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Muu myynti

Viikkotavoittavuus Pohjois-Suomessa (KMT/2019)
Printti-, näköis- ja verkkolehtien tavoittama osuus yli 15-vuotiaista

-1,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI)
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Kokonaistavoittavuus (KMT/2019)
Printti-, näköis- ja verkkolehtien lukijoiden määrä
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Kaksijakoinen
vuosi
Vuosi 2019 oli Kaleva Mediassa kaksijakoinen.
Toimintamme kehittäminen eteni suotuisasti,
mutta taloudellinen tuloksemme ei ollut
odotustemme mukainen.

A

loitetaan vuoden 2019
myönteisistä asioista.
Kaleva Median tulevaisuuden kivijalan rakentaminen
jatkui. Yhtiöperheen menestykselle on
nyt kaikki edellytykset. Järjestelmät,
organisaatio, tuotteet ja osaaminen
ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa.
Pohjoisuuden ja paikallisuuden
korostamisesta on muodostunut meille
aito kilpailuvaltti. Asiakkaamme – niin
lukijat kuin ilmoittajat – pitävät tärkeänä
paikallisten identiteettien ja ekosysteemien vahvistamista sekä oman paikkakuntansa asioiden käsittelyä.
Aikakauslehtiä julkaisevan Kolmiokirjan suoritus on maininnan arvoinen.
Yhtiö saavutti haastavassa ympäristössä
sille asetetut tavoitteet niin liikevaihdon
kuin tuloksen osalta.
Erinomaisesti sujui myös jakeluliiketoimintamme, joka eteni vahvasti. Jakelu
on yhteiskunnallisestikin merkittävää
toimintaa ja tarjoaa myös jatkossa
huomattavia kasvun mahdollisuuksia.
Niin ikään sijoitustoimintamme
onnistui mainiosti ja tuotti markkinaarvon muutoksilla mitaten 4,5 miljoonaa
euroa ja 15,1 prosenttia. Vuoden 2018
tilinpäätökseen tehdyt arvonalennukset
voitiin peruuttaa.

Myös parannettavaa jäi. Operatiivisen liiketoiminnan osalta Kaleva
Median suoritus vuonna 2019 oli pettymys. Liikevaihtomme ja liiketuloksemme
jäivät selvästi tavoitteestamme.
Liikevaihtomme kylläkin nousi noin
2 miljoonaa euroa ja asettui 71,2 miljoonaan euroon, mutta pääosin kasvu
perustui kahtena aikaisempana vuonna
tehtyihin yrityshankintoihin. Käyttökatteella mitattu tuloksemme jäi 6,9 miljoonaan euroon. Vastaava luku vuotta
aikaisemmin oli 7,8 miljoonaa euroa.
Tytäryhtiö ProRatas Oy:n liiketulos
on ollut vuosina 2018 ja 2019 merkittävästi tappiollinen. Tämän vuoksi yhtiön
hankinnan yhteydessä syntynyt konserniliikearvo kirjattiin alas konsernin
taseessa. Alaskirjauksen jälkeen
konsernin liiketulos on -1,1 miljoonaa
euroa tappiollinen. Konserniliikearvon
alaskirjaus ei ole kassavirtavaikutteinen.
Kaleva Median liikevaihdon ja kannattavuuden odotettua heikommasta
kehityksestä huolimatta yhtiön kassavirta ja omavaraisuus ovat erittäin
vakaalla tasolla.
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Sisältöliiketoiminta kattaa
Kaleva Mediassa nyt sekä
sisältöjen tuottamisen että printtija digijulkaisujen myynnin kuluttajille.
Sisältötuotantoa kehitämme edelleen
monikanavaiseksi ja laadukkaaseen
journalismiin tukeutuvaksi. Kehittämiselle on nyt hyvät tekniset edellytykset,
kun Lorien-verkkojulkaisualusta
valmistui. Alusta otettiin vuoden 2019
aikana käyttöön useissa julkaisuissamme – kuluvan vuoden aikana se
laajenee kattamaan ne kaikki. Lorien
mahdollistaa entistä parempien digitaalisten sisältöjen tekemisen ja sujuvan sisältöyhteistyön eri julkaisujemme
kesken.
Vuonna 2019 digitilausten lukumäärä
kasvoi vahvasti, mutta printtitilausten
määrä pieneni. Kaleva Median julkaisujen kokonaislevikki – ilman Kolmiokirjan
lehtiä – oli noin 110 000, mistä Kalevan
osuus on noin puolet. Vuonna 2018
julkaisujen kokonaislevikki oli 115 000.
Rohkaisevaa on, että tutustumistilausten määrät ovat tasaisessa kasvussa ja saavuttivat joulukuussa jo
ennätystason.
Yrityksille suunnatut asiakasratkaisut – jotka isolta osalta
koostuvat mediamyynnistä ja uusista
liiketoiminnoista – eivät täysin saavuttanut tavoitteitaan.
Yhteensä Kaleva Median julkaisujen
vertailukelpoinen mediamyynti supistui

2,2 miljoonaa euroa. Digitalisaation
vaikutus tuntui edelleen vahvana, sillä
pudotus kohdistui printtimainontaan.
Digimainonta lisääntyi, mutta enää vain
maltillisesti. Vaikuttaakin siltä, että
digimainonnan kasvuvauhti on saavuttamassa lakipisteensä.
Uusista liiketoiminnoista Pro Rataksen
ja Indieplacen liikevaihdot pienenivät
ja käyttökatteet supistuivat edelliseen
vuoteen verrattuna. Sen sijaan Offerilla
paransi jonkin verran molempia tunnuslukujaan. Kaikki kolme järjestelivät vuoden 2019 aikana toimintojaan.
Täydet edellytykset näiden kasvavalle
ja kannattavalle toiminnalle kuluvana
vuonna ovat olemassa.
Operatiivisen liiketoiminnan tulostamme rasitti myös se, että toteutimme
sopeuttamistoimet jälkikäteen arvioiden liian myöhään. Syksyn 2019 yhteistoimintaneuvotteluiden perusteella
aiheutuneet kulusopeutukset kirjautuivat täysimääräisesti vuoden 2019
tilinpäätökseen.
Vuoden 2020 näkymiä sumentaa
kevättalvella alkanut koronakriisi, jonka etenemistä ja vaikutusta
on erittäin vaikea ennustaa. Yhtä kaikki
joudumme tinkimään alkuperäisistä
taloudellisista tavoitteistamme. Liikevaihdossa tavoittelemme nyt 66 miljoonan ja käyttökatteessa 8 miljoonan
euron tasoa.

Asiakkaat, yhteistyökumppanit,
henkilökunta ja omistajat ovat
Kaleva Medialle tärkeitä sidosryhmiä. Kiitän kaikkia hyvästä
yhteistyöstä ja arvokkaasta
panoksesta yhtiömme hyväksi.”
Juha Laakkonen

Koronalla iso vaikutus
talouteen ja toimintaan
Alkuvuodesta 2020 iskenyt koronaviruspandemia
vaikuttaa merkittävästi myös Kaleva Median talouteen
ja toimintaan. Toimitusjohtaja Juha Laakkonen arvioi,
että yhtiön liikevaihto vuonna 2020 jää 66 miljoonaan ja
käyttökate 8 miljoonaan euroon. Vastaavat budjetoidut
luvut olivat 73 miljoonaa ja 10 miljoonaa euroa.
”Kevättalvella nopeasti pahentunut koronakriisi
tuntuu ennen kaikkea yrityksille suunnatuissa asiakasratkaisuissa, joiden myynti pysähtyi hetkessä lähes
tykkänään”, hän kertoo.
Kaleva Media reagoi nopeasti ja ryhtyi sopeuttamaan
organisaatiotaan uuteen tilanteeseen. Yt-neuvottelujen
tuloksena asiakasratkaisujen henkilökuntaa joko
lomautettiin tai se ryhtyi tekemään lyhennettyä työviikkoa. Myös yhtiön hallinto – johto mukaan lukien –
siirtyi lyhennettyyn työviikkoon.
”Käytännössä kaikkia Kaleva Median toimintoja
on sopeutettu lukuun ottamatta toimitusta, painoa ja
jakelua. Näitä sopeutukset eivät ole koskeneet, koska
koronakriisin keskellä luotettavien sisältöjen tarve
on erityisen suuri”, toteaa Laakkonen.
Myös sisältötuotannon sopeuttaminen saattaa
kuitenkin olla edessä, mikäli koronakriisi pitkittyy.

Tukea asiakkaille

Muitakin vaikutuksia koronalla on ollut Kaleva Mediaan:
Yhtiö on vähentänyt ulkopuolisten palvelujen ostamista.
Henkilökunta on siirtynyt tekemään töitä pääosin etänä.
Isompia investointeja ei ole tekeillä. Kaikki kaupunkilehdet ilmestyvät jatkossa kerran viikossa.
Kaleva Media ei kuitenkaan ole vain sopeuttanut
omaa toimintaansa, vaan on toimitusjohtaja Laakkosen
mukaan myös pyrkinyt auttamaan asiakkaitaan aloittamalla Verkkosilta-operaation.
”Verkkosilta koostuu kolmesta osasta. Yritykset
saavat meiltä käyttöönsä valmiin verkkokauppaalustan, voivat hankkia meiltä tavaroiden tai ruoan
kuljetuspalveluja tai saada neuvoja markkinoinnin
asiantuntijoiltamme. Lisäksi tarjoamme vaikuttajamarkkinoinnin palveluja. Kaikki tämä on asiakasyritystemme käytössä ilmaiseksi tai omakustannushintaan”,
hän selittää.
Laakkonen huomauttaa, että asiakkaiden auttaminen
vaikean ajan yli on myös Kaleva Median oma intressi.
Kirjoitus perustuu tilanteeseen
huhtikuun 2020 puolivälissä.

Toimitusjohtaja, Kaleva Media

6

7

Kaleva Media
Pohjoisen vireyden ja yhteenkuuluvuuden
puolesta vuodesta 1899
Pohjoissuomalaisten kotiseuturakkauden vahvistaja luotettavaa, paikallista sisältöä monikanavaisesti
Yritysten markkinointipartneri - ylivertainen
pohjoisen paikallistuntemus kasvun moottorina
Teknologiakyvykkyyden rakentaja – datan
hyödyntäminen ja tekoäly maailmanluokan tasolle
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Tarkoitus
Vahvistamme pohjoisen henkistä ja
taloudellista vireyttä sekä ihmisten
ylpeyttä omista juuristaan.
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Unelma
Unelmamme on olla paikallisuuden
maailmanvalloittaja, joka tuottaa
ainutlaatuisia pohjoisen sisältöjä
ja palveluja maailmalle.

Arvot
Kannamme vastuun – Vaalimme luottamusta – Uudistumme
rohkeasti – Saavutamme yhdessä – Arvostamme jokaista

11

Asiakasratkaisut

Sisältöliiketoiminta

Brändi ja kulttuuri

1
sivut 14-21

2
sivut 22-29

3

Kehittäminen
ja teknologia

Paino ja
jakelu

Talous- ja
HR-palvelut

Toimintakertomus
ja tilinpäätös

4

5

6

7

Avainluvut, sivut 2-3
Toimitusjohtajan
katsaus, sivut 4-7
Strategia, sivut 8-11

sivut 38-43
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sivut 44-51

sivut 52-55

sivut 30-37

sivut 56-88
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Sanomalehti
Kaleva täytti
120 vuotta

K

aleva Medialle vuosi 2019 oli juhlavuosi.
Monipuoliseksi mediataloksi kasvaneen
yhtiöperheen vanhin jäsen, sanomalehti
Kaleva, täytti 120 vuotta. Toimittaja ja
asianajaja Juho Raappana perusti Kalevan vuonna
1899. Lehden ensimmäinen numero ilmestyi
heinäkuun 1. päivänä.
Juhlavuotta Kaleva Media vietti muun muassa
haastamalla lukijansa ja seuraajansa ideoimaan
120 ympäristötekoa Pohjois-Suomeen. Haaste sai
paljon vastakaikua ja ehdotuksia saapui tavoiteltu
määrä. Kaikkiaan ideoita kertyi kuukauden mittaisen monimediakampanjan aikana 146 kappaletta.
Ideoita kerättiin joukkoistamistyökalulla; lisäksi
niitä pystyi arvioimaan. Arvioita tuli kaikkiaan
1 460 kappaletta.
Kaleva Media yhteistyökumppaneineen vei
ideoita eri tavoin eteenpäin vuoden 2019 aikana.
Näkyvä osa juhlavuotta oli heinäkuun 1. päivänä
– tasan 120 vuotta ensimmäisen lehden ilmestymisen jälkeen – julkaistu Kalevan juhlanumero.
Vuonna 1899 Kalevan levikki oli noin 1 500
kappaletta ja vuosikerran hinta kuusi markkaa.
Lehti oli nelisivuinen eikä siinä ollut valokuvia –
piirroksia kuitenkin silloin tällöin.
Juhlavuoden teemana Kaleva Mediassa oli
rohkeus uudistua. Tämä piti sisällään muun
muassa asiakas- ja työntekijäkokemuksen
parantamisen sekä monikanavaisen sisällön
edelleen kehittämisen.

Oululaisia kokoontui sankoin joukoin Kalevan
Kirkkokadulla sijainneen toimitalon eteen
vuoden 1953 huhtikuussa. Ikkunaan asetettu
uutinen kertoi tuoreet tiedot Muhoksen Soson
pysäkin nelosmurhaajan pidätyksestä.
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Kaleva Median
historiaa aikajanalla

Raahenseutu, Raahelainen
ja Pyhäjokiseutu Kalevan
omistukseen

Kalevalle
postitoimilupa
Juho Raappana perustaa
Kaleva-sanomalehden

1899

Kaleva.fi-verkkosivusto avataan

1966

Kalevan toimitalo
valmistuu Lekatielle
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1998

Uusi painotalo valmistuu
Oulun Ruskoon

2004

Kalevan näköislehti
julkaistaan

2012

Kaleva myy Erwekon
Pohjois-Karjalan Kirjapainolle

Kaleva Media
-brändi käyttöön

Kalevan toimitalo
muuttaa Solistinkadulle

Indieplace Oy
osaksi Kalevaa

2015

2016

Kaleva-sanomalehti
ilmestyy tabloidKaleva.fikoossa
mobiilisovellus
julkaistaan

2017

Pro Ratas
osaksi
Kalevaa
Offerilla
osaksi
Kalevaa

2018

Joutsen Media
Kalevan omistukseen

Lapin Kansa, Uusi Rovaniemi
ja Lounais-Lappi Kalevan
omistukseen

17

Asiakasratkaisut
B2B-asiakasratkaisut vastaa Kaleva Median
tuotteiden ja palvelujen tarjonnasta yritysasiakkaille. Toiminto ei vuonna 2019 täysin
saavuttanut sille asetettuja tavoitteita. Yhtiön
mediamyynti putosi kokonaisuudessaan noin
2,2 miljoonaa euroa. Etenkin printin mediamyynti
supistui. Kasvua Kaleva Media hakee uusilla
digitaalisuuteen ja dataan pohjautuvilla
tuotteilla ja palveluilla.
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Uusia ratkaisuja
korvaamaan
supistuvaa
printtimainontaa
B2B-asiakasratkaisut auttavat Kaleva Median
yritysasiakkaita voimaan hyvin sekä kasvattamaan
liiketoimintaansa. Tämän toteuttamiseksi yhtiöperhe
tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia
tuotteita ja palveluja.

T

oimintaympäristö vuonna 2019
pysyi haasteellisena: Printtimainonnan pudotus jatkui eikä
digimainonnan kasvu riittänyt
tätä paikkaamaan. Yritysten käyttämistä
markkinointieuroista kilpailtiin edelleen kansainvälisten digijättien kanssa.
Taloussuhdanteen käänne huonompaan
oli jo näkyvissä.
Kaleva Median toimitusjohtaja Juha
Laakkonen arvioi, ettei asiakasratkaisut-liiketoiminto täysin saavuttanut
tavoitteitaan viime vuonna.
”Yhteensä Kaleva Median julkaisujen
vertailukelpoinen mediamyynti supistui 2,2 miljoonaa euroa. Digitalisaation
vaikutus tuntui edelleen vahvana, sillä
pudotus kohdistui printtimainontaan.
Etenkin joulukuussa printtimainonnan
lasku oli voimakas. Digimainonta kyllä-
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kin lisääntyi, mutta enää vain maltillisesti”, hän kertoo.
Laakkonen pohtiikin, että digimainonnan kasvuvauhti on mahdollisesti vähitellen saavuttamassa lakipisteensä.

