli ekonomiosaamiseen liittyviä. Toimintavuoden 2017 alusta alkaen mies- ja nais-
kuorot (KYL-Ekonomit, KYN-Ekonomit) eriytettiin kerhokentästä ja heidän kanssaan solmittiin kolmi-
vuotiset sponsorointisopimukset. 

Tapahtumien täyttöaste oli 68 % (2016: 68 %, 2015: 74 %). No show oli keskimäärin 4 %. Ekonomi-
osaamiseen liittyviä tapahtumia subventoitiin. Hyvinvointitapahtumat olivat omakustanteisia.  

Tapahtumiin ilmoittauduttiin verkkosivujen sekä ulkoistetun puhelinpalvelun kautta. (LIITE: Tapahtuma-
luettelo). 

Tapahtumien laatua mitattiin palautekyselyillä. Jokaisesta tapahtumasta lähti osallistujille sähköinen 
palautekysely. Tapahtumapalautteen keskiarvo oli 4,4  (2016: 4,4, 2015: 4,4, 2014: 4,3, 2012: 4,2, 
2011: 4,1) Asteikko on 1 - 5.  

Tapahtumiin osallistui 2372 yksittäistä jäsentä (2016: 2313, 2015: 2328, 2014: 2006) ja käyntejä oli 
keskimäärin kolme vuoden aikana. Tapahtumien ensikertalaisia oli 643. Osallistumisaste oli vuoden 
2016 tasolla eli 14 %.    

 

Luottamushenkilötapahtumien tavoitteena oli kouluttaa ja motivoida arvokasta vapaaehtoistyötä te-
keviä aktiiveja sekä tarjota tilaisuus verkostoitua muiden aktiivien kanssa. Vuoden aikana järjestettiin 
HEKO-intro ja HEKO-insight kohderyhmänä kaikki yhdistyksen luottamushenkilöt. Toukokuussa järjes-
tetty budjettiriihi oli suunnattu kerhopuheenjohtajille ja sen aiheena oli toiminnan suuntaviivat vuodelle 
2018. Lisäksi pilotoitiin vapaamuotoisempia luottamushenkilöiden afterwork- ja aamiais- tapahtumia. 



 

   
 

Opiskelijoiden ainejärjestöaktiiveille ja johtokuntatoimijoille toteutettiin verkostoitumisilta, jonka tavoit-
teena oli kohtauttaa toimijoita.  

Lisäksi luottamushenkilöitä palkittiin perinteisellä joululounaalla. Vuoden johtokuntakilpailun kolme pa-
rasta kerhoa olivat Kansainväliset Ekonomit, Nuoret Ekonomit ja Ekonominaiset. Kerhot kartuttivat ajan-
jaksolla 01. - 11.2018 pistesaldoa. Kilpailun kriteerit löytyvät liitteestä. 

 

  



 

   
 

Vuonna 2000 Helsingin Ekonomit perusti koulutusrahaston, jonka tarkoitus on tukea jäsenten täyden-
nyskoulutusta. Apurahaa voi hakea jokainen jäsen. 

Apurahojen myöntämisperusteet olivat käyttötarkoitus, tavoitteellisuus, oman erikoisosaamisen tai 
muun kuin oman osaamisalueen tietojen päivittäminen vastaamaan ekonomien liiketoimintaosaamista 
sekä aikataulu. Apurahakategorioita oli aiemmin kaksi kategoriaa ja summa oli kiinteä. Vuodesta 2015 
alkaen apurahojen enimmäismäärä on ollut sidottu sijoitussalkun tuottoon ja kategorisointeja tai apura-
hojen määriä ei oltu päätetty ennakkoon. Jäsenten haettavana oli yhteensä 22.500 euroa apurahaa. 
Haettavien apurajojen summat olivat muutamasta sadasta eurosta yli 10.000:nteen euroon. Myönnet-
tyjen apurahojen summat olivat 500 – 2.500 euroa. 

Hakuaika vuonna 2017 oli huhti-toukokuulla (noin 5 viikkoa). Hakuaika päättyi 7.5.2017. Apurahoista 
viestittiin jäsenistölle jäsenlehdessä (2/2017), verkkosivuilla, sähköisessä jäsentiedotteessa sekä sosi-
aalisessa mediassa. Luottamushenkilöitä aktivoitiin tiedottamaan apurahahausta jäsentapahtumien yh-
teydessä.  

Hakuaika oli huhti- toukokuulla (noin 5 viikkoa). Hakijoita oli 46 (2016: 52). Apurahoja myönnettiin yh-
teensä 22.350 EUR 16 hakijalle (2016: 13). Päätöksessä kiinnitettiin huomiota jäsenten tasa-arvoiseen 
kohteluun, koulutuksen tarkoituksenmukaisuuteen ja siihen, miten koulutus vaikuttaa hakijan urakehi-
tykseen.  

 

  



 

   
 

Helsingin Ekonomit tarjosi jäsenilleen useita jäsenetuja, joista Suomen Ekonomit ja Akava tuottivat 
osan. Jäsenedut oli tarkoitettu tasapuolisesti jokaiselle jäsenelle. 

Jäsenedut 

Jäsentapahtumat 
Kontaktiverkosto 
Jäsenlehti 
Luotettava, kattava yhteistyökumppaneiden verkosto, jonka kautta jäsenistölle tarjotaan mm. 
Jäsenetuhintaisia koulutuksia.  

Suomen Ekonomien tuottamat jäsenedut hekolaisille 

Työmarkkinallinen neuvonta, palkkaneuvonta, työnhakupalvelut, urasuunnittelu 
Oikeudelliset palvelut, työttömyysturva 
Koulutuspoliittinen edunvalvonta 
Ammattilehdet 
Alennuksia: ammattilehtiä, vakuutus, koulutuksia. 

Akavan tuottamat jäsenedut 

Jasenedut.fi, memeber+  
A-lomien palvelut 
Yhteistyökumppaneiden tarjoamat alennukset ja edut.  

  



 

   
 

 

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 16.634. Uusia jäseniä liittyi 906 ja yhdistyksestä erosi 1.241 jäsentä eli 
eroamisaste oli noin 7 %. Eronneista muihin paikallisyhdistyksiin siirtyi 160 jäsentä eli 1.081 erosi ko-
konaan liitosta.  

