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Kutsu Kaleva Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 29.5.2020 

Kaleva Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 
perjantaina 29.5.2020 klo 14 alkaen Oulussa, Kalevan toimitalossa, osoitteessa 
Solistinkatu 4. Kokoukseen voivat osallistua kaikki Kaleva Oy:n osakkeenomistajat. 
Kokouksessa käsitellään ja päätetään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä kokoukselle määrätyt 
asiat. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen 
alkavat klo 13.00. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua eikä jaeta 
kokousmateriaaleja. Kokous ja esitykset pidetään mahdollisimman lyhyenä ja 
kokouksessa käsitellään vain kokouskutsun mukaiset, välttämättömät asiat. 

Kaleva suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Varmistamme niiden 
henkilöiden turvallisuuden, joiden on välttämätön olla yhtiökokouspaikalla.   

Pyydämme huomioimaan, että yhtiökokous voidaan järjestää 29.5.2020 vain, jos 
osallistujamäärä on niin pieni (max. 10 hlöä), että kokous voidaan järjestää 
viranomaisohjeita noudattaen. Kaleva kehottaa osakkeenomistajia välttämään 
saapumista kokouspaikalle. 

 

Kokouksen järjestäminen poikkeusoloissa ja koronavirustilanteeseen liittyvät toimenpiteet: 

Kokouspaikalle saapumisen sijaan osakkeenomistajat voivat: 

- äänestää ennakkoon ilmoittautumisen yhteydessä tiettyjen yhtiökokouksen 
asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakkoäänestäminen rajoittaa 
osakkaan puheoikeuden käyttämistä yhtiökokouksessa, jos hän ei ole siellä 
läsnä itse tai asiamiehen välityksellä 

- käyttää hyväksi yhtiön tarjoamaa asiamiespalvelua (katso ohjeet valtakirjan 
antamiseen liittyen kohdassa ilmoittautuminen) 

- esittää yhtiölle etukäteen kirjallisesti kysymyksiä yhtiökokouksessa 
käsiteltävistä asioista 24.5.2020 klo 23 saakka. Yhtiö huomioi esitetyt 
kysymykset valmistellessaan yhtiökokousta ja pyrkii mahdollisuuksien 
mukaan vastaamaan kysymyksiin. 

- seurata kokousta verkossa videolähetyksen (Microsoft Teams) kautta.  

Näissä olosuhteissa päätöksenteon turvaamiseksi ja kokouksen keston lyhentämiseksi 
yhtiö on saanut suurimmilta, yhtiön osake- ja äänten enemmistöä edustavilta 
osakkeenomistajilta etukäteen ilmoituksen, että nämä kannattavat hallituksen 
yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia ja suurimpien osakkeenomistajien 
yhtiökokoukselle tekemiä nimitysehdotuksia. 



 

Kaleva noudattaa järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää 
yhtiökokousohjeistusta tilanteen niin vaatiessa. Mahdollisista muista lisäohjeista 
tiedotetaan tarvittaessa erikseen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa 
www.kalevamedia.fi/hallinto. Yhtiökokoukseen osallistujia pyydetään seuraamaan tätä 
sivua mahdollisen lisäohjeistuksen tai muutosten varalta. 

Ilmoittautuminen 

 Osallistuminen itse tai osallistuminen äänestämällä ennakkoon 

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua 
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 24.5.2020 kello 23.00, johon 
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.  

Ilmoittautuminen tapahtuu Kaleva Median verkkosivuilla osoitteessa: 
www.kalevamedia.fi/hallinto. Ilmoittautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista 
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ilmoittautumisen yhteydessä voi äänestää 
ennakkoon ja esittää kysymyksiä. 

Osakkeenomistajaa pyydetään antamaan ilmoittautumisen yhteydessä 
sähköpostiosoitteensa, jotta häneen saadaan tarvittaessa yhteys kokousjärjestely -
asioissa.  