Panostuksia uusien
ratkaisujen kehittämiseen

Laakkosen mukaan on pystyttävä
kehittämään kasvavia asiakasratkaisuja korvaamaan kysynnän supistumisesta kärsiviä tuotteita ja palveluja.
Panostuksia on tehtävä muun muassa
sisältömarkkinointiin sekä data- ja
analytiikkapalveluihin.
”Printtipohjainen liiketoiminta kutistuu vuosittain noin 5-10 prosenttia
– olipa sitten kysymys yrityksille tai
kuluttajille suunnatuista tuotteista
tai palveluista”, hän laskee.
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Kaleva Median asiantuntijaorganisaation vahvuus on hyvä
pohjoisen ja paikallisuuden tuntemus

Tavoitteekseen Kaleva Media on asettanut uusien tuotekonseptien ja digitaalisen liiketoiminnan osuuden nostamisen
liikevaihdostaan yli 20 prosenttiin.
Henkilöstöjärjestelyjen vuoksi Juha
Laakkonen vastasi loppuvuoden 2019
ajan B2B-asiakasratkaisut-liiketoiminnasta. Kuluvan vuoden aikana liiketoiminta organisoidaan uudelleen ja
vetäjäkseen se saa kaupallisen johtajan.

Asiakkaille lisää
tietoa palveluista

Toimitusjohtaja Laakkosen mielestä
yritysasiakkaat eivät vielä tunne riittävän hyvin, mitä kaikkea Kaleva Media voi
näille tarjota. Tiedon lisäämiseksi – ja
asiakkaiden auttamiseksi – yhtiö

rakensi vuoden 2019 aikana Kasvun
paikka -ohjelman, joka käytännössä
toteutetaan kuluvan vuoden aikana.
”Ohjelman tarkoituksena on tukea
mukaan valittujen yritysten kasvua.
Siinä etsitään ja tunnistetaan yritysten markkinoinnin haasteita ja etsitään
niihin ratkaisuja. Kasvun paikka tekee
myös tunnetuksi omia tuotteitamme ja
palvelujamme sekä osaamistamme”,
hän selvittää.
Laakkonen korostaa, että Kaleva
Median ratkaisuvalikko on nykyisin
laaja ja monipuolinen. Se sisältää muun
muassa mainonnan digi- ja printtimediassa, sisältö- ja vaikuttajamarkkinoinnin
sekä erilaiset data- ja analytiikkatyökalut. Tätä kokonaisuutta yhdistettynä

Kaleva Median B2B-asiakasratkaisut
tarjoaa yrityksille kattavasti myynnin ja
markkinoinnin palveluja sekä tuotteita.
Näitä ovat muun muassa mediamyynti
printtiin ja digiin, vaikuttaja- ja sisältömarkkinointi, digitaalinen markkinointi
sekä datan hyödyntämiseen pohjautuvat
palvelut.
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yhtiöperheen asiantuntemukseen hän
pitää erinomaisena.
”Kaleva Media on osaava asiantuntijaorganisaatio. Vahvuutenamme on
lisäksi hyvä pohjoisen paikallistuntemus
ja -ymmärrys”, hän sanoo.

Markkinointipalveluyritykset
järjestelivät toimintojaan

Kaleva Median uusiin liiketoimintoihin
kuuluu kolme markkinointipalveluyhtiötä – ProRatas, Indieplace ja Offerilla.
Kaikki kolme järjestelivät vuoden 2019
aikana toimintojaan.
Ensimmäinen yhtiöistä tarjoaa asiakkailleen laajan kirjon erilaisia digitaalisen markkinoinnin ratkaisuja, toinen
on sisältö- ja vaikuttajamarkkinoinnin
suunnittelutoimisto sekä blogiportaali,
kolmas puolestaan Suomen suurin
paikallisten tarjousten kauppapaikka.
”Näiden yhtiöiden yhteenlaskettu
liikevaihto vuonna 2019 ei kasvanut
toivotulla tavalla, vaan pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin edellisvuonna.
Pro Rattaan ja Indieplacen liikevaihdot
pienenivät ja käyttökatteet supistuivat. Sen sijaan Offerilla paransi jonkin
verran molempia tunnuslukujaan”,
kertoo Laakkonen.
Toimitusjohtaja Laakkosen mukaan
markkinointipalveluyhtiöllä on jatkossa
kaikki edellytykset kasvavalle ja kannattavalle toiminnalle.

Sisältömarkkinoinnin
ratkaisut
kiinnostavat
Yhä useammat asiakkaat ovat löytäneet
Kaleva Median tarjoamat sisältömarkkinoinnin ratkaisut. Sisältömarkkinoinnin johtaja
Karoliina Haikonen kertoo, että sisältömarkkinointia hyödyntävät tätä nykyä niin isot kuin
pienet yritykset monilta eri toimialoilta, samoin
kasvavassa määrin julkiset yhteisöt.
”Kuluttajarajapinnassa toimivat yritykset ovat
jo pitempään käyttäneet sisältömarkkinointia,
mutta myös monet B2B-yritykset ovat huomanneet sen tehokkuuden”, hän huomauttaa.
Haikosen mukaan aikaisemmin sisältömarkkinointia toteutettiin lähinnä medioiden
tarjoamissa kanavissa, mistä puhutaan natiivimainontana. Muutos on kuitenkin tapahtunut.
”Samaa sisältöä, joka tehdään julkaistavaksi
Kaleva Median kanavissa, aletaan hyödyntää
myös asiakasyrityksen omissa medioissa”,
hän kertoo.
Kaleva Median yhtiöperhe pystyy Haikosen
mukaan tarjoamaan asiakasyrityksilleen synergisen ja monipuolisen kirjon markkinoinnin
palveluja ja kanavia niin printissä kuin digissä –
suunnittelusta tuotantoon, toteutukseen,
jakeluun, löydettävyyden varmistamiseen sekä
lopuksi tulosten raportointiin ja analysointiin.
Hyviä esimerkkejä sisältömarkkinoinnista
ovat artikkeli- ja videosisällöt, jotka puhuttelevat
valittua kohderyhmää jakaen näille tietoa, oppia
ja inspiraatiota valitusta teemasta. Sisällöt
julkaistaan sellaisissa kanavissa, joissa potentiaaliset asiakkaat haluavat niitä kuluttaa ja joissa
heitä voi ohjata ostopolullaan eteenpäin. Myös
vaikuttajamarkkinointi on yksi tapa tehdä sisältömarkkinointia.
Merkittävänä Karoliina Haikonen pitää Kaleva
Median vuonna 2019 toteuttamaa asiakasyritysten
segmentointia. Sen ansiosta asiakasyrityksille
voidaan tarjota entistä tarkemmin näiden tarpeita
vastaavia ratkaisuja.
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Liiketoiminnan
ytimessä
vastuullinen
tarkoitus ja tehtävä
Kasvun paikka
kirittää yrityksiä
Kasvun paikka on Kaleva Median oma kasvuohjelma,
joka nimensä mukaisesti auttaa mukaan valittuja yrityksiä
kasvamaan. Ohjelmassa tunnistetaan markkinoinnin haasteita ja etsitään niihin ratkaisuja paikallis- ja asiakasymmärrystä hyödyntäen. Samalla Kaleva Media tekee tunnetuksi
laajaa ratkaisuvalikkoaan ja omaa asiantuntijuuttaan.
Asiakasratkaisujen asiantuntija Miia Karvonen kertoo,
että ohjelman sisältö valmisteltiin vuoden 2019 kuluessa.
Yrityksiä haettiin mukaan markkinointikampanjalla loppuvuonna 2019. Hakijoiksi ilmoittautui kaikkiaan noin 90
yritystä, joista 6 valittiin: Suomen Lounastuote, Saaga
Travel, Ylläs, Pörhön Autoliike, Oulun Sydänkeskus ja
Colleqium.
”Halusimme mukaan monenlaisia yrityksiä Kaleva
Median koko toimialueelta – erikokoisia, monen ikäisiä,
haasteiltaan erilaisia ja useilta toimialoilta. Yhteistä
valituille on, että ne kaikki haluavat kasvaa”, hän kuvailee.
Käytännössä Kasvun paikka -ohjelma viedään läpi kuluvan vuoden aikana. Jokaisen yrityksen kohdalla etenemistä
seurataan 3-6 kuukautta. Alussa määritellään ne mittarit,
joiden avulla tämä tehdään. Mittauksen avulla voidaan
todeta, mitä ohjelmalla todellisuudessa saadaan aikaan.
Suuntaa voidaan myös tarkistaa, jos huomataan, että jokin
mittareista ei kehity.
”Näin Kaleva Media haastaa myös itsensä”, huomauttaa
Miia Karvonen.
Kasvun paikka -ohjelmaa seurataan monikanavaisesti
niin Kaleva Median omissa kuin sosiaalisen median
kanavissa.
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”Vastuullisen liiketoiminnan ytimessä on yrityksen
vastuullinen tarkoitus ja tehtävä. Tämä näkyy
upeasti Kaleva Media strategiassa, jossa olemassaolomme tarkoitus on kuvattu unelmaksi olla paikallisuuden maailmanvalloittaja, joka tuottaa ainutlaatuisia pohjoisen sisältöjä ja palveluja maailmalle.
Sisältöliiketoiminnassa tarkoituksemme on
vahvistaa paikallisia identiteettejä sekä lisätä kotiseuturakkautta, ymmärrystä ja yhteenkuuluvuutta.
Me B2B-asiakasratkaisut-liiketoiminnassa puolestamme pyrimme luomaan alueellemme kasvua
yritysten markkinointipartnerina hyödyntämällä
paikallisymmärrystä. Teemme työtä pohjoisen
liike-elämän vireyden puolesta, ja haluamme
rakentaa yhdessä asiakkaidemme kanssa
menestyvää pohjoista.
Näin vastuullisuus integroituu jo Kaleva
Median ytimeen. Liiketoimintamme vie yhteiskuntaa eteenpäin, jolloin vastuullisuudesta
tulee totta.
Vastuullisena yrityksenä tarjoamme yritysasiakkaillemme vain sellaisia ratkaisuja, jotka
tuottavat lisäarvoa ja luovat pohjoisen menestystarinoita. Haluamme aina kuulla ja kertoa, miten
tässä olemme onnistuneet. Keskustelujen perusteella kehitämme asiakasyhteistyötämme ja toimintaamme edelleen. Kannamme vastuumme myös
paikallisena integraattorina edesauttamalla yritysten välistä verkostoitumista ja uusien palvelu- ja
tapahtumakonseptien syntymistä alueellemme.
Vastuullisuus ja taloudelliset tavoitteet eivät
sulje pois toisiaan, päinvastoin! Hyvä tulos ja
vastuullisuus kulkevat käsi kädessä. Asiakkaidemme menestys on tavoitteemme ja oman
menestyksemme tae.”

Katja Hylkilä
Asiakkuusjohtaja
Kaleva Media / B2B-asiakasratkaisut
25

Sisältöliiketoiminta
Lukijoiden kiinnostuksen kohteista ja
käyttäytymisestä on Kaleva Mediassa yhä
tarkempi ymmärrys. Tämä auttaa tekemään
entistä parempia sisältöjä. Digisisältöjen
kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.
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Paikalliset jutut
kiinnostavat
lukijoita
Tähän kuva

Kaleva Median toimituksen työ tapahtuu yhä enemmän
dataohjautuvasti. Toimituksella on tätä nykyä aikaisempaa
tarkempi ymmärrys ja tieto siitä, mitä tilaajat lukevat ja
millaiset jutut tuottavat tilauksia. Tämän hyödyntäminen
on viety toimitusprosessiin – se auttaa valitsemaan
vetäviä aiheita, käsittelemään asioita kiinnostavalla
tavalla sekä säätämään sisältöjen tarjontaa.

S

isältöjohtaja Niiles Nousuniemi
kertoo eniten kiinnostavien
juttujen olevan usein paikallisia,
ihmisläheisiä ja tunteita herättäviä.
”Niissä on tarttumapintaa tavallisille
ihmisille”, hän kiteyttää.
Nousuniemi korostaa, että dataohjautuvuus ei johda julkaisujen sisällön
kaventumisen – siihen että toimitukset
tarttuisivat vain viihteellisiin, mutta
vähemmän merkittäviin tai tärkeisiin
asioihin.
”Olennaista on, että tieto lukijoiden
käyttäytymisestä auttaa meitä kirjoittamaan kaikista aiheista kiinnostavalla
tavalla”, hän toteaa.
Lukijoiden kiinnostuksen kohteista
kertyvä data on peräisin digilehdistä.
Nousuniemi huomauttaa kuitenkin, että
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sama tieto auttaa kehittämään
myös painettujen julkaisujen sisältöjä
lukijoita paremmin puhutteleviksi.

Yhteinen julkaisualusta

Vuoden 2019 merkittävä tapahtuma
sisältötuotannon kannalta oli yhteisen
verkkojulkaisualustan valmistuminen
Kaleva Medialle. Lorien-nimellä sisäisesti tunnettu julkaisualusta otettiin
vuoden mittaan jo käyttöön useissa
julkaisuissa – ensimmäisenä Lapin
Kansassa. Kaleva siirtyy uuteen
alustaan kuluvan kevään aikana.
Yrityshankintojen jäljiltä Kaleva
Mediassa oli useita erilaisia julkaisualustoja. Digitaalisten julkaisujen
siirtymistä yhteiselle alustalle Niiles
Nousuniemi pitää erittäin hyödyllisenä.
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Lorien-julkaisualusta
otettiin käyttöön

”Lukijoille tämä tietää yhä parempia
digitaalisia tuotteita. Toimitukset voivat
nyt käyttää digitalisaation mahdollisuuksia täysimääräisesti ja monipuolisesti.
Lisäksi sisältöyhteistyö julkaisujemme
kesken helpottuu”, hän luettelee.
Kaleva Median maakuntalehdissä
toimitukset organisoitiin uudelleen
vuoden 2019 aikana. Tavoitteena oli purkaa painettujen lehtien rakenteeseen
perustuvat organisaatiot ja tiukat rajaaidat toimitusten sisältä. Lisäksi paikallislehtien taitto keskitettiin Ouluun. Tämä
vapauttaa paikallislehtien toimituksissa
voimavaroja juttujen tekemiseen.

Sisältötuotanto ja
kuluttajapalvelut yhteen

Vuoden 2019 syksyllä Kaleva Median
organisaatiota muutettiin siten, että
sisältötuotanto ja kuluttajapalvelut

Tavoitteena digitaalisten
tuotteiden tilaajamäärien
kasvattaminen

– johon kuuluvat muun muassa julkaisujen myynti kuluttajille sekä asiakaspalvelu – yhdistettiin B2C-sisältöliiketoiminnaksi.
”Käytännön tasolla tämä tarkoittaa
sitä, että sisällön tekijät ja sen myyjät
ovat nyt saman katon alla. Yhteistyö
sujuu näin entistä sutjakammin. Tämä
on luonteva askel eteenpäin”, luonnehtii
sisältöjohtaja Nousuniemi.
Kaleva Median sisältöliiketoiminnan
tavoitteena on tuottaa kiinnostavia
sisältöjä, monipuolistaa kuluttajille
tarjottavia tuotteita ja palveluja, palvella
asiakkaita sekä vahvistaa lukija- ja tilaajasuhdetta. Se tähtää myös eri julkaisujen
kävijä-, lukija- ja tilaajamäärissä markkinoiden kehitystä parempiin lukuihin.
Erityisenä painopistealueena on digitaalisten tuotteiden tilaajamäärien
kasvattaminen.