 

Helsingin Ekonomien ja KY ry:n yhteissopimuksella taattiin perusnäkyvyys opiskelijoiden keskuu-
dessa. Kyltereihin ja vastavalmistuneisiin liittyviä toimenpiteitä olivat mm. opiskelijoiden osallistami-
nen toimintaan ainejärjestöjen ja kerhojohtokuntien välillä. Toimintavuonna opiskelijaedustaja oli 
10 johtokunnassa. Yhteistyötä tehtiin lisäksi mm. KY-Speksin ja NESU KY:n kanssa. Opiskelijoille suun-
natuille Arena-messuille osallistuttiin näytteilleasettajana yhdessä Suomen Ekonomien kanssa ekono-
miyhteisöä markkinoiden. Helsingin Ekonomien tapahtumat olivat avoimia kaikille ekonomiyhteisöön 
kuuluville opiskelijoille. 

Opiskelijastipendit olivat yksi jäsenhankinnan muoto. Helsingin Ekonomit jakoi Aalto-yliopiston kaup-
pakorkeakoulussa kauppatieteellistä tutkintoa suorittaville opiskelijoille neljä 1000 euron opiskelijasti-
pendiä, joista yksi myönnettiin Mikkelin yksikössä opiskelevalle. Hallitus päätti stipendien saajista apu-
raha- ja opiskelijatyöryhmän esityksen pohjalta. Opiskelijastipendien tavoite on jäsenhankinta ja eko-
nomiyhteisö-tietoisuuden lisääminen kyltereiden keskuudessa. Stipendejä on jaettu vuodesta 1993 al-
kaen. Hakuaika oli lokakuussa. Aikaisemmin haku on ollut keväällä. Hakemuksia tuli määräaikaan men-
nessä yli 78, joka on vuoden 2015 tasolla. 

Vastavalmistuneita huomioitiin Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun juhlallisissa valmistujaisissa 
sekä kandivalmistujaisissa onnitteluruusuin sekä onnittelupuheella.  

Vuonna 2017 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneista 24 % liittyi Helsingin Ekonomeihin 
vuoden 2017 aikana.  

 



 

   
 

Muut ekonomikelpoiset ovat Helsingin Ekonomien toiminta-alueen ekonomeja, jotka eivät ole vielä eko-
nomiyhteisön jäseniä. Toimialueella vaikuttaa noin 10.000 ekonomia, jotka eivät kuulu ekonomiyhtei-
söön. Kyseistä kohderyhmää tavoiteltiin jäsenhankintatapahtumissa: kerhoja kannustettiin järjestä-
mään tapahtumia, joihin jäsen kutsuu mukaan yhteisöön kuulumattoman ekonomiystävän. Tapahtu-
mien lisäksi jäseniä kannustettiin suosittelemaan jäsenyyttä.  

  



 

   
 

Verkkosivut nostettiin viestinnän pääväyläksi. Sivuilla oli kävijöitä yhtä paljon kuin aiempina vuosina eli 
noin 2.000 kävijää kuukaudessa (2011: 1.500, 2012: 1.807, 2013: 1.824, 2014: 1.800, 2015: 1.750, 
2016: 2.000) ja noin 2,5 käyntiä/kävijä kuukaudessa. Noin puolet käynneistä liittyivät tapahtuma-ilmoit-
tautumisiin.  

Jäsenlehti, jonka levikki on keskimäärin 17.000, ilmestyi kuusi kertaa. Jäsenten lisäksi lehden saivat 
myös Suomen Ekonomien jäsenyhdistysten puheenjohtajat ja kylteriyhdyshenkilöt sekä ekonomiyhdis-
tyksien hallitusten jäsenet. Myös kylteriyhdistyksien hallituksen jäsenet olivat lehden jakelun piirissä. 
Lehden välityksellä luotiin noin 102.000 kontaktia. 

Lehdessä oli artikkelien ja tapahtumailmoitusten lisäksi salkunhoitajien markkinakatsauksia ja yhteis-
työkumppaneiden ilmoituksia. Ilmoitusmyynnin tukena oli mediakortti. Ilmoitusmyyntiä ei harjoitettu ak-
tiivisesti. Jäsenlehden taitto ulkoistettiin neljännestä numerosta alkaen mainostoimisto RED Collecti-
velle. 

Kerhojen johtokuntien ja hallituksen sisäisessä tiedottamisessa hyödynnettiin intranettiä. Intranetissä 
oli kerhotoiminnan käytännön ohjeistusta, tiedotteita ja tilastoja. Hallituksella oli lisäksi käytössä oma 
suljettu keskustelufoorumi hallitustyöskentelyä varten. Intranettiä kehitettiin ja Oma Palvelu -toiminto 
otettiin käyttöön palvelemaan tapahtuman järjestäjiä. Oma Palvelu nopeutti tapahtumien julkaisua sekä 
mm. osallistujalistojen noutamisen ja käsittelyn mobiilisti. 

Helsingin Ekonomeilla on noin 15.000 jäsenen suostumus sähköiseen tiedottamiseen toimivine sähkö-
postiosoitteineen. Jäsentiedotteiden tarkoitus oli aktivoida jäseniä osallistumaan toimintaan sekä tie-
dottaa ekonomiyhteisön toiminnasta. Jäsentiedotteiden lisäksi lähetettiin kerhotiedotteita kerhojen säh-
köpostilistoilla oleville jäsenille. Vuoden 2017 aikana lähetettiin noin 400 000 lähetystä, joista 45 % 
avattiin.   

Sosiaalinen media on lisäväylä tavoittaa jäsenet ja ohjata heidät virallisille sivuille. Helsingin Ekono-
meilla on Facebook- ja LinkedIn-sivu sekä Twitter-tili. Myös useat kerhot ovat aktiivisia sosiaalisessa 
mediassa.  

 

  

  



 

   
 

 

Suomen Ekonomit muodostuu 25 ekonomiyhdistyksestä sekä 13 opiskelijayhteisöstä. Yhteisön henki-
löjäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa yli 50.000. Helsingin Ekonomit edustaa jäsenmäärän osalta n. 
51 % ekonomiyhdistyksistä.  

