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Kaleva-konserni muodostuu:
 Emoyhtiö Kaleva Oy:stä
 Medialiiketoimintaa 
 harjoittavasta Kaleva365 Oy:stä
 Painotalo Erweko Oy:stä
 Kaupunkilehti Forum24 Oy:stä
 Oulun Jakelutoimisto Oy:stä
 Suomen suurimmasta blogi-
 yhteisöstä Indieplace Oy:stä.

Kalevan mediat printissä ja digissä 
tavoittavat viikoittain kaikkiaan 379 000 
lukijaa ja kävijää. 

379 000

Kaleva-konserni on nykyaikainen 
monimediayhtiö, joka tuottaa kiinnostavia 
ja puhuttavia sisältöjä niin painetussa kuin 
digitaalisessa muodossa. 

Yhtiön lehtiliiketoiminnan päätuotteet 
ovat Suomen neljänneksi suurin seitsen-
päiväinen sanomalehti Kaleva sekä oulu-
lainen kaupunkilehti Forum24. Digitaali-
sen liiketoiminnan päätuote Kaleva.fi on 
Pohjois-Suomen suurin verkkopalvelu.
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Plussat ja
miinukset
vuodelta 2016

Toimitusjohtajan katsaus | Jukka Haapalainen

Kiitän Kalevan asiakkaita ja 
lukijoita luottamuksesta meitä 
kohtaan. Kalevan henkilökunnalle, 
kumppaneille ja omistajille osoitan 
kiitokseni hyvästä yhteistyöstä ja 
panoksesta menestyksemme hyväksi. 
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Alma Median osakkeiden myynti
Kaleva oli hankkinut varsin huomattavan määrän Al-
ma Media Oyj:n osakkeita useammassa erässä vuo-
desta 2009 lähtien. Olimme Alman kolmanneksi suu-
rin omistaja 7,26 prosentin osuudellamme. Vuoden 
2016 joulukuussa myimme kaikki Alman osakkeem-
me Kustannusosakeyhtiö Otavalle 30,7 miljoonalla 
eurolla. Halusimme keventää sijoitussalkkuamme ja 
osakkeista saamamme hinta vastasi tavoitetaso-
amme.  Kaupasta syntyi noin 170 000 euron myynti-
voitto. Osakkeet toivat meille omistuksemme aikana 
myös yhteensä noin 10 miljoonan euron osingot.

Karjasillan tonttia koskevan
kaupan varmistuminen
NCC Rakennus Oy:n ja Kalevan välinen kauppa koski-
en omistamaamme Lekatien kiinteistöä varmistui al-
kuperäisin ehdoin. Kaiken kaikkiaan kauppa on arvol-
taan noin 14 miljoonaa euroa. NCC suunnittelee ra-
kentavansa ostamalleen tontille kymmenen kerros-
taloa. Aluetta ryhdytään kutsumaan Ahjo-Kalevaksi.

Kalevan taseen vahvistuminen
Taseemme vahvistui entisestään osake- ja kiinteistö-
kaupan tuloksena. Omavaraisuusasteemme on 73,6 
prosenttia.

Mediamyynti menestyi
keskimääräistä paremmin
Painetun median puolella mediamyyntimme supistui 
pari prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen, mutta 
silti menestyimme kohtuullisesti ja valtakunnallista 
keskiarvoa paremmin. Mediamyyntiämme vilkastutti-
vat muutamien suurten liikkeiden avaaminen Oulus-
sa. Digitaalisessa mediassa vertailukelpoinen myyn-
timme kasvoi 14,5 prosenttia edellisvuodesta.

Joutsen Median Painotalon
liiketoiminnan ostaminen
Huhtikuussa toteutetun liiketoimintakaupan myötä 
Joutsen Median Painotalo Oy:n liiketoiminta siir-
tyi Erwekolle. Järjestelyyn sisältyy muun muas-
sa Joutsen Media -konserniin kuuluvan Kolmiokir-
ja Oy:n noin 70 aikakauslehden painaminen. Kaup-
pa kasvattaa Erwekon liikevaihtoa vuositasolla ar-
violta 2 miljoonalla eurolla.

Helsingin Sanomat lehtipainon
ja jakelun asiakkaaksi
Kaleva aloitti Helsingin Sanomien painamisen ja ja-
kelun Pohjois-Suomen osalta vuoden 2016 lokakuus-
sa. Yhteistyömme on sujunut kitkatta.

Uuden toimitalon rakentaminen alkoi
Kalevan uuden toimitalon rakentaminen Karjasillal-
le käynnistyi vuoden 2016 loppukesällä. Talon valmis-
tuminen kuluvan vuoden lopulla merkitsee päätepis-
tettä pitkälle prosessille, johon on kuulunut Kirkkoka-
dun ja Lekatien kiinteistöjen myynti sekä ison painolai-
toksen rakentaminen Graniittitielle. Tontteineen uusi 
toimitalomme on noin 10 miljoonan euron investointi. 

Erwekon orastava suunnanmuutos
Painoyhtiö Erwekolle vuosi 2016 oli edelleen haas-
tava. Alan markkinat jatkoivat supistumistaan. Vuo-
den loppupuolella Erweko osoitti kuitenkin merkke-
jä käänteestä parempaan. Yhtiö ylitti marras- ja jou-
lukuussa budjettinsa. Erwekolle viime vuosi mer-
kitsi jokseenkin täydellistä uudistumista. Se muun 
muassa keskitti offset-painotoimintansa kokonaan 
Ouluun ja hankki merkittävästi lisää digipainokapa-
siteettia.

Konsernin liikevaihto jäi alle budjetin
Kaleva-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 52,9 
miljoonaa euroa – noin miljoona euroa vähemmän 
kuin edellisvuonna ja alle budjetin. Konsernin opera-
tiivinen liikevoitto oli vajaat 2,0 miljoonaa euroa. 

Liikevoittoa kertyi nyt 15,8 miljoonaa euroa, kun 
vastaava luku vuotta aiemmin oli 2,5 miljoonaa eu-
roa. Huomattava nousu johtuu satunnaisista myynti-
voitoista, joita konsernissa syntyi Karjasillan kiinteis-
tön ja eräiden Erwekon painokoneiden myynnistä. 

Kaleva-konsernin tulos vuonna 2016 ennen ti-
linpäätössiirtoja ja veroja oli 28,9 miljoonaa euroa. 
Vuotta aikaisemmin luku oli 3,5 miljoonaa euroa. Vii-
me vuoden tulosta kasvatti merkittävästi Alma Medi-
an osakkeisiin aikaisemmin tehdyn arvonalennuksen 
purkautuminen, kun ne myytiin Otavalle.

Painosmäärien ja tuottojen
lasku lehtipainossa
Sanomalehtipaino toimi edelleen jokseenkin täy-
dellä kapasiteetilla. Sen tuotantomäärä ja liikevaih-
to kuitenkin supistuivat hieman. Syynä olivat moni-
en Kalevassa painettavien lehtien pienentyneet pai-
nokset ja myös ilmestymiskertojen harveneminen.

”Jätän Kalevan yhdeksän vuoden työrupeaman taak-
seni haikeana, mutta hyvällä mielin. Olemme yhdes-
sä kohdanneet monta haastetta, joista olemme tai-
dolla ja tahdolla selviytyneet voittajina.

Kiitos teille kaikille Kalevassa, Erwekossa, Forum 
24:ssä ja Indieplacessa. Olette tehneet upeata työtä 
haastavassa toimintaympäristössä.    

Toivotan Kalevalle, Kaleva-konsernin henkilökun-
nalle ja seuraajalleni Juha Laakkoselle mitä parhain-
ta menestystä tulevina vuosina.”

Jukka Haapalainen

Kalevan toimitusjohtaja Jukka 
Haapalainen tarkastelee kat-
sauksessaan viime vuoden 
tapahtumia. Monissa asioissa
Kaleva onnistui hyvin, mutta 
toki myös parannettavaa jäi.
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K aleva Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu vuoden 2017 huh-
tikuun alussa. Jukka Haapalaisen jäädessä eläk-

keelle ryhtyy yhtiötä luotsaamaan Juha Laakkonen. 
Laakkonen siirtyy Kalevaan ohjelmistoyhtiö Nortal 

Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Aiemmin hän on työs-
kennellyt rovaniemeläisessä Lappset Group Oy:ssä – 
viimeksi sen toimitusjohtajana. Lappset on yksi maa-
ilman johtavista leikki- ja liikuntapaikkavälineiden val-
mistajista.

Uusi toimitusjohtaja on syntynyt Oulussa ja hänellä 
on kaupallisen ja teknisen alan tutkinnot. 

Juha Laakkonen
aloittaa toimitus-
johtajana

8



9

Juha Laakkonen
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Kyösti Karvonen

Niiles Nousuniemi

Kalevan toimituksen tekemä
juttu ylitti valtakunnallisen
uutiskynnyksen 68 kertaa
vuonna 2016.

68x
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Yhteiskunnallinen ilmapiiri on Suomessa viime vuosi-
na selvästi kärjistynyt. Tämä heijastuu myös media-

talojen – näiden joukossa Kalevan – toimituksiin, joiden 
toimintaympäristö on muuttunut paljon aikaisempaa ki-
reämmäksi. 

Päätoimittaja Kyösti Karvonen kertoo, että ulkopuoli-
nen paine toimitusta kohtaan on kasvanut. Kärjekästä ja 
täysin asiatontakin palautetta tulee aiempaa enemmän. 
Tämä näkyy etenkin maahanmuuttoa koskevien juttu-
jen yhteydessä. Sinänsä tiiviimpi vuorovaikutus lukijoiden 
kanssa on Karvosen mielestä tervetullutta.

”Nykyisessä tilanteessa tosiasioihin pohjautuvan ja 
laadukkaan sekä virheensä korjaavan journalismin tär-
keys korostuu entisestään”, päätoimittaja painottaa. 

Isoista uutisista ei viime vuonna brexiteineen, trumpei-
neen, terrori-iskuineen ja olympialaisineen ollut puutet-
ta. Myös paikalliset oululaiset asiat puhuttivat koko Suo-
messa. Karvonen mainitsee muun muassa tapaus Olivi-
an, jonka Kalevan toimitus nosti esille. Olivia oli joutunut 
lapsena isänsä hyväksikäyttämäksi ja tullut tämän seu-
rauksena useita kertoja raskaaksi. Viranomaiset eivät 
kuitenkaan olleet puuttuneet asiaan.

”Toimittaja Susanna Kemppainen teki tämän jutun pa-
rissa töitä kolmen kuukauden aikana. Tapaus Olivia oli 
skandaali, jonka paljastuminen johti laajoihin selvityksiin. 
Se myös osoitti, että journalismilla on edelleen vaikutus-
ta”, toteaa Karvonen.

Työn noteeraminen luo brändiä

Lännen Media -yhteistyö, jossa Kaleva on mukana, toimii 
Kyösti Karvosen mielestä erittäin hyvin. Se vapauttaa toi-
mituksen voimavaroja paikallisten ja alueellisten uutis-
ten perusteelliseen käsittelyyn. Kalevan toimituksen ta-

voitteena on, että ainakin kerran viikossa sen tekemä jut-
tu ylittää valtakunnallisen uutiskynnyksen. Vuonna 2016 
näin tapahtui 68 kertaa, joten tavoite ylittyi komeasti. 

”Työn noteeraminen on tärkeää Kalevan brändin ja toi-
mituksen hengen kannalta”, hän huomauttaa.

Päätoimittaja Karvonen on tyytyväinen myös Kale!n vii-
me vuonna saavuttamaan suosioon. Kalevaa tilaamatto-
miin talouksiin kerran viikossa jaettava lehti on löytänyt 
paikkansa ja oikeanlaisen sisällön, jossa korostuvat hy-
väntuuliset aiheet ja hyperpaikallisuus. Karvonen kuvai-
lee Kale!a ”Kalevan vallattomaksi pikkuveljeksi”.

Jatkossa on mahdollista, että Kalevan, Kale!n ja Kale-
van verkkolehden sisältöjä käytetään ristiin. 

Verkkolehdellä uskollisia lukijoita

Kaleva.fi-verkkolehti keräsi vuonna 2016 keskimäärin yli 
miljoona käyntiä joka viikko. Vilkkaana urheiluvuonna eri-
tyisen paljon lukijoita kiinnostivat jääkiekon nuorten MM-
kisat, jotka Suomi voitti Sebastian Ahon, Jesse Puljujär-
ven ja Patrik Laineen johdolla. 

Digipäätoimittaja Niiles Nousuniemi on erityisen tyy-
tyväinen Kaleva.fi:n lukijoiden uskollisuuteen. Nämä vie-
railevat sivustolla useita kertoja viikossa tai jopa päiväs-
sä.

 ”Myönteistä on myös se, että suuri osa tulee suoraan 
Kaleva.fi:n sivuille”, hän toteaa.

Mobiilisuuden merkitys korostuu Nousuniemen mu-
kaan kaiken aikaa enemmän. Yhä isompi osa ihmisistä 
lukee verkkolehden sisällön älypuhelimella tai tabletilla. 
Tähän kysyntään Kaleva vastasi kehittämällä verkkoleh-
destään mobiilisovelluksen, joka julkaistiin vuoden 2016 
marraskuussa. 

Kalevan sisällöt tavoittavat lukijoita – parhaimmillaan 
jopa satojatuhansia – myös sosiaalisen median kautta. 
Facebookissa lehdellä on lähes 30 000 tykkääjää ja Twit-
ter-tilillä noin 10 000 seuraajaa.

Laadukkaan
ja luotettavan
journalismin
merkitys
kasvanut
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V uonna 2016 ei ollut puutetta uutisista: Brexit. Sote. 
Trump. Bowie. Kiky. Terrori-iskut. Prince. Syyria. 

Turvapaikanhakijat. Turkki. Mutta myös olympialaiset. 
Suurimpiin urheilukisoihin on Kalevan toimitus aina 
lähettänyt omat edustajansa ja näin tapahtui nytkin. 
Paikan päällä Rio de Janeirossa olivat urheilutoimit-
taja Hanna Kuusiluoto ja lehtikuvaaja Jukka-Pekka 
Moilanen.

Hanna Kuusiluoto pitää Kalevan toimituksen läsnä-
oloa olympialaisissa ja muissa isoissa kisoissa enem-
män kuin tärkeänä, sillä palautteesta huomaa lukijoi-
den arvostavan sitä kovasti. Ennen kaikkea kysymys 
on lukijasuhteen ylläpitämisestä ja vahvistamisesta.

”Palautteen määrä nousee aina suurtapahtumien 
aikana moninkertaiseksi ja se on lähes poikkeuksetta 
kiittävää. Kaikkein tärkeintä on, että oma toimittaja ja 
kuvaaja pystyvät tarjoamaan Kalevan lukijoille sellai-
sia juttuja, kuvia ja näkökulmia, jotka kiinnostavat juu-
ri näitä”, hän miettii.