Yhtiökokoukseen määräaikaan mennessä ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat 
seurata kokousta videoyhteyden (Microsoft Teams) välityksellä.  Verkkolähetyksen 
seuraamiseksi osakas saa linkin ilmoittautumisvahvistuksen yhteydessä sähköpostiin. 
Videoyhteyden välityksellä kokousta seuraava osakkeenomistaja ei osallistu 
yhtiökokoukseen. Hän ei myöskään voi osallistua videoyhteyden kautta mahdollisiin 
äänestyksiin, vaikka olisi ilmoittautunut yhtiökokoukseen. Kyse ei siis ole osakeyhtiölain 
mukaisesta etäosallistumisesta vaan mahdollisuudesta seurata yhtiökokousta 
videoyhteyden välityksellä.  

 Käyttämällä asiamiespalvelua 

Tämän vuoden yhtiökokouksessa osakkeenomistajia suositellaan 
koronavirustilanteesta johtuen käyttämään yhtiön tarjoamaa asiamiespalvelua ja 
valtuuttamaan Kaleva Oy:n talousjohtaja Pirjo Kytösalmi  edustamaan 
osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa asiamiehelle 
lähettämänsä valtakirjan avulla. Tässä tapauksessa ilmoittautuminen tapahtuu 
toimittamalla asiamiespalvelun valtakirja täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse 
osoitteeseen osakeasiat@kalevamedia.fi tai postitse osoitettuna: Kaleva Oy, Sari 
Kipinä, PL 170, 90401 Oulu, ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä. 
Asiamiespalvelun valtakirjapohja on tämän kokouskutsun liitteenä. 

Käyttämällä muuta asiamiestä 

Mikäli osakkeenomistaja valtuuttaa jonkun muun kuin yhtiön asiamiespalvelun 
edustamaan itseään kokouksessa, osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä 
päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa 



 

oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Tällöin valtakirjan haltija ilmoittautuu 
kokoukseen ja liittää valtakirjan ensisijaisesti pdf:nä ilmoittautumisen yhteydessä 
verkkosivuille tai toimittaa sen sähköpostitse osoitteeseen 
osakeasiat@kalevamedia.fi tai postitse osoitettuna: Kaleva Oy, Sari Kipinä, PL 170, 
90401 Oulu, ennen yhtiökokouksen ilmoittautumisajan päättymistä.  

Mikäli valtuutat asiamiespalvelun tai muun asiamiehen edustamaan itseäsi tai yhtiötä 
kokouksessa, voit kuitenkin lisäksi halutessasi tilata linkin videolähetykseen 
sähköpostiisi osoitteesta osakeasiat@kalevamedia.fi. 

Kokousmateriaali  

Kokousmateriaali löytyy Kaleva Median verkkosivuilta osoitteesta: 
www.kalevamedia.fi/hallinto. 

- Kaleva Oy:n vuosikertomus 2019 (sis. tilinpäätös, toimintakertomus ja 
tilintarkastuskertomus)  

- Kokouskutsu sisältäen kokouksessa käsiteltävät asiat ja päätösehdotukset 
- Asiamiespalvelun valtakirjapohja 
- Ohjeet Microsoft Teams -videolähetyksen seuraamiseen 

 

Yhtiökokouksessa 29.5.2020 käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus: hallituksen puheenjohtaja, kauppaneuvos Taisto Riski  
 

2. Valitaan yhtiökokoukselle puheenjohtaja 
Hallituksen esitys: puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Olli Siponen 

 
3. Valitaan yhtiökokoukselle sihteeri 

Hallituksen esitys: sihteeriksi valitaan toimitusjohtaja Juha Laakkonen 
 

4. Esityslistan hyväksyminen 
 

5. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös tarvittaessa ääntenlaskijoina 
 

6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kutsu on julkaistava yhtiön kustantamassa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi 
kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta. Kutsu on julkaistu Kalevassa 
6.5.2020. 

7. Ääniluettelon vahvistaminen 
 

8. Toimitusjohtajan katsaus 
 

9. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
 

10. Tilinpäätöksen vahvistaminen  
 



 

11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen  
 

Kaleva Oy:n hallitus on esittänyt tilikauden 2019 toimintakertomuksessa, että yhtiön 
jakokelpoisista varoista 61.430.807,37 euroa, jaetaan osinkoa K-osakkeille osaketta 
kohden 290,00 euroa ja A-osakkeille osaketta kohden 319,00 euroa, yhteensä 
2.745.894,00 euroa.  