Strateginen tavoite on, että Helsingin Ekonomeilla on avoin vuorovaikutussuhde Suomen Ekonomeihin 
ja muihin jäsenyhdistyksiin. Helsingin Ekonomeilla tulisi olla laaja edustus Suomen Ekonomien toimie-
limissä ja Helsingin Ekonomien hallitus käy Suomen Ekonomeissa toimivien jäseniensä kanssa aktii-
vista vuoropuhelua. Helsingin Ekonomien edustus liiton toimielimissä oli 29 %.  

Vuonna 2017 Suomen Ekonomien liittokokouksissa Helsingin Ekonomeja edustivat Maria Pekkala, 
Jukka-Pekka Kokkonen sekä Heli Törrönen. Anu Mantere toimi Maria Pekkalan varaedustajana syys-
liittokokouksessa. Alla on esitelty ne asiat, joihin Helsingin Ekonomien edustajat tekivät joko ponsia tai 
muutosesityksiä: 

Kevätliittokokous 20.5.2017, Kuopio 
(HEKOlla 47 % kokouksessa käytössä olleista äänissä) 
 

9 SÄÄNTÖMUUTOKSET (§ 6, §10 JA §15) SEKÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖS  
15.3 §: Maria Pekkala, HEKO, esitti valmisteluun palauttamista ja koe-
äänestyksen tuloksena asia palautettiin valmisteluun seuraavasti: 
 
”Liittokokous palauttaa muutosesityksen 15§:n osalta uudelleen valmistelta-
vaksi siten, että Hallitus nimeää asian valmistelua varten liittohallituksen ja 
paikallisyhdistyksien edustajista työryhmän valmistelemaan hallitukselle esi-
tystä  

• liiton ja kaikkien opiskelijayhteisöjen välillä solmittavaksi so-
pimukseksi yhteistyön kehittämisestä 
• sopimusluonnokseksi paikallisen ekonomiyhdistyksen ja 
opiskelijayhteisöjen välisestä yhteistyöstä 
•  liiton jäsenhankintaa ja viestintää koskevista yhteistyön 

periaatteista 
•  sekä opiskelijayhteisöjen äänioikeuden lisäämiseksi nyky-

tasosta. 
 

Työryhmän tulee kuulla sekä opiskelijayhteisöjä että paikallisia ekonomiyh-
distyksiä olemassa olevista yhteistyön käytännöistä ja niissä havaituista par-
haista käytännöistä että puutteista”. 
 
11 JÄSENMAKSUHINNOITTELUN PILOTTIHANKE NUORET EKONO-
MIT -KOHDERYHMÄLLE 
 
Hyväksyttiin Heli Törrösen, HEKO, ponsiesitys ” Toteutetaan ennen lopul-
lista päätöstä vastaavalle ryhmälle kontaktointi ilman hintaetua. Tavoite on 
muodostaa pilottihankkeelle vertailuryhmä”. 
 
15 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSPERIAATTEET JA PERUSALLOKAA-
TIO 
Hyväksyttiin hallituksen esitys tarkennuksista sijoitustoiminnan perusperi-
aatteisiin muutettuna Jukka-Pekka Kokkosen, HEKO, esittämällä 



 

   
 

muutoksella kohtaan 2.1, kolmannen kappaleen alku, koeäänestyksen 
jälkeen tavalla muotoon: 
 
”Yksittäisen korkosijoituksen osuus kaikista sijoituksista ei saa ylittää sijoi-
tushetkellä 10 % eikä yksittäinen muu sijoitus 5 %. Myöhemminkään sijoitus 
ei saa ylittää 15 % sijoitusten käyvästä arvosta. Mitä edellä on todettu, ei 
koske talletuksia”. 
 
Hyväksyttiin hallituksen esitys muutoksista perusallokaatioon muutettuna 
koeäänestyksen jälkeen Jukka-Pekka Kokkosen, HEKO, esittämällä tavalla 
hylkäämällä hallituksen esitykset kaikkien omaisuuslajien perusallokaatio-
osuuksien ja vaihtoehtoisten sijoitusten maksimiosuuden muutoksista.  
 

Syysliittokokous 2016  
(HEKOlla 47 % kokouksessa käytössä olleista äänissä) 
 

9 Hallituksen esitys: Talousarvio 2018 sekä jäsenmaksu ja jäsenmak-
sun suorittamisajankohta  
 
Hyväksyttiin HEKOn Jukka-Pekka Kokkosen esittämä ponsi: ” Tämän pon-
nen hyväksyessään liittokokous toivoo, että talousarvioesityksen yhteyteen 
liitetään jatkossa tieto siitä, kuinka paljon kuluista katetaan jäsenmaksu tuo-
toin.” 
 
Talousarvio, jäsenmaksu sekä jäsenmaksun suorittamisajankohta 
Jäsenmaksun korotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen HEKOn esittämällä 
muutoksella ”jäsenmaksualennuksiin niin, että työttömän jäsenmaksualen-
nus olisi 100 % ja eläkeläisen 40 % (lehdet) & 80 % (ei lehtiä). 

 

Syysliittokokouksessa valittiin Helsingin Ekonomeista Suomen Ekonomien hallituksen puheenjohtajaksi 
Timo Saranpää ja hallituksen jäseniksi Liisa-Johanna Pesonen, Heli Törrönen ja Esa Vilhonen. 

Suomen Ekonomien hallituksessa ja toimikunnissa toimi useita Helsingin Ekonomien jäseniä vuonna 
2017 (kts. liite). Suomen Ekonomien puheenjohtajana toimi Timo Saranpää. Helsingin Ekonomien ja 
Suomen Ekonomien toimistojen välinen yhteydenpito on ollut tiivistä ja vuoden aikana on toteutettu 
yhdessä mm. jäsenhankinnallisia tapahtumia (Arena-messut).   