B2C-sisältöliiketoimintaan kuuluvat
Kaleva Mediassa maakunta- ja paikallislehtien sisältötuotanto printissä ja digissä,
julkaisujen markkinointi kuluttajille
sekä asiakaspalvelu.
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Digisisältöihin
paljon huomiota

Digitaalisten sisältöjen tuottamiseen ja
kehittämiseen käytettiin Kaleva Mediassa
vuonna 2019 paljon voimavaroja. Samalla
vain tilaajille tarkoitettujen juttujen
määrää verkkolehdissä kasvatettiin
selvästi. Kuluttaja-asiakkaita on myös
ryhdytty ohjaamaan digitaalisten julkaisujen käyttäjiksi uudistamalla tilausten
sisältöä. Tämä myös selkeytti tilausvaihtoehtoja.
”Asiakas voi valita lehtitilauksen,
johon nyt sisältyy aina myös pääsy julkaisun kaikkiin digisisältöihin. Toinen vaihtoehto on digitilaus, johon printtilehti ei
sisälly”, selvittää Niiles Nousuniemi.
Kaleva Median kaikilla julkaisuilla
oli viime vuonna yhteensä noin 110 000
maksullista tilausta. Eniten tilaajia eli
noin 48 000 oli Kalevalla. Vastaava luku
edellisenä vuonna oli 50 000. Pelkkiä
digitilauksia Kaleva Median eri julkaisuilla oli noin 12 000. Niissä kasvu oli
lähes 30 prosenttia.
Verkossa Kaleva Median lehdet ja
palvelut tavoittavat 1,5 miljoonaa suomalaista kuukaudessa.
Niiles Nousuniemi arvioi, että sisältöliiketoiminta ei täysin onnistunut saavuttamaan tilausmäärille asettamiaan
tavoitteita.
”Painetulla puolella saavutimme
torjuntavoittoja; digipuolella kasvu oli
hyvä, mutta ei riittävä”, hän luonnehtii.
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Paikallislehdille
palkintoja
Kaleva Median julkaisemat Koillissanomat ja Uusi Rovaniemi
saivat useita palkintoja Suurilla Lehtipäivillä vuoden 2019 marraskuussa.
Koillissanomat valittiin vuoden parhaaksi paikallislehdeksi niin
printissä kuin verkossa vähintään kaksi kertaa viikossa ilmestyvien
lehtien sarjassa.
Palkintoraati totesi Koillissanomien tekevän vaikutuksen
poikkeuksellisen vahvalla vuorovaikutuksellaan lukijoidensa
kanssa. Raadin mukaan lehti on kautta linjan lämminhenkinen
ja kutsuva, mutta hyvin aikaansa seuraava.
Lisäksi Koillissanomia kiitettiin raikkaan modernista ulkoasusta,
laadukkaista kuvista sekä aidosti kiinnostavista ja kiperistäkin
aiheista. Lehdessä käsitellään raadin mielestä ansiokkaasti myös
vaikeita ja valtakunnallisia aiheita paikallisesta näkökulmasta.
Kaiken kaikkiaan Koillissanomien arvioitiin tarjoavan lukuelämyksiä, joissa tuntuu paikallinen elämänmeno ja välittyy toimituksen tahto tehdä yhteiskunnallisesti tärkeää journalismia.
Vuoden kaupunkilehteä valittaessa Uusi Rovaniemi sijoittui
toiseksi. Lehteä kiitettiin vahvasti lukijoita osallistavaksi,
tyylikkäästi ja selkeästi toteutetuksi sekä perinteiseen
sisältöön ja ulkoasuun luottavaksi.
Kaupunkilehtien juttukilpailussa useat Uudessa Rovaniemessä
julkaistut jutut menestyivät myös hyvin. Kilpailun 1. sarjassa
sijoittui toiseksi juttu Hymyilevä ilmastotutkija, jonka tekstistä
vastasi Veera Vasara ja kuvista Jussi Leinonen. Sarjassa
arvioitiin tekstin, kuvan ja taiton kokonaisuutta.
Saman juttukilpailun 2. sarjassa kakkoseksi valittiin Veera
Vasaran juttu Vanhukset harhailivat kaupungissa ja kolmanneksi
Leena Talvensaaren juttu Retki peruuntui, kun kyyti ei tullut.
Sarjassa arvioitiin pelkkää tekstiä.
Lisäksi Kaleva Median myyntipäällikkö Sami Saari
Rantalakeudesta palkittiin vuoden myyntitykkinä.
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Vastuullisuuden
vaatimukset
kasvavat jatkuvasti
”Jokainen meistä haluaa kuulua yhteisöön,
jossa saa samanhenkisten vertaistukea ja
näkemyksiä. Vaikuttajat muodostavat vahvoja
yhteisöjä seuraajilleen. Siellä myös pohjoisen
ja etelän ihmiset sekoittuvat sulavasti yhteen.
Tärkeintä on kokemus yhteydestä. Koen
hienoksi vastuukseni edesauttaa näiden
yhteisöjen olemassaoloa ja elinvoimaa.
Tällaisissa yhteisöissä vastuullisuuden
vaatimukset kasvavat koko ajan, mikä lisää
meille kaikille painetta miettiä jokapäiväistä
työtämme vastuullisuuden näkökulmasta. Ei
vain suunnitelmissamme, vaan myös konkreettisissa teoissamme – ja se on tosi hienoa.
Yhtenä nostona vuodelta 2019 jää mieleeni
upea yhteistyömme WWF:n kanssa. Siinä
vaikuttajien avulla 18-24-vuotiaiden suomalaisten äänestysaktivisuus nousi 8 prosenttia.
Vastuullisuus on monia asioita, tässä yhdistyi
usea näkökulma hienosti.”

Tiia Saukko
Head of Sales
Indieplace Oy
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Brändi ja kulttuuri
Kaleva Median brändin ytimessä ovat paikallisuus
ja pohjoisuus. Pohjoisen paikallisymmärrys
on yhtiöperheelle myös merkittävä kilpailuetu.
Vuoden 2019 aikana Kaleva Media jatkoi
brändinsä vahvistamista monin eri tavoin.

34

35

Käytännön
teot rakentavat
Kaleva Median
brändiä
Kaleva Median brändin rakentaminen tapahtuu
ennen kaikkea käytännön toiminnan avulla, sillä
brändi on aina viime kädessä arkipäivän tekoja – ei
niinkään mainoskampanjoita, logoja tai sloganeita.

U

usi Kaleva Media -brändi luotiin
yhdistämään kaikkia Kalevakonsernin julkaisuja ja palveluja.
Vuonna 2018 toteutetulla brändiuudistuksella haluttiin samalla erottaa
toisistaan Kaleva-konsernin kokonaisuus
– johon kuuluu suuri joukko julkaisuja ja
palveluja – sekä Kaleva-lehti. Nykyinen
Kaleva Media on paljon enemmän kuin
sanomalehti Kaleva, niin tärkeä kuin
lehti onkin.
Brändi- ja kulttuurijohtaja Anna
Kärävä kertoo, että Kaleva Median
brändin ytimeksi ovat tiivistyneet
pohjoisuus ja paikallisuus.
”Näitä kahta ulottuvuutta tuomme
johdonmukaisesti esille sanoin ja teoin.
Työskentelemme pohjoisen vireyden
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ja paikallisuuden puolesta. Pohjoisen
paikallisymmärrys on meille iso
kilpailuetu”, hän sanoo.
Kärävä korostaa, että jokaisella
Kaleva Median julkaisulla on myös oma
paikallinen brändinsä, vaikka ne ovatkin
osa suurempaa kokonaisuutta. Kaikkien
julkaisujen tärkeä tehtävä on rakentaa
ja vahvistaa paikkakuntiensa paikallista
identiteettiä sekä lisätä ihmisten
ymmärrystä ja yhteenkuuluvuutta.
Paikallisuudella on ihmisille edelleen
suuri merkitys. Lähellä olevat asiat ja
lähellä sattuvat tapahtumat kiinnostavat.
Digitalisoituminen laajentaa kuitenkin
paikallisuuden käsitettä: digitaalisen
yhteisön jäsenet voivat olla eri paikkakunnilla ja jopa eri maissa.
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Brändin ytimeksi ovat
tiivistyneet pohjoisuus
ja paikallisuus

Brändilupausten
lunastaminen alkoi

Anna Kärävän mukaan Kaleva Media
ryhtyi vuonna 2019 toden teolla
lunastamaan niitä lupauksia, joita
sen brändeihin liittyy.
”Jokainen julkaisu ja palvelu tekee
tämän päivittäin omalla merkityksellisellä sisällöllään, hyvällä käyttäjäkokemuksellaan ja kaikin puolin erinomaisella toiminnallaan”, hän huomauttaa.
Kärävä luettelee Kaleva Median
brändiä vahvistavia tekoja vuodelta 2019:
toimittajien ja toimitusten työn nostaminen esille, toimitusten ja markkinoinnin
yhteistyön tiivistäminen, uuden kantaasiakasohjelman kehittäminen, pohjoisen
e-urheilun edistäminen KameOn-hankkeen avulla sekä oppilaitosyhteistyön
tiivistäminen.
”Brändin kehittäminen on tärkeää
myös siksi, että se parantaa kiinnostustamme työnantajana”, hän huomauttaa.

Vastuullisuus
osa brändiä

Kaleva Median brändiin kuuluu
olennaisesti myös vastuullisuus.
Sen osa-alueita ovat vahvan arvopohjan
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Digitalisoituminen
laajentaa paikallisuuden
käsitettä

ohjaama liiketoiminta, ympäristön
kunnioittaminen, ekologiset toimitalot,
yhteinen tekeminen paikallisten yhteisöjen kanssa sekä kansainväliselle huipulle
tähtäävien pohjoisten urheilijoiden
tukeminen.
Vastuullisuutta Kaleva Media nosti
esille muun muassa keräämällä lukijoilta
ehdotuksia 120 pohjoisesta ympäristöteosta. Ehdotusten siirtymistä käytäntöön
seurattiin Kaleva Median julkaisuissa
ja sosiaalisen median kanavissa.
Lopuksi brändi- ja kulttuurijohtaja
Anna Kärävä haluaa muistuttaa Kaleva
Median suunnanmuutoksesta yritysasiakkaidensa osaavaksi ja tehokkaaksi
markkinointikumppaniksi.
”Voimme tarjota yritysasiakkaillemme
kokonaisvaltaista media- ja markkinointipartneruutta. En usko, että yritykset
vielä edes tietävät, mihin kaikkeen
pystymme”, hän arvelee.
Auttaakseen asiakkaitaan kasvamaan
sekä palvelujensa monipuolisuudesta ja
toimivuudesta kertoakseen valmisteli
Kaleva Media vuonna Kasvun paikka
-ohjelman, jonka varsinainen käytännön
toteutus tapahtuu kuluvan vuoden
aikana. Ohjelmaan on valittu mukaan
kuusi paikallista yritystä.

Kaleva Media
Akatemia kehittää
henkilöstön osaamista
Kaleva Media pitää tärkeänä koko henkilökuntansa
osaamisen kehittämistä ja päivittämistä. Tätä tehtävää
toteuttaa Kaleva Media Akatemia, jonka toiminta alkoi
käytännössä vuoden 2019 loppupuolella. Akatemian
tarjoama koulutus koostuu neljästä kokonaisuudesta:
myynti ja markkinointi, sisältö, data ja teknologia sekä
arvo-ohjautuvuus.
”Nämä kaikki on johdettu suoraan Kaleva Median
strategiasta”, kertoo talent manager Anne Häkkinen.
Kokonaisuuksien – tai moduulien – laajuus vaihtelee
jonkin verran, mutta on keskimäärin muutamia työpäiviä.
Kouluttajat tulevat sekä Kaleva Median sisältä että yhtiöperheen ulkopuolelta. Jokainen voi ilmoittautua kiinnostavana pitämäänsä moduuliin; osaan niistä myös kutsutaan tietyissä tehtävissä työskenteleviä.
Henkilöstö on Häkkisen mukaan ottanut koulutuksen
hyvin vastaan.
”Kiitosta on tullut muun muassa siitä, että koulutukselle on olemassa selkeä suunnitelma ja että näin
pystyy kehittämään itseään työn ohessa”, hän sanoo.
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Kaleva Media on kattobrändi,
joka kokoaa yhteen suuren joukon
julkaisuja ja palveluja. Sitä johdetaan yhtenä kokonaisuutena.
Jokaisella julkaisulla ja palvelulla
on kuitenkin myös oma paikallinen
brändinsä. Tekemisen keskiössä
on yhtiöperheen olemassaolon
tarkoitus – vahvistaa pohjoisen
henkistä ja taloudellista virettä
sekä ihmisten ylpeyttä omista
juuristaan.
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Mukana pohjoisen
tapahtumissa ja ilmiöissä
”Uudistimme Kaleva Median sponsorointiperiaatteet vuoden 2019
alkutalvesta. Tavoitteemme oli siirtyä laitamainoksista kattavampaan
sponsoroinnin hyödyntämiseen.
Haluamme olla mukana sellaisissa pohjoisen ilmiöissä, tapahtumissa ja tarinoissa, joiden arvot kohtaavat Kaleva Median arvojen
kanssa. Tasa-arvo sekä muiden ihmisten ja ympäristön kunnioittaminen on nostettu erityisen tärkeiksi ja näiden toteuttamista vaadimme
kaikilta sponsoroitavilta. Myös alueellinen kattavuus on tärkeää, jotta
vastuullisuusohjelmamme laajenee kattamaan koko Pohjois-Suomen.
Yksi tärkeimmistä sponsoroinnin periaatteistamme on: olemme
mukana paikallisesti merkittävissä hankkeissa, tapahtumissa ja
ilmiöissä, jotka tukevat ja kehittävät pohjoisen elinvoimaisuutta.
Näin tukemme ei jää vain pienen piirin hyödyksi, vaan tavoitteena on
edesauttaa isompia hankkeita. Olemme myös päättäneet, että emme
sponsoroi uskonnollisia tai poliittisia kohteita, opinto- tai luokkaretkiä,
vuosijuhlia tai ammattiryhmien erilaisia kilpailuja.”

Jussi Väätäinen
Digitaalisen markkinoinnin suunnittelija
Kaleva Media
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Kehittäminen
ja teknologiat
Kaleva Media alkoi vuonna 2019 toden teolla
käyttää yhtiöperheen yhteistä data-alustaa,
jonka sisältämä tieto auttaa muun muassa
ymmärtämään paremmin asiakkaiden käyttäytymistä. Samalla se jatkoi yritysasiakkaille
tarkoitettujen datapohjaisten tuotteiden
ja palvelujen rakentamista.
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Dataa
hyödynnetään
yhä enemmän
Kaleva Media kehitti vuoden 2019 aikana edelleen
datan hyödyntämistä liiketoiminnassaan ja sisältötuotannossaan. Kaiken kaikkiaan yhtiöperheen
toiminta on siirtymässä vahvemmin dataohjautuvaan
suuntaan. Sen tavoitteena on saavuttaa tässä
kansainvälinen kärkitaso.

K

aikilla yrityksillä on paljon
sisäisiä uskomuksia. Asiakkaiden esimerkiksi arvellaan olevan
kiinnostuneita tietyistä asioista.
Kaleva Median kehitys- ja teknologiajohtaja Tommi Silfverhuth huomauttaa,
että vain data todistaa uskomukset
oikeiksi tai vääriksi.
”Viime vuonna koulutimme sata
työntekijää käyttämään Tableau-nimistä business intelligence-ohjelmistoa.
Nyt nämä voivat itse hakea yhtiöperheen data-alustalle kertynyttä tietoa
ja hyödyntää sitä sisältöjen ja liiketoiminnan kehittämisessä”, hän kertoo.
Laajaa data-alustaa pystyttiin Kaleva
Mediassa nyt käyttämään hyväksi toden
teolla. Alusta sisältää ja kerää jatkuvasti
tietoa verkkopalvelujen käyttäjistä, tilaajista sekä yksityis- ja yritysasiakkaista.
Lisäksi alustalle kertyy muun muassa
erilaista taloudellista informaatiota.
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Lisää asiakasymmärrystä

Kehittäminen ja teknologiat -toimintoa
vetävä Silfverhuth korostaa, että dataalustalla oleva tieto lisää ymmärrystä
eri asiakasryhmien käyttäytymisestä ja
parantaa mahdollisuuksia kohdentaa
tarjontaa näille.
”Vuonna 2019 hyödynsimme etenkin
kuluttaja-asiakkaista kertovaa dataa.
Rakensimme esimerkiksi dataan pohjautuvan lojaliteetti-indeksin. Tiedämme
ketkä ovat verkkolehtiemme uskollisia
käyttäjiä, ovatko he tilaajia ja millaisia
heidän ominaispiirteensä ovat. Tietoa
on käytetty myös kuumien liidilistojen
tekoon puhelinmyynnin tueksi”,
hän kertoo.
Kuluvana vuonna data otetaan laajemmin käyttöön myös yritysasiakkaiden
kohdalla. Tommi Silfverhuth muistuttaa
kuitenkin, että data-alustan sisältämää
tietoa on jo sovellettu esimerkiksi yritysasiakkaiden segmentoinnissa.
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Kaleva Media myös jatkoi yritysasiakkaille tarjottavien datapohjaisten
tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.
Ajatuksena on, että asiakkaat voivat
yhdistää oman datansa tuottaman
ymmärryksen Kaleva Medialle kertyneeseen tietoon.
”Näin syntyy entistä tarkempaa sekä
rikkaampaa ymmärrystä – ja Kaleva
Media pystyy puolestaan tuottamaan
lisää arvoa asiakassuhteeseen”, toteaa
Silfverhuth.
Kaleva Media toteutti myös erilaisia
tekoälyyn liittyviä hankkeita. Esimerkiksi Lapin Kansan uutiskirjeessä
ryhdyttiin tekoälyn avulla suosittelemaan lukijoille personoidusti eri juttuja.
Valinnat perustuvat näiden aikaisempaan lukemiskäyttäytymiseen. Samalla
tavalla Offerillan uutiskirjeen sisältöä
alettiin muokata asiakkaiden ostokäyttäytymisen mukaan. Lisäksi pilotoitiin
kollaboratiivista suodatusta. Siinä
asiakkaan käyttäytymistä peilataan
samankaltaisten asiakkaiden käyttäytymiseen ja tehdään suositteluja sen
pohjalta – olivatpa kyseessä sitten
sisällöt tai Offerillan tarjoukset.