Kalevan urheilutoimituksen noudattaman lajivas-
tuuvuorottelun vuoksi Kuusiluoto tiesi jo neljä vuot-
ta sitten matkaavansa Rioon. Olympialaisiin ei kuiten-
kaan mennä noin vain. Pelkästään toimittajan akkre-
ditointi oli taas varsin työläs projekti – eikä kuvaajan 
akkreditoinnin onnistumisesta ollut edes mitään var-
muutta.

Työt suunniteltava
tarkasti etukäteen

Kuusiluoto ja Moilanen linjasivat etukäteen toimi-
tuksen johdon kanssa, kuinka he Riossa toimisivat. 
Suunnitelmana oli tuottaa päivittäin pääjuttupaketti, 
kolumni ja päivän kuva. Pakollisia aiheita olivat kei-
häs, uimari Jenna Laukkanen, painija Petra Olli ja ou-
lulainen jousiampuja Samuli Piippo. Lisäksi kaksikko 
halusi raportoida uusista olympialajeista golfista ja 
rugbystä sekä esimerkiksi kenttäratsastuksesta, jos-
sa Suomella oli edustus pitkästä aikaa.

”Olympialaiset on niin valtava tapahtuma, että siel-
lä on mahdotonta säntäillä sinne tänne. On pakko pi-
tää pää kylmänä kaikissa tilanteissa ja pysyä suunni-
telmassa”, toteaa Jukka-Pekka Moilanen.

Varsinaisten kisatapahtumien lisäksi Kuusiluoto ja 
Moilanen kertoivat Kalevan lukijoille omista tunte-
muksistaan ja Rion ongelmista sekä kuvailivat paikal-
lista elämänmenoa. Nämä tulivat esille ennen kaik-
kea kolumneissa ja päivän kuvissa.

Toimittaja ja
lehtikuvaaja välittivät 
tunnelmia Riosta
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Hanna Kuusiluoto,

Jukka-Pekka Moilanen
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K alevan ja sen lukijoiden välille on vuosien mittaan 
syntynyt vahva suhde. Tätä Kaleva pyrkii edelleen 

eri tavoin lujittamaan. Yksi keinoista on yleisön otta-
minen mukaan verkkolehden tekemiseen. Digipäätoi-
mittaja Niiles Nousuniemen mukaan on hienoa, mi-
käli ihmiset saadaan innostettua lähettämään aineis-
toa julkaistavaksi.

Ja hyvin Kaleva on tässä onnistunut. Mainio esimerk-
ki on verkkolehden lukijakuvat, jotka ovat saavuttaneet 
hurjan suosion. Pelkästään vuoden 2016 aikana luki-
jat lähettivät verkkolehteen reilusti yli 30 000 kuvaa – 
keskimäärin liki 100 kuvaa päivässä.

Lukijakuvista saatujen hyvien kokemusten rohkai-
semana Kalevan verkkotoimitus monisti konseptin 
käsittämään myös videot. Niitäkin Nousuniemi laskee 
tulevan verkkolehteen jo muutamia kymmeniä kuu-
kaudessa.

”Sovelluskehityksemme uusi lähetyslomakkeen ja 
sen teknologian sellaiseksi, että yleisö pystyy nyt hel-
posti toimittamaan videoita meille lomakkeen välityk-
sellä”, hän kertoo.

Videoiden suosio kasvaa

Yleensäkin teknologiset edellytykset ovat kehittyneet sel-
laisiksi, että videoiden suosio ilmaisumuotona tekstin ja 
kuvan rinnalla kasvaa väistämättä. Älypuhelimilla voi 
helposti kuvata videoita ja nopeilla mobiiliverkoilla välit-
tää niitä. Viime kädessä tarkoituksenmukaisuus ratkai-
see, mitä ilmaisumuotoa milloinkin kannattaa käyttää.

Niiles Nousuniemi kertoo, että ylivoimaisesti eniten 
katselukertoja Kalevan verkkolehden lukijavideoista on 
kerännyt tuulilasikameran kuvaama läheltä piti -tilan-
ne liikenteessä. Kaiken kaikkiaan lukijavideot ovat sen 
verran tuore asia, että niille ei vielä ole ehtinyt muo-
dostua selviä suosikkiaiheita. Toisin on tavallisissa lu-
kijakuvissa.

”Niissä suosituimpia aiheita ovat eläimet, luonto, 
maisemat ja liikenne – erilaisten uutistapahtumien li-
säksi”, hän mainitsee.

Digipäätoimittaja Nousuniemi arvelee, että videoita 
lähettävät Kalevaan monenlaiset ihmiset. Esimerkik-
si uutisvideoita kuvaavat satunnaisesti ihmiset, jotka 
vain sattuvat tapahtumapaikalle. Hän uskoo, että var-
masti muodostuu myös vakiokuvaajien ryhmä, jolta 
tulee videoita monipuolisesti eri aiheista.

Lukijakuvat
ja -videot lujittavat
suhdetta verkkolehteen
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Niiles Nousuniemi
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Valonpilkahduksia 
levikin laskusta
huolimatta
K uluttajien mediankäytön vahva muutos jatkuu. 

Painettujen lehtien levikit supistuivat edelleen 
vuonna 2016 samalla kun digitaalinen media valtasi 
lisää alaa. Kuluttajat siirtyivät lisäksi hyödyntämään 
digitaalisia sisältöjä yhä enemmän mobiileilla pääte-
laitteilla – älypuhelimilla ja tableteilla. Digitalisaatio 
vaikutti väistämättä myös Kalevan tilausmääriin vii-
me vuonnakin.

Lukijamarkkinoinnista vastaava liiketoimintajohtaja 
Juha Portaankorva korostaa silti, että miinusmerk-
kisistä luvuista huolimatta vuoteen sisältyi myös va-
lonpilkahduksia. Yksi näistä oli kestotilausten osuuden 
nousu.

”Printtilehden tilauksista ja yhdistelmätilauksista 
kestotilauksia oli nyt 90,8 prosenttia. Vuotta aiemmin 
vastaava luku oli reilusti alle 90 prosenttia. Kestoti-
lausten osuuden kasvu oli jopa yllättävän suuri. Tä-
mä antaa tukevamman perustan jatkolle”, hän pohtii.

Portaankorva on myös varsin tyytyväinen päätty-
neen vuoden viimeisiin kuukausiin. Tämä loi uskoa 
siihen, että painettu lehti pitää pintansa digitalisaati-
on paineessa. Myönteistä lisäksi oli, että lukijamark-
kinoinnin toteuttama uusien asiakkaiden hankinta on-
nistui jokseenkin tavoitellulla tavalla.   

Levikin pudotus loiveni

Kalevan kokonaislevikki – joka käsittää paperilehden 
levikin lisäksi myös itsenäiset eKalevan tilaukset – oli 
viime vuonna 59 861 kappaletta. Tälle luvulle ei ole 
vertailukohtaa edelliseltä vuodelta. Pelkän eKalevan 
tilaajien määrä on hiljalleen noussut ja oli nyt 4 261.

Portaankorva sanoo eKalevan tilaajien olevan usein 
hieman nuorempia tai asuvan painetun lehden jakelun 
kannalta hankalalla alueella. 

Paperilehden levikin pudotus oli nyt jonkin verran pie-
nempi kuin edellisvuonna.

”Ensisijaisesti tarjoammekin nykyisin asiakkaillem-
me juuri printtilehden ja eKalevan yhdistelmää”, ker-
too Juha Portaankorva. 

Kokonaistavoittavuus korkealla

Levikin pienenemisestä huolimatta Kalevan kokonais-
tavoittavuus nousi vuonna 2016 ennätysmäisen suu-
reksi. Lehden sisällöt painetussa tai digitaalises-
sa muodossa tavoittavat nyt kaikkiaan 379 000 luki-
jaa. Valtaosan kokonaistavoittavuudesta muodostavat 
Kaleva.fi-verkkolehden lukijat.

Kerran viikossa ilmestyvä Kale! tukee liiketoimin-
tajohtaja Portaankorvan mukaan osaltaan myös Ka-
levan lukijamarkkinointia. Kale! ilmestyy kerran vii-
kossa ja jaetaan kotitalouksiin, jotka eivät Kalevaa ti-
laa. Paljon hyvää palautetta saanut Kale! luo paine-
tulle Kalevalle tunnettuutta niiden keskuudessa, joil-
ta muuten puuttuu kosketus siihen.

Printtilehden tilauksista
ja yhdistelmätilauksista
kestotilauksia oli nyt
90,8 prosenttia.

90,8%
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Juha Portaankorva
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K alevan järjestämät Ookkonää-tapahtumat tavoit-
tavat vuosittain useita tuhansia ihmisiä. Koke-

mukset ja saatu palaute osoittavat, että tapahtumat 
täyttävät mainiosti tarkoituksensa – yhdistävät oulu-
laisia kokemaan jotain erityistä. Ne myös vahvistavat 
ihmisten suhdetta Kalevaan ja luovat yhtiöstä ja sen 
tuotteista myönteistä mielikuvaa.

Lukijamarkkinoinnin asiakaspalvelupäällikkö Pia 
Maria Petrelius kertoo, että Kaleva aloitti Ookkonää-
tapahtumien järjestämisen vuonna 2011. Alun perin 
kysymyksessä piti olla vuoden mittainen projekti. Toi-
sin kuitenkin kävi.

”Tapahtumat saivat niin hyvän vastaanoton, että 
päätimme jatkaa niitä. Vuonna 2016 järjestimme kaik-
kiaan 13 erilaista Ookkonää-tilaisuutta. Niiden mää-
rä on vuosittain vaihdellut 10 ja 20 välillä”, hän laskee.

Vakiotapahtumia ja vaihtelua
Ookkonää-kokonaisuuden sisältö vaihtelee vuosit-
tain, mutta muutamat tapahtumat – kuten Ookkonää 
Big Air, Ookkonää hevostellu ja Ookkonää peräkont-
tikirppis – ovat jo tukevasti vakiinnuttaneet aseman-
sa. Ensimmäinen keskittyy lasketteluun ja lautailuun, 
toinen rakentuu hevosurheilulle ja -harrastukselle ja 
kolmas on puolestaan kirppistapahtuma. Peräkontti-
kirppiksen Kaleva on järjestänyt useita kertoja saman 
vuoden aikanakin.

Pia Maria Petreliuksen mukaan Kaleva haluaa joka 
vuosi tuoda Ookkonää-kokonaisuuteen myös jotain uut-
ta. Hyvä esimerkki on viime vuonna järjestetty Ookko-
nää neulonu, joka toteutettiin yhteistyössä Villasukat 
Oulun veteraaneille 2017 -kampanjan kanssa. Tavoit-
teena oli kutoa kaikille Oulun alueen sotaveteraaneil-
le villasukat.

Kalevalle tulee myös säännöllisesti ehdotuksia ai-
heista, joiden tiimoille tapahtuman voisi järjestää.

”Ookkonää voisi hyvin olla virtuaalinenkin tapahtuma. 
Osallistujien ei välttämättä tarvitsisi olla fyysisesti pai-
kalla”, Petrelius pohtii.

Asiakaspalvelupäällikkö Petrelius arvioi oululais-
ten tietävän jo hyvin, että Ookkonää ja Kaleva kuulu-
vat yhteen. Kaleva kertoo Ookkonää-tapahtumista 
niin painetussa lehdessä, verkkolehdessä kuin sosi-
aalisen median kanavissaan. Lisäksi niillä on oma si-
vustonsa verkkolehden yhteydessä. 

Ookkonää
-tapahtumat 
yhdistävät
oululaisia
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Pia Maria Petrelius
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Tutkimusten mukaan
asiakkaiden tyytyväisyys 
Kalevan Yrityspalveluja 
kohtaan lisääntyi.

Kalevan sisällöt tavoittavat 
painetussa tai digitaalisessa 
muodossa nyt kaikkiaan 
379 000 lukijaa.

Juha Väyrynen
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Kalevan Yrityspalvelut uudisti toiminta-ajatustaan 
vuoden 2016 aikana. Mediatilan myynnin ohella se 

ryhtyi entistä enemmän tarjoamaan asiakkailleen koko-
naisvaltaisia markkinointipalveluja. Yrityspalvelut aut-
taa nyt asiakkaitaan muun muassa kampanjasuunnit-
telussa, mainos- ja sisältötuotannossa sekä erilaisten 
markkinoinnin ratkaisujen tekemisessä ja mahdolli-
suuksien selvittämisessä.

Yrityspalveluista vastaavan liiketoimintajohtaja 
Juha Väyrysen mukaan uudistuksen taustalla olivat 
asiakkaiden toiveet. Nämä toimivat jatkuvasti pirsta-
leisemmassa ympäristössä, joka vilisee uusia kana-
via, teknologioita ja palveluja. 

”Pystymme auttamaan ja tarjoamaan toimivia rat-
kaisuja avaimet käteen -periaatteella. Tämä antaa 
asiakkaillemme mahdollisuuden keskittyä tärkeim-
pään eli oman liiketoimintansa hoitamiseen”, hän ku-
vailee.

Väyrynen muistuttaa myös, että Kalevan kokonaista-
voittavuus nousi vuonna 2016 korkeammaksi kuin kos-
kaan aikaisemmin. Sen sisällöt tavoittavat painetussa 
tai digitaalisessa muodossa nyt kaikkiaan 379 000 lu-
kijaa. Tämä antaa asiakkaille mahdollisuuden kertoa 
viestinsä kohderyhmilleen erittäin tehokkaasti.

Asiakastyytyväisyys kasvoi

Tutkimusten mukaan asiakkaiden tyytyväisyys Ka-
levan Yrityspalveluja kohtaan lisääntyi vuonna 2016. 
Nämä myös kokivat Kalevan tuovan nyt enemmän li-
säarvoa kuin aikaisemmin. Liiketoimintajohtaja Väy-
rynen arvioi myönteisten tulosten johtuvan juuri toimin-
tatavan muutoksesta. Lisäksi uudistus paransi oman 
henkilöstön motivaatiota ja työtyytyväisyyttä. Koko-
naisvaltaisten markkinointipalvelujen hankkiminen 
vaikuttaa kiinnostavan etenkin pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä. 

Hyviä esimerkkejä uudesta toimintamallista ovat Väy-
rysen mielestä Likeltä ja Kivijalka – molemmat Kale-
van kehittämiä konsepteja, joita vuonna 2016 toteutet-
tiin käytännössä.

Uusi toimintamalli ei kuitenkaan tarkoita, että pe-
rinteisempi mediamyynti jäisi Kalevassa sivuosaan.

”Mediamyyntimme niin printin kuin verkon puolel-
le oli viime vuonnakin hyvin aktiivista. Teimme asi-
akkaillemme myös videoita ja natiivimainontaa. Jäl-
kimmäisen julkaisemisessa verkossa olemme löytä-
neet hyvän yhteistyömallin toimituksen kanssa”, ker-
too Väyrynen.