Muiden ekonomiyhdistysten kanssa on kehitetty yhteistyötä ja vuorovaikutteisuutta. Big4-tapaaminen 
(Ekonomföreningen NIORD rf:n, Turun Seudun Ekonomit ry:n, Pirkanmaan Ekonomit ry:n ja Helsingin 
Ekonomit ry:n hallitukset) järjestettiin nyt toista kertaa. Tapaamisen toteutuksesta vastasi Helsingin 
Ekonomit yhdessä Niordin kanssa. Teemana oli tulevaisuustyöpaja.  

KY ry:n hallituksen edustaja, Jyri Heimo osallistui Helsingin Ekonomien hallituksen kokouksiin. Myös 
Suomen Ekonomien kylteriyhdyshenkilöllä oli kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 



 

   
 

Suomen Ekonomien kautta Akava-yhteisössä on vaikuttanut useita Helsingin Ekonomien luottamus-
henkilöitä. Akava on korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö, johon 
kuuluu 36 jäsenliittoa. Akava toimii jäsentensä edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. 
Suomen Ekonomit on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. Akava-yhteydet hoituvat Suomen Eko-
nomien kautta.   

Strateginen tavoite on, että Helsingin Ekonomit on kysytty yhteistyökumppani. Yhteistyökumppaneiksi 
valitaan asiantuntevia ja luotettavia tahoja. Kumppanuudet tuottavat jäsenille lisäarvoa. Vuonna 2017 
yhteistyökumppaneita olivat mm: 

 Helsingin seudun kauppakamari (tapahtumiin osallistuminen jäsenetuhintaan) 
 Salkunhoitajat: FIM ja Seligson & Co. 
 Fondia 
 AmCham Finland 

 

  



 

   
 

 

Yhdistyksen hallinto pohjautuu yhdistyslakiin ja yhdistyksen sääntöihin. Yhdistyksen kokous on ylin 
päättävä elin sääntöjen määräämissä asioissa. Yhdistyksen kokous valitsee mm. hallituksen, sääntöjen 
määräämänä uudet hallitusjäsenet aina erovuoroisten tilalle. Hallituksella on vastuu yhdistyksen hallin-
non hoitamisesta, yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta sekä aktiivinen rooli yhdistyksen 
toiminnan kehittämisessä ja valvonnassa.  
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 30.11.2017 Katajanokan Kasinolla. Kokouksessa oli läsnä 80 henki-
löä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kasperi Launis ja sihteerinä Pirve Harakka. Kokouksessa hy-
väksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivel-
vollisille.  Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2018 toimintasuunnitelma ja talousarvio. Vuoden 2017 jä-
senmaksuksi vahvistettiin 37 euroa.   

Kokouksessa valittiin erovuoroisten hallitusjäsenten tilalle kolme uutta hallituksen jäsentä: Eeva Heik-
kilä, Katriina Klén ja Juha Voipio. Lisäksi valittiin hallituksen täydentäjäksi Jenny Tallholmin erottua Kati 
Järvi kalenterivuodeksi 2018. Kokous valitsi myös nimitystoimikunnan vuodelle 2018. 

Hallitus  

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 9 ja enintään 12 jäsentä, joiden tulee olla 
Helsingin Ekonomit ry:n varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan toimikausi on kolme 
vuotta. Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm. yhdistyksen tarkoitusperien toteuttaminen, omaisuuden hoi-
taminen, sääntömääräisten kokousten päätösten toimeenpano, vuosikertomuksen, toimintasuunnitel-
man ja talousarvion laatiminen, kerhotoiminnan tukeminen ja valvonta sekä toimihenkilöiden palkkaus. 
Hallituksella oli yhteensä 12 kokousta vuoden aikana. 

Toimisto 

Toimiston henkilöstönä jatkoivat tehtävissään tiedotussihteeri Sari Saikkonen, kerhosihteeri Minna  
Verkala ja yhteyskoordinaattori Pirve Harakan määräaikaisena sijaisena Anniina Salo. Kesken toimin-
tavuoden pitkäaikainen tiedotussihteeri Sari Saikkonen irtisanoutui ja organisaatio toimi vajain resurs-
sein sekä tilapäinratkaisuin syyskauden. Pirve Harakka palasi perhevapaalta syksyllä ja Anniina Salo 
toimi projektikoordinaattorina syyskaudella. Toiminnanjohtajana toimi Marjaana Töyli. 

 

 

 

 

 

  



 

   
 

 

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulujäämä vuodelta 2017 oli 772 t€ (2016: 783 t€, TA2017: 
855 t€). Jäsenmaksutuotot 602 t€ olivat hieman edellisvuoden tasoja alempia johtuen alhaisem-
masta jäsenmäärästä (2017: 610 t€, TA2017: 620 t€)) Jäsenmaksu vuonna 2016 oli 37 € (2009–
2010: 30 €, 2011: 33 €, 2012: 33 €, 2013: 34 €, 2014 -: 37 €). Jäsenmaksutuotoin katettiin 78 % 
toiminnan kuluista. 

 

Toimintavuonna jäsentapahtumiin ja kerhotoimintaan käytettiin 233 t€ (2016: 219 t€, TA2017: 259 t€). 
Toteuma oli 90 % budjetoidusta (2009: 62 %, 2010: 60 %, 2011: 65 %, 2012: 70%, 2013: 70 %, 2014; 
70 %, 2015: 85 %). Jäsenpalvelun ja hallinnon  kulut olivat yht. 538 t€, mikä oli 90 % budjetoidusta. 

Sijoitustoiminta oli tilinpäätök-
sessä 296 t€ ylijäämäinen. 
Salkusta nostettiin toimintaku-
luihin 180 t€. Salkun tuotto oli 
5 % (2011: -16 %, 2012: 15 %, 
2013: 10 %, 2014: 8 %, 2015: 
5 %, 2016: 5 %). Tilinpäätök-
sen hetkellä salkun markkina-
arvo oli 6 812 t€ (2012: 4 924 
t€, 2011: 4 476 t€, 2013: 5 438 
t€, 2014: 5 896 t €, 2015: 6 195 
t€, 2016: 6 490 t€).  