Uusi kaupunkimedia

Vuoden 2019 aikana kehittäminen
ja teknologiat -toiminto oli mukana
konseptoimassa uudenlaista digitaalista kaupunkimediaa. Oulu247-niminen
media tuli markkinoille Oulussa kuluvan

vuoden kevättalvella. Samaan konseptiin pohjaava digimedia on Tommi Silfverhuthin mukaan mahdollista ulottaa
useammalle paikkakunnalle.
”Oulu247 toimii älypuhelimissa.
Tarkoituksena on tuoda kaupungin syke
mobiiliin. Tarvittavan sovelluksen voi
jokainen ladata puhelimeensa laitevalmistajien sovelluskaupasta”, hän kertoo.
Uuden kaupunkimedian ydinajatus
on, että sen sisältö koostuu Forum24:n
ja Oulu-lehden tuottaman aineiston
lisäksi kiinnostavista sosiaalisen
median syötteistä, joita paikalliset
yhteisöt tai kaupunkilaiset tuottavat.
Oulu 247:n toimitus huolehtii sisällön
asianmukaisuudesta.

Prosesseja kehitettiin

Viime vuonna jatkui jo aiemmin aloitettu
Kaleva Median sisäisten toimintaprosessien kehittäminen. Apuna tässä käytettiin prosessien tarkkaa kuvaamista ja
Lean Six Sigma -menetelmää.
”Näin voimme löytää prosesseista
sellaisia kohtia, jotka voidaan hoitaa
tehokkaammin, suoraviivaisemmin ja
myös työntekijöiden kannalta mielekkäämmin”, kuvailee Tommi Silfverhuth.
Tietohallinnon järjestelmiä uusittiin
lisäksi modulaarisiksi ja aikaisempaa
ketterämmiksi; samoin varmistettiin,
että Kaleva Media varmasti täyttää
GDPR-tietosuoja-asetuksen vaatimukset nyt ja tulevaisuudessa.

Kehittäminen ja teknologiat -toiminto työskentelee Kaleva Mediassa eri liiketoimintojen
tukena. Se on muutoksen tekijä, joka on mukana
luomassa uutta, mutta auttaa myös kehittämään
jo olemassa olevia palveluja, tuotteita ja toimintoja.
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Lorien-monijulkaisualusta osoittanut
jo kykynsä
Kaleva Median sisältötuotannon kannalta tärkeä
askel oli Lapinkansa.fi:n julkaisu uudelle Lorienmonijulkaisualustalle syyskuussa 2019. Kehitysja teknologiajohtaja Tommi Silfverhuthin mukaan
uusi julkaisualusta on jo näyttänyt kykynsä.
”Sen kautta voidaan tehdä sekä verkkoon että
mobiilisovelluksiin rikkaita sisältöjä – juuri sellaisia
kuin lukijat näissä kanavissa haluavat”, hän kuvailee.
Lorien mahdollistaa kerran tuotettujen sisältöjen
jaon eri kanaviin. Se muuttaa jatkossa sisältötuotannon prosesseja niin, että nimenomaan itse sisällöt
ovat Kaleva Median tuotteita. Kanavat - kuten printti
tai mobiilisovellus – ovat taas tapoja jakaa sisältöjä.
Ajan mittaan Lorien tulee käyttöön kaikissa
Kaleva Median julkaisuissa. Kehittäminen ja teknologiat -toiminnon digikehitystiimillä on ollut keskeinen rooli monijulkaisualustan luomisessa.
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Paino ja jakelu
Kaleva Median tarjoamien jakelupalvelujen
kysyntä lisääntyi myös vuonna 2019 nopeasti.
Ennusteiden mukaan kasvu jatkuu edelleen.
Lehtipainolle haasteita toi viidenneksellä
noussut paperin hinta.
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Jakelupalvelujen
kasvu jatkui
vahvana
Kaleva Median jakelupalvelut kasvoivat vuoden
2019 aikana edelleen jyrkästi. Osoitteellisena
jaettujen tuotteiden määrä nousi nyt kaikkiaan
7,5 miljoonaan kappaleeseen, kun vastaava luku
edellisenä vuonna oli 4,5 miljoonaa.

P

aino- ja jakelujohtaja Janne
Koski ennustaa jakelupalvelujen
vahvan kasvun jatkuvan myös
kuluvana vuonna.
”Jaettavien tuotteiden määrä nousee
arvioni mukaan 9-10 miljoonaan tuotteeseen”, hän ennakoi.
Osoitteellinen jakelu pitää sisällään
aikakauslehdet, pienpaketit ja yritysten
lähettämät kirjeet kuten laskut. Jakelu
tavoittaa Kaleva Median varhaisjakelun
kattaman alueen.
Postin lakko vuoden 2019 loppusyksyllä lisäsi Kaleva Median jakelupalvelujen kysyntää jonkin verran ja toi
uusia asiakkaita, joista osa jäi palvelujen
vakituisiksi käyttäjiksi.

Aamiainen sänkyyn

Janne Koski kertoo Kaleva Median
jakelupalvelujen pilotoineen viime
vuonna tietyillä alueilla kokonaan
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uudenlaista Breakfast in Bed (Aamiainen sängyssä) -palvelua yhdessä
Antell Oy:n ja Uniresta Oy:n kanssa.
Palvelu toi valmiin aamiaisen styroksilaatikkoon pakattuna asiakkaan oven
taakse varhaisjakelun yhteydessä.
”Palvelu on vielä kehitysvaiheessa,
mutta sai asiakkailta hyvää palautetta”,
hän sanoo.
Vuoden 2019 syksyllä Kaleva Media
otti myös käyttöön jakelupiirien ajantasaisen kannattavuusraportoinnin.
Jokaisen piirin taloudellista kannattavuutta voidaan seurata tarkkailemalla
tilaajatulojen ja jakelukustannusten
välistä suhdetta.
Valtakunnallisessa jakelutoiminnassa Kaleva Media on mukana
Jakeluyhtiö Suomi Oy:n ja PKS Jakelu
Oy:n osakkaana. Muina osakkaina
molemmissa yhtiöissä on toisia
suuria suomalaisia mediataloja.
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Jakelupalvelujen
vahvan kasvun
odotetaan jatkuvan

Ensiksi mainittu yritys toimii valtakunnallisena osoitteellisen jakelun myyntiyhtiönä; jälkimmäinen puolestaan
tavoittelee osoitteellisen jakelun
asiakkaita pääkaupunkiseudulta.
PKS Jakelun etenemiseen vuonna
2019 Janne Koski ei ole täysin tyytyväinen.
”Yritys ei päässyt sille asetettuihin
tavoitteisiin. Esimerkiksi kasvuvauhti jäi
suunnitellusta. Ongelmana pääkaupunkiseudulla on myös rekrytointi – henkilöstön hankkiminen on siellä iso haaste”,
hän toteaa.

Lehtipaino kärsi
kalliista paperista

Huomattavasti kohonnut paperin hinta
tuotti harmia Kaleva Median sanomalehtipainolle vuonna 2019. Paperi kallistui
helmikuussa yhdellä iskulla viidenneksellä. Yllätyksenä nousu ei kuitenkaan
tullut, vaan oli tiedossa jo etukäteen.
Tämän ansiosta paino onnistui hankkimaan paperia varastoon halvemmalla
hinnalla ja näin pehmentämään nousun
vaikutuksia.
Edellisvuonna painoa kiusanneita
paperin saatavuusongelmia ei vuonna
2019 enää esiintynyt. Myös paperin
hinnannousu näyttää paino- ja jakelujohtaja Janne Kosken mukaan jääneen
ainakin tällä kertaa tilapäiseksi.
”Kuluvana vuonna paperin hinta on
tullut selvästi alaspäin”, hän toteaa.
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Käyttöön otettiin jakelupiirien ajantasainen
kannattavuusraportointi

Kallis paperi kannusti painoa hakemaan keinoja hukkapaperin eli makulatuurin vähentämiseen. Säästökampanja
onnistui Kosken mielestä varsin hyvin.
Paperin säästämisen mahdollisti
merkittäviltä osin vuoden 2018 marraskuussa käyttöön otettu Q. I. Press
Controls -järjestelmä, joka pitää sisällään värien, veden ja nelivärirekistereiden suljetun säädön sekä älykkään
esiasettelun.

Painon volyymi
supistui jonkin verran

Lehtipainon toiminnan volyymi supistui
vuonna 2019 jonkin verran aikaisempaan
vuoteen verrattuna. Tätä kuvaa paperin
kulutuksen vähentyminen.
”Kun paperia kului vuonna 2018 noin
7 400 tonnia, oli vastaava luku nyt noin
7 000 tonnia”, laskee Janne Koski.
Kaleva Median omien lehtien lisäksi
painossa tuotetaan Helsingin Sanomien
sekä Ilta-Sanomien ja Iltalehden pohjoisen painokset. Painettavien julkaisujen
lukumäärä nousi vuoden 2019 alussa.
Taustalla on omien julkaisujen määrän
kasvu, kun vuonna 2018 toteutettu yritysjärjestely siirsi Joutsen Median julkaisut
Kaleva Median omistukseen.
”Lisäksi paino tekee jonkin verran
yksittäisiä niin sanottuja spottitöitä”,
huomauttaa Koski.

Sanomalehtipaino
vähensi merkittävästi
paperihävikkiä
Paperin korkea hinta vuonna 2019 kannusti Kaleva Median
lehtipainon etsimään keinoja hukkaan menevän paperin eli
makulatuurin vähentämiseen. Edelleen jatkuvan projektin
tulokset olivat erinomaisia, sillä makulatuurin määrä saatiin
pienentymään reippaasti. Aikaisemmin hukkapaperia kertyi
keskimäärin noin 1 200 kiloa päivässä, mutta nyt määrä
onnistuttiin pudottamaan noin 750 kiloon.
Tuotantopäällikkö Petri Pelkonen kertoo, että aluksi
painossa ryhdyttiin selvittämään syitä makulatuurin syntymiselle. Kävi ilmi, että merkittävin osa hukkapaperista on
niin sanottua alkumakulatuuria, jota tulee eri toimenpiteiden
yhteydessä, kun painokonetta käynnistellään. Oma merkityksensä on toki myös painamisen aikaisilla erilaisilla häiriöillä.
”Lisäksi hävikkiä syntyy painon jälkeen jälkikäsittelyssä.
Tämän korjaamiseksi projekti jatkuu edelleen”, selvittää
Pelkonen.
Makulatuurin määrän pienentämisen keskeisimmäksi
keinoksi osoittautui painokoneen sylinterikierrosten
pudottaminen konetta käynnistettäessä. Kun painokonetta
aikaisemmin ajettiin alussa 10 000 kierrosta tunnissa,
laskettiin nopeus 6 000 kierrokseen tunnissa.
Tärkeää on Petri Pelkosen mukaan myös painokoneen
huolellinen kunnossapito, mihin alettiin kiinnittää entistäkin
suurempaa huomiota.
Paperin säästäminen tietää myös muun muassa vähäisempää värien kulutusta. Kaikella tällä on merkitystä paitsi
taloudellisesti myös ympäristön kannalta.
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Ympäristö
huomioon
kaikessa
toiminnassa
Lehtipaino ja jakelupalvelut on
Kaleva Mediassa yhdistetty samaan
kokonaisuuteen. Tämä selkeyttää
tuotantoketjua, poistaa rajapintoja
sekä luo painon ja jakelun kesken
uusia synergioita. Näin tuotannon
tehokkuus paranee. Tavoitteena on
myös kehittää nykyisiä ja etsiä uusia
kanavia sisältöjen jakeluun.

”Pyrimme huomioimaan ympäristön
kaikessa toiminnassamme. Tähän kuuluu
muun muassa se, että kierrätämme mahdollisimman paljon. Meillä Kaleva Mediassa
ei enää juuri synnykään jätettä, vaan raakaainetta.
Muutamia esimerkkejä tästä: Painopaperirullien päällykset ja hylsyt menevät
uusiokäyttöön. Painamisessa syntyvän
makkelipaperin määrää olemme onnistuneet
pienentämään runsaasti. Makkelia toki syntyy
edelleen jonkin verran. Sen ohjaamme selluvillan raaka-aineeksi tai kierrätyskuiduksi
paperinvalmistukseen. Alumiiniset painolevyt puolestaan kiertävät käytettäviksi
alumiinin tuotannossa.
Lisäksi Graniittitiellä sijaitsevassa sanomalehtipainossamme on suljettu järjestelmä
painokoneen puhdistusvesille. Painossa
myös käytetään ympäristöystävällisiä kemikaaleja ja niitäkin mahdollisimman vähän.
Muutenkin ympäristöasiat ovat Kaleva
Mediassa tärkeällä sijalla.
Tästä kertoo vaikkapa se, että toimitalollamme Solistinkadulla on Leed Platinum
-ympäristöluokitus. Talo on energiatehokas
ja kuluttaa noin neljänneksen vähemmän
energiaa kuin vastaavanlaiset rakennukset
yleensä. Pyrkimys ympäristöystävällisyyteen ohjasi jo toimitalon suunnittelua ja
muun muassa taloteknisiä ratkaisuja.”

Jouko Männikkö
Kiinteistöpäällikkö
Kaleva Media
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Talous- ja
HR-palvelut
Kaleva Median talous- ja HR-palvelut otti
jokapäiväiseen käyttöönsä järjestelmiä, jotka
auttavat sitä tuottamaan yhä parempaa tietoa
yhtiöperheen päätöksenteon ja toiminnan
tueksi. Tämä mahdollistaa tehokkaan
tiedolla johtamisen.
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Nopeampaa
reagointia
muuttuviin
tilanteisiin
Kaleva Median talous- ja HR-palvelut kehitti edelleen
toimintaansa vuoden 2019 aikana. Talous- ja HR-palvelut
tukee yhtiöperheen tiedolla johtamista ja auttaa sitä
reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

T

alousjohtaja Pirjo Kytösalmi
kertoo, että hyvä esimerkki tästä
on yritysjohdolle ja taloushallinnolle tarkoitettu Adaptive Insight
-järjestelmä, joka tuo tietoa liiketoiminnan suunnittelun, kannattavuuden
seurannan ja ennustamisen pohjaksi.
Järjestelmä toimii pilvipalveluna ja
on kytketty Kaleva Median omaan Miilutietovarastoon. Samaan kokonaisuuteen
kuuluu vielä Tableau-niminen business
intelligence -järjestelmä, jonka käyttäjiksi on koulutettu suuri määrä Kaleva
Median työntekijöitä.
”Tiedolla johtaminen on käytännössä
monenlaista mittaamista ja analysointia.
Niiden tulokset ohjaavat päätöksentekoamme ja toimintaamme. Pystymme näin myös reagoimaan tilanteiden
muutoksiin entistä nopeammin”,
sanoo Kytösalmi.

Tärkeä tietosuoja

Pirjo Kytösalmi nostaa myös esille
Kaleva Mediassa suoritetun tietosuojan
auditoinnin, joka varmisti, että EU:n
tietosuoja-asetuksen vaatimukset
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vuodelta 2018 täyttyvät. Tietosuojaa
on yhtiöperheessä myös kohennettu
entisestään.
”Tämä on meillä koko ajan jatkuvan
kehitystyön kohteena. Pyrimme olemaan mahdollisimman hyvä yrityskansalainen myös tietosuojan kannalta”,
hän painottaa.
Tietosuojan korkea taso Kaleva
Mediassa on tärkeä, koska muun
muassa myynti- ja tilausjärjestelmät
sekä verkkolehdet keräävät tietoa
asiakkaista.