Mediamyynti sujui kelvollisesti

Kalevan mediamyynnin suoritusta vuonna 2016 liike-
toimintajohtaja Väyrynen kuvaa ”kelvolliseksi haasta-
vissa oloissa”. Painetun Kalevan mediamyynti piene-
ni pari prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Digi-
taalisessa liiketoiminnassa vertailukelpoinen myynti 
kasvoi noin 14,5 prosenttia. Myyntilukuja vuosien 2015 
ja 2016 välillä ei voi suoraan verrata keskenään, kos-
ka Kaleva lopetti Opasmedia-yhteistyön.

Mediamyyntiä vilkastuttivat Oulussa päättyneen vuo-
den aikana muutamien suurten kauppojen avaaminen ja 
myös pysäköintilaitos Kivisydämen toiminnan pääsy 
täyteen vauhtiin. Toisaalta merkittäviä liikkeitä myös 
lopetti toimintansa. Kaupan alan varovaisesta ilma-
piiristä kertoo osaltaan se, että kaupungin keskustas-
sa on tyhjää liiketilaa poikkeuksellisen paljon.

Hyviksi menestyksiksi liiketoimintajohtaja Väyrynen 
mainitsee Kale!n ja verkkolehti Kaleva.fi:n mobiilisovel-
luksen. 

Kerran viikossa julkaistava Kale! vakiinnutti paik-
kansa viime vuonna. Se jaetaan kotitalouksiin, jotka 
eivät tilaa Kalevaa. Vuoden lopulla lanseerattu mobii-
lisovellus puolestaan tuo tarjolle Kaleva.fi:n sisällöt 
entistä kätevämmässä muodossa. Näköislehti eKale-
van Väyrynen kertoo uudistuvan vuoden 2017 aikana.

”Nämä kaikki ovat myös hyviä esimerkkejä toimi-
tuksen, lukijamarkkinoinnin ja yrityspalvelujen väli-
sestä yhteistyöstä”, hän kiittelee.

Yrityspalvelut
auttaa asiakkaitaan
entistä kokonais-
valtaisemmin
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Likeltä-konsepti
tekee tutuksi 
lähiruokaa
L ähiruoan kysyntä on jatkuvasti kasvanut. Kaleva 

sekä neljä Citymarketia – kolme oululaista ja yksi 
raahelainen – ovat vastanneet kuluttajien toiveisiin Li-
keltä-konseptilla, joka eri tavoin nostaa esille lähellä 
tuotetun paikallisen ruoan sekä yritykset sen takana.

Kalevan Yrityspalveluissa työskentelevä markkinoin-
tipäällikkö Tiina Koskela kertoo, että Likeltä-konsep-
tin kehittely alkoi Kalevassa vuoden 2015 syksyllä. 
Taustalla olivat Lahdessa ja Turussa saadut hyvät ko-
kemukset vastaavanlaisesta toiminnasta. Oulussa to-
ki haluttiin toimia vielä paremmin. Työtä teki iso jouk-
ko kalevalaisia.

”Esittelimme Likeltä-idean Oulun ja Raahen City-
marketien kauppiaille ja he innostuivat siitä heti. Ide-
aa testattiin myös Kaleva-paneelissa, missä siitä ty-
kättiin kovasti. Tärkeää myös oli, että Likeltä sopi Ci-
tymarketien brändiin”, hän toteaa.

Nyt Likeltä-kumppaneita – Oulun seudulla ja laa-
jemminkin Pohjois-Suomessa elintarvikkeita valmis-
tavia yrityksiä – on kaikkiaan seitsemäntoista. Tiina 
Koskelan mukaan kumppaneiden määrää ei ole tar-
koituksenmukaista tällä erää juuri kasvattaa. 

”Tärkeämpää on kehittää Likeltä-konseptia ja käy-
tännön toimintaa sen tiimoilta edelleen niin, että lähi-
ruokaa saadaan yhä enemmän sujahtamaan kulutta-
jien ruokakassiin. Olemme tehneet vankan pohjatyön, 
jonka varaan jatko on hyvä rakentaa”, hän kuvailee.

Yritysten tarinat tärkeällä sijalla

Likeltä-konseptin käytännön osia ovat Kalevan verk-
kolehden yhteydessä toimiva Likeltä-sivusto, erilaiset 
markkinointitapahtumat Citymarketeissa sekä lehti-
ilmoitukset. Erityisen tärkeällä sijalla markkinoinnis-
sa ovat lähiruokaa tuottavien yritysten tarinat. Yrityk-
set halutaan tehdä kuluttajille mahdollisimman tu-
tuiksi.

Markkinointipäällikkö Koskela korostaa Kalevan tarjo-
avan yrityksille ja Citymarketeille kokonaisvaltaisen Li-
keltä-palvelun, joka kattaa jokseenkin kaiken – muun 
muassa konseptin kehittämisen, verkkosivuston, il-
moitukset verkossa ja lehdessä, erilaiset markki-
noinnin oheistuotteet ja lopulta tulosten mittauksen.

Kuluttajien kiitoksen lisäksi Likeltä on saanut muu-
takin tunnustusta. Kesko antoi sille ketjutapaamises-
saan tunnustuksen lähiruokakaupan sarjassa.

4
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Tiina Koskela,

Patrik Kortet
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Kivijalka tuo
esille Oulun keskustan
paikallisia yrityksiä
O ulun kaupungin keskusta on ollut viime vuosina 

melkoisen myllerryksen kohteena. Keskustan yri-
tyksistä välittyikin Kalevaan viestejä, että ihmisiä oli-
si hyvä herätellä huomaamaan, mitä kaikkea alue tar-
joaa – onhan se kokonaisuudessaan pohjoisen suurin 
kauppakeskus.

Kalevassa haaste otettiin vastaan. Yhteistyössä 
keskustan kauppiaiden ja muiden yrittäjien kans-
sa kehitettiin Kivijalka-nimen alla toteutettava yhteis-
markkinointi, jonka avulla keskustan palveluja tuo-
daan monipuolisesti esille.

”Mallia vuoden 2016 toukokuussa lanseerattuun Ki-
vijalkaan otimme hieman aikaisemmin kehitetystä, lä-
hiruokaan keskittyvästä Likeltä-konseptista”, kertoo 
myyntipäällikkö Patrik Kortet Kalevan Yrityspalve-
luista.

Kortet korostaa yritysten itse vaikuttaneen merkit-
tävästi Kivijalan sisältöön. Monenlaisten yritysten toi-
veiden sovittaminen yhteen ei ole ollut ihan yksinker-
taista, mutta siinä on kuitenkin onnistuttu hyvin.  

Nelisenkymmentä Kivijalka-yritystä

Oulussa on nyt noin neljäkymmentä liikettä, jotka ovat 
saaneet Kivijalka-tarran ovenpieleensä tai ikkunaansa 
– eri alojen kauppoja ja putiikkeja, parturi-kampaa-
moja, kultaseppiä, ravintoloita ja monia muita. Mu-
kaan pääsevät kaupungin keskustassa toimivat, juu-
riltaan oululaiset yritykset.  

Kivijalka-yhteismarkkinointiin kuuluu muun mu-
assa yritysten tarinoiden kertominen niin painetussa 
Kalevassa kuin verkossa omalla Kivijalka-sivustolla, 
erilaisten tapahtumapäivien ja kampanjoiden järjes-
täminen sekä yhteiset ilmoitukset ja liitteet. 

Erityisenä kohokohtana Patrik Kortet mainitsee vuo-
den 2016 syyskuussa pidetyn Kivijalka-päivän, joka pi-
ti sisällään muun muassa muotinäytöksen ja yrittä-
jien omia tapahtumia ympäri keskustaa. Myös kaksi 
muuta isompaa tempausta ja jatkuva tarinankerron-
ta on koettu onnistuneeksi. Kivijalan tarina on herän-
nyt henkiin.

Kokemukset Kivijalasta ovat myyntipäällikkö Kor-
tetin mukaan muutenkin myönteiset. 

”Yritykset ovat olleet tyytyväisiä, mutta tärkeintä tie-
tysti on, että oululaiset kuluttajat ovat ottaneet tämän 
innostuneesti vastaan. Viime kädessä kysymyksessä 
on kaupungin keskustan kehittäminen, yhteinen teke-
minen ja paikallisten yritysten työllistävän vaikutuksen 
esilletuonti ja kasvattaminen”, hän toteaa. 5
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6
Nappaa.fi
on uudenlainen
huutokauppa
verkossa
N appaa.fi on uudenlainen verkkohuutokauppa, jon-

ka Kaleva toteutti ensimmäisen kerran vuoden 
2016 marras- ja joulukuun vaihteessa. Huutokaupan 
konseptin on kehittänyt ruotsalainen Mobile Loyal-
ty. Muissa Pohjoismaissa se on saavuttanut vankan 
suosion. Suomessa vastaavan verkkohuutokaupan – 
Bjud.fi-nimellä – on jo useita kertoja ehtinyt pitää vaa-
salainen Vasabladet. 

Tuoteyksikön päällikkö Susanna Kaikkonen Kale-
van Yrityspalveluista kertoo juuri vaasalaisten myön-
teisten kokemusten innostaneen myös Kalevaa kokei-
luun. Täälläkin kaikki sujui niin hyvin, että seuraava 
Nappaa.fi-huutokauppa pidetään tänä keväänä.

”Ensimmäisen huutokaupan järjestimme melkoi-
sella kiireellä. Teknistä, juridista ja kaupallista sel-
vitettävää oli paljon. Tästä eteenpäin uudet kierrok-
set ovat paljon helpompia, kun pohjatyö on jo tehty ja 
konsepti on tuttu niin kuluttajille kuin yrityksille”, hän 
arvioi.

Reilun viikon verran aina kerrallaan kestävä Nap-
paa.fi on aivan omanlaisensa verkkohuutokauppa, ei-
kä sen perusidea ole ihan yksinkertainen. Susanna 
Kaikkonen myöntää, että idean avaaminen yrityksil-
le vaati jonkin verran ponnisteluja. 

Viisisataa tuotetta ja
palvelua myynnissä

Yritykset tuovat tuotteitaan ja palvelujaan huutokau-
pattaviksi Nappaa.fi-sivustolle. Kaleva myös markki-
noi niitä painetussa Nappaa.fi-luettelossa. Korkeim-
man tarjouksen tehnyt saa huutokaupan päätyttyä lu-
nastaa tuotteen itselleen. Hän suorittaa maksun Ka-
levalle ja saa ostotodistuksen, jota vastaan voi hakea 
tuotteen liikkeestä. Yritys puolestaan saa Kalevalta 
käyttöönsä mainostilaa tuotteen tavallista myymälä-
hintaa vastaavan määrän.

”Kaupattavana oli noin viisisataa tuotetta, jois-
ta huudettiin noin kuusikymmentä prosenttia. Eni-
ten kiinnostivat autonrenkaat, autohuollot ja -pesut, 
työkalut, pihakoneet ja audiolaitteet. Tarjouksia teh-
tiin vajaat kaksituhatta. Seuraavalla kierroksella pää-
semme vielä parempaan”, uskoo Susanna Kaikkonen.

Nappaa.fi monipuolistaa Kalevan yrityksille tarjo-
amia palveluja. Se myös tuo Kalevalle myyntituloja ja 
kokonaan uusia asiakkaita. Asiakasyrityksiä Nappaa.
fi auttaa markkinoimaan tuotteitaan aikaisemmasta 
poikkeavalla tavalla ja luo niille mahdollisuuden lisä-
myyntiin.
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Susanna Kaikkonen
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Martti Turunen
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Haastava
vuosi, mutta
Forum24 piti
asemansa
K aupunkilehti Forum24 vietti syntymäpäiviään työn 

merkeissä vuoden 2016 lokakuussa. Lehden en-
simmäisen numeron ilmestymisestä tuli tuolloin ku-
luneeksi 15 vuotta. Kulunut vuosi oli Forum24:lle haas-
teellisin sitten lehden alkuvuosien, eikä lehteä julkai-
seva yhtiö onnistunut saavuttamaan sille asetettuja 
tavoitteita. Silti yhtiö teki voitollisen tuloksen.

Forum24:n päätoimittaja ja toimitusjohtaja Martti 
Turunen kertoo etenkin loppukevään ja kesän olleen ta-
vallista hiljaisempia. Myönteistä ja tulevaisuuden kan-
nalta lupaavaa oli, että syksy oli jo paljon vilkkaampi.

”Siihen voi olla hyvin tyytyväinen, että onnistuimme 
vaikeana aikana pitämään asemamme Oulun media-
markkinoilla. Osuutemme mainoseuroista Oulussa 
pysyi noin 12 prosentissa, samalla tasolla kuin edel-
lisenä vuonna”, hän huomauttaa.

Turunen muistuttaa, että koko Suomessa kaupunki-
lehtien mediamyynti väheni keskimäärin 6,6 prosenttia. 
Forum24:n pudotus oli hieman pienempi eli tasan 5 
prosenttia. Suoritus on viime vuoden yleinen toimin-
taympäristö muistaen kohtuullinen – etenkin kun ot-
taa huomioon, että edellisvuonna ilmoitusmyyntiä 
vankisti eduskuntavaalit. 

Lisää kustannuspaineita Forum24:lle koitui postin 
edelleen nousseista hinnoista.

”Lehden jakelukustannukset ovat noin kaksinker-
taistuneet kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana”, 
laskee Turunen.

Jakelulevikki ennallaan

Forum24:n liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,4 miljoo-
naa euroa. Jatkuvan toiminnan liikevoitto oli yli 50 000 
euroa, merkittävästi edellisvuotta vähemmän. Tiistai-
sin ja torstaisin ilmestyvän lehden jakelulevikki pysyi 
ennallaan 90 000 kappaleessa. 

Vuoden 2016 aikana Forum24 kehitti uusia ilmoitus-
tuotteita – muun muassa vahvasti Suomeen rynnistä-
neen ostospäivä Black Fridayn yhteyteen sekä erilai-
sia etusivupaketteja – palvellakseen asiakkaitaan en-
tistä paremmin. Lisäksi lehti muun muassa kohensi 
verkkopalvelunsa ulkoasua.

Myönteisenä Martti Turunen pitää myös sitä, että Fo-
rum24 tekee tätä nykyä yhä enemmän tiivistä yhteistyö-
tä monien oululaisten tapahtumajärjestäjien kanssa.

Forum24-konserniin kuulunut mainos- ja viestintä-
toimisto Plusmark myytiin viime vuonna toimiston toi-
mivalle johdolle.

Lehden jakelulevikki
pysyi ennallaan 90 000
kappaleessa. 