Salkunhoitajina ovat toimineet FIM Varainhoito Oy ja Seligson & Co. (Liite: sijoitusstrategia, salkunhoi-
tajien 31.12.2017 salkkuraportit) 

Tuloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä oli 127 t€. Taseen loppusumma on 5 378 t € (2009: 4700 
t€, 2010: 5062 t€, 2011: 4429 t€, 2012: 4 620 t€, 2013: 4 635 t€, 2014: 4 871 t €, 2015: 5 131 t€, 2016: 
5 275 t€). (liitteet: tasekirja ja tilintarkastuskertomus). 



 

   
 

 

  

 JÄSENTAPAHTUMAT JA KERHOTOIMINTA

Yhteenveto jäsentapahtumista

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

JOHTOKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ (SIS. PJ) 123 139 139 140 130 148 132

OPISKELIJAJÄSENET JOHTOKUNNASSA                        
(sisältyy jäsenmäärään jk:ssa)

13 12 10 9 13 12 10

JÄSENTAPAHTUMAT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Jäsenmäärä 16 722   16 886  17 047  17 241  17 115      17 050     16 969   

Tapahtumien lukumäärä 215 228 205 190 253 219 229

Paikat tapahtumiin 7822 8494 7928 8798 11369 10793 12263

Tapahtumiin osallistumiset 5461 6145 5319 5755 7945 7304 7827

Tapahtumiin osallistuneet 1958 2310 2184 2006 2328 2313 2372

Osallistumisaste 12 % 14 % 13 % 12 % 14 % 14 % 14 %

No Show -% NA 12 % 16 % 9 % 4 % 3 % 4 %

Tapahtumapalaute 4,1 4,1 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4

TAPAHTUMAJAKAUMA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ammatillinen kehittäminen 75 65 61 57 82 80

Henkilökohtainen kehittyminen 39 41 36 34 42 37

Yritysvierailu 47 46 34 42 51 30

Ekonomiosaaminen 161 152 131 133 175 147 157

Hyvinvointi 43 48 56 42 51 52 39

Tasavuosijuhla 3 1 1 2 2 1

Vuosikokous 17 19 18 17 19 18 16

JÄSENTAPAHTUMAT & KERHOJEN HALLINTO (EUR) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

JÄSENTAPAHTUMAT 118 938 126 076 121 712 113 275 175 261 186 923 200 661

KERHOJEN HALLINTO 36 110 34 033 31 451 32 831 37 736 32 368 32 734

YHTEENSÄ 155 048 160 109 153 162 146 106 212 997 219 191 233 395

TAPAHTUMAKULUT / OSALLISTUMISTEN LKM 22 21 23 20 22 26 26

JÄSENTAPAHTUMAT & KERHOJEN HALLINTOKULUT / OSALLISTUMISTEN LKM28 26 29 25 27 30 30



 

   
 

 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 



 

   
 

 Pekkala Maria, puheenjohtaja 
 Hanna-Maarit Nieminen, varapuheenjohtaja  
 Markku von Hertzen  
 Jukka-Pekka Kokkonen 
 Anu Mantere 
 Pesonen Liisa-Johanna 
 Vesa Putula 
 Mika Raulas 
 Tallholm Jenny 
 Heli Törrönen 

 

Apuraha-ja stipendityöryhmä 

Helsingin Ekonomit jakaa vuosittain jäsenilleen apurahoja oman osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon 
sekä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa opiskeleville kyltereille opiskelijastipendejä. Hallitus päät-
tää apurahoista apurahatyöryhmän esityksen pohjalta. Hallitus valitsee työryhmän vuosittain. Ryhmän 
koko on kahdesta neljään jäsentä. Toiminnanjohtaja toimii työryhmän sihteerinä. 

 Mika Raulas 
 Heli Törrönen 
 Toni Tenlenius, KY:n edustaja 

Koulutustyöryhmä   
Koulutustyöryhmä edistää ekonomien elinikäistä oppimista perehtymällä jäsentemme koulutus- sekä 
mentorointitarpeisiin sekä tekemällä aloitteita sekä hallitukselle että kerhoille ekonomiyhteisön koulu-
tustoiminnan kehittämiseksi. Lisäksi työryhmä tekee hallitukselle esityksiä Helsingin Ekonomien ja Aalto-
yliopiston kauppakorkeakoulun välisen yhteistyön kehittämisestä. Työryhmä voi myös esittää näkemyk-
siään hallitukselle päätettäväksi tulevista koulutuksen valtakunnallista kehittämistä tai taloudellista tu-
kemista koskevista asioista. Yhteyskoordinaattori toimi työryhmän sihteerinä. 

 Kasperi Launis, puheenjohtaja 
  Mari Simola, varapuheenjohtaja 
 Laura Sivula, erosi 05/2017 
 Reija Kajaste 
 Antti Keskitalo 
 Miia Salomaa 
 Jari Luomakoski 
 Joel Kulikoff, KY:n edustaja 



 

   
 

Työelämätyöryhmä 

Työelämätyöryhmän tehtävänä on seurata ennakoivasti työelämää koskevan lainsäädännön kehittämis-
hankkeita ja arvioida niiden vaikutuksia sekä verotukseen liittyviä kysymyksiä työelämän kehityksen sekä 
palkansaaja- tai mikroyrittäjäasemassa olevan jäsenistön kannalta. Työryhmä tekee hallitukselle työ-
markkina-, talous- ja sosiaalipolitiikkaan liittyviä aloitteita ja esityksiä, joita hallitus vie harkintansa mu-
kaan eteenpäin Suomen Ekonomien välityksellä Akavassa, akavalaisia yksityissektorin ylempiä toimihen-
kilöitä edustavassa Ylempien toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN ry:ssä sekä Akavan julkisalan kou-
lutettujen neuvottelujärjestössä Juko ry:ssä. Osana tehtäväkenttäänsä työryhmä etsii keinoja vahvistaa 
henkilöstöedustajien tietoja ja taitoja etenkin jäsenistön asemaan työmarkkinoilla voimakkaasti vaikut-
tavassa paikallisessa sopimisessa. Toiminnanjohtaja toimii työryhmän sihteerinä. 
 