Sijoitustoiminta onnistui

Kaleva Median sijoitustoiminta onnistui
vuonna 2019 mainiosti. Markkina-arvon
muutoksilla mitattuna yhtiön sijoitukset
tuottivat 4,5 miljoonaa euroa eli 15,1 prosenttia. Vuoden 2018 tilinpäätökseen
tehdyt arvonalennukset voitiin tämän
vuoksi peruuttaa. Sijoitusten osakepainoa oli talousjohtaja Kytösalmen
mukaan lisätty. Osaketuotot olivatkin
erinomaiset.
Elokuussa Kaleva Media aloitti ytneuvottelut jatkaakseen rakenneuudis-

tustaan, sopeuttaakseen kulurakennettaan ja turvatakseen kannattavan
liiketoiminnan myös tulevaisuudessa.
Neuvottelut saatiin päätökseen syyskuun aikana ja johtivat 23 henkilön
irtisanomiseen. Lisäksi kahdeksan
työntekijää otti vastaan vapaaehtoisen
eropaketin.
”Henkilövähennykset sekä muut
löydetyt kustannussäästöt tuovat yhteensä 3,2 miljoonan euron vuotuisen
säästön, joka ensimmäisen kerran
realisoituu vuoden 2020 aikana”,
toteaa Kytösalmi.
Kaleva Median johto tutki vuoden
2019 aikana myös useita potentiaalisia
yritysostokohteita, mutta niiden kanssa
ei kuitenkaan edetty. Mahdolliset kohteet
eivät sopineet yhtiöperheen strategiaan
tai arvioitiin hinnaltaan liian korkeiksi.
Talousjohtaja Pirjo Kytösalmi mainitsee vielä, että Oulu-lehden ja Kolmiokirjan henkilöstö muutti vuoden 2020
alussa Kaleva Median toimitaloon Solistinkadulle. Sujuvasti toteutunut muutto
koski noin kymmentä ihmistä.

59

Toimintakertomus
ja tilinpäätös
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Hallinto
Yhtiökokous pidettiin 26.4.2019.
Hallitus kokoontui vuonna 2019 kymmenen kertaa.

Hallitus 31.12.2019

Johtoryhmä 31.12.2019

Taisto Riski

Juha Laakkonen

kauppaneuvos, ekonomi, KHT,
jäsen vuodesta 2000,
puheenjohtaja 15.5.2008 alkaen

Carita Antell

KTM, varapuheenjohtaja,
jäsen vuodesta 1997

Antti-Pekka Jauho
professori,
jäsen vuodesta 2000

Kalle Korkeakivi

eMBA, toimitusjohtaja, HHJ,
jäsen vuodesta 1999

Pekka Väisänen

Toimitusjohtaja

Niiles Nousuniemi
Sisältöjohtaja

Janne Koski

Paino- ja jakelujohtaja

Tommi Silfverhuth

Tutkimus- ja kehitysjohtaja

Anna Kärävä

Viestintä- ja kulttuurijohtaja

Pirjo Kytösalmi
Talousjohtaja

KTM, liiketoimintajohtaja (DNA),
jäsen vuodesta 2017

Sari Heinonen

FT, Johtaja,
henkilöasiakkaat (OP Ryhmä),
jäsen vuodesta 2018

Kuvassa Kaleva Median hallituksen jäsenet vasemmalta lukien; Antti-Pekka Jauho,
Kalle Korkeakivi, Pekka Väisänen, Sari Heinonen, Carita Antell ja Taisto Riski
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Hallituksen
toimintakertomus 2019
Toimintaympäristö

Media-alan toimintaympäristö tarjoaa edelleen
paljon haasteita, mutta myös mahdollisuuksia
alan toimijoille. Ala on ollut jo pitkään jatkuvan
muutoksen tilassa.
Murros näkyy vahvimmin painetun median
tuottojen voimakkaana trendilaskuna sekä digimedian kysynnän kasvuna. Perinteisen median
(sanoma- ja aikakauslehdet, kirjat ja lineaarinen
TV) käyttö ja kysyntä vähenee, mikä laskee asteittain painetun median sisältö- ja mainostuottoja
sekä heikentää niiden kannattavuutta. Halukkuus
maksaa digisisällöistä kasvaa ja hinnoittelumallit
kehittyvät, mikä kiihdyttää digitaalisten sisältötuottojen kasvua.
Uudet digitaaliset palvelut ja sovellukset,
nopeammat verkkoyhteydet ja diginatiivien
kasvava osuus väestöstä digitalisoi voimakkaasti median kulutusta. Kuluttajien muuttuvaan
mediankäyttöön pyritään vastaamaan monikanavaisilla mediaratkaisuilla sekä personoidun,
ajasta ja paikasta riippumattoman tarjonnan
kehittämisellä mobiililaitteisiin ja nettiin. Digitalisaatio ja teknologinen kehitys vaatii panostuksia
osaamisen kehittämiseen ja osaavista työntekijöistä kilpaillaan.
Uudet teknologiat muuttavat ansaintamalleja
ja kilpailudynamiikkaa. Erityisesti datan ja analytiikan rooli korostuu kilpailutekijänä. Pääkilpailijat ovat globaaleja alustoja ja teknologiayhtiöitä
ja median toimialarajat ovat osittain hämärtyneet.
Sisältöjen sekä tiedon saatavuus helpottuu ja
nopeutuu, mikä heikentää erityisesti pienten ja
painettuun mediaan keskittyneiden mediatalojen
kilpailuasemaa sekä lisää kilpailua sisältötuotoista
ja mainosinvestoinneista.
Yritysasiakkaita palvellaan kattavammin
markkinointikumppanina. Mainonta automatisoituu ja tehostuu, mikä muokkaa digimainosmarkkinan rakennetta ja hinnoittelua.
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Datan määrä ja merkitys kasvaa, mikä luo
uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja palveluita.
Tieto- ja yksityisyydensuojan vaatimukset kasvavat, mikä aiheuttaa myös muutoksia ja haasteita
erityisesti verkkomainontaan.
Jakelupalveluiden rakenteellinen uudistaminen on merkittävässä asemassa ja siihen etsitään ratkaisuja. Digitalisoitumisen rinnalla myös
painetulla tiedolla, sanoma- ja aikakauslehdillä
on yhä kysyntää ja oma paikkansa markkinassa ja
niiden jakelu on turvattava kustannustehokkaalla
tavalla asuinpaikasta riippumatta. Tällä hetkellä
jakelupalvelua toimitetaan monen toimijan operoimana ja niiden välillä on paljon päällekkäisyyttä taajamissa. Digitalisaatio on pienentänyt
jakeluvolyymeja paketteja lukuun ottamatta.
Kantar TNS Oy:n tutkimuksen mukaan vuonna
2019 mediamainontaan Suomessa käytettiin
yhteensä 1,3 miljardia euroa eli 1,2 % edellistä
vuotta enemmän. Medioiden tavoittavuudessa
sosiaalisen median jälkeen tavoittavin mediaryhmä on digilehdet, kolmantena lineaarinen TV.
Painetut sanoma- ja iltapäivälehdet ovat tavoittavuudessa sijalla 7. Suuria kasvajia ovat verkko- ja
ulkomainonta. Ajankäytöllisesti suurin media on
edelleen lineaarinen TV, toisena painetut ja digitaaliset lehdet ja kolmantena sosiaalinen media.
Tuoreimman IROResearch Oy:n tekemän
tutkimuksen mukaan vastuullista ja luotettavaa
mediaa arvostetaan laajasti kaikissa ikäryhmissä.
Arvostus kokonaisuutena on edelleen hyvin korkealla tasolla: 86 prosenttia vastaajista arvostaa
kotimaisten mediayritysten tuottamia sisältöjä
paljon tai erittäin paljon. Lähes kaikki suomalaiset
(94 %) pitävät tärkeänä, että Suomessa säilyy
vahva ja monipuolinen, suomalaisia sisältöjä
tuottava mediatarjonta. Miltei yhdeksän kymmenestä vastaajasta (88 %) on yhä sitä mieltä, että
kotimaisen mediatarjonnan vähenemisestä olisi
yhteiskunnalle negatiivisia tai erittäin negatiivisia
vaikutuksia.

Uusi kilpailutilanne haastaa toimialan ennen
näkemättömällä tavalla kehittämään liiketoimintaansa, uudistumaan ja verkostoitumaan uusien
kasvun lähteiden löytämiseksi. Mediayrityksiltä
vaaditaan jatkuvaa kehitystyötä, joustavuutta,
uudenlaista ketteryyttä ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. Tarvitaan uusiutumista, uutta
osaamista, uusia liiketoiminta-alueita ja kumppanoitumista uudenlaisten toimijoiden sekä
kuluttajien kanssa.

Konsernin rakenne ja
merkittävät tapahtumat 2019
Kaleva-konserniin kuului vuoden
2019 lopussa seuraavat yhtiöt:
•
•
•
•
•
•
•

emoyhtiö Kaleva Oy
Kaleva365 Oy
Indieplace Oy
Pro Ratas Oy
Offerilla Oy
Kolmiokirja Oy
Oulu-Suorajakelu Oy
(50% omistusosuus)

Kaleva Oy on Kaleva -konsernin emoyhtiö. Se
omistaa konsernin kiinteistöjä ja vuokraa tiloja
sekä tytäryhtiölle että ulkopuolisille. Kaleva Oy
myy konsernin tytäryhtiöille hallintopalveluja.
Elokuussa 2019 Kaleva Oy käynnisti yhteistoimintaneuvottelut koskien Kaleva Oy:tä, Kaleva365
Oy:tä ja Kolmiokirja Oy:tä. Neuvotteluissa käsiteltiin rakenneuudistusta ja kulurakenteen sopeuttamista tavoitteena turvata kannattava liiketoiminta
myös tulevaisuudessa. Neuvottelun tuloksena
päästiin henkilöstö- ja muilla järjestelyillä 3,2
miljoonan euron säästöihin. Neuvottelujen
tuloksena vähennettiin yhteensä 23 henkilöä.
Kaleva365 Oy on Kaleva Oy:n kokonaan omistama
yhtiö, jonka medioihin kuuluu neljätoista pohjoisen julkaisua: Kaleva, Forum24, Lapin Kansa,
Uusi Rovaniemi, Lounais-Lappi, Raahen Seutu,
Raahelainen, Pyhäjokiseutu, Koillissanomat,
Iijokiseutu, Rantalakeus, Siikajokilaakso, Oululehti ja Pudasjärvi-lehti sekä niiden kattavat
digitaaliset kanavat ja palvelut.

Indieplace Oy on Suomen suurin vaikuttajamarkkinoinnin suunnittelutoimisto. Yhteisöön
tarkoin valitut laadukkaat ja suositut vaikuttajat
antavat lukijoille inspiraatiota ja ideoita (bloggaajat, tubettajat, instaajat, snäppääjät ja brändilähettiläät). Kaleva Oy omistaa Indieplace Oy:stä
97,3 prosenttia. Hanna Johnson nimitettiin Indieplace Oy:n toimitusjohtajaksi 2.12.2019 alkaen.
Pro Ratas Oy on sosiaaliseen mediaan ja tulevaisuuden digitaalisiin ratkaisuihin keskittyvä innovatiivinen yritys. Tehokkaan mediamarkkinoinnin
ja videosisällön tuottaminen yhdessä kansainvälisten alustojen kanssa takaa yritysasiakkaille
tavoitettavuuden digitaalisilla markkinoilla. Pro
Ratas Oy:llä on toimipisteet Turussa, Helsingissä
ja Seinäjoella. Kaleva Oy omistusosuus nousi
Pro Ratas Oy:stä 92,6 %:iin.
Offerilla Oy tarjoaa kuluttajille kanavan ostaa
alueellisten palveluiden tarjouksia poikkeuksellisen edulliseen hintaan. Sivuston kautta kuluttajat
voivat ostaa päiväkohtaisesti vaihtuvia tarjouksia
kuten ravintolaillallisia, autohuoltoja tai hiustenleikkauksia. Offerillaa käyttävät yritykset saavat
sen kautta palveluilleen näkyvyyttä ja uusia asiakkaita. Kaleva Oy omistaa Offerilla Oy:stä 55,0%.
Indieplace Oy, Offerilla Oy ja Pro Ratas Oy muuttivat yhteiseen toimitilaan Helsingissä 1.5.2019.
Kolmiokirja Oy on maan johtava ristikkolehtien
kustantaja. Lisäksi Kolmiokirja kustantaa käsityö-, leivonta- ja harrastelehtiä sekä lukemistolehtiä. Kolmiokirja Oy:n valikoimaan sisältyy yli 60
julkaisua. Kolmiokirja Oy on Kaleva Oy:n 100 %:sti
omistama tytäryhtiö.

Hallitus, toimitusjohtaja
ja tilintarkastajat

Konsernin emoyhtiön, Kaleva Oy:n hallitukseen
kuuluivat puheenjohtajana kauppaneuvos Taisto
Riski, varapuheenjohtajana kauppatieteiden maisteri Carita Antell, professori Antti-Pekka Jauho,
toimitusjohtaja Kalle Korkeakivi, johtaja Sari
Heinonen ja liiketoimintajohtaja Pekka Väisänen.
Hallitus kokoontui tilivuoden aikana kymmenen
kertaa.
Kaleva Oy:n toimitusjohtajana toimi Juha
Laakkonen.
Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana
KHT Jari Karppinen.
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Arvio toiminnan merkittävimmistä
riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Omaisuus- ja ympäristöriskien
hallinta sekä hyvä hallintotapa
Kaleva-konsernin emoyhtiön Kaleva Oy:n hallitus
päättää riskienhallinnan periaatteista ja edellyttää, että konserniyhtiöiden toiminnot järjestetään
siten, että riskienhallinnan periaatteita noudatetaan kaikessa konserniin kuuluvassa toiminnassa ja ne koskevat kaikkia konsernissa työskenteleviä henkilöitä.
Hallitus katselmoi riskienhallinnan periaatteet
tarvittaessa ja arvioi merkittävien riskien ajantasaisuuden ja riskien hallintatoimenpiteiden kattavuuden kerran vuodessa.
Kaleva-konsernissa toiminnan tulee perustua
hyväksyttyihin arvioihin, eettisiin periaatteisiin
ja hyvän hallinnon (corporate governance) vaatimuksiin.
Konserniin kuuluvien yhtiöiden ja liiketoimintaalueiden toimintaa ohjaa hallituksen hyväksymä
strategia sekä strategiset, taloudelliset ja lyhyen
sekä pitkän aikavälin tavoitteet. Tavoitteiden
saavuttamista edesautetaan toimintaa tukevien
mittareiden asettamisella ja seurannalla.
Konsernilla on vakuutusohjelma, joka kattaa
kaikkien konserniin kuuluvien yhtiöiden omaisuuden ja liiketoiminnan. Vakuutusohjelma katselmoitiin vuoden 2019 lopussa huomioiden konsernin
kasvanut henkilöstö ja kiinteistökanta sekä uudet
liiketoiminnat.
Kaleva-konsernin tuotannossa syntyvä paperija metallijäte sekä muu hyötyjäte toimitetaan
ympäristöluvan ehtojen mukaisesti teollisuuden
raaka-aineeksi ja kaikki ympäristön kannalta
haitalliset aineet käsitellään asianmukaisesti
ongelmajätteenä.
Strategiset riskit ja
liiketoimintariskit
Maailmantalouden kasvava epävarmuus ja
koronaviruksen laajeneminen pandemiaksi voi
heijastua Suomen taloustilanteeseen ja heikentää konsernin päätuotteiden markkinatilannetta.
Merkittävimmät strategiset riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin, jotka koskevat
sekä kuluttajakäyttäytymisen muutoksia että
suoria ja epäsuoria vaikutuksia yritysasiakkaiden käyttäytymiseen. Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat
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kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin.
IAB:n tilastojen mukaan globaalien toimijoiden,
kuten Facebookin ja Googlen, osuus Suomen digimainosmarkkinasta on jo yli puolet ja ne pyrkivät
edelleen voimakkaaseen kasvuun.
Postin jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset
sanomalehtien varhais- ja päiväjakelussa sekä
kaupunkilehtien jakelussa kasvattavat riskiä
kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tilaajamenetyksille.
Yle jatkaa panostuksiaan kirjoitettuun verkkouutistoimintaan. Tämä voi vähentää sanomalehtien lukemista ja vaikeuttaa sanomalehtien
digitaalisten sisältöjen ansaintaa.
Tietoturva- ja tietosuojariskit
Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvien riskien
merkitys lisääntyy digitaalisen liiketoiminnan
kasvaessa ja on tärkeää panostaa siihen, että
työntekijät osaavat soveltaa tietoturvan ja tietosuojan käytäntöjä päivittäisessä työssään. Vuoden
2019 aikana Kaleva Mediassa toteutettiin tietosuojaa koskeva auditointi ja auditoinnin tulokset
on huomioitu parannuksina konsernin tietosuojaa koskevissa prosesseissa.
Rahoitus ja sijoitukset sekä
niihin liittyvien riskien hallinta
Kaleva Media -konsernilla oli vieraan pääoman ehtoista lainaa vuoden 2019 lopussa 14,14
miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa). Korolliset nettorahoitusvelat ovat 3,1 miljoonaa euroa
(8,5 miljoonaa euroa). Kaleva Oy on suojautunut
korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen korkosuojausjärjestelyn. Konsernin omavaraisuusaste
vuoden 2019 lopussa oli 70,2 % (70,4 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli 4,0 miljoonaa euroa
(1,5 miljoonaa euroa) ja rahavarojen ja rahoitusarvopapereiden yhteismäärä oli 42,25 miljoonaa
euroa (35,86 miljoonaa euroa). Maksuvalmius
on säilynyt hyvällä tasolla koko tilikauden.
Konserniin kuuluvien yhtiöiden myyntisaamisista aiheutuvan luottoriskin merkitys konsernin
tulokseen on vähäinen. Emoyhtiön hallitus on
vahvistanut konsernin sijoitusstrategian ja
sijoituspolitiikan. Sijoituksille pyritään saamaan
markkinoiden keskimääräinen tuotto ja sijoitustoimintaan liittyvää riskiä pyritään hallitsemaan
hajauttamalla sijoituksia osake- ja korkorahastoi-

hin ja muihin sijoituskohteisiin sekä hajauttamalla
sijoitukset maantieteellisesti ja useammalle
varainhoitajalle. Kalevalla on yksi suojaamistarkoituksessa otettu koronvaihtosopimus.
Koronvaihtosopimus kohdistuu yhtiön
pitkäaikaisiin lainoihin.