90 000

Ensimmäisen Forum24
numeron ilmestymisestä
tuli kuluneeksi 15 vuotta. 

15 vuotta
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Juho Rankinen
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Sanomalehtipaino
toimi täydellä
kapasiteetilla
K alevan sanomalehtipaino pyöri vuonna 2016 edel-

leen jokseenkin täydellä kapasiteetillaan. Sanoma-
lehtipainon käyttöaste tarjolla olleesta painoajasta py-
syi korkeana eli noin 70 prosentissa. Luvun nostaminen 
tästä olisi teknisesti varsin vaikeaa. 

Hieman painon tuotantomäärä kuitenkin supistui, 
mistä kertoo paperinkulutuksen pieni notkahdus. Pa-
peria kului viime vuonna noin 9 500 tonnia, kun vas-
taava luku edellisvuonna oli 10 000 tonnia. Syynä oli-
vat lehtien yleisesti pienentyneet levikit ja ilmesty-
miskertojen harventuminen.

Tekninen johtaja Juho Rankinen pitää painon kan-
nalta merkittävimpänä tapahtumana Helsingin Sano-
mien tuotannon aloittamista.

”Kaleva ryhtyi painamaan Helsingin Sanomien poh-
joiseen Suomeen jaettavia lehtiä lokakuun alkupäivi-
nä. Pohjoisella tarkoitetaan tässä aluetta suunnilleen 
linjan Ylivieska-Iisalmi yläpuolella. Yhteistyö on suju-
nut aivan ongelmitta”, hän kertoo.

Rutiinimainen vuosi

Kaiken kaikkiaan Rankinen kuvaa viime vuotta hyvin 
rutiinimaiseksi. Graniittitiellä painettavia lehtiä ovat 
nyt Kalevan ja Forum24:n lisäksi Helsingin Sanomat, 
Iltasanomat, Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat, Iltaleh-
ti sekä Joutsen Media -konsernin seitsemän lehteä. 

”Teemme myös säännöllisesti muutamia harvem-
min ilmestyviä lehtiä sekä muun muassa erilaisia 
mainoslehtisiä”, hän lisää.

Erilaisten liitteiden painaminen on lisääntynyt ko-
ko ajan ja sama kehitys jatkui myös vuonna 2016. Iso-
ja mainosliitteitä tehdään niin Kalevan kuin muidenkin 
lehtien sisälle. Kaksi sisäänpistolaitetta mahdollistaa 
liitteiden sujuvan tuotannon.

Kalevan sanomalehtipainon liikevaihto oli vuonna 
2016 noin 7 miljoonaa euroa. Vuotta aikaisemmin se 
keräsi liikevaihtoa 7,7 miljoonaa euroa. Painossa on 
töissä noin 30 henkilöä.

Erilaisten liitteiden
painaminen on lisään-
tynyt ja sama kehitys
jatkui myös vuonna 2016.

Sanomalehtipainon
käyttöaste tarjolla 
olleesta painoajasta 
pysyi korkeana eli 
noin 70 prosentissa.

70%
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7Lehtipainon
laadulla on

monta tekijää
S anomalehtipainon laatu koostuu monista eri teki-

jöistä. Henkilöstön täytyy osata työnsä ja painoko-
neen pitää olla huippukunnossa. Oma merkityksensä 
on myös muun muassa painon käyttämillä materiaa-
leilla – papereilla, väreillä ja vesillä. 

Kalevan lehtipainossa laadun jatkuvaan parantami-
seen kiinnitetään paljon huomiota. Myös asiakkaiden 
vaatimukset ovat koko ajan kasvaneet. Painon käyt-
töpäällikkö Markku Ylijurva korostaakin, että työn-
tekijöillä on vahva halu tehdä mahdollisimman hyvää 
jälkeä.

Ihan yksinkertaista hyvän painolaadun saavuttami-
nen ei kuitenkaan ole – ja virheitäkin joskus sattuu. 
Haasteita tuo jo se, että Kalevan painokone on jok-
seenkin täystyöllistetty. Se käynnistyy yleensä päiväl-
lä kello yhden aikoihin ja pysähtyy vasta myöhään yöl-
lä. Työrupeamansa aikana kone ehtii tavallisesti pai-
naa toistakymmentä eri tuotetta.

Jatkuvaa seurantaa

Markku Ylijurvan mukaan laatua seurataan painossa 
jatkuvasti koneen pyöriessä.

”Densitometrillä mitataan kolmen osavärin pääl-
lekkäispainatusta ja sivunäytöstä seurataan sävyjen 
oikeellisuutta. Lisäksi lehtien laatua tarkastellaan 
silmämääräisesti”, hän kuvailee.

Painetuissa lehdissä on myös silloin tällöin Cuboid-
testikenttä, jonka avulla voidaan niin ikään mitata eri 
osavärien densiteettiä sekä niin sanottua pisteen kas-
vua, mikä tapahtuu painovärin paperiin imeytymisen 
seurauksena. Liiallinen pisteen kasvu johtaa kuvien 
tummumiseen. Testikenttä on osa Maailman sano-
malehtien liiton WAN-IFRA:n laatutyötä.

”Kaiken kaikkiaan saamme Cuboid-kentästä 21 eri 
mittaustulosta. Lähetämme ne WAN-IFRA:an, joka aut-
taa meitä tulkitsemaan tuloksia ja toimittaa meille nii-
den yhteenvedon havainnollisessa muodossa”, kertoo 
Ylijurva.

Laadun parantamiseksi entisestään Kalevan paino 
esimerkiksi testaa jatkuvasti eri toimittajien värejä ja 
vesiä. Kauempana tulevaisuudessa painokoneet saa-
vat käyttöpäällikkö Ylijurvan ennustuksen mukaan 
yhä lisää automatiikkaa. Tämä tarkoittaisi muun mu-
assa suljettua järjestelmää, joka mittaa värin ja veden 
määrää tuotannon aikana reaaliajassa ja tekee tarvit-
tavat säädöt automaattisesti.
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Markku Ylijurva
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Tapio Hedman
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E rweko Oy:ssä vuosi 2016 oli jälleen täynnä muutok-
sia. Yhtiö järjesteli tuotantoaan ja toteutti merkittä-

vän yritysjärjestelyn ostamalla Joutsen Median Painota-
lo Oy:n liiketoiminnan. Taloudellisesti vuosi oli Erwekol-
le edelleen vaikea: yhtiön liikevaihto supistui ja operatii-
vinen tulos pysyi miinusmerkkisenä.

Toimitusjohtaja Tapio Hedman näkee haastavas-
ta vuodesta ja tappiollisesta tuloksesta huolimatta Er-
wekon suorituksessa paljon hyvää. Hän on erityisen tyy-
tyväinen Joutsen Median Painotalon sujuvaan haltuun-
ottoon ja digitaalisen painotoiminnan hyvään onnistumi-
seen.

”Joutsen Median Painotalon liiketoiminta toi meille jo 
viime vuonna noin 1,5 miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa. 
Vuositasolla järjestely tuo meille noin 2 miljoonan euron 
liikevaihdon, mutta se ei ehtinyt vielä vaikuttaa täyden 
vuoden mittaista aikaa”, miettii Hedman.

Merkittävä järjestely Erwekossa vuonna 2016 oli myös 
offset-painotoiminnan lopettaminen yhtiön Helsingin-
tehtaalla ja keskittäminen kokonaan Ouluun. Samalla 
Oulussa otettiin käyttöön uusi nelivärikone. Offset-pai-
nokoneet Helsingistä Erweko puolestaan myi. Hedma-
nin mukaan iso uudelleenjärjestely oli välttämätön off-
set-painotöiden markkinoiden jatkuvasti kutistuessa.

Investointeja digipainoon

Digipainon kehittämiseen Erweko puolestaan investoi 
Tapio Hedmanin mukaan reippaasti. Yhtiö hankki alku-
vuonna kolme uutta digipainokonetta, joista kaksi sijoi-
tettiin Ouluun ja yksi Helsinkiin. Toinen kone Helsinkiin 
hankittiin marraskuussa, joten nyt Erwekolla on käytös-
sään neljä uutta ja tehokasta digipainokonetta.

”Digipainamisemme kehitys oli erittäin myönteistä vii-
me vuonna. Sen liikevaihto kaksinkertaistui lähes nel-
jännekseen koko myynnistämme, ja kasvu jatkuu myös 
vuonna 2017”, hän iloitsee.

Toimitusjohtaja Hedman sanoo, että Erweko on viime 
vuosien mittaan joutunut leikkaamaan ja saneeraamaan 
paljon, sillä toimiala on ollut pitkään kovassa myllerryk-
sessä ja painotuotteiden kysyntä pudonnut. Hän arvioi 
kuitenkin, että nyt yhtiö on sellaisessa asemassa, että 
se voi jatkossa tavoitella tuloksellista toimintaa.

Vuoden 2017 aikana Erweko tavoittelee Hedmanin mu-
kaan merkittävää parannusta liiketoimintansa kannat-
tavuudessa. Noin 10 miljoonan euron liikevaihdolla yhtiö 
yltää positiiviseen liikevoittoon, mikäli kustannusbudje-
tit toteutuvat suunnitellusti.

Myyntiin lisää tehoa

Tärkeimmiksi keinoiksi päämäärien saavuttamiseksi Ta-
pio Hedman nostaa myyntityön tehostamisen entises-
tään etenkin digipainon osalta, Joutsen Median Paino-
talon hankinnan täyden hyödyntämisen ja oman kustan-
nusrakenteen pitämisen kurissa niin, että alihankinnan 
kustannukset pienenevät.

”Uskoa käänteen tapahtumiseen antaa se, että vuo-
den 2016 aikana ylitimme kahdeksan kuukauden aikana 
asettamamme liikevaihtotavoitteen”, hän kertoo.

Vuoden 2017 keskeisiä tehtäviä Erwekossa ovat Hed-
manin mukaan koko organisaation tehokkuuden kohen-
taminen lean management -oppien mukaisesti, kone-
kannan uudistaminen sekä järjestelmäarkkitehtuurin 
parantaminen.

Joutsen Median
Painotalon liiketoiminta
toi Erwekolle jo viime vuonna
noin 1,5 miljoonaa euroa
lisää liikevaihtoa. 

+1,5

Erweko
järjesteli

tuotantoaan
ja teki ison

yrityskaupan
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ErwekoFast 
paras suomalainen
painotuotteiden 
verkkokauppa

E rwekoFast osoittautui parhaaksi suomalaiseksi pai-
notuotteiden verkkokaupaksi Print & Media -lehden 

vertailussa. Erwekon verkkokauppa (www.erwekofast.
fi) sai kiitosta muun muassa tarkasta fokuksestaan, 
selkeästä ja tarkoituksenmukaisesta tuotevalikoimas-
taan sekä tilaamisen vaivattomuudesta.

Asiakkuuspäällikkö Kristiina Myllyoja Erwekosta 
kertoo, että verkkokaupan kautta tilauksia tulee tois-
taiseksi varsin vähän. Puhelin ja sähköposti ovat edel-
leen selvästi tärkeimmät asiointikanavat. Hän on kui-
tenkin varma, että verkkokaupan merkitys kasvaa no-
peasti ja siitä tulee vielä tärkeä tilauskanava.

”Verkkokauppamme on näppärä tilauskanava pien-
ten painosmäärien standardituotteille, jotka asiakas 
haluaa saada nopeasti”, hän kertoo.

ErwekoFast-kaupasta voi tilata kätevästi esimer-
kiksi esitteitä, lomakkeita, käyntikortteja, postikort-
teja ja julisteita. 

Asiakas määrittelee tilauksen yhteydessä tuotteen 
koon, paperilaadun, sivumäärän, painosmäärän, pa-
perin vahvuuden sekä toimitusajan. Työn hinta päivit-
tyy heti näkyviin. Lisäksi asiakkaan on luonnollises-
ti toimitettava verkkokaupan kautta Erwekolle paino-
valmis aineisto pdf-muodossa.

Ostamisen kynnys matalammaksi

Kynnys painotöiden ostamiselle verkkokaupasta saat-
taa olla hieman korkea, ellei tunne alaa tai ole aikai-
semmin tehnyt painotilauksia. ErwekoFastissa kynnys-
tä on pyritty madaltamaan chat- ja helpdesk-palvelulla, 
joiden kautta saa tarvittaessa apua ja neuvoja. 

Kaiken kaikkiaan ErwekoFast on asiakkuuspäällik-
kö Myllyojan mukaan saanut asiakkailta myönteistä 
palautetta. Sitä myös kehitetään jatkuvasti. 

”Verkkokaupan tuotevalikoimaa laajennetaan, sa-
moin maksutapoja on tarkoitus lisätä. Tällä hetkellä 
ainoa vaihtoehto on, että lähetämme tilauksesta las-
kun. Mietimme myös koko ajan, kuinka painotöiden ti-
laamisesta voisi tehdä helpompaa”, hän mainitsee.

Print & Media -lehden vertailussa tarkasteltiin muun 
muassa verkkokauppojen ulkoasua, käytettävyyttä, tuo-
tevalikoimaa ja yleisvaikutelmaa. 
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Indieplacen
vaikuttaja-
markkinointi
somessa kasvaa
Kaleva-konserniin syntyi vuodenvaihteessa uusi yri-

tys, kun Indiedays Oy ja Blogirinki Media Oy yhdis-
tyivät Indieplace Oy:ksi. Uusi yritys hakee myös tuoretta 
suuntaa: se määrittelee itsensä sosiaalisen median vai-
kuttajamarkkinoinnin suunnittelutoimistoksi.

Toimitusjohtaja Esa Suurio Indieplacesta ennustaa, 
että somen vaikuttajamarkkinoinnin kova kasvu Suo-
messa jatkuu. Vauhdista kertoo Indieplacen etenemi-
nen: yrityksen liikevaihto vuonna 2016 oli 2,2 miljoonaa 
euroa – 20 prosenttia edellisvuotta enemmän. 

Suurion mukaan niin Indiedays kuin Blogirinki oli-
vat erittäin suosittuja blogiportaaleja, mutta nyt yritys-
ten yhdistymisen jälkeen liiketoimintamallin muuttami-
nen ja laajentaminen myös blogien ulkopuolelle on pai-
kallaan.

”Sosiaalisen median vaikuttajien kirjo on paljon blog-
gaajia laajempi. Vaikuttajia ovat esimerkiksi tubettajat, 
instagrammaajat, urheilijat, muusikot ja muut julkisuu-
den henkilöt”, hän kuvailee.

Laaja vaikuttajaverkosto

Indieplacen vaikuttajaverkostossa on tätä nykyä noin 
390 somessa aktiivista ihmistä – näiden joukossa muun 
muassa poplaulaja Isac Elliot sekä tv-tähti ja ex-mis-
si Sara Sieppi. Indieplacen tavoitteena on auttaa asiak-
kaitaan saamaan brändeilleen näkyvyyttä ja julkisuutta 
vaikuttajaverkostonsa välityksellä.