 Liisa-Johanna Pesonen, puheenjohtaja 
 Vesa Putula, varapuheenjohtaja 
 Vilja Arola 
 Eeva Heikkilä 
 Timo Kujala 
 Päivi Salonen, erosi 05/2017 
 Anne Turunen 
 Esa Vilhonen 
 Kalle Pirinen, KY:n edustaja 

 

Talous- ja rahoitusryhmä 
Talous- ja rahoitusryhmä on hallituksen alainen työryhmä, jonka tarkoitus on valvoa ja kehittää yhdistyk-
sen omaisuudenhoitoa, taloudenhoitoa, kirjanpitoa ja muuta hallintoa. Lisäksi työryhmän tehtävänä on 
kehittää HEKOn yrityssuhteita ja muita kumppanuuksia sekä kartoittaa HEKOn toiminnalle uusia rahoi-
tuslähteitä. Työryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Toiminnanjohtaja toimii työryhmän sihtee-
rinä.  
 

 Jukka-Pekka Kokkonen, puheenjohtaja 
 Anu Mantere, varapuheenjohtaja 
 Jenni Erling 
 Pasi Lehtinen 
 Juha-Matti Salni 
 Harri Tilli 
 Maarit Vilen 
 Jaakko Vilenius 
 Maria Pekkala 

  



 

   
 

Sääntö- ja hallintotyöryhmä  
Työryhmää ei perustettu, mutta hallitus nimitti selvitysmieheksi Markku von Hertzenin. Selvitysmiehen 
tehtävänä oli käydä lävitse HEKOn kerhotoiminnan ohjeistus ja kerhosäännöt sekä laatia esitys päivite-
tyistä ohjeista ja säännöistä hallitukselle. 
 

Kulttuurityöryhmä 
Kulttuurityöryhmä suunnittelee ja järjestää kulttuuriin ja virkistykseen liittyviä tapahtumia. Monipuoli-
suus on työryhmän toiminnassa tärkeää, ja tapahtumien toivotaan kattavan niin musiikkia, teatteria, 
oopperaa, kirjallisuutta, kuvataidetta, ruokakulttuuria kuin esimerkiksi kaupunkikulttuuria. Jokaiseen 
kulttuuritapahtumaan liittyy myös jäsenkunnan osallistamista, teosesittely tai muuta verkostoistumista. 

 Satu Strömberg, puheenjohtaja 05/2017 asti, jolloin erosi työryhmästä 
 Maire Mäntylä, puheenjohtaja 05-12/2017 
 Sirpa Bonsdorff, varapuheenjohtaja 5/2017 alkaen 
 Arja Hyvärinen  
 Paula Kemppainen, varapuheenjohtaja 05/2017 asti, jolloin erosi työryhmästä 
 Ulla Mykkänen 
 Elina Ruoho 
 Junhui Wang 
 Työryhmän sihteerinä vuorottelivat kerhosihteeri ja tiedotussihteeri. 

 

Kylteriverkosto 

Hallitus perusti kylteriverkoston, jonka vetäjäksi valittiin Jukka-Pekka Kokkonen. Verkoston toiminta ei 
kuitenkaan käynnistynyt v. 2017. 

 

Nimitystoimikunta 

Nimitystoimikunnan tehtävä on valmistella esitys yhdistyksen kokoukselle, jossa suoritetaan hallituksen 
puheenjohtajan ja/tai hallitusjäsenten vaali. Esitys sisältää hallituksen jäsenvaalissa yhden ehdokaslistan 
ja hallituksen puheenjohtajan vaalissa yhden ehdokkaan sekä perustelut. Toiminnanjohtaja toimii työ-
ryhmän sihteerinä. 

 Harri Tilli, puheenjohtaja 
 Jane Moilanen 
 Jenni Alasuutari 
 Esa Alm 
 Joonatan Voltti 
 Sirpa Nummila  

 

  



 

   
 

 

KERHOJEN JOHTOKUNNAT 2017 
BUSINESS PARTNERS, valittu 28.10.2016     
Jaana  Hyrkäs pj 
Kati   Isomaa vpj 
Nette Lehtinen lopetti 2/2017, muutto ulkomaille  
Marika  Leinonen 

 

Riitta  Railo 
 

Tina  Karme uusi 
Susanne  Kinnunen opiskelija, uusi 
Emma Toivola opiskelija, uusi    

DIGIEKONOMIT, valittu 14.12.2016     
Johanna Kujanpää pj 
Harri Hautala 

 

Mikko Martikainen 
 

Pasi Jokela 
 

Riku Rastas 
 

Taru Mäenpää 
 

Emmi Kuusikko uusi 
Miia Lasaroff uusi, myös Liikkeenjohdon kerhossa 
Maria Agerskov opiskelija, uusi    

EKONOMINAISET, valittu 16.11.2016     
Miia  Salomaa pj 
Mary-Ann  Wikström vpj 
Maarit Liuha 

 

Elisabet Ostrow 
 

Tuula Salmi uusi 
Hanna Partanen uusi 
Henna  Sandvik uusi 
Eiren Tuusjärvi uusi 
Jaana Palo uusi 
   
EKONOMIYRITTÄJÄT, valittu 12.12.2016     
Sami Hänninen pj 
Arto Pelander 

 

Kari Kiviksoki 
 

Anne Pyylampi 
 

Jenni Torikka 
 

Heikki-Pekka Määttä 
 

Milla Valento 
 

Olli-Kristian Tukonen 
 

Peik Hämekoski opiskelija 
Marita Raitaranta uusi 



 

   
 

FINANSSIEKONOMIT, valittu 19.12.2016     
Miika Sipilä pj 
Kari Pietiläinen 

 

Ilkka Parviainen myös Kehonkohentajissa 
Mauri  Mäkinen 

 

Ilja Ripatti 
 

Heidimaria Manninen uusi 
Juho Saarinen uusi 
Nicholas Stevens opiskelija, uusi    

JULKISHALLINNON EKONOMIT, valittu 
16.11.2016 

    

Anita Heinonen pj 
Marita Kailovaara myös Päiväklubissa 
Leena Petäjä myös Konsuliklubissa 
Pia Linja 

 

Vesa Koivunen uusi 
Esa Alm uusi    

JÄRJESTÖEKONOMIT, valittu 15.12.2016     
Matti Luomala pj 
Seija Siikanen myös Päiväklubissa 
Pinja Hirvilammi 