Konsernin ja emoyhtiön tulos

Konsernin liikevaihto kasvoi 2,9 % vuodesta 2018
ja oli 71,2 miljoonaa (69,2) euroa. Alma Medialta
ja Joutsen Medialta ostetut lehdet vaikuttavat
vuosien 2018 ja 2019 liikevaihdon vertailtavuuteen. Vertailuvuoden 2018 osalta Alma Medialta
hankittu lehtiliiketoiminta on yhdistelty konserniin huhtikuusta 2018 lukien ja Joutsen Medialta
ostetut lehtiliiketoiminta lokakuusta 2018 lukien.
Konsernin kustannustoiminnan liikevaihto oli 51,0
miljoonaa euroa (43,6), paino- ja jakelutoiminnan
liikevaihto 5,9 miljoonaa euroa (12,6) ja muu liikevaihto 14,4 miljoonaa euroa (13,1). Vuoden 2019
tuloslaskelman henkilöstökuluihin on kirjattu
varauksena yt-neuvotteluiden johdosta syntyneitä kertaluonteisia kuluja 0,6 miljoonaa euroa
ja vuoden 2018 liiketoiminnan muihin kuluihin
sisältyy kertaluonteisia kuluja, jotka pääosin
liittyvät vuonna 2018 käytyihin Yt-neuvotteluihin
ja tehtyihin yritysjärjestelyihin. Vuonna 2019 on
aktivoitu Lorien verkkojulkaisualustan kuluja
taseeseen yhteensä 1,1 miljoonaa euroa.
Konsernin suunnitelman mukaiset poistot
olivat yhteensä 8,1 miljoonaa euroa (6,5) ja ne
olivat 1,6 miljoonaa euroa suuremmat kuin
edellisenä vuonna. Kasvu johtuu kasvaneista
liikearvopoistoista sekä tytäryhtiö Pro Ratas Oy:n
konserniliikearvon alaskirjauksesta 1,0 miljoonaa euroa. Konsernin liiketulos oli -1,1 miljoonaa euroa (1,3), mikä on -1,5 prosenttia (1,9%)
liikevaihdosta. Konsernin Tilikauden tulos oli
0,1 miljoonaa euroa (-3,6), mikä on 0,2 prosenttia
(-5,1%) liikevaihdosta.
Konsernin ja emoyhtiö Kaleva Oy:n vuoden
2019 rahoitustuottoihin sisältyy sijoitussalkun
realisoitumaton arvonpalautus 1,45 miljoonaa
euroa (arvonalennus -1,45 miljoonaa euroa
vuonna 2018). Konsernin rahoitustuotot ilman
arvonalentumisen peruutusta olivat 0,9 miljoonaa
euroa (0,3 miljoonaa euroa). Konsernin korkoja rahoituskulut olivat -0,356 miljoonaa euroa
(-0,199 miljoonaa euroa).
Tuloveroja vuodelle 2019 kirjattiin 0,7 miljoonaa euroa tappiollisesta tuloksesta huolimatta.
Tämä johtuu siitä, että emoyhtiö Kaleva Oy:n
tulos on voitollinen ja Bulevardi 22:n osakkeiden

0,5 miljoonaa euron myyntivoitto ei ole verovapaa.
Realisoitumaton sijoitusomaisuutta koskeva
arvonpalautus ei ole veronalainen verotuksessa.
Kaleva365 Oy:n tulos on myös voitollinen ja lisäksi
pakollisten varausten lisäys ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa ja poistoeron purkaminen lisää
verotettavaa tuloa.
Emoyhtiö Kaleva Oy:n liikevaihto vuonna 2019
oli 8,2 miljoonaa euroa (6,8). Kaleva Oy:n liikevaihto muodostuu konserniyhtiöiltä perityistä
toimitilavuokrista ja hallintopalveluveloituksista.
Kaleva Oy:n poistot ja arvonalenemiset olivat 2,1
miljoonaa euroa (1,9). Kaleva Oy:n liiketulos oli
0,9 miljoonaa euroa (0,1) ja 11,1 (1,7 %) prosenttia.
Tilikauden 2019 nettorahoituskulut olivat -332
tuhatta euroa kun sijoitusten arvonpalautuksia
ei huomioida. Vertailuvuonna 2018 konsernin
emoyhtiön Kaleva Oy:n rahoituseriin sisältyy
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:lle myydyn
Erweko Oy:n osakekannan myyntiin liittyvää
luovutustappio -2,8 miljoonaa euroa.

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Konsernin ja emoyhtiö Kaleva Oy:n vuoden 2019
rahoitustuottoihin sisältyy sijoitussalkun realisoitumaton arvonpalautus 1,45 miljoonaa euroa
(arvonalennus -1,45 miljoonaa euroa vuonna
2018). Kaleva Oy:n sijoitussalkkua ei arvosteta
tilinpäätöksessä käypään arvoon vaan käytössä
on hankintamenopohjainen arvostusmalli, jolloin
vain arvonalentumiset ja arvonpalautuksen hankintamenoon saakka huomioidaan kirjanpidossa.
Salkun käypä arvo esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Osake- ja korkomarkkina on korjannut
arvostustasojaan vuoden 2019 aikana ja sijoitussalkku tuotti vuonna 2019 markkina-arvojen
muutoksella mitaten 4,5 miljoonaa euroa ja 15,1 %.
Tulosta voidaan pitää erinomaisena.
Kaleva Media -konsernilla oli vieraan pääoman
ehtoista lainaa vuoden 2019 lopussa 14,1 miljoonaa euroa (15,5 miljoonaa euroa). Kaleva Oy on
suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen
korkosuojausjärjestelyn. Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2019 lopussa oli 70,2 % (70,4 %).
Konsernin liiketoiminnan kassavirta oli 9,6 miljoonaa euroa positiivinen (3,5 miljoonaan euroa) ja
tilikauden rahavarojen muutos oli 4,0 miljoonaa
euroa (1,5 miljoonaa euroa). Positiivinen liiketoiminnan kassavirta mahdollistavat yhtiönperheen
liiketoiminnan kehittämisen edelleen. Rahavarojen ja rahoitusarvopapereiden yhteismäärä oli
42,3 Me (35,9 Me). Maksuvalmius on säilynyt
hyvällä tasolla koko tilikauden.
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Konsernin tunnuslukuja
2019

2018

2017

2016

Liikevaihto, milj. €

71,2

69,2

54,7

52,9

Liikevoitto, milj. €

-1,1

1,3

2,0

15,8

Liikevoitto, %

-1,5

1,9

3,7

29,8

ROI (%)

-0,2

1,8

3,0

33,2

Omavaraisuusaste (%)

70,2

70,4

74,9

73,6

Tunnuslukujen laskentakaavat:
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI)
Tulos ennen veroja ja satunnaisia
eriä+korkokulut ja muut rahoituskulut * 100
Taseen loppusumma – korottomat velat *)
*) Tunnusluvun jakaja on laskettu tilikauden ja
edellisen tilikauden taseen mukaisten arvojen
keskiarvona. Korottomiin velkoihin on laskettu
myös laskennallinen verovelka.
Omavaraisuusaste
Oma pääoma * 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot

Olennaiset tapahtumat
tilikauden päättymisen jälkeen

Kaleva Median organisaatiorakennetta uudistetaan edelleen B2B Asiakasratkaisut toiminnossa läpi koko konsernin. Tavoitteena on tehostaa myynnin toimintaa ja luoda asiakaskokemusta
parantavat myynnin prosessit, segmentointi sekä
tuoteportfolio. Kaleva365 Oy antoi yt-neuvotteluesityksen 10.2.2020 Neuvotteluissa käsitellään
suunnitelmia Kaleva media -konsernin Asiakasratkaisujen B2B -myynnin toiminnan uudelleenorganisoimiseksi sekä kaupunkilehtien organisaation tiivistämiseksi ja tehostamiseksi ja edellä
mainittujen toimenpiteiden seurauksena henkilöstöön mahdollisesti kohdistuvia toimenpiteitä ja
näiden toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia
ja vaihtoehtoja. Tavoitteena on 0,4 miljoonan euron
säästöt konsernitasolla vuoden 2020 loppuun
mennessä. Lisäksi Kaleva Media on päättänyt
ulkoistaa asiakaspalvelunsa Nesenta Oy:lle
1.3.2020 lukien.

Henkilöstö

Kaleva Media –konsernin keskimääräinen
henkilökunnan vahvuus vuonna 2019
oli 655 (696) henkilöä.
Henkilökunnan vahvuus yhtiöittäin:
Kaleva Oy

29 (29)

Kaleva365 Oy

521 (329)

Indieplace Oy

21 (19)

Pro Ratas Oy

41 (41)

Offerilla Oy

15 (17)

Kolmiokirja Oy

16 (17)

Oulun Suorajakelu Oy

12 (12)

Arvio kuluvan tilikauden
liiketoimintojen kehittymisestä

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit tilikaudella 2019
olivat 1,7 miljoonaa euroa (11,9 miljoonaa euroa
vuonna 2018). Investoinnit ovat investointeja
aineettomiin oikeuksiin, joista merkittävin on
verkkojulkaisualusta Lorien ja pienempiä investoinneista koneisiin ja kalustoon, yrityshankintoja
ei tehty tilikauden 2019 aikana.
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Konsernin henkilöstöä
kuvaavat tunnusluvut
2019

2018

2017

2016

Keskimääräinen
lukumäärä
tilikaudella

655

696

525

450

Tilikauden
palkat ja
palkkiot, milj. €

29,0

27,5

20,6

19,3

Vuoden 2020 aikana keskitytään erityisesti
kannattavuuden kohentamiseen ja strategisten
kehityshankkeiden toteuttamiseen. 2020 laaditun
ennusteen mukaan yhtiöperheen kannattavuus
paranee vuonna 2020, mutta liikevaihto kasvaa
suhteessa vuoteen 2019 vain vähän.
Uusi verkkojulkaisualusta Lorien valmistui
vuoden 2019 loppupuolella ja tehostaa maakuntaja paikallislehtien sisällöntuotantoa. Datapohjaista
asiantuntijapalveluiden myyntiä sekä sisältömarkkinointipalveluita kehitetään ja kasvatetaan
osana Kasvun paikka -ohjelmaa. Liiketoimintaa
ja prosesseja ohjataan entistä enemmän analytiikkaa ja dataa hyödyntämällä. Työntekijä- ja
asiakaskokemusta kehittämällä luodaan parempaa brändi- ja työnantajamielikuvaa. Suurimpina
haasteina on valtakunnallinen laskeva trendi sekä
printtilevikissä että mediamyynnissä. Kokonaislevikin kasvu vaatii torjuntavoittoja printtilevikin
kehityksessä ja digitransformaation onnistumisen. Jakelun osalta kustannustehokkuuden
parantamista jatketaan kannattamattomia
jakelupiirejä lakkauttamalla sekä jakelun
yhteistyön toimintamalleja tarkastelemalla.

Selvitys tutkimus- ja
kehitystoiminnan laajuudesta

Kehittäminen ja teknologiat –yksikkö keskittyy
tukemaan liiketoimintoja strategisissa hankkeissa,
teknologian mahdollistamissa toimintamallien
muutoksissa, datan hyödyntämisessä, asiakaskokemuksen parantamisessa ja palvelumuotoilussa
sekä uusien tuottavien liiketoimintamallien kehityksessä. Yksikön toiminnot liittyvät liiketoimintojen kasvun mahdollistamiseen ja kannattavuuden
parantamiseen. Valmisteilla on myös TKI-hanke
Arctify arktisten sisältöjen media-alusta Business
Finlandin kanssa. Verkkojulkaisualusta Lorienin
jatkokehitys vaatii vielä merkittäviä panostuksia
vuonna 2020.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti:
2019

2018

2017

K -sarjan
osakkeet
(1 ääni/osake)

2.217 kpl 2.217 kpl 2.217 kpl

A -sarjan
osakkeet

6.651 kpl 6.651 kpl 6.651 kpl

(ei äänioikeutta paitsi muutettaessa yhtiöjärjestystä siten, että muutos koskee A-sarjan
osakkeen omistajan oikeutta)
A-sarjan osakkeelle maksettava vuotuinen
osinko on kymmenen (10) prosenttia suurempi
kuin K-sarjan osakkeelle maksettava osinko.
Muilta osin A-sarjan osake tuottaa yhtiön varoja
jaettaessa samat oikeudet kuin K-sarjan osake,
jollei yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.
Yhtiön hallussa on 15 kpl K-sarjan osakkeita
ja 45 kpl A-sarjan osakkeita.

Hallituksen esitys
voittovarojen käytöstä

Kaleva Oy:n hallitus esittää, 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. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen
jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu
voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan
vaaranna yhtiön maksukykyä.
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Kaleva Oy konserni
Konsernituloslaskelma
1.1.-31.12.