”Haemme asiakkaillemme näiden brändiin sopivat vai-
kuttajat, suunnittelemme markkinointiaktiviteetit ja mit-
taamme tulokset. Pyrimme myös saamaan asiakkaam-
me ymmärtämään, millaisia strategisen tason mahdol-
lisuuksia vaikuttajamarkkinointi tarjoaa”, selittää Suurio.

Toimitusjohtaja Suurio korostaa, että toimintansa 
monipuolistamisesta huolimatta Indieplace ei suinkaan 
ole hylkäämässä blogeja – ne päinvastoin pysyvät tär-
keänä osana kokonaisuutta. Indieplacen blogiportaaleja 
ovat Indiedays, Lifie ja Foodlover. Ensiksi mainittu käsit-
telee muotia, keskimmäinen lifestyleä ja viimeksi mai-
nittu ruokaa.

Indieplace tavoittaa Esa Suurion laskujen mukaan so-
siaalisen median kanaviensa kautta viikoittain yli 2 mil-
joonaa ihmistä. Yrityksessä työskenteli vuoden 2016 lo-
pussa 19 henkilöä.
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Esa Suurio
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Mediatalo tuo 
uudenlaiset työtilat
K alevan uusi mediatalo nousee hyvää vauhtia Kar-

jasillalle. Talon rakentaminen alkoi vuoden 2016 
elokuussa ja valmiiksi se tulee vuoden 2017 marras-
kuussa. Vielä ennen vuodenvaihdetta rakennukseen 
muuttavat Kalevan toimitus, yrityspalvelut, lukija-
markkinointi ja hallinto. Lisäksi talossa on tiloja, joita 
voidaan vuokrata mahdollisille Kalevan kumppaniyri-
tyksille. Katutasoon sijoittuu Kalevan asiakaspalvelu-
pisteen lisäksi kaikille avoin lounaskahvila-ravintola.

Henkilöstöpäällikkö Varpu Penninkilampi-Kerola 
kertoo, että mediatalo on suunniteltu monitilaympä-
ristöksi, joka tarjoaa henkilökunnalle erilaisia työs-
kentelyalueita kulloinkin tekeillä olevan työn vaati-
musten mukaisesti.

”Taloon tulee yksittäisten työpisteiden lisäksi omia 
alueitaan tiimityölle. Näiden lisäksi on hiljaisia aluei-
ta sekä tietyille toiminnoille omat vakituiset paikkan-
sa. Periaatteena kuitenkin on, että omia pysyviä työ-
pisteitä ei ole”, hän sanoo.

Penninkilampi-Kerolan mukaan mediatalossa py-
ritään lisäämään eri tehtävissä työskentelevien vuo-
rovaikutusta ja saamaan aikaan virittävä ympäris-
tö. Tätä tarkoitusta edistää myös kolmanteen kerrok-
seen rakennettava työkahvila. Toisaalta uusi mediatalo 
mahdollistaa entistä joustavammin etätyöskentelyn.

”Tarkoitus on myös päästä vihdoin lähemmäs pape-
ritonta toimistoa”, huomauttaa Penninkilampi-Kerola.

Energiatehokas ja muunneltava

Kiinteistöpäällikkö Jouko Männikkö kuvailee media-
taloa energiatehokkaaksi ja tiloiltaan helposti muun-
neltavaksi. Energiatehokkuutta edistävät esimerkiksi 
rakennukseen asennettava aurinkovoimala sekä äly-
käs Are Sensus -talotekniikkajärjestelmä.

”Tarkoituksemme on hakea talolle Leed Platinum 
-ympäristöluokitusta”, hän toteaa.

Mediatalon rakentaminen on Männikön mukaan 
edennyt suunnitelmien mukaan. Omia haasteitaan on 
tuonut rakennuksen kokoon nähden suhteellisen ah-
das tontti sekä vilkas liikenne lähiympäristössä, mut-
ta pulmat on pystytty voittamaan hyvällä suunnitte-
lulla ja tarkalla logistiikalla.

Mediataloon tulee maan päälle viisi kerrosta, joi-
den pinta-ala on yhteensä noin 3 300 neliömetriä. Ra-
kennus ja tontti ovat noin 10 miljoonan euron suurui-
nen investointi. Mediatalon pystyttämisessä hyödyn-
netään niin sanottua allianssimallia. Sekä Penninki-
lampi-Kerola että Männikkö ovat tyytyväisiä mallin 
toimivuuteen.

”Se on sitonut kaikki mukana olevat tahot tiiviis-
ti yhteen ja saanut rakentamisen tuntumaan vahvasti 
yhteiseltä projektilta”, he kiittelevät.
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Varpu Penninkilampi-Kerola, 

Jouko Männikkö
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Osoitteellinen
kirjeposti tuo
ison lisän
jakelutoimintaan
K alevan jakeluliiketoiminta laajeni huomattavas-

ti vuoden 2016 aikana, kun yhtiö aloitti kesällä 
osoitteellisen kirjepostin jakelun. Toiminnasta vastaa 
Kaleva-konserniin kuuluva Oulun Jakelutoimisto Oy. 
Pohjois-Pohjanmaan alueen kattavan postitoimiluvan 
Kaleva sai valtioneuvostolta maaliskuussa. Alueella 
on noin 180 000 kotitaloutta.

Postitoimiluvan mukaan Kaleva saa jaella sopi-
musasiakkaiden osoitteellista kirjepostia. Jakelujoh-
taja Janne Kosken mukaan tämä tarkoittaa käytän-
nössä esimerkiksi yritysten laskuja, perintäkirjeitä, 
tiliotteita ja muuta asiakaspostia sekä aikakauslehtiä. 

”Sen sijaan yksityisten kuluttajien postilähetyksiä 
me emme kuljeta”, hän huomauttaa.

Koski luonnehtii postitoimiluvan merkitystä ”valtavan 
suureksi”. Kaleva sai alueellisen postitoimilupansa yh-
dessä kahdeksan muun yhtiön kanssa. Aikaisemmin 
alueellisia lupia oli ollut kolmella yhtiöllä. Valtaosa 
luvan saaneista yhtiöistä on Kalevan tavoin Jakeluyh-
tiö Suomi Oy:n osakkaita.

Toiminta hyvässä vauhdissa

Kirjepostin jakelu tapahtuu aina samalla kierroksel-
la Kalevan kanssa. Toiminnan yhtiö on saanut hy-
vään vauhtiin. Se ehti viime vuoden aikana kuljettaa jo 
300 000 osoitteellista tuotetta. Sittemmin tahti on vain 
kiihtynyt. Vuoden 2017 tammikuussa Kalevan jakelemi-
en tuotteiden määrä oli Janne Kosken mukaan jo noin 
100 000. Tavoitteet ovat kuitenkin vielä korkeammalla.

”Valmistaudumme vahvaan kasvuun. Tavoitteem-
me on, että jakelemme vuonna 2018 jo noin 6 miljoo-
naa yritysten osoitteellista tuotetta. Tällöin markki-
naosuutemme Pohjois-Pohjanmaalla olisi 15 prosen-
tin luokkaa”, hän kertoo.

Janne Koski luonnehtii vuotta 2016 Oulun Jakelu-
toimistossa uuden tekemisen ja muutosten ajaksi. 
Osoitteellisen kirjepostin jakelun käynnistämisen li-
säksi uutta oli Helsingin Sanomien jakelun aloittami-
nen. Rauhan Tervehdyksen jakelusta puolestaan so-
vittiin kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Lisäksi sopimuk-
seen sisältyy yksi optiovuosi.

Muutoksiin kuuluivat jakopiirien määrän vähentämi-
nen ja niiden koon kasvattaminen sekä kuljetusreittien 
uudistaminen.

Oulun Jakelutoimiston palvelutason Janne Koski ar-
vioi olleen tasolla hyvä plus. ”Kiitettävään emme pääs-
seet, mutta sitä tavoittelemme”, hän lupaa.
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Kaleva.fi:n kaikki 
sisällöt uuteen 
mobiilisovellukseen
K aleva.fi:n sisältöjen lukeminen mobiililaitteilla on 

jatkuvasti lisääntynyt. Tätä nykyä yli puolet käyt-
tää verkkopalvelua älypuhelimilla tai tableteilla, eikä 
kehitys osoita hidastumisen merkkejä. Kaleva vastasi 
mobiilikäytön lisääntymiseen kehittämällä oman mo-
biilisovelluksensa, joka julkaistiin vuoden 2016 mar-
raskuun loppupuolella.

Kaleva.fi-mobiilisovellus on ladattavissa ilmaisek-
si Applen ja Googlen sovelluskaupoissa. Kehitysyk-
sikön päällikkö Heikki Luoma kertoo, että sovelluk-
sessa on kaikki Kaleva.fi:n sisältö uutisista sarjaku-
viin ja Juttutuvasta lukijavideoihin – helposti käytettä-
vässä ja selkeässä muodossa.

”Lisäksi lukija saa mobiilisovellukseensa halutes-
saan push-ilmoitukset merkittävistä uutistapahtu-
mista heti tuoreeltaan. Tämä vahvistaa Kalevan ase-
maa nopeana uutisvälineenä. Sovellus myös helpot-
taa kuvien ja videoiden lähettämistä toimitukseen. 
Myös sisältömarkkinoinnille – joka on verkkomainon-
nassa kovassa nousussa – mobiilisovellus tarjoaa uu-
sia tapoja”, hän kuvailee.

Osaksi ihmisten arkea

Luoman mukaan uusi mobiilisovellus on osoitus siitä, 
että Kaleva haluaa olla vahvasti mukana nopeasti ke-
hittyvällä toimialalla. Sovelluksen avulla Kaleva myös 
pyrkii yhä tiukemmin osaksi ihmisten arkea. Vankka 
mobiililäsnäolo mahdollistaa lisäksi lasten ja nuorten 
tavoittamisen uudella tavalla.

”Sisältö tietysti ratkaisee, mutta sovellus tarjoaa 
sisällölle ja sen kehittämiselle hyvän alustan”, hän to-
teaa.

Kaleva.fi-mobiilisovellus suunniteltiin Heikki Luoman 
mukaan työprosessien kannalta mahdollisimman kä-
teväksi. Juttujen tai ilmoitusten julkaiseminen ei vaa-
di Kalevassa mitään ylimääräistä tekemistä, sillä so-
vellus on täysin integroitu jo olemassa oleviin järjes-
telmiin.

Helmikuussa 2017 Kaleva.fi-mobiilisovellus oli käy-
tössä jo yli 9 000 laitteessa. Uuden sovelluksen käyt-
täjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti tämän jälkeen-
kin. Lukijoilta on tullut niin kiittävää palautetta kuin 
kehitysehdotuksia. 

”Olemme ottaneet nämä huomioon mobiilisovelluk-
sen jatkokehityksessä. Näin saamme siitä entistä pa-
remman”, sanoo Luoma.
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Heikki Luoma
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Kalen! tekijöitä kokoontui lehden 1-vuotissynttäreiden 
kunniaksi leikkimään Kalevan museoaulaan.
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1 Kalevan Ookkonää –tapahtuma BigAir järjestettiin Ruskotunturilla 19.3.  |  2 Ookkonää tunturisa –tapahtuma Åströmin puistos-
sa 9.1.  |  3 Ookkonää kamppaillu –tapahtuma Kamppailuklubilla 27.2.  |  4 Ookkonää koodaillu –tapahtuma Tietomaassa 16.1.  |  
5 ja 6 Nukketeatteri Kuuman Ankanpoikasen esitys Gorilla Gorilla Lasten- ja nuorten teatteri –festivaaleilla 25.1. Kalevamukana 
yhteistyökumppanina.

1 2

3 4

5 6
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1 ja 2 Koko perheen talviriehapäivä Kalevan kumppanietuna Ranuan eläinpuistossa 2.4.  |  3 Kaleva järjesti juoksukoulun 
lukijoilleen huhtikuussa.  |  4 Tabloidin 1-v –syntymäpäivää vietettiin ystävänpäivänä 14.2. jalkautumalla keskustaan  | 
5 Toimituksen ja lukijamarkkinoinnin väki jalkautui kesällä Rotuaarille lukijoiden pariin.  |  6 Kalevan kesäarvonnassa 
kymmenen aurinkopaneelia voitti Pekka Kähkönen, onnittelemassa Mikko Ronkainen.
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3 4
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1 Vuoden 2016 kestotilaajien kalenterikuvaäänestyksen palkinnon luovuttaminen.  |  2 Peräkonttikirppis järjestettiin sekä 
keväällä että syksyllä Kalevan toimitalon parkkipaikalla. |  3 Ookkonää surffannu -tapahtuma Linnansaaressa 18.6.  |  
4 ja 5 Ookkonää hevostellu –tapahtuma Äimärautiolla 11.9.  |  6 Ookkonää suunnistanu –tapahtuma Heinäpäässä 23.4.

1 2

3 4

5 6
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1, 2 ja 3 Likkojen lenkki järjestettiin Oulussa 13.8. Kaleva oli mukana yhteistyökumppanina.  |  4 Kalevan Kisat järjestettiin 
Oulussa 21.-24.7. Kaleva oli mukana yhteistyökumppanina.  |  5 ja 6 Kaleva työllisti kesällä perinteiseen tapaan monia 15-17 
vuotiaita nuoria kesäseteli –kampanjaan liittyen.

