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VEIKKO LESOSELLE TEOLLISUUSNEUVOKSEN ARVONIMI 
 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt oululaiselle yrittäjä Veikko Lesoselle teollisuusneuvoksen 
arvonimen 27.6.2018. Lesonen tunnetaan innovatiivisena yrittäjänä ja JOT Automationin perustajana. Tällä 
hetkellä hän toimii perheyhtiönsä Head Invest Oy:n hallituksen puheenjohtajana. 
 
”Olen kiitollinen Tasavallan presidentin myöntämästä arvonimestä. Tuntuu mukavalta saada tunnustusta 
tehdystä työstä ja otetuista riskeistä. Tämä arvonimi on samalla tunnustus koko konsernin henkilökunnalle, 
ilman osaajia ja sitoutumista yritysten menestys ei onnistu”, Lesonen kertoo.     
 
”Toiminnallani olen halunnut noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja panostaa kotiseutuni sekä 
Suomen kehittämiseen. Uusien teknologioiden hyödyntäminen lisää ihmisten hyvinvointia ja alueen 
vetovoimaisuutta. Perustamani säätiön kautta haluan auttaa myös Pohjois-Suomen perheitä. Yrittäjänä 
olen oppinut, että koskaan ei tiedä mikä edessä odottaa. Siksi on mentävä rohkeasti eteenpäin.” 
 
Arvonimen yhtenä hakijana yhdessä Head Invest Oy:n kanssa oli Oulun kaupunki, jonka 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen onnittelee teollisuusneuvoksen nimen ja arvon 
johdosta. 
 
”Veikko Lesonen on yrittäjänä edelläkävijä ja kehittäjä koko Pohjois-Suomessa. Hänen toiminnassaan on 
samanlaisia piirteitä arvojen suhteen kuin Oulun kaupungilla: rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Hän on 
tuonut alueellemme runsaasti työpaikkoja sekä verotuloja, ja sitä kautta alueellemme hyvinvointia. Veikko 
Lesonen tunnetaan myös hyväntekeväisyydestään. Sotiemme veteraanit ja heidän hyvinvointinsa ovat 
Veikko Lesoselle sydämen asia. Hänet tunnetaan myös kulttuurin vaalijana. Yksi esimerkki upeasta 
kulttuuriteosta on Teräksen talon entisöinti.  
 
Kiitän Oulun kaupungin puolesta Veikko Lesosta siitä tärkeästä, arvokkaasta ja merkittävästä työstä mitä 
hän on tehnyt Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen hyväksi”, Hänninen kertoo. 
 
 
 
  
Haastattelupyynnöt:  
Raisa Lesonen, Head Invest Oy 
p. 040 545 3870 / raisa.lesonen@headteam.com 
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Veikko Juhani Lesonen 
30.5.1957, Kemi 
Kotipaikka Oulunsalo 
Naimisissa Eija Aulikki Lesosen (os.Lampela) kanssa 
Koulutus 
Koneenrakennusteknikko 
Kemin teknillinen oppilaitos 1979-1982 
Asevelvollisuus 
Korpraali 
Lapin Rajavartiosto 2/78 

 
Ura- ja yrityshistoria 
 
”Valmistuin koneenrakennusteknikoksi vuonna 1982 ja pääsin heti töihin Helvar Oy:n maailman 
automaattisimpaan tehtaaseen. Helvar Oy:n tuotteet olivat sekoitus tarkkuusmekaniikkkaa ja 
elektroniikkaa. Toimin siellä työnjohtajana, ja vastasin myös tuotantolinjojen huolloista. Siinä 
ominaisuudessa tulivat tutuksi robotit ja ohjelmoitavat logiikat sekä erilaiset prosessikoneet ja linjastot. 
 
Veri veti kuitenkin takaisin lähemmäs kotiseutua. Siihen tarjoutui tilaisuus kun Lauri Kuokkanen Oy haki 
henkilöä työnjohtoon ja kehittämään menetelmiä. Yritys myytiin Nokialle noin vuoden kuluttua siitä kun 
olin aloittanut työskentelyn yhtiössä. Sain työskennellä vapaasti ja kehittää menetelmiä ja tuotantoa, joka 
kymmenkertaistui. Yhtiössä työskennellessäni kehitin ensimmäisen automaattisen testauslaitteen 
suurtaajuuskomponenteille nk. duplexer filttereille, mikä mahdollisti kaksisuuntaisen puheen ilman tangetin 
painamista. Tämä keksintö muutti ja mullisti koko matkapuhelinalan - jonka ansiosta Nokiasta kasvoi alansa 
markkinajohtaja. 
 
Vuonna 1986 perustin Suomen JOT-palvelu nimisen toiminimen, joka muutettiin vuonna 1987 Suomen 
JOT-palvelu Oy:ksi. Yritys harjoitti alihankintapalveluiden toteuttamista ja välittämistä sekä konsultaatiota. 
 