Konsernitase 31.12.
2019

2019

2018

Liikevaihto
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen muutos
Liiketoiminnan muut tuotot

1.1

71 208 288

69 231 906

1.2

−1 618
603 266

−127 467
115 994

Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

1.3
1.4
1.5
1.6

16 436 203
35 360 828
8 109 584
12 987 692

16 814 150
33 068 250
6 488 254
11 534 504

−1 084 371

1 315 275

1 964 712

−4 409 762

Liikevoitto/-tappio
Rahoitustuotot ja -kulut
Voitto/tappio ennen
tilinpäätössiirtoja ja veroja
Tuloverot
Vähemmistön osuus
Tilikauden voitto/tappio

1.7

1.9

880 340
−701 377
−30 853
148 110

−3 094 487
−597 423
138 088
−3 553 822

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
2.1
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Muut aineettomat hyödykkeet
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
2.2
Maa- ja vesialueet
Omistetut
Vuokraoikeudet
Rakennukset ja rakennelmat
Omistetut
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
2.3
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
2.4
Aineet ja tarvikkeet
Muu vaihto-omaisuus
Pitkäaikaiset saamiset
2.5
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Laskennalliset verosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
2.6
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Laskennalliset verosaamiset
Rahoitusarvopaperit
2.7
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
Vastaavaa yhteensä
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200 524
8 293 398
1 114 233
1 851 410

2018

11 459 565

228 727
12 527 217
1 293 159
481 795

1 901 807
573 473

1 901 807
573 473

23 547 289
14 270 300
8 919

25 031 743
16 174 273
9 179

500
1 357 000
875 081

394 297
56 872
50 000
0
2 262 960
388 804
3 304 270
0
3 926 267

31 246 693

40 301 787

2 232 581
53 993 933

500
1 561 445
875 081

14 530 898

43 690 474

2 437 026
60 658 398

451 169

726 994
58 490

785 484

2 701 764

0
6 032
4 525 920
485 363

5 017 315

7 230 537

4 583 574
2 944
3 640 173

8 226 691

31 246 693
11 003 405
52 633 568
106 627 501

28 876 087

28 876 087
6 987 451
49 893 029
110 551 426
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2019
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
2.8
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
VÄHEMMISTÖOSUUS
PAKOLLISET VARAUKSET
2.9
Eläkevaraukset
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
2.11
Lainat rahoituslaitoksilta
Laskennalliset verovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
2.12
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
Vastattavaa yhteensä
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2018

1 507 560
15 213
70 035 618
148 110
71 706 501

1 507 560
15 213
76 807 332
-3 553 822
74 776 283

38 210

102 401

1 591 224
1 591 224

1 630 646
1 630 646

12 330 000
2 973 246
238 796
15 542 043
1 810 000
4 488 054
3 070 185
2 429 551
5 951 732

Konsernin
rahoituslaskelma

17 749 522
33 291 565
106 627 501

14 140 000
3 035 774
456 276
45 201
1 360 000
4 249 791
3 363 727
2 245 454
5 145 873

17 677 252

16 364 845
34 042 096
110 551 426

2019

2018

148 110

−3 553 822

8 109 584
−449 264

6 488 254
34 059
323 124
4 409 762
597 423
−138 088

Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden voitto / tappio (+/–)
Oikaisut (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuloverot
Vähemmistöosuudet
Muut oikaisut
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

−1 964 712
701 377
30 853
−207 296
6 368 653

Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys/vähennys
Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys
Varausten muutos
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

3 123 104
334 316
381 818
−39 422
10 168 469

−709 495
90 467
−3 460 282
−287 110
3 794 293

−104 680
15 113
−520 265
9 558 637

−115 222
75 238
−262 386
3 491 923

−1 666 989
24 685
−6 532

−6 107 073

Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot (–)
Liiketoiminnan rahavirta

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin (–)
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Ostetut tytäryhtiöosakkeet
Myydyt tytäryhtiöosakkeet
Investoinnit muihin sijoituksiin (–)
Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä
Luovutustulot muista sijoituksista
Muut lyhytaikaiset sijoitukset lis(-) väh (+)
Saadut osingot investoinneista
Investointien rahavirta

−27 032

8 160 713

−1 213 193
250 000
−100 124
250 756

550 621
35 651
−1 089 596

2 035 200
69 487
−4 814 947
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2019
Rahoituksen rahavirta:
Vähemmistön pääomasijoitus
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (–)
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten saamisten lis (-), väh (+)
Maksetut osingot ja muu voitonjako (–)
Myönnetyt lainat
Lainasaamisten takaisinmaksut
Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys / vähennys
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (–)
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

2018

−2 190
−1 020 000
−340 000
−2 840 580
−50 000

3 800 000
−300 000
−2 950 266
2 312 765

−204 745
−4 457 516

2 862 499

4 011 525

1 539 475

6 991 880
11 003 405

5 452 405
6 991 880

Emoyhtiön
tuloslaskelma 1.1.-31.12.
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2019

2018

8 216 317
527 996

LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2 740 695
2 078 097
3 013 276

6 799 808
35 823
8 047
2 742 714
1 895 362
2 073 793

LIIKEVOITTO/-TAPPIO
Rahoitustuotot ja -kulut

1.7

912 244
1 974 231

115 716
-4 046 801

2 886 475
70 298
-330 377
2 626 396

-3 931 085
642 036
-119 089
-3 408 139

VOITTO/TAPPIO ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

1.8
1.9

Emoyhtiön tase
2019
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
2.1
Aineettomat oikeudet
Muut aineettomat hyödykkeet
Ennakkomaksut
Aineelliset hyödykkeet
2.2
Maa- ja vesialueet
Omistetut
Vuokraoikeudet
Rakennukset ja rakennelmat
Omistetut
Koneet ja kalusto
Sijoitukset
2.3
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
2.5
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset
2.6
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Siirtosaamiset
Laskennalliset verosaamiset
Rahoitusarvopaperit
2.7
Muut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
Vastaavaa yhteensä

86 795
974 768
298 482

2018

1 360 045

74 136
1 045 053
159 877

1 901 807
573 473

1 901 807
573 473

23 547 289
1 448 825

25 031 743
1 785 556

14 984 539
1 161 115
875 081

500 000
2 262 960
15 321
381 968
2 554 140

31 246 693

27 471 394

17 020 735
45 852 174

14 552 335
1 367 592
875 081

1 279 066

29 292 578

16 795 009
47 366 653

2 762 960

200 000
4 525 920

4 725 920

2 951 430

205 238
1 042 398
2 547 251

3 794 887

31 246 693
9 721 221
46 682 304

28 876 087

92 534 478

28 876 087
4 262 723
41 659 617
89 026 270
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Emoyhtiön rahoituslaskelma
2019
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Ylikurssirahasto
Edellisten tilikausien voitto/tappio
Tilikauden voitto/tappio
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN
KERTYMÄ YHTEENSÄ

2.8

Vastattavaa yhteensä

1 507 560
15 213
58 804 412
2 626 396
62 953 581

1 507 560
15 213
65 040 176
-3 408 139
63 154 811

6 180 276

6 250 574

6 180 276

6 250 574

794 700
794 700

822 977
822 977

2.9

PAKOLLISET VARAUKSET
2.10
Eläkevaraukset
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Siirtovelat
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat
Siirtovelat
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

2018

2.11
11 310 000
180 000

11 490 000

12 780 000
465 000

13 245 000

2.12
1 470 000
9 220
290 744
8 204 253
320 627
821 077

11 115 922
22 605 922
92 534 478

1 020 000
12 886
272 171
3 641 821
236 372
369 659

5 552 908
18 797 908
89 026 270

Liiketoiminnan rahavirta:
Tilikauden voitto / tappio (+/–)
Oikaisut (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua
Rahoitustuotot ja -kulut
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys/vähennys
Varausten muutos
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot (–)
Liiketoiminnan rahavirta
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–)
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Ostetut tytäryhtiöosakkeet
Myydyt tytäryhtiöosakkeet
Investoinnit muihin sijoituksiin (–)
Saadut pääomanpalautukset tytäryhtiöltä
Luovutustulot muista sijoituksista
Muut lyhytaikaiset sijoitukset lis(-) väh (+)
Saadut osingot investoinneista
Investointien rahavirta

2019

2018

2 626 396

-3 408 139

2 078 097
-444 022
-1 974 231
-70 298
330 377
2 546 320

1 849 008
46 353
-487 165
4 046 801
-642 036
119 089
1 523 912

1 954 376
-28 277
704 347
5 176 766
-83 951
556
21 607
5 114 977

24 779
-187 238
-724 872
636 581
-113 272
69 314
66 057
658 681

-341 264
3 871
-12 204

-1 731 182
71 000
-1 213 193
250 000
-3 380
1 500 000

-25 000
550 621
35 651
211 675

82 600
69 487
-974 668

Rahoituksen rahavirta:
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut (–)
Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (–)
Pitkäaikaisten saamisten lis (-), väh (+)
Maksetut osingot ja muu voitonjako (–)
Myönnetyt lainat
Lainasaamisten takaisinmaksut
Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys / vähennys
Rahoituksen rahavirta

-2 840 580
-720 000
1 000 000
-229 745
127 407

Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys (–)

5 454 060

1 451 015

Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

4 267 152
9 721 211

2 811 708
4 262 723

-1 020 000
3 937 732

-3 000 000
1 020 000
5 100 000
-1 320 000
2 070 460
-2 935 266

831 808
1 767 002

Rahoituslaskelmaa koskevat lisätiedot: lyhytaikaisten lainojen lisäys -rivillä esitetään
konsernitilistä aiheutuva cash pool -velka tytäryhtiöille.

76

77

Tilinpäätöksen
laadintaperiaatteet
Arvostus- ja jaksotusperiaatteet
ja -menetelmät
Konsernitilinpäätös

Konsernitlinpäätökseen sisältyvät emoyhtiön
Kaleva Oy:n lisäksi tytäryhtiöt: Kaleva365 Oy,
Indieplace Oy, Pro Ratas Oy, Offerilla Oy ja
Kolmiokirja Oy.
Kaleva365 Oy:hyn on 31.12.2018 fuusioitunut
Forum24 Oy, Oulun Jakelutoimisto Oy,
Koillisjakelu Oy ja Loistomedia Oy. Loistomedia Oy
on yhdistelty konserniin 1.3.2018 lukien.
Erweko Oy:n osakekanta on myyty 1.10.2018
Koillisjakelu Oy:n tulos ja tase on yhdistetty
konsernin tulokseen ja taseeseen suhteellisen
yhdistelyn menetelmällä omistusosuutta vastaavasti 30.9.2018 saakka, jonka jälkeen omistusosuus nousi 100%:iin. Yhtiö fuusioitiin Kaleva365
Oy:hyn 31.12.2018
Oulun Suorajakelu Oy on yhdistelty konsernin
tulokseen ja taseeseen suhteellisen yhdistelyn
menetelmällä omistusosuutta vastaavasti.
Kaikilla konserniin kuuluvilla yhtiöillä on
yhtenäinen tilikausi 1.1.-31.12.2019.
Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintameno ja
hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero
on esitetty konserniliikearvona. Pro Ratas Oy:n
konserniliikearvosta on tilikauden aikana tehty
1.048.420,89 euron suuruinen alaskirjaus.
Konsernin sisäiset tuotot, kulut, saatavat ja
velat sekä sisäinen myyntivoitto on eliminoitu.
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin
omastä pääomasta ja tilikauden tuloksesta sekä
esitetty omana eränään.

Pysyvien vastaavien arvostaminen

Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty
suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenoon
on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Saadut avustukset on
kirjattu hankintamenon vähennykseksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina
aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty
hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen.
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Poistoajat ovat:
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset
Tuotantokoneet
Muut koneet ja kalusto
Konserniliikearvo

3-5 vuotta
35-40 vuotta
3-25 vuotta
3-10 vuotta
5-10 vuotta

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenot,
joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle
3 vuotta, sekä pienhankinnat (alle 850,00 €) on kirjattu
kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Tuloslaskelman liitetiedot
1.1

Liikevaihto
Toimialoittainen jakauma
Kustannustoiminta
Paino ja jakelutoiminta
Muu myynti

Vaihto-omaisuuden arvostaminen

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen fifo-periaatteen
mukaisesti hankintamenoonsa tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan.

1.2

Rahoitusvälineiden arvostaminen

Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenoon tai
sitä alempaan todennäköiseen arvoonsa. Käypä arvo
on esitetty liitetiedoissa.

1.3

Tuotekehitys- ja pitkävaikutteisten
menojen jaksottaminen

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on aktivoitu pitkävaikutteisiin menoihin kolmen vuoden poistoajalla
hankkeen valmistumishetkestä.

1.4

Eläkejärjestelyt

Henkilöstön eläketurva on järjestetty pääsääntöisesti
työeläkelain mukaan. Osa henkilökunnasta kuuluu
lisäksi Kaleva Oy:n eläkesäännön piiriin. Yhtiön
eläkevastuu oli vuoden 2019 lopussa 0,18 miljoonaa
euroa, mikä on kirjattu pakolliseksi varaukseksi.

Laskennallisten verojen kirjaaminen

Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu
verotuksen ja tilinpäätöksen välisille eroille käyttäen
tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien
verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena.

Rahoituslaskelman laatimisperiaatteet

Rahoituslaskelma on laadittu Kilan yleisohjeen (30.1.2007)
mukaisena rahavirtalaskelmana. Rahoituslaskelmassa
kuvatut rahavarat sisältävät käteisen rahan, rahaksi
tarvittaessa muutettavat pankkisaamiset. Liiketoiminnan
rahavirta on esitetty suoraa esittämistapaa noudattaen.
Rahoituslaskelman esittämistapaa on muutettu epäsuorasta laskelmasta suoraksi ja vertailuvuoden tiedot
on muunnettu vastaamaan tätä tapaa.

Liiketoiminnan muut tuotot
Vuokratuotot
Käyttöom. ja muiden osakkeiden myyntivoitot
Muut tuotot

Materiaalit ja palvelut
Aineet ja tarvikkeet
Ostot tilikauden aikana
Varaston muutos
Ulkopuoliset palvelut

Henkilöstöä koskevat liitetiedot
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
Tiilikauden palkat, palkkiot ja eläkekulut
Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut

Johdon palkat ja palkkiot
Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet

1.5

Konserni
2019

Konserni
2018

Emoyhtiö
2019

Emoyhtiö
2018

50 975 046
5 880 863
14 352 379
71 208 288

43 610 526
12 550 865
13 070 515
69 231 906

8 216 317
8 216 317

6 799 808
6 799 808

60 758
449 264
93 244
603 266

41 868
55 754
18 372
115 994

30 759
444 022
53 215
527 996

20 777
11 000
4 047
35 823

4 460 326
332 698
11 640 085
16 433 109

5 887 302
-313 676
11 240 523
16 814 150

656
656

696
696

29
29

29
29

29 049 963
5 448 073
862 792
35 360 828

27 471 030
4 729 491
867 729
33 068 250

2 318 024
379 905
42 766
2 740 695

2 408 040
305 462
29 212
2 742 714

676 420

873 842

430 499

400 000

1 484 454
1 974 837
1 846 331
411 474
2 392 489
8 109 584

1 373 412
2 301 114
1 188 124
412 037
1 213 569
6 488 254

1 484 454
371 751

1 373 412
364 866

221 893

157 084

2 078 097

1 895 362

8 047
8 047

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
rakennuksista
koneista ja kalustosta
liikearvosta
aineettomista hyödykkeistä
konserniliikearvosta*

*Konserniliikearvon poistoon on vuonna 2019 kirjattu kertaluonteinen
alaskirjaus ProRatas Oy:n hankintamenosta suuruudeltaan 1.048.420,89 e.
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1.6

Liiketoiminnan muut kulut
Toimitilakulut
IT-kulut
Mainonnan ja markkinoinnin kulut
Matkakulut
Muut liiketoiminnan kulut

Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus
Veroneuvonta
Muut palvelut

1.7

Rahoitustuotot ja -kulut
Osinkotuotot
Muilta
Osinkotuotot yhteensä

Konserni
2019

Konserni
2018

Emoyhtiö
2019

Emoyhtiö
2018

2 099 247
3 434 398
1 691 815
1 786 911
3 975 321
12 987 692

1 869 733
3 095 441
1 991 201
940 792
3 637 338
11 534 504

859 498
1 070 138
47 874
81 857
953 909
3 013 276

673 536
482 477
41 791
86 746
789 243
2 073 793

73 900
28 705
16 200
118 805

58 260
170 662
228 922

36 000
18 555
7 200
61 755

27 800
91 725
119 525

35 651
35 651

225 438
225 438

35 651
35 651

90 438
90 438

Muut korkotuotot
Saman konsernin yrityksiltä
Muilta
Korkotuotot yhteensä

239 175
239 175

54 288
54 288

407
224 211
224 618

59
48 305
48 363

Muut rahoitustuotot
Muilta
Muut rahoitustuotot yhteensä

594 848
594 848

37 474
37 474

594 848
594 848

37 421
37 421

Rahoitustuotot yhteensä

869 674

317 200

855 117

176 222

-176 004
-176 004

-124 782
-124 782

-2 400
-149 448
-151 848

-1 512
-121 323
-122 835

-125 102

-3 110 723
-26 362

-125 102

-2 611 226
-26 322

Korkokulut
Saman konsernin yrityksille
Muille
Korkokulut yhteensä
Muut rahoituskulut
Arvonalentumiset pysyvien
vastaavien sijoituksista*
Lyhytaikaisten sijoitusten myyntitappiot
Arvonalentumiset vaihtuvien
vastaavien rahoitusarvopapereista**
Arvonalennusten palautus**
Muut rahoituskulut
Muut rahoituskulut yhteensä

-1 417 935
1 451 481
-55 338
1 271 041

-47 160
-4 602 180

-1 417 935
1 451 481
-55 418
1 270 961

-44 706
-4 100 189

*Emoyhtiön vertailuvuoden rahoituskuluihin on kirjattu Erweko Oy:n luovutustappio. Yhtiön osakekanta myyntiin 1.10.2018
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:lle. **Vuonna 2018 kirjattu arvonalennus on palautettu rahoitustuottoihin 2019.