 

Allan Malmström myös Konsuliklubissa 
Timo Pukkala 

 

Merja Viljala 
 

Heikki Malinen uusi    

KANSAINVÄLISET EKONOMIT, valittu 25.11.2016     
Helena Kekki pj 
Soili Leinonen vpj 
Aarne Kujala lopetti 4/2017 
Anne Hatanpää 

 

Maria Hartikainen uusi 
Maarit Huotari uusi 
Tiina Korhonen uusi 
Pinja Taittonen uusi 
Katariina Ollari opiskelija, uusi    

KEHONKOHENTAJAT, valittu 13.12.2016     
Timo Laatikainen pj 
Päivi Keisu-Pekkari-

nen 
vpj 

Ava Engström 
 

Jukka T Virtanen 
 

Jenni  Alasuutari uusi 
Katri Pakarinen uusi 



 

   
 

Pirta Hulsi  uusi 
Ilkka Parviainen uusi, myös Finanssiekonomeissa    

KONSULIKLUBI,  29.11.2016     
Rauno Haapanen pj 
Mari  Lahtinen vpj, uusi 
Sirpa Koivula 

 

Allan Malmström myös Järjestöekonomeissa 
Jukka Eklin myös Liikkeenjohdon kerhossa 
Leena Petäjä uusi, myös Julkishallinnon Ekonomeissa    

LASKENTAEKONOMIT, valittu 3.11.2016     
Sami  Koivostoinen pj 
Pia  Oksanen 

 

Elisa  Pajunen 
 

Satu  Liukkonen uusi 
Juho Pitkäniemi opiskelija, uusi 
Antero  Ylä-Kauttu myös Päiväklubissa 
Junhui  Wang uusi, lopetti 2/2017 
Harry  Juselius uusi, lopetti 2/2017    

LIIKKEENJOHDON KERHO, valittu 14.12.2016     
Kaisa Seppo pj 
Juha Sihvonen 

 

Tommi Ora 
 

Jukka Eklin myös Konsuliklubissa 
Laura Lahikainen uusi 
Miia Lasaroff uusi, myös Digiekonomeissa 
Harri  Konola opiskelija    

MARKKINOINTIEKONOMIT, valittu 25.11.2016     
Jouko Väntänen pj 
Krista Kauhaniemi 

 

Salla Malminen 
 

Miia Eeronheimo 
 

Jenny Björklund uusi 
Susanna Brummer uusi 
Oona Talvisara uusi 
Noora Viitanen uusi 
Henrik Lähdesniemi opiskelija,uusi    

NUORET EKONOMIT, valittu 17.11.2016     
Juha Voipio pj 
Henna Turto vpj 
Simo Stigman 

 

Jonne Sjöholm 
 

Nelli Huikari uusi 



 

   
 

Daria Koval uusi 
Jarkko Louhelainen uusi 
Otso Takala uusi 
Helena Viinanen opiskelija, uusi    

PÄIVÄKLUBI, valittu 15.11.2016     
Ritva Nyberg pj 
Marita Kailovaara myös Julkishallinnon Ekonomeissa 
Pentti Mailasalo 

 

Riitta Rannikko 
 

Kyllikki  Saarinen 
 

Sinikka Wilkman 
 

Antero Ylä-Kauttu myös Laskentaekonomeissa 
Ulla-Maija  Mykkänen uusi 
Seija Siikanen uusi, myös Järjestöekonomeissa    

VAIKUTTAJAEKONOMIT, valittu 9.11.2016     
Juha Koljonen pj 
Vilja Arola vpj 
Kasperi  Launis 

 

Esa Vilhonen 
 

Helena Kanervo 
 

Ville Helenius 
 

Sanna  Sievänen uusi    

VIESTINTÄEKONOMIT, valittu 29.11.2016     
Anni Ruotsalainen pj 
Tiina  Toivola vpj 
Eeva  Tähtinen 

 

Noora  Järnefelt 
 

Sini  Tenkanen 
 

Saara  Niskanen 
 

Lauri  Hyppölä 
 

Sanna  Silvennoinen uusi  
Anna-Kaisa  Haaranen opiskelija, uusi  

  



 

   
 

 

Suomen Ekonomien hallitus 

Timo Saranpää, puheenjohtaja 
Tiina Häyhä 
Arto Käyhkö 
 
Suomen Ekonomien työryhmien hekolaiset jäsenet 
 
Koulutuspoliittinen toimikunta:  Elina Kukkonen 
 
 
Työelämätoimikunta:   Helena Kanervo 

Virve Kivi 
Liisa-Johanna Pesonen 
Esa Vilhonen  
 
 

Yrittäjätyöryhmä:  Arto Pelander 
 

Valtion neuvotteluryhmä:  Helena Kanervo, puheenjohtaja  
Erja Fagerlund 
Mika Halme 
Juha Lotvonen 
Markku Mölläri 
Jarmo Partanen 
Vesa Putula 
Jarmo Castrén 
Auri Pakarinen 

 
 

Sijoitustoiminnan johtoryhmä:  Veli-Matti Töyrylä 
Timo Saranpää 
Juhana Brotherus   
Elmar Paananen  
Ira van der Pals  
Matti Suominen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

   
 

Suomen Ekonomien sääntömääräinen kevätliittokokous pidettiin ja syysliittokokous Helsingissä. HEKOn 
liittokokousedustajat olivat.  

Varsinainen liittokokousedustaja Maria Pekkala 
1. varaedustaja Hanna-Maarit Nieminen 
2. varaedustaja Markku von Hertzen 

  
2. liittokokousedustaja Heli Törrönen 
1. varaedustaja Vesa Putula 
2. varaedustaja Liisa-Johanna Pesonen 

  
3. liittokokousedustaja Jukka-Pekka Kokkonen  
1. varaedustaja Mika Raulas 
2. varaedustaja Jenny Tallholm 

 

Hopeinen ansiomerkki: Tiina Salminen, Antti Lahtinen, Jani Suominen 

Pronssinen ansiomerkki: Juhana Junttila 

Aktiivijäseniä (50 v. >) sekä muita jäsenyhdistyksiä muistettiin merkkipäivinä Hekogrammilla tai onnittelu-
käynnillä.  