1 2

3 4
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1 Ookkonää motoristi –tapahtuma EMC:n pihalla 21.5.  |  2 Kestotilaajien kurkistus Oulun Kärppien jäähallin kulisseihin 29.8.  | 
 3  ja 4 Kestotilaajien Kurkistus Oulun Sinfonian kulisseihin 12.5.  |  5 Kalevan nimipäivää vietettiin 10.9. ja lukijoilla oli 
mahdollisuus tutustua painotaloon.  |  6 Kestotilaajien kurkistus Oulun Kaupunginteatterin kulisseihin 18.11.
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3 4
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1 Kaleva osallistui 18.11. pidettyyn valtakunnalliseen ”Lapsi mukaan töihin” – päivään. Päivän tarkoituksena oli antaa lapsille 
mahdollisuus päästä tutustumaan vanhempansa työympäristöön ja siihen, mitä työpaikalla tehdään.  |  2 Tutustumiseen 
osallistui seitsemän 6-12 vuotiasta lasta.  |  3  Kaleva järjesti lukijamatkan Sisiliaan 9.-16. lokakuuta 2016. Matkalla oli mukana 
90 lukijaa.  |  4 Kotikonsertin voitti kestotilaaja Pekkarisen perhe. Oulu Sinfonian sellisti Juhana Ritakorpi.  |  5 Mainostajan 
foorumi –tapahtuma Uudella Seurahuoneella 17.11.  |  6 Kalevan Vuoden julkisuusteko -palkinto myönnettiin Saara Aallolle 28.12.
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1, 2 ja 3 Ookkonää neulonu –tapahtuma Original Sokos Hotel Arinassa 28.9.  |  4 Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka 
Leskelä vieraana Kalevassa 8.12.  |  5 ja 6 Ookkonää Wanhan ajan joulu –tapahtuma Limingassa 26.11. 
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1 Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vieraana Kalevassa 11.5.  |  2 FinNuclear Oy:n johtaja Pekka Ottavainen vieraana 
Kalevassa 23.5.  |  3 Saksan suurlähettiläs Janetzke Wenzel vieraana Kalevassa 14.11.  |  4  ”Katse yläriviin. Kasvua 
markkinoinnin keinoin” –aamiaisseminaari Oulun vanhalla paloasemalla. Tilaisuudessa puhui mm. markkinoinnin 
ammattilainen Anne Korkiakoski.  |  5 Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen vieraana Kalevassa 20.4.  |  
6 STTK:n puheenjohtaja Antti Palola vieraana Kalevassa 12.5.
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Black Friday –teemapäivä Kalevan yrityspalveluissa ja lukijamarkkinoinnissa 25.11.
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Retkellä mainonnan mahdollisuuksiin –tilaisuus Kalevan yritysasiakkaille Lasaretissa 1.11.
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Taisto Riski, Pertti Huuskonen, 
Kalle Korkeakivi, Antti-Pekka Jauho,
Carita Antell ja Ilkka Lantto
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Hallinto
Yhtiökokoukset
Yhtiökokous pidettiin 1.4.2016
Hallitus kokoontui vuonna 2016 yhdeksän kertaa.

Hallitus 31.12.2016

Carita Antell 
kauppatieteiden maisteri 
jäsen vuodesta 1997
 
Kalle Korkeakivi
toimitusjohtaja, HHJ
jäsen vuodesta 1999
 
Antti-Pekka Jauho 
professori 
jäsen vuodesta 2000

Ilkka Lantto
kauppaneuvos
jäsen vuodesta 1998 
varapuheenjohtaja
vuodesta 1999 
 
Taisto Riski
kauppaneuvos, ekonomi, KHT
jäsen vuodesta 2000
puheenjohtaja 15.5.2008 alkaen

Pertti Huuskonen
teollisuusneuvos
jäsen vuodesta 2012

Johtoryhmä 31.12.2016
 
Jukka Haapalainen 
toimitusjohtaja

Esko Jokelainen 
talousjohtaja

Kyösti Karvonen 
vastaava päätoimittaja

Niiles Nousuniemi 
verkkopäätoimittaja

Juha Portaankorva 
liiketoimintajohtaja, lukijamarkkinointi

Juho Rankinen 
tekninen johtaja

Juha Väyrynen
liiketoimintajohtaja, yrityspalvelut 

Hanna Kuonanoja 
henkilöstön edustaja

Minna Moilanen
henkilöstön edustaja
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Toimintaympäristö

Maailmantalouden kasvu jatkui vuonna 2016 pitkäaikais-
ta keskiarvoa hitaampana. Maailmantalouden riskit liit-
tyivät Yhdysvaltain talouden tasapainoon sekä poliittiseen 
epävarmuuteen. Vuoden aikana luottamus talouteen hor-
jui myös Britannian EU-jäsenyydestä järjestämän kan-
sanäänestyksen vuoksi. Talouskehitys ja luottamus ko-
henivat kuitenkin jälleen vuoden lopulla. 

Suomen talous alkoi vähitellen elpyä. Rakentaminen 
kasvoi vahvasti ja kulutus lisääntyi hyvää vauhtia. Viennin 
kehitys oli edelleen vaisua. Tutkimuksen mukaan valta-
osa suomalaisista vientiyrityksistä näkee poliittiset riskit 
uhkana ja näin ollen protektionismin, eli oman teollisuu-
den suojelun kansainväliseltä kilpailulta, nähdään lisään-
tyvän. Suomen vienti on elpymässä, mutta vientimarkki-
noiden kehitys muodostaa kuitenkin vielä riskin.

Valtiovarainministeriö ennustaa Suomen BKT:n kasva-
van 1,6 % v. 2016, 0,9 % v. 2017 ja 1,0 % v. 2018. Vuonna 
2016 kasvu on perustunut kotimaiseen kysyntään, erityi-
sesti yksityisen kulutuksen kasvulle. Lisäksi rakennusin-
vestoinnit ovat lisääntyneet nopeasti. Työmarkkinoiden ti-
lanne on parantunut alkuvuoden aikana ja työttömyysas-
teen trendi on laskenut jo 8,6 prosenttiin, vuonna 2017 sen 
ennustetaan laskevan 8,3 prosenttiin ja vuonna 2018 7,8 
prosenttiin. Julkisen talouden tilanne jatkuu erittäin vai-
keana. Kestävyysvajetta ei ole saatu kurottua umpeen ja 
julkinen velkaantuminen jatkuu. 

Oulun talousalueen positiivinen vire vahvistui koko vuo-
den 2016 ajan. Erityisen suotuisasti kehittyi ICT-sektori, 
jonka työpaikkojen määrä nousi uuteen ennätykseen. 
Myönteistä kehityksessä on, että työpaikat syntyivät kym-
meniin vanhoihin ja uusiin erikokoisiin yrityksiin. Nuo-
ri väestöpohja, yliopisto, oppilaitokset ja vahvat yritykset 
antavat hyvän perustan rakentaa tulevaisuutta globaalis-
sa murroksessa.

Oulun liiketilamarkkinat kokivat vuoden kuluessa sekä 
myönteisiä että kielteisiä ratkaisuja. Kauppakeskus Val-
kean avautuminen sekä lähes samanaikaiset isojen toi-
mijoiden lopetukset aikaansaivat hetkellisen liiketilojen 
ylitarjontatilanteen. Vapautuneiden tilojen täyttyminen 
vie useamman vuoden. Oulun ja Kempeleen uudisraken-
taminen vahvistui tilikauden aikana. Painopiste rakenta-
misessa on siirtynyt kerrostaloihin. Kempeleen kunnan 
alueelle käynnistyi tilikauden aikana merkittävä matkai-
lu- ja vapaa-ajan hanke. Oulun ja lähikuntien työttömyys 

Hallituksen 
toimintakertomus 
2016

kääntyi laskuun vuoden 2016 aikana. Uusia työpaikkoja 
on syntynyt aiempaa enemmän ja jonkin verran esiintyy 
jo rakenteellista työvoimapulaa.

Tulevaisuuden näkymät

Luottamus talouden näkymiin on vahvistunut niin Suo-
messa kuin vientimarkkinoilla. Merkkejä taloustilanteen 
parantumisesta näkyy erityisesti luottamusindikaatto-
reissa. Suomen talouden kasvu jatkuu kuluvana vuon-
na maltillisena aiempaa laajemmalla pohjalla. EKP on 
ilmoittanut jatkavansa elvyttävää politiikkaa kuluvana 
vuonna. Linjauksen mukaan ohjauskorot säilyvät matali-
na koko vuoden. Suomen talous näyttäytyy juuri nyt po-
sitiivisempana kuin pitkään aikaan. Trumpin tuoma opti-
mismi maailmanmarkkinoilla voi sulaa kuitenkin helpos-
ti ennakoitua pienempään elvytykseen Yhdysvalloissa tai 
protektionistisiin toimiin maailmanlaajuisesti. Suomella 
on yhä suuria vaikeuksia päästä muun maailman imuun 
mukaan, ja nyt nähtävissä oleva viennin piristyminen uh-
kaa jäädä väliaikaiseksi.

Oulun talousalueen kehitys vahvistuu edelleen kulu-
van vuoden aikana. Kasvua siivittävät asuntorakentami-
nen, työpaikkojen määrän nousu ja uusien yritysten tu-
lo alueelle. Talouden suotuisa kehitys kasvattaa kiinnos-
tusta sijoittamiseen sekä rohkaisee oman asunnon han-
kintaan. Oulun seudun edulliset asunnot ovat vaihtoehto 
vuokra-asumiselle. Matala korkotaso tukee rahoituksen 
käyttöä hankkeissa.

Suurhankkeet luovat kasvuodotuksia useille toimialoil-
le eri puolelle maakuntaa, jossa kärkenä Pyhäjoen ydin-
voimala, joka on merkittävä kasvusysäys projektialueel-
la. Pohjois-Pohjanmaan suhdannenäkymät ovat korke-
ampia kuin muualla Suomessa keskimäärin.

Graafinen ala vuonna 2016

Graafinen teollisuus on osa viestintäalaa ja kattaa paino-
tuotteiden teknisen valmistuksen, sekä sitä tukevan pal-
velutoiminnon. Alan suhdannetilanne on nähty viime vuo-
sina totutun heikkona. Ensimmäistä kertaa moneen vuo-
teen vuoden 2017 alun suhdannenäkymät ovat hieman 
virkistyneet, kun ainoastaan 8 % yrityksistä näkee suh-
danteiden edelleen heikkenevän. Alan tuotanto on voi-
makkaasti automatisoitunutta ja digitalisoitunutta. Graa-
fisen teollisuus on keskisuuri teollisuuden ala, joka työl-
listää noin vajaa 7000 henkilöä. Alalla on yhteensä noin 
1000 yritystä. Suurin osa yrityksistä on pieniä ja keskisuu-
ria.  Graafisen alan päätuotteita ovat sanomalehdet, ai-
kakauslehdet ja kirjat. Nämä kattavat kolme neljäsosaa 
tuotannon arvosta. Muita tuoteryhmiä ovat mainospai-
notuotteet, lomakkeet, pakkaukset, kalenterit ja etiketit. 
Yritykset myös tuottavat sisältöä sähköisiin viestimiin se-

H
al

lit
uk

se
n 

to
im

in
ta

ke
rt

om
us



63

kä kehittävät ja kokeilevat uusia viestintätuotteita. Paino-
tuotteiden tuotanto eri muodoissaan on edelleen hallit-
seva. Graafisen viestinnän osuus joukkoviestinnästä on 
Suomessa n. 65 prosenttia. 

Mediamainonta 2016

Suomessa mediamainontaan käytettiin yhteensä 1168 
miljoonaa euroa vuonna 2016 ja vuosi päättyi hienoiseen 
0,9 % kasvuun - ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. 
Panostukset sähköisiin medioihin ovat nyt 55 % mainon-
nan kokonaisinvestoinneista. Mainonnan panostukset 
painetuissa sanomalehdissä vähenivät, mutta laskeva 
trendi on loiventunut.  Verkkomainonta kasvoi erityises-
ti mobiilimainonnan vauhdittamana. Painettuun sanoma-
lehtimainontaan käytettiin rahaa 29 % (31 %) koko mai-
noskakusta, verkkomainontaan 28 % (25 %). Viime vuo-
si oli menestyksekäs myös elokuva-, radio- ja ulkomai-
nonnalle. 

Konsernin rakenne ja merkittävät 
tapahtumat 2016

Kaleva-konserni muodostui vuoden 2016 lopussa emo-
yhtiö Kaleva Oy:stä, medialiiketoimintaa tuottavasta Ka-
leva365 Oy:stä, painotalo Erweko Oy:stä, kaupunkileh-
tiä kustantavasta Forum24 Oy:stä, Oulun Jakelutoimisto 
Oy:stä sekä Suomen suurimmasta blogiyhteisöstä; Indie-
days Oy:stä ja Blogirinki Media Oy:stä.

Kaleva Oy on Kaleva -konsernin emoyhtiö. Se omistaa 
konsernin kiinteistöjä ja vuokraa tiloja sekä tytäryhtiölle 
että ulkopuolisille. Kaleva Oy myy konsernin tytäryhtiöil-
le hallintopalveluja. 

Kaleva Oy osti tontin uuden toimitilan rakentamista var-
ten Oulun kaupungin Karjasillan kaupunginosasta Solis-
tinkadulta 29.1.2016 ja myi Lekatien kiinteistön 23.2.2016. 

Kaleva Oy myi 14.12.2016 omistamansa 5 980 538 kap-
paletta Alma Media Oyj:n osaketta.

Kaleva365 Oy on Kaleva Oy:n kokonaan omistama yhtiö, 
joka kustantaa sanomalehti Kalevaa ja harjoittaa media-
liiketoimintaa verkossa. Kaleva Oy:n medialiiketoiminta 
siirtyi Kaleva365 Oy:lle 1.1.2016 alkaen EVL 52 d §:n mu-
kaisella liiketoimintasiirrolla.

Indiedays Oy on Suomen suurin blogiportaali, jonka 
kautta voi seurata noin 600 yhteisöön valittua blogia. Ka-
leva Oy osti 8.3.2016 päivätyllä kauppakirjalla 70,8 pro-
senttia Blogirinki Media Oy:stä. Blogirinki Media Oy on 
Indiedays Oy:n jälkeen maan toiseksi suurin sosiaalisen 
median sisältömarkkinointiyhtiö. Indiedays Oy ja Blogirin-
ki Media Oy fuusioitiin 31.12.2016. Indiedays toimii 1.1.2017 

alkaen  Indieplace Oy nimisenä yhtiönä. Kaleva Oy omis-
taa siitä 77,8 prosenttia.

Oulun Jakelutoimisto Oy on Kaleva365 Oy:n kokonaan 
omistama yhtiö, joka huolehtii Kaleva-lehden varhaisja-
kelusta Oulun ja sen ympäristökuntien alueella. Varhais-
jakelussa on myös muita alueella ilmestyviä lehtiä.

Kaleva365 Oy omistaa 9,1 prosenttia   15.1.2015  pe-
rustetusta   Jakeluyhtiö Suomi Oy:stä. Jakeluyhtiö Suo-
mi harjoittaa kotijakelupalveluita erityisesti osoitteellisen 
kirjeen, lehtien, pienpakettien ja kohdennetun osoitteet-
toman mainosviestinnän jakelussa sekä kehittää täysin 
uudenlaisia jakelutuotteita ja – konsepteja.

Forum24 Oy on Kaleva Oy:n kokonaan omistama yhtiö, 
joka kustantaa Oulussa ja sen ympäristökunnissa ilmes-
tyvää Forum24 -nimistä kaupunkilehteä.

Forum24 Oy myi 1.3.2016 päivätyllä kauppakirjalla 
Plusmark Oy:n koko osakekannan. 

Erweko Oy on Kaleva Oy:n omistama arkkipainotoimin-
taa harjoittava yhtiö. Yhtiöllä on toimipisteet Helsingissä 
ja Oulussa. Erweko Oy osti 5.4.2016 Oululaisen Joutsen 
Media Painotalo Oy:n liiketoiminnan.