Rahoituskulut yhteensä
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
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1 095 037
1 964 712

-4 726 962
-4 409 762

1 119 114
1 974 231

Konserni
2019
1.8

Konserni
2018

Emoyhtiö
2019

Emoyhtiö
2018

70 298
0
70 298

−357 964
1 000 000
642 036

319 651
10 726
0
330 377

110 355
8 734
0
119 089

Tilinpäätössiirrot
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus
Konserniavustus

1.10 Tuloverot
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta
Tuloverot aikaisemmilta tilikausilta
Laskennalliset verovelat

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet/tavarat

675 015
−7 670
34 032
701 377

466 368
2 032
129 023
597 423

394 296
56 872
451 168

726 994
58 490
785 484

Pysyvien vastaavien erittely
Aineettomat hyödykkeet, konserni

Hankintameno 1.1.2019
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2019

Liikearvo

Konserniliikearvo

Aineettomat
oikeudet

Muut
aineettomat
hyödykkeet

Yhteensä

9 194 154

7 898 594
34 606

1 625 516
72 797

3 238 965
1 496 436

21 957 230
1 603 838

9 194 154

−12 512
7 920 688

1 698 312

−1 120
4 734 281

−13 632
23 547 436

Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.2019
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja
arvonal. 31.12.2019

−1 217 729
−1 846 331

−3 347 803
−2 409 582

−1 396 789
−100 999

−1 464 011
−304 627

−7 426 332
−4 661 539

−3 064 060

−5 757 385

−1 497 788

−1 768 638

−12 087 871

Kirjanpitoarvo 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2018

6 130 094
7 976 425

2 163 304
4 550 791

200 524
228 727

2 965 643
1 774 954

11 459 565
14 530 898

-4 223 024
-4 046 801
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Aineettomat hyödykkeet, emoyhtiö
Liikearvo

Konserniliikearvo

Hankintameno 1.1.2019
Lisäykset
Hankintameno 31.12.2019
Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.2019
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonal. 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2018

Aineettomat
oikeudet

Aineelliset hyödykkeet, emoyhtiö
Yhteensä

561 272
49 200
610 472

Muut
aineettomat
hyödykkeet
1 537 846
253 672
1 791 518

−487 136
−36 541
−523 677

−332 917
−185 352
−518 268

−820 053
−221 893
−1 041 946

86 795
74 136

1 273 250
1 204 930

1 360 045
1 279 066

2 099 118
302 872
2 401 990

Hankintameno 1.1.2019
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2019

Rakennukset

Koneet ja
kalusto

2 475 280

31 146 178

32 301 416
94 165
−34 510
32 361 072

2 475 280

Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.2019
Tilikauden poisto
Arvonalennukset
Kertyneet poistot ja arvonal. 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2018

31 146 178

−6 114 435
−1 484 454

2 475 280
2 475 280

Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo 31.12.2019
Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo 31.12.2018

−7 598 889

−16 127 143
−1 848 529
−115 100
−18 090 772

23 547 289
25 031 743

14 270 300
16 174 273

Muut
aineelliset
hyödykkeet
9 179
−260
8 919

2 475 280

31 146 178

2 475 280

31 146 178

5 183 662
38 392
−20 231
5 201 823

38 805 120
38 392
−20 231
38 823 280

−6 114 435
−1 484 454
−7 598 889

−3 398 106
−354 892
−3 752 998

−9 512 541
−1 839 345
−11 351 887

23 547 289
25 031 743

1 448 825
1 785 556

27 471 394
29 292 578

Kertyneet poistot ja
arvonalennukset 1.1.2019
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonal. 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2018

2 475 280
2 475 280

Muut
aineelliset
hyödykkeet

Yhteensä

12 576 084
14 091 371

Sijoitukset, konserni

65 932 053
94 165
−34 770
65 991 448

40 301 787
43 690 474

Hankintameno 1.1.2019
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2018

Osuudet
osakkuusyhtiöissä
500

Saamiset
osakkuusyhtiöiltä

Muut
saamiset

Yhteensä

875 081

500

Muut
osakkeet
ja osuudet
1 561 445
2 032
−206 477
1 357 000

875 081

2 437 026
2 032
−206 477
2 232 581

500
500

1 357 000
1 561 445

875 081
875 081

2 232 581
2 437 026

Muut
saamiset

Yhteensä

875 081

500

Muut
osakkeet
ja osuudet
1 367 592
−206 477
1 161 115

875 081

2 243 173
−206 477
2 036 696

500
500

1 161 115
1 367 592

875 081
875 081

2 036 696
2 243 173

Sijoitukset, emoyhtiö

12 576 084
14 091 371

Hankintameno 1.1.2019
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2019
Kirjanpitoarvo 31.12.2018
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Koneet ja
kalusto

Yhteensä

−22 241 578
−3 332 982
−115 100
−25 689 661
8 919
9 179

Rakennukset

Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo 31.12.2019
Tuotannon koneiden ja laitteiden tasearvo 31.12.2018

Aineelliset hyödykkeet, konserni
Maa-alueet

Hankintameno 1.1.2019
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31.12.2019

Maa-alueet

Osuudet
osakkuusyhtiöissä
500

Saamiset
osakkuusyhtiöiltä
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Saamisten erittely

Omistukset
muissa yrityksissä

Konserni
2019
2.5

Yhtiön
omistusosuus-%

Oma
pääoma

Tilikauden
tulos

100
97
93
55
100

9.263.926,79
259.481,45
-671.790,85
69.237,19
382.243,24

793.441,00
-132.205,29
-653.980,70
71.687,49
217.413,58

Konserniyritykset
Kaleva365 Oy, Oulu
Indieplace Oy, Helsinki
Pro Ratas Oy, Turku
Offerilla Oy, Helsinki
Kolmiokirja Oy, Oulu

2.7

Yhtiön
omistusosuus-%

Oma
pääoma

Tilikauden
tulos

50

54.959,99

-9.261,53

Oulu-Suorajakelu Oy, Oulu

Kaikki osakkuusyhtiöt on yhdistelty emoyhtiön konsernitilinpäätökseen.

Konsernia koskevat liitetiedot
KalevaMedia-konsernin emoyhtiö on Kaleva Oy, kotipaikka Oulu.
KalevaMedia-konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa
KalevaMedia-konsernin pääkonttorista osoitteesta Solistinkatu 4, 90140 Oulu.

Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Pääomalainasaamiset
Yhteensä

Emoyhtiö
2018

500 000
500 000

200 000
200 000

2.8

Saamiset muilta
Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Laskennallinen verosaaminen
Yhteensä

50 000
2 262 960
388 804
2 701 764

4 531 952
485 363
5 017 315

2 262 960

4 525 920

2 262 960

4 525 920

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

2 701 764

5 017 315

2 762 960

4 725 920

381 968
381 968

218 050
1 000 000
1 218 050

15 321

29 586

Lyhytaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Yhteensä
Saamiset muilta
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

3 951 011
7 255 280

3 640 173
8 226 691

2 554 140
2 569 462

152 031
2 395 220
2 576 838

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

7 255 280

8 226 691

2 951 430

3 794 887

31 246 693
31 246 693
34 282 716

28 876 087
28 876 087
29 370 258

31 246 693
31 246 693
34 282 716

28 876 087
28 876 087
29 370 258

2 262 960
905 832
782 218
3 951 011

2 262 960
351 917
1 025 296
3 640 173

2 262 960

2 262 960

291 180
2 554 140

132 260
2 395 220

388 804
388 804

485 363
485 363

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit
Sisältää rahasto-osuuksia
Käypä markkina-arvo 31.12.
Siirtosaamiset
Siirtosaamisten olennaiset erät
Kauppahintasaamiset
Tilityssaamiset
Muut

Laskennalliset verosaamiset
Tilinpäätössiirroista
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Emoyhtiö
2019

Emoyhtiö on antanut pääomalainaehtoista lainaa tytäryhtiölle. Lainan vuosikorko on 5 %.

Indieplace Oy:n omistusosuutta on kasvatettu 2,2 %-yksiköllä toukokuussa 2019.
Pro Ratas Oy:n omistusosuutta on kasvatettu 39,6 %-yksiköllä marraskuussa 2019.

Osakkuusyritykset

Konserni
2018

3 304 270

4 583 574
2 944
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Konserni
2019
2.9

Konserni
2018

Emoyhtiö
2019

Emoyhtiö
2018

Oma pääoma
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoma 31.12.
Ylikurssirahasto 1.1.
Ylikurssirahasto 31.12.
Sidottu oma pääoma yhteensä

Vapaa oma pääoma
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.
Osingonjako
Vanhentuneet osingot
Vähemmistöosuuden lunastus*
Edellisen tilikauden virheen oikaisu**
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.

Taseen vastattavien liitetiedot
2.10
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta.

1 507 560
1 507 560

1 507 560
1 507 560

1 507 560
1 507 560

1 507 560
1 507 560

15 213
15 213

15 213
15 213

15 213
15 213

15 213
15 213

1 522 773

1 522 773

1 522 773

1 522 773

73 253 510
−2 840 580
12 954
2 124
−392 390
70 035 618

79 757 598
−2 950 266

61 632 038
−2 840 580
12 954

67 975 442
−2 935 266

58 804 412

65 040 176

76 807 332

2.11

Pakolliset varaukset
Eläkevaraukset

Konserni
2019

Konserni
2018

Emoyhtiö
2019

Emoyhtiö
2018

1 591 224
1 591 224

1 630 646
1 630 646

794 700
794 700

822 977
822 977

14 140 000
3 035 774
501 478
17 677 252

11 310 000

12 780 000

180 000
11 490 000

465 000
13 245 000

9 000 000
9 000 000

6 975 000
6 975 000

9 000 000
9 000 000

8 203 509
8 203 509

2 412
3 639 409
3 641 821

Työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksusta aiheutuneet
velvoitteet on kirjattu taseeseen pakolliseksi varaukseksi.
2.12

Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta
Laskennallinen verovelka
Muut pitkäaikaiset velat

12 330 000
2 973 246
238 796
15 542 043

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
*Indieplace Oy:n vähemmistöosuuksien lunastus
**Kaleva365 Oy, Offerilla Oy sekä ProRatas Oy korjaukset voittovaroihin

Tilikauden tulos
Vapaa oma pääoma yhteensä
Oma pääoma yhteensä
Vähemmistöosuus

148 110
70 183 728
71 706 501
38 210

Lainat rahoituslaitoksilta

−3 553 822
73 253 510
74 776 283
102 401

2 626 396
61 430 807
62 953 581

−3 408 139
61 632 038
63 154 811

2.13

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta

Voitto edellisiltä tilikausilta
Tilikauden voitto
Aktivoidut kehittämismenot

Emoyhtiön osakepääoma jakautuu
osakelajeittain seuraavasti:
K-sarja ( 1 ääni / osake)
A-sarja (ei ääniä )
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31.12.2019
58 804 412
2 626 396
−145 645
61 285 162

2217 kpl
6651 kpl

31.12.2018
65 040 176
−3 408 139

Siirtovelkojen olennaiset erät
Palkat sosiaalikuluineen
Korot
Verot
Muut

61 632 038

2217 kpl
6651 kpl

Lyhytaikaiset velat
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat
Muut velat
Velat muille
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat

Jakokelpoinen vapaa oma pääoma

2.14

6 975 000
6 975 000

Laskennalliset verovelat
Tilinpäätössiirroista

1 810 000
4 488 054
3 066 781
2 443 560
5 951 732
17 760 127

1 360 000
4 249 791
3 363 727
2 245 454
5 145 873
16 364 845

1 470 000
9 220
291 488
320 627
821 077
2 912 412

1 020 000
12 886
272 171
236 372
369 659
1 911 088

5 208 268
18 345
275 190
449 930
5 951 732

4 446 185

273 958

270 151
429 537
5 145 873

420 783
14 998
199 953
185 344
821 077

2 973 246
2 973 246

3 035 774
3 035 774
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95 701
369 659

Vakuudet ja vastuusitoumukset
Konserni
2019

Konserni
2018

Emoyhtiö
2019

Emoyhtiö
2018

Velat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä kiinteistöön
Rahalaitoslainat
Annetut kiinnitykset

12 511 000
28 141 031

15 500 000
28 141 031

12 780 000
28 141 031

13 800 000
28 141 031

Velat yhteensä
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä

12 511 000
28 141 031

15 500 000
28 141 031

12 780 000
28 141 031

13 800 000
28 141 031

1 082 331
6 750 000
7 832 331

1 082 331
6 750 000
7 832 331

1 082 331
6 750 000
7 832 331

1 082 331
6 750 000
7 832 331

529 389
529 389

525 000
1 360 000
529 389
2 414 389

529 389
529 389

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Pankkitakaukset omasta puolesta
Koronvaihtosopimus omasta puolesta

Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen
Yhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina 2012 ja 2018 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista
tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistön verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana.
Vastuun enimmäismäärä on 3 102 151,83 euroa ja viimeinen tarkistusvuosi on 2027.
Suojaavien johdannaisten liitetiedot
Suojattava kohde:
Laina, 9 miljoona euroa, 09.08.2017 - 15.01.2030, korko 12 kk euribor +1,170%-yksikköä.
Suojaava johdannainen:
Koronvaihtosopimus nimellismäärä 6,75 miljoona euroa, 10.08.2016 -15.1.2030,
yhtiö saa 1 v euribor korkoa ja maksaa kiinteää korkoa.
Sopimuksen käypä arvo tilinpäätöshetkellä -236.409,76 euroa.
Suojaustyyppi: rahavirran suojaus
Koronvaihtosopimuksen kassavirrat kirjataan tulosvaikutteisesti
samoilla periodeilla kuin suojatun lainan korkovirrat.

Samaan konserniin kuuluvien yritysten
puolesta annetut vakuudet ja takaukset
Valuuttatermiinitakaus
Pankkitakaukset
Muut takaukset

525 000
1 360 000
529 389
2 414 389

Muiden puolesta annetut vakuudet
Vuokratakaukset

Muut vastuusitoumukset
Vuokravastuut
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä

34 633
34 633

34 633
34 633

244 779
225 527
470 306

115 527
232 356
347 883

83 886
104 858
188 744

62 914
188 744
251 658

591 816
647 479
1 239 294

216 732
351 028
567 760

280 296
280 628
560 924

21 021
15 751
36 773

Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat

Tuotantokoneiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti 3 vuoden leasingsopimuksia, joihin ei liity lunastusehtoja.
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Tilintarkastuskertomus

Tilinpäätöksen
allekirjoitukset

Kaleva Oy:n yhtiökokoukselle
Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto
Oulussa maaliskuun 13. päivänä 2020

Taisto Riski

Antti-Pekka Jauho

Carita Antell

Kalle Korkeakivi

Juha Laakkonen

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Oulussa maaliskuun 13. päivänä 2020

Ernst & Young Oy
Tilintarkastusyhteisö

Sari Heinonen

Pekka Väisänen

Olemme tilintarkastaneet Kaleva Oy:n (y-tunnus
0187274-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.- 31.12.
2019. Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että
emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös
antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä
emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa
noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä niiden Suomessa noudatettavien
eettisten vaatimusten mukaisesti jotka koskevat
suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan
olemme hankkineet lausuntomme perustaksi
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen
ja toimitusjohtajan velvollisuudet
Jari Karppinen
KHT
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Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean
ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien
tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten
mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat
tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen,
jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä
laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja
konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös
on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen.
Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen
perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole
muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen
varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme.
Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso,
mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa.
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä
tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella
odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita
käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.
Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista
harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:
• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen
virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi
tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää
havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että
virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää
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havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä
yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen
esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen
kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta
pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin
nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että
pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai
konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja
niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista
laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme
tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai
olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta,
joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaansa. Jos
johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat
tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme.
Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat
tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei
emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa.
• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä
esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä,
kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa
oikean ja riittävän kuvan.

kuuluvia yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta
taloudellisesta informaatiosta pystyäksemme
antamaan lausunnon konsernitilinpäätöksestä.
Vastaamme konsernin tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittamisesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.
Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun
muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet,
jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet
Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta
informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio
tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä
tehdessämme arvioida, onko muu informaatio
olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan
olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on
lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu
sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu
toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien
säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella
johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on
olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava
tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen
raportoitavaa.
Oulussa 23. maaliskuuta 2020
Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

• hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin

Jari Karppinen
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