Vuonna 1988 perustin Suomen JOT-Tuote Oy:n. Yritys oli alansa pioneeri ja kasvoi alle 10 vuodessa alansa 
suurimmaksi yhtiöksi maailmassa. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin vuonna 1998 noin 150M€ arvostuksella. 
Kahdessa vuodessa yhtiön pörssiarvo oli jo kohonnut jo 2,5 miljardiin euroon. Myin omistukseni kokonaan 
neljässä erässä ja sain myynnistäni yhteensä noin 200M€. Jättäydyin pois myös yhtiön hallituksen 
puheenjohtajan tehtävästä huhtikuussa 2000, jossa olin toiminut vuodesta 1995. 
 
Vuonna 1999 olin perustanut Head Invest Oy:n. Kiinnostukseni ympäristön hyvinvoinnista johti mm. 
Proventia Group Oy:n perustamiseen. Proventia kehittää ympäristöystävällisiä ratkaisuja moottori-, kone- 
ja ajoneuvoteollisuuteen. Head Invest on ollut Proventian omistajana koko tämän ajan ja näen yrityksessä 
merkittävää potentiaalia. Head Invest -konserniin kuuluu lisäksi mm. lääketieteen mittalaitteita valmistava 
Mediracer Oy, ravintola Uusi Seurahuone sekä tilitoimisto Head Balance. 
 
Vuonna 2001 oululainen Elektrobit Oy fuusioitui JOT Automation Oy:n kanssa, joka mahdollistui 6M€ 
sijoitukseni myötä. Muita merkittäviä sijoituksia ja sittemmin myytyjä yrityksiä: kaupunkilehti Forum24, 
tuulivoimayhtiö WinWind, Nokia Condensaattorit myytiin toimivalle johdolle, kuten myös 
ympäristönhuoltoyhtiö HFT Network. Lisäksi on lukuisia sijoituksia, jotka ovat luokassa 0,5-1,2M€. 
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Head Invest ryhmään kuului myös oma Head Asset Management varallisuudenhoitoyhtiö, joka myytiin 
vuonna 2015 pankkiiriliike Evlille. Vuonna 2011 Head Invest Oy ja Veikko Lesonen osti JOT Automation 
Oy:n takaisin 10 vuoden jälkeen. JOT Automation palkittiin mm. asiakkaiden huomioimisesta 
tuotekehityksen eri vaiheissa Frost & Sullivan -palkinnolla vuonna 2013. JOT myytiin toisen kerran 
kesäkuussa 2018 kiinalaiselle Suzhou Victory Precisionille. 
 
2016 perustettiin Head Instruments Oy, joka kehittää kirurgista robotiikkaa. 2017 rahoitin myös alkuun 
Fuengirolan Kotikoulun (startup) ja Marabas Oy:n PlayFloor -konseptin, joka yhdistää videopelien 
visuaalisen virtuaalimaailman, musiikin ja yhteisöllisen liikunnan. 
 
Olen aina ollut kiinnostunut ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista sekä halunnut olla mukana edistämässä 
niihin liittyviä teknologioita. Nyt olen perustamassa yritystä, joka ratkoo maailman kasvavaa 
muovijäteongelmaa. Yritys tulee kehittämään laitteita ja niihin liittyviä palveluja, jotka mahdollistavat 
kotitalouksien ja yritysten muovijätteen jatkojalostamisen teollisuuden tarpeisiin. 
 
 
 
TYÖPAIKAT 
(ennen yrityshistoriaa) 
Kemi Oy, Veitsiluoto Huoltomies 1973-1979 
Outokumpu Oyj, kesätöissä 
Helvar Oy 1982-1986 työnjohtaja 
LK-Products OY / NOKIA 1986-1989 työnjohtaja ja 
menetelmäsuunnittelija /valmistuspäällikkö 
 
LUOTTAMUSTOIMET 
• Head Invest Oy, hallituksen puheenjohtaja 
 
AIEMMAT LUOTTAMUSTOIMET 
• Proventia Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 
• Rintamaveteraaniliiton neuvottelukunnan jäsen 
• Eija ja Veikko Lesosen säätiö, perustaja ja 
hallituksen puheenjohtaja 
• Restaurant Societyhouse Oy, hallituksen puheenjohtaja 
• Green Rock Oy, hallituksen jäsen 
• Head Balance Oy 
• EMG Laboratoriot Oy 
• JOT Automation Oy, hallituksen puheenjohtaja 
• Ponsse Oyj, hallituksen jäsen 
• Oulun Kärpät Oy, hallituksen jäsen 
 
TUNNUSTUKSET 
• Rintamaveteraaniliiton kunniaristi 
• Suomen valkoisen ritarikunnan ansioristi 
• Veteraanien ansiomerkki 
• Veteraanien neuvottelukunnan jäsen 
• Frost & Sullivan -palkinto, 2013 
• Haukiputaan vuoden yrittäjä, 1998 
• Presidentti Martti Ahtisaaren jakama Vientiveturi-palkinto, 1996 
• Pohjois-Pohjanmaan vuoden yrittäjä, 1995 