Johtuen Covid-19 -pandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta ja sen 
vaikutuksista liiketoiminnan edellytyksiin, Kaleva Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa 
osinkoehdotusta yhtiökokoukselle ja ehdottaa, että yhtiön jakokelpoisista varoista 
61.430.807,37 euroa, jaetaan osinkoa K-osakkeille osaketta kohden 145,00 euroa ja A-
osakkeille osaketta kohden 159,5 euroa, yhteensä 1.372.947 euroa.  

Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 
päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen 
sen salliessa. Osinko jaettaisiin yhdessä tai useammassa erässä myöhemmässä 
vaiheessa, kun on mahdollista tehdä luotettavampi arvio Covid-19-pandemian 
vaikutuksista Kaleva Oy:n liiketoimintaan ja maksuvalmiuteen. Valtuutus olisi voimassa 
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksen perusteella jaettava 
osinko voi olla enintään K-osaketta kohden 145,00 euroa ja A-osaketta kohden 159,5 
euroa ja kokonaisuudessaan enintään 1.372.947 euroa.  

Hallituksen esitystä kannattaa osakkeiden ja äänten enemmistö ja he tulevat 
äänestämään esityksen puolesta. 

Hallituksen esittää, että osingot maksetaan yhtiön ylläpitämään osakerekisteriin 
merkityille osakkeenomistajille heidän yhtiölle osinkojen maksua varten ilmoittamilleen 
pankkitileille pe 5.6.2020 mennessä. 

12.  Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019 
 

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen 
 

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiojärjestelmä pidetään ennallaan, eli 
hallituksen jäsenille maksetaan sekä kiinteää vuosipalkkiota että kokouspalkkiota 
hallituksen tai toimikuntien kokouksista seuraavasti: 

Kiinteä vuosipalkkio 
kiinteä vuosipalkkio puheenjohtajalle  20 000 eur/vuosi 
kiinteä vuosipalkkio jäsenille  14 000 eur/vuosi 
Kokouspalkkio 
hallituksen kokous puheenjohtajalle  1000 eur/kokous 
hallituksen kokous jäsenille  700 eur/kokous 
Kokouspalkkio/toimikunnan kokous osallistujille 500 eur/kokous 

 

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi verohallinnon ohjeen mukaiset 
matkakorvaukset ja päivärahat niille hallituksen jäsenille, jotka joutuvat 
matkustamaan kokoukseen kotipaikkakuntansa ulkopuolelle. 



 

Tilintarkastajien palkkiot ehdotetaan maksettaviksi kohtuullisen laskun 
mukaan. 

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 
 

Hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan 7 jäsentä tämän hetkisen 6 jäsenen sijaan.  

Yhtiö on saanut suurimmilta, yhtiön osake- ja äänten enemmistöä edustavilta 
osakkeenomistajilta etukäteen ilmoituksen, että nämä kannattavat hallituksen 
yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. 

15. Hallituksen jäsenten valitseminen 
 

Hallitus ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavaksi tilikaudeksi valitaan 
seuraavat hallituksen jäsenet: 

Hallituksessa jatkavat jäsenet: 

- kauppatieteiden maisteri Carita Antell 
- professori Antti-Pekka Jauho 
- toimitusjohtaja, eMBA Kalle Korkeakivi 
- kauppaneuvos Taisto Riski 
- KTM Pekka Väisänen 
- KTT Sari Heinonen 

 
Hallitukseen ehdotetaan valittavaksi yksi uusi jäsen, KTM Jarkko Nordlund, 45. Hän on 
toiminut mm.  MTV Oy:n toimitusjohtajana 2016–2019. 

Yhtiö on saanut suurimmilta, yhtiön osake- ja äänten enemmistöä edustavilta 
osakkeenomistajilta etukäteen ilmoituksen, että nämä kannattavat hallituksen 
yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. 

16. Tilintarkastajan valitseminen  
 

Hallitus ehdottaa, että varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young, 
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen. 

 17.Kokouksen päättäminen 

Lisätietoja: johdon assistentti Sari Kipinä, osakeasiat@kalevamedia.fi tai 040 525 4723. 

 Oulussa 6. päivänä toukokuuta 2020 
 
 Kalevan hallituksen psta, 

 
 
 
 

 Juha Laakkonen 
toimitusjohtaja 

 
LIITE Asiamiespalvelun valtakirjapohja 

https://fi.wikipedia.org/wiki/MTV_(yritys)