  



 

   
 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 26.11.2014 
 
Sijoitusstrategia osana HEKOn kattostrategiaa 

Sijoitustoiminnan tarkoitus on yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittamisen tukeminen jäsen-
maksu- ja muiden tuottojen ohella. Sijoitusstrategian tavoitteena on pitkällä tähtäimellä varallisuuden 
reaaliarvon säilyminen ja lisäksi toiminnan rahoittamiseen nostettavan summan säilyminen suhteel-
lisesti yhtä merkittävänä vuodesta toiseen. 
 
Sijoitustoiminnan tavoitteet ja periaatteet 

Yhdistyksen varat sijoitetaan pitkällä tähtäimellä, turvallisesti ja tuottavasti seuraavien tavoitteiden 
mukaisesti: 
 
1. Reaaliarvon säilyttäminen ja jäsenmaksupaineen alentaminen 

Sijoitusvarallisuuden reaaliarvon säilyttäminen on sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite. Yli ta-
loussyklien ylittyvän jakson aikana inflaation arvioidaan olevan noin 2 % vuodessa. 
 
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan rahoittamisen tukeminen ja siten jäsenmaksupaineen alen-
taminen vuotuisen tuloinjektion eli salkusta noston avulla on toiseksi tärkein tavoite.Vuotuisen 
budjetin kulujäämää ja jäsenmaksun suuruutta asetettaessa tulee tuloinjektion asettua siten, että 
se on pitkällä tähtäimellä vuosittain merkittävä osa yhdistyksen rahoitusta, mutta niin, että 
sijoitusvarallisuuden kyky tuottaa rahamääräinen tuloinjektio säilyy yhdistyksen kulujää-
män mahdollisesti kasvaessa tulevina vuosina. 
 
 

2. Likviditeetti  

Sijoitusten on oltava jälkimarkkinakelpoisia, niiden ei tule olla suoria kiinteistösijoituksia. 
 
 

3. Tuotto-odotukset ja riski 

Sijoitustoiminnan tuotto lasketaan sijoitusvarallisuuden markkina-arvon perusteella huomioiden 
varallisuuteen kohdistuneet lisäykset ja vähennykset (salkusta nostot). 
 
Sijoitustoiminnan reaalituottotavoitteeksi asetetaan 5 % keskimääräisenä vuotuisena tuottona. 
 
Sijoitustoiminnan vuotuinen nimellistuottotavoite on siten 7 % vuodessa yli taloussyklien ylittävän 
ajan. Pitkän ajan tuottotavoitteen toteutumista seurataan liukuvan viiden vuoden jakson keski-
määräisen vuosituoton avulla. 
 
Sijoituspäätöksiä tehtäessä otetaan huomioon vain tuotto-odotukset ja riski. Riskitaso määrittyy 
perusallokaation kautta. Riskin suuruutta seurataan12 kk:n toteutuneen volatiliteetin avulla. 
 
Sijoitusvaluutta on euro. 

 
4. Sijoitushorisontti  

Sijoitushorisontti on 5 - 8 vuotta. 
 
 
 
  



 

   
 

 
5. Hajautus, allokaatio ja instrumenttikohtaiset rajoitukset    

Turvaavuuden parantamiseksi hajautetaan omaisuus koti- ja ulkomaisiin osakkeisiin sekä euro-
määräisiin korkoinstrumentteihin. Ulkomaiset osakesijoitukset tehdään rahastoihin, muut sijoi-
tukset voivat olla suoria tai rahastosijoituksia. Hallitus vahvistaa perusallokaation. 
 
Perusallokaatio: 

 
Muissa sijoituksissa korostetaan niiden likvidiyttä sekä riski /tuottosuhdetta.  
   
Sijoitussalkun riskiä, 12 kk:n toteutunut volatiliteetti, verrataan sijoituskoriin, jossa on seuraavat 
vertailuindeksit alla mainituin painotuksin: 

 
Instrumenttikohtaiset rajoitukset:  

Yhteenlaskettu sijoitus tiettyyn yritykseen on rajoitettu 15 %:iin, kuitenkin niin, että yksittäiseen 
yritykseen voidaan sijoittaa 10 %:iin saakka, josta sen paino voi nousta markkina-arvon nousun 
kautta 15 %:iin. 

 
6. Vastuullinen sijoittaminen   

Kahden tasavertaisen sijoituskohteen kohdalla valitaan se, joka pyrkii täyttämään vastuullisen 
sijoittamisen periaatteet. 

 
7. Ammattimainen salkunhoitaja  

Salkun hoidossa käytetään pääsääntöisesti kahta tai useampaa luotettavaa, kansainvälisiä yh-
teyksiä omaavaa ammattimaista omaisuudenhoitajaa. 
 
Hallitus seuraa salkunhoitoa jatkuvasti. Salkunhoitajien suorituksia verrataan toisiaan sekä pe-
rusallokaatiosta johdetun sijoituskorin 12 kk:n toteutuneella volatiliteetilla määriteltyä riskiä vas-
taan. Hallitus tekee tarvittaessa päätöksen salkunhoidon kilpailutuksesta. 

 
8. Ei-ammattimainen sijoittaja   

HEKO toimii ei-ammattimaisen sijoittajan statuksella. 
  

Osakkeet  70 % (vaihteluväli:  10-90 %) 

Korot  30 % (vaihteluväli:  10-90 %) 

Muut sijoitukset   0 % (vaihteluväli:    0-10 %) 

OMX Hki Cap (TR)           25 % (esim. volatiliteetti 1.11.2014:  xx %) 

MSCI World (Developed Markets) (TR)     25 %  -“- 

MSCI Emerging Markets (Euro) TR          20 %  -“- 

JP Morgan EMU Government Bond Index 15 %  -“- 

Merrill Lynch EMU Corporate Index          15 %  -“- 



 

   
 

 
 
 



 

   
 

 

 
 
 
 



 

   
 

 
 

 



 

   
 

 

 

  



 

   
 

 



 

   
 

 

 



 

   
 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

   
 

 

 



 

   
 

 

 

 