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat

Konsernin emoyhtiön, Kaleva Oy:n hallitukseen kuului-
vat puheenjohtajana kauppaneuvos Taisto Riski, varapu-
heenjohtajana kauppaneuvos Ilkka Lantto, sekä jäseni-
nä kauppatieteiden maisteri Carita Antell, professori Ant-
ti-Pekka Jauho, toimitusjohtaja Kalle Korkeakivi ja teolli-
suusneuvos Pertti Huuskonen.  Hallitus kokoontui tilivuo-
den aikana kymmenen kertaa.

Kaleva Oy:n toimitusjohtajana on toiminut ekonomi 
Jukka Haapalainen. Kaleva-konsernin toimitusjohtaja 
Jukka Haapalainen jää eläkkeelle 30.4.2017. Hallitus va-
litsi 1.12.2016 pitämässään kokouksessa uudeksi toimi-
tusjohtajaksi Juha Laakkosen. Juha Laakkosen työsuh-
de alkaa 1.3.2017, mutta toimitusjohtajan tehtävän hän ot-
taa vastaan 1.4.2017.  

Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy KHT-
yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari 
Karppinen.

Arvio toiminnan merkittävimmistä 
riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Liiketoiminta-, omaisuus- ja 
ympäristöriskien hallinta

Emoyhtiön hallitus vahvistaa konsernin strategian, jos-
sa on määritelty konsernissa harjoitettavat liiketoiminta-
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alueet ja otettu kantaa liikeriskeihin ja niiden hallintaan.  
Hallitus on myös vahvistanut konsernin ja tytäryhtiöiden 
toimintaohjeet, jotka ovat liiketoiminnan riskien hallinnan 
välineitä. Emoyhtiön hallitus käsittelee ja hyväksyy kaik-
kien konserniin kuuluvien yhtiöiden toimintasuunnitelmat 
ja budjetit.

Merkittävimmät strategiset riskit liittyvät ihmisten me-
diatottumusten muuttumiseen ja median konvergoitumi-
seen.  Emoyhtiön hallitus on vahvistanut Kaleva365 Oy:n 
strategian.  Kaleva365 Oy suuntaa strategiassaan liike-
toimintaansa perinteisen kustannustoiminnan lisäksi di-
gitaaliseen liiketoimintaan.  Kustannustoimintaa kehite-
tään siten, että ihmisten mediatottumusten muutoksiin 
voidaan vastata. Digitaalisen liiketoiminnan riskit liitty-
vät uusien ansaintamallien tunnistamiseen ja hyödyntä-
miseen.  Näihin riskeihin vastataan hallitulla ja järjestel-
mällisellä tuote- ja palvelukehityksellä ja suhteuttamal-
la ne muun liiketoiminnan laajuuteen. Printtiliiketoimin-
nan riskinä tulee olemaan jatkossa sanomalehden jake-
lun vaikeutuminen ja kallistuminen. Arkkipainotuottei-
den kysynnän väheneminen ja siitä johtuva arkkipainolii-
ketoimintaa harjoittavan Kaleva Oy:n tytäryhtiö Erweko 
Oy:n heikko kannattavuus on lähivuosina liiketoiminta-
riski. Pyrkimyksenä on saada yhtiön kannattavuus kään-
tymään kasvuun. Yhtiötä on saneerattu voimakkaasti ja 
sen myyntitoimintoja ja tuotantoa on organisoitu uudel-
leen. Erweko Oy:n markkina-asema vahvistui sen ostet-
tua Joutsen Media Painotalo Oy:n liiketoiminnan huhti-
kuussa 2016.

Konsernilla on vakuutusohjelma, joka kattaa kaikki-
en konserniin kuuluvien yhtiöiden omaisuuden ja liiketoi-
minnan.

Kaleva-konsernin tuotannossa syntyvä paperi- ja me-
tallijäte sekä muu hyötyjäte toimitetaan ympäristöluvan 
ehtojen mukaisesti teollisuuden raaka-aineeksi ja kaik-
ki ympäristön kannalta haitalliset aineet käsitellään asi-
anmukaisesti ongelmajätteenä.

Rahoitus ja sijoitukset sekä niihin 
liittyvien riskien hallinta

Konsernin omavaraisuusaste tilinpäätöshetkellä oli 73,6 
prosenttia (68,2 %) ja emoyhtiön 76,9 prosenttia (69,7 
%).  Konsernilla oli tilikauden päättyessä korollista vel-
kaa 14,3 miljoonaa euroa.  Maksuvalmius on koko vuoden 
ajan ollut hyvä.  Konserniin kuuluvien yhtiöiden myynti-
saamisista aiheutuvan luottoriskin merkitys konsernin 
tulokseen on vähäinen. Emoyhtiön hallitus on vahvista-
nut konsernin sijoitusstrategian ja sijoituspolitiikan.  Si-
joituksille pyritään saamaan markkinoiden keskimääräi-
nen tuotto ja sijoitustoimintaan liittyvää riskiä pyritään 
hallitsemaan hajauttamalla sijoituksia osake- ja korko-
rahastoihin ja muihin sijoituskohteisiin sekä hajauttamal-

la sijoitukset maantieteellisesti. Sijoitustoiminta on orga-
nisoitu uudelleen.

Kalevalla on kaksi kappaletta suojaamistarkoitukses-
sa otettuja koronvaihtosopimuksia, jotka kohdistuvat yh-
tiön pitkäaikaisiin lainoihin ja ne on määritelty 13.8.2017 ja 
31.12.2018 asti.

Konsernin ja emoyhtiön tulos

Kaleva-konsernin liikevaihto pieneni 1,8 prosenttia (4,8) 
vuodesta 2015 ja oli 52,9 miljoonaa (53,9) euroa.  Konser-
nin kustannustoiminnan liikevaihto oli 31,8 miljoonaa eu-
roa (32,8) (lasku 3,2 %), painotoiminnan liikevaihto 15,2 
miljoonaa euroa (17,1) (lasku 11,1 %) ja muu liikevaihto 5,9 
miljoonaa euroa (4,0) (kasvu 48,9 %). Konsernin liiketoi-
minnan kannattavuus pysyi lähes edellisen vuoden tasol-
la kun huomioidaan kertaluonteisten erien vaikutus lii-
kevoittoon.  Vuonna 2016 liiketoiminnan muihin tuottoi-
hin sisältyi 15,2 (0,4) miljoonaa euroa Lekatien kiinteis-
tön   myyntivoittoa, koneiden ja kaluston myyntivoittoa se-
kä muita kertaluonteisia tuottoja. Liiketoiminnan kuluihin 
sisältyi v. 2016 1,4 miljoonaa kertaluonteisia kuluja, jotka 
pääosin johtuivat arkkipainoliiketoiminnan rakenteelli-
sista uudelleenjärjestelyistä. Kertaluonteisten erien net-
tovaikutus konsernin liiketulokseen oli n. 13,8 miljoonaa 
euroa positiivinen.

Konsernin suunnitelman mukaiset poistot 4,4 miljoo-
naa euroa (4,6), olivat 0,2 miljoonaa euroa pienemmät 
kuin edellisenä vuonna. Konsernin liikevoitto oli 15,8 mil-
joonaa euroa (2,5), mikä on 29,8 prosenttia (4,7 %) liike-
vaihdosta.  Konsernin operatiivinen liikevoitto oli 2,0 mil-
joonaa euroa (2,1), mikä on 3,7 prosenttia (3,9) liikevaih-
dosta. Rahoituseriin sisältyi tilikaudella realisoitujen osa-
kerahastojen myyntivoittojen ja -tappioiden nettovaikutus 
-0,5 miljoonaa euroa ja Alma Oyj:n osinkoa 0,7 miljoonaa 
euroa. Myytyjen Alma Oyj:n osakkeiden ja muiden sijoi-
tusten arvonalennuksen palautusta kirjattiin 13,4 miljoo-
naa euroa. Konsernin korko- ja rahoituskulut olivat 0,3 
miljoonaa euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja vero-
ja oli 28,9 miljoonaa euroa (3,5), mikä on 54,6 prosenttia 
(6,6) liikevaihdosta. Veroja vuodelle 2016 kirjattiin 2,8 mil-
joonaa euroa (0,8).

Kaleva -konsernin tilikauden voitto oli 26,1 miljoonaa 
euroa (2,7) mikä on 49,2 prosenttia (5,1) liikevaihdosta. 
Konsernin tulos muodostuu pääosin emoyhtiön ja kus-
tannustoimintaa harjoittavan Kaleva365 Oy:n tuloksesta. 
Kaleva Oy:n liikevaihto vuonna 2016 oli 5,4 miljoonaa eu-
roa (41,4). Medialiiketoiminnan siirryttyä Kaleva365 Oy:lle 
1.1.2016 alkaen, Kaleva Oy:n liikevaihto muodostuu kon-
serniyhtiöiltä perityistä toimitilavuokrista ja hallintopal-
veluveloituksista.

Kaleva Oy:n poistot ja arvonalenemiset olivat 1,3 mil-
joonaa euroa (3,5).
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Kaleva Oy:n liikevoitto oli 14,5 miljoonaa euroa (2,8). 
Kaleva Oy:n liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 13,8 
miljoonaa euroa Lekatien kiinteistön myyntivoittoa. Ra-
hoituseriin sisältyi tilikaudella realisoitujen osakerahas-
tojen myyntivoittojen ja –tappioiden nettovaikutus -0,5 
miljoonaa euroa ja Alma Oyj:n osinkoa 0,7 miljoonaa eu-
roa. Myytyjen Alma Oyj:n osakkeiden ja muiden sijoitus-
ten arvonalennuksen palautusta kirjattiin 13,4 miljoonaa 
euroa. Tytäryhtiö Erweko Oy:n osakkeiden arvonalennus-
ta kirjattiin n. 1,0 miljoonaa euroa. Muut korko- ja rahoi-
tuskulut olivat n. 0,3 miljoonaa euroa.  Voitto ennen tilin-
päätössiirtoja ja veroja oli 26,7 miljoonaa euroa (3,9), mikä 
on 498,9 prosenttia (9,3 %) liikevaihdosta. Tilikauden voit-
to oli 22,7 miljoonaa euroa (0,4), mikä on 424,5 % prosent-
tia (0,9 %) liikevaihdosta. 

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 ti-
likauden taseen mukaisten arvojen keskiarvona. Korotto-
miin velkoihin on laskettu myös laskennallinen verovelka.

Omavaraisuusaste  

Oma pääoma  * 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

   2016 2015 2014 2013   
 
Liikevaihto, milj. €    52,9   53,9   56,6   56,8
Liikevoitto, milj. €     15,8    2,5     0,9    1,8 
Liikevoitto, %    29,8     4,7      1,6    3,2  
ROI (%)     33,2                                     5,0        -11,2    3,5
Omavaraisuusaste (%)   73,6   68,2   64,1  65,7 

Konsernin tunnuslukuja

Investoinnit

Konsernin investoinnit v. 2016 olivat yhteensä 7,1 mil-
joonaa euroa. Merkittävimmät investoinnit aineelliseen 
omaisuuteen olivat Kaleva Oy:n uuden toimitalon raken-
tamishanke sekä Erweko Oy:n tuotantokoneinvestoinnit. 
Lisäksi Kaleva Oy:n investointeihin sisältyy Blogirinki Me-
dia Oy:n osake-enemmistön hankinta.

Henkilöstö

Kaleva – konsernin keskimääräinen henkilökunnan vah-
vuus vuonna 2016 oli 450 (452) henkilöä. Kaleva Oy:n vah-
vuus oli 24 (26) henkilöä, Kaleva365 Oy:n 190 (190), Erwe-
ko Oy:n 80 (87) henkilöä, Forum24 Oy:n 12 (12) henkilöä, 
Plusmark Oy:n 29.2.2016 saakka  (4) henkilöä, Oulun Ja-
kelutoimisto Oy:n 123 (126) henkilöä, Indiedays Oy ja Blo-
girinki Media Oy yhteensä 15 (0). Osakkuusyhtiö Koillisja-
kelun omistusosuutta vastaava henkilöstömäärä 50% oli 
6(7) henkilöä.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

  2016 2015 2014 2013
Keskimääräinen
lukumäärä 
tilikaudella    450   452    475    495

Tilikauden
palkat ja
palkkiot, milj. €   19,3   18,9   20,7   20,7 
  

Olennaiset tapahtumat 
tilikauden päättymisen jälkeen
• Kaleva-konsernin uuden toimitusjohtajan Juha 

Laakkosen työsuhde alkaa 1.3.2017 ja toimitusjohta-
jana hän aloittaa 1.4.2017.  

• Kalevan uuden toimitalon rakentaminen on käynnis-
sä ja rakennuksen on määrä valmistua joulukuus-
sa 2017. Vuoden aikana tullaan valmistelemaan kon-
sernin hallinnon ja medialiiketoiminnan muuttoa 
Lekatieltä Solistinkadulle.
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Arvio kuluvan tilikauden 
liiketoimintojen kehittymisestä

Mainostajien Liitto selvitti syksyllä 2016 jäsenyritystensä 
markkinointiviestinnän suunnitelmia vuodelle 2017. Vii-
me vuosien laskun jälkeen mainonnassa nähdään piris-
tymistä. Kasvavat panokset suunnataan ennen kaikkea 
verkkoon ja mainostajien omaan mediaan. Suomalaiset 
yritykset keskittyvät vahvasti kotimarkkinoihin. Verkko-
kaupan osuus myynnistä on valtaosalla vaatimaton.  

Suhdanteita kuvaavan Mainosbarometrin vastaajista 
43 (29) prosenttia aikoo lisätä markkinointiviestinnän in-
vestointejaan alkaneena vuonna ja 7 prosenttia vähentää 
niitä. Viime vuoden tasolla pysyy 50 prosenttia. Lisääjien 
ja vähentäjien erotuksena syntyvä saldoluku on 36 (-4). 
Saldoluku ei kerro euromääräisestä muutoksesta, vaan 
antaa arvion siitä, mihin suuntaan markkinointiviestin-
nän investoinnit kehittyvät. Markkinointibudjetti on keski-
määrin 3,7 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Luottamus 
markkinoinnin voimaan myynnin kasvattajana on palan-
nut kahdeksan vuoden takaiselle tasolle. 

Mainostajien liiton jäsenyritykset arvioivat oman yksik-
könsä kysyntänäkymät myönteiseksi. Toimialoista kaup-
pa on luottavaisin. Verkkokaupan kehittäminen tarjoaa 
vielä kasvumahdollisuuksia, noin joka viidennellä yrityk-
sellä ei ole lainkaan verkkokauppaa. Yli puolella verkko-
kaupan myynti muodostaa alle 10 prosenttia koko myyn-
nistä. 

Mainostajien liiton edellä mainittujen tulosten ulkopuo-
lelle jäävät työpaikkailmoittelu, luokiteltu mainonta osit-
tain sekä median oma mainonta.

Kaleva-konsernin lehtien ilmoitustuottojen ennakoi-
daan pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman edellises-
tä vuodesta.  Tilaustuottojen ennakoidaan säilyvän edelli-
sen vuoden tilaustuottojen tasolla. Muun myynnin kasvun 
arvioidaan jatkuvan. Erwekon kannattavuuden odotetaan 
edelleen kohenevan.

Kalevassa kuluvana ja tulevina vuosina toteutettavan 
strategian mukaan Kaleva on monimediabrandi ja -yh-
tiö, jonka tuotevalikoimaan kuuluvat lehdet sekä verkko-, 
mobiili- ja muut digitaaliset palvelut.  Sisältöjä tuotetaan 
sekä painettuun että sähköiseen mediaan. Sisältötuotan-
non kehittämistä ja jakelukanavien valintaa ohjaa tutki-
mukseen perustuva asiakaslähtöisyys. Painotoiminnal-
la, jakelutoiminnalla ja kaupunkilehtien kustantamisella 
on omat strategiansa.

Selvitys tutkimus- ja 
kehitystoiminnan laajuudesta

Vuonna 2016 Kalevan tutkimus- ja kehitystoiminta ja-
kaantui kahteen ryhmään. Pääosa kehityspanoksista 
suunnattiin strategiassa ja toimintasuunnitelmassa mää-

riteltyihin projekteihin. Tärkeimmät kehittämistoimenpi-
teet kohdistettiin yritysasiakkaiden tarjoaman kehittämi-
seen ja uusiin digitaalisiin uutispalveluihin. Pienimuotoi-
sempi kehittäminen ja erillinen tutkimustoiminta tehtiin 
edellisvuoden tavoin osana osastojen operatiivista toi-
mintaa. Tuloslaskelman kuluihin sisältyy tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan menoja 296 tuhatta euroa (320 tuhat-
ta euroa vuonna 2015 ja 888 tuhatta euroa vuonna 2014), 
joka on 0,7 % liikevaihdosta (0,8 % vuonna 2015 ja 2,1 % 
vuonna 2014).

 
Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti:   
   
                                             2016                2015                2014 
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 si-
ten, että muutos koskee A-sarjan osakkeen omistajan oi-
keutta)

A-sarjan osakkeelle maksettava vuotuinen osinko on 
kymmenen (10) prosenttia suurempi kuin K-sarjan osak-
keelle 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

Hallitus esittää, että yhtiön jakokelpoisista varoista 
70 342 172,12 euroa, jaetaan osinkoa K-osakkeille osaket-
ta kohden 320,00 euroa ja A-osakkeille osaketta kohden 
352,00 euroa, yhteensä 3 029 952,00 euroa. Yhtiön talo-
udellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen 
ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuval-
mius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näke-
myksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.
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Kaleva-konsernin tunnuslukuja
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Kaleva oy konserni   
konsernituloslaskelma  1.1.-31.12.
     
                     2016          2015 
   
Liikevaihto    1.1 52 941 232,42       53 929 442,04
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden   
varastojen muutos            21 890,74             -59 808,60
Liiketoiminnan muut tuotot  1.2 15 208 984,68             446 909,98
   
Materiaalit ja palvelut    1.3  15 188 971,41         14 581 411,05
Henkilöstökulut     1.4 23 745 238,06         23 618 204,31
Poistot ja arvonalentumiset   1.5   4 355 470,14          4 585 654,40
Liiketoiminnan muut kulut    1.6   9 130 714,20           9 019 134,76
   
Liikevoitto     15 751 714,03           2 512 138,90
Rahoitustuotot ja -kulut   1.7   13 152 987,96          1 030 257,84
   
Voitto ennen    
tilinpäätössiirtoja ja veroja  1.8 28 904 701,99           3 542 396,74
   
Välittömät verot     1.9  -2 844 930,41            -796 451,77
Vähemmistön osuus               -430,22 
Tilikauden voitto     26 059 341,36          2 745 944,97
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Konsernitase 31.12.   
   
                                                                                                                        2016         2015

Vastaavaa        
Pysyvät vastaavat   
Aineettomat hyödykkeet    2.1   2 277 753,34          2 032 414,49
Aineelliset hyödykkeet                    2.2  44 361 698,15       43 360 964,45
Sijoitukset                   2.3   3 955 336,84          3 719 643,83
                    50 594 788,33         49 113 022,77
Vaihtuvat vastaavat   
Vaihto-omaisuus     2.4      924 287,83             802 057,64
Pitkäaikaiset saamiset    2.5   9 089 146,00                    980,00
Laskennallinen verosaaminen   2.6      599 040,61             487 973,55
Lyhytaikaiset saamiset    2.7   6 869 446,59          4 194 208,05
Rahoitusarvopaperit    2.8   9 534 306,00        29 145 661,27
Rahat ja pankkisaamiset    36 382 604,91            4 286 020,61
                    63 398 831,94         38 916 901,12
    
                   113 993 620,27        88 029 923,89
   
Vastattavaa   
Oma pääoma   
Osakepääoma       1 507 560,00          1 507 560,00
Ylikurssirahasto             15 213,48               15 213,48
Muut rahastot   
Edellisten tilikausien voitto   54 675 564,37         54 297 619,86
Tilikauden voitto      26 059 341,30          2 745 944,97
Oma pääoma yhteensä    2.9 82 257 679,15            58 566 338,31
   
Vähemmistöosuus           51 106,48               44 354,33
   
Pakolliset varaukset                 2.11   2 146 654,00          2 096 874,28
   
Vieras pääoma   
Pitkäaikainen vieraspääoma               2.12   6 426 783,05                                      10 876 192,26
Laskennallinen verovelka                 2.13    2 569 581,99                                        2 276 059,67
Lyhytaikainen vieraspääoma               2.14  20 541 815,59                       14 170 105,05
       29 538 180,63                        27 322 356,98
   
                   113 993 620,27        88 029 923,89

K
onsernitase 31.12.
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Konsernin rahoituslaskelma
   

                       2016         2015  

Liiketoiminta   
Liikevoitto      15 751 714,03           2 512 138,90
Oikaisut liikevoittoon                 -10 234 483,58           4 018 522,60
Rahoitustuotot ja -kulut          -69 059,76                                           488 811,38
Verot          -254 080,32                                         -153 882,54
        5 194 090,37          6 865 590,34
Nettokäyttöpääoman muutos:   
Vaihto-omaisuus  lis (-), väh (+)        -122 230,19                -1 922,10
Lyhytaikaiset liikesaamiset lis (-), väh (+)      -412 278,54             367 258,63
Lyhytaikaiset velat lis (+), väh (-)        964 832,46         -1 302 310,05
           430 323,73           -936 973,52
   
Liiketoiminnan nettokassavirta     5 624 414,10          5 928 616,82
   
Investoinnit   
Investoinnit aineellisiin ja   
aineettomiin hyödykkeisiin     -6 626 255,99         -2 637 060,12
Investoinnit muihin sijoituksiin       -236 171,50                                    -50 000,00
Ostetut ja myydyt tytäryhtiöosakkeet      -267 950,62           -882 065,66
Muut lyhytaikaiset sijoitukset lis (-), väh (+)   32 186 447,06                         4 255 829,58
Saadut osingot investoinnesta         799 079,93              886 242,61
Aineellisten hyödykkeiden luovutustuotot    4 546 453,28              517 209,68
Investointien kassavirta yhteensä   30 401 602,16           2 090 156,09
   
Kassavirta ennen rahoitusta   36 026 016,26           8 018 772,91
   
Rahoitus   
Pitkäaikaiset lainat lis (+), väh (-)    -1 450 925,96         -5 010 925,97
Pitkäaikaiset saamiset lis (-), väh (+)       -36 326,00                   -980,00
Maksetut osingot ja muu voitonjako                  -2 442 180,00         -2 828 100,00
Rahoitus yhteensä    -3 929 431,96         -7 840 005,97
   
Likvidien varojen lisäys / vähennys                 32 096 584,30              178 766,94
Likvidit varat 1.1.        4 286 020,61          4 107 253,67
Likvidit varat 31.12.                    36 382 604,91               4 286 020,61
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              2016                                          2015

   
Liikevaihto    1.1           5 357 415,93                         41 385 402,04
Liiketoiminnan muut tuotot               1.2         13 786 766,84                                            722 068,26
   
Materiaalit ja palvelut                1.3                -1 430,07                         14 944 047,40
Henkilöstökulut                  1.4           1 912 818,50                        13 955 042,82
Poistot ja arvonalentumiset              1.5          1 345 024,99           3 453 376,33
Liiketoiminnan muut kulut                1.6          1 392 284,60             6 960 116,18
   
Liikevoitto           14 495 484,75            2 794 887,57
   
Rahoitustuotot ja -kulut                  1.7        12 233 061,89                  1 058 991,03
   
Voitto ennen    
tilinpäätössiirtoja ja veroja                        26 728 546,64           3 853 878,60
   
Tilinpäätössiirrot    1.8         -1 401 106,98          -3 426 992,93
Välittömät verot    1.9         -2 582 652,75              -42 468,66
   
Tilikauden voitto            22 744 786,91                 384 417,01

Emoyhtiön tuloslaskelma 1.1.-31.12.
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       2016                                                  2015 
 

Vastaavaa  
Pysyvät vastaavat   
Aineettomat hyödykkeet     2.1       146 733,68             467 501,59
Aineelliset hyödykkeet    2.2  24 229 672,44                       40 870 770,12
Sijoitukset     2.3  17 816 830,20         10 199 397,15
      42 193 236,32        51 537 668,86
Vaihtuvat vastaavat   
Vaihto-omaisuus     2.4               390 691,83
Pitkäaikaiset saamiset    2.5    9 201 840,00          1 083 750,00
Lyhytaikaiset saamiset    2.7     2 717 130,51            3 140 697,11
Rahoitusarvopaperit   2.8    9 534 306,00         29 145 661,27
Rahat ja pankkisaamiset     34 750 068,53           3 901 251,78
                     56 203 345,04         37 662 051,99
   
       98 396 581,36        89 199 720,85

Emoyhtiön tase 

Vastattavaa   
Oma pääoma   
Osakepääoma        1 507 560,00          1 507 560,00
Ylikurssirahasto              15 213,48               15 213,48
Edellisten tilikausien voitto     47 597 385,21        49 655 148,20
Tilikauden voitto       22 744 786,91                384 417,01
Oma pääoma yhteensä    2.9           71 864 945,60         51 562 338,69
   
Tilinpäätössiirtojen kertymä                2.10    4 771 852,94        11 380 298,36
   
Pakolliset varaukset                  2.11    1 185 762,00          2 096 874,28
   
Vieras pääoma   
Pitkäaikainen vieraspääoma               2.12    5 518 938,37        10 272 806,52
Lyhytaikainen vieraspääoma               2.14  15 055 082,45        13 887 403,00
       20 574 020,82         24 160 209,52
   
       98 396 581,36        89 199 720,85
   

Em
oy

ht
iö

n 
ta

se



73

          2016         2015
 
  
Liiketoiminta  
Liikevoitto         14 495 484,75            2 794 887,57
Oikaisut liikevoittoon      -12 434 503,85            3 246 411,64
Rahoitustuotot ja -kulut                               45 054,61               517 544,57
Verot              -174 257,92               -91 360,09
            1 931 777,59            6 467 483,69
Nettokäyttöpääoman muutos:   
Vaihto-omaisuus lis (-), väh (+)        0,00              -111 165,43
Lyhytaikaiset liikesaamiset lis (-), väh (+)        2 238 542,33                 92 445,18
Lyhytaikaiset velat lis (+), väh (-)               67 925,16              -732 795,14
            2 306 467,49              -751 515,39
   
Liiketoiminnan nettokassavirta         4 238 245,08            5 715 968,30
   
Investoinnit   
Investoinnit aineellisiin ja   
aineettomiin hyödykkeisiin         -3 911 427,40          -2 590 836,73
Investoinnit muihin sijoituksiin/osakkeisiin         -231 609,02               -50 000,00
Ostetut ja myydyt tytäryhtiöosakkeet           -322 576,61           -1 175 724,92
Muut lyhytaikaiset sijoitukset lis (-), väh (+)      32 186 447,06                            4 255 829,58
Saadut osingot investoinneista            749 284,73                                886 242,61
Aineellisten ja aineett. hyöd.luovutustuotot       2 848 700,00                                  87 000,00
Investointien kassavirta yhteensä        31 318 818,76                             1 412 510,54
   
Kassavirta ennen rahoitusta      35 557 063,84            7 128 478,84
   
Rahoitus   
Pitkäaikaiset lainat lis (+), väh (-)       -1 125 000,00           -4 685 000,01
Saamiset/velat konsernilta           1 810 182,91              330 403,52
Pitkäaikaiset saamiset lis (-), väh (+)       -1 150 000,00                          0,00
Maksetut osingot ja muu voitonjako       -2 442 180,00          -2 828 100,00
Rahoitus yhteensä                         -2 906 997,09           -7 182 696,49
   
Likvidien varojen lisäys /vähennys       32 650 066,75                -54 217,65
Likvidit varat 1.1.                           3 901 251,78            3 955 469,43
Liiketoimintasiirrossa siirtyneet varat      -1 801 250,00 
Likvidit varat 31.12.       34 750 068,53            3 901 251,78
   

Emoyhtiön rahoituslaskelma 

Em
oyhtiön rahoituslaskelm

a



74

Laskentaperiaatteet   
    
Kaleva Oy:n ja konsernin tilinpäätökset on laadittu Suo-
men kirjanpitolainsäädäntöön perustuvia laskentaperi-
aatteita noudattaen.  

   
Konsernitilinpäätös   
    
Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiön Kaleva 
Oy:n lisäksi  tytäryhtiöt Kaleva365 Oy,Forum24 Oy, Er-
weko Oy, Oulun Jakelutoimisto Oy ja Indiedays Oy. Tili-
kauden aikana myydyn Plusmark Oy:n tulos on yhdis-
tetty konsernitulokseen 29.2.2016 asti ja tilikaudella 
hankitun Blogirinki Media Oy:n tulos on yhdistetty kon-
sernitulokseen 1.3.2016 alkaen. Blogirinki Media Oy 
sulautui 31.12.2016 Indiedays Oy:öön ja fuusioitu tase 
on yhdistetty konsernitaseeseen. Koillisjakelu Oy:n tu-
los ja tase on yhdistetty konsernin tulokseen ja tasee-
seen suhteellisen yhdistelyn menetelmällä omistus-
osuutta vastaavasti.  

Kaikilla konserniin kuuluvilla yhtiöillä oli yhtenäinen 
tilikausi 1.1.-31.12.2016  

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenome-
netelmällä. Tytäryhtiöiden hankintameno ja  
hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on 
esitetty konserniliikearvona.  

Konsernin sisäiset tuotot, kulut, saatavat ja velat se-
kä sisäinen myyntivoitto on eliminoitu. 

  
Pysyvät vastaavat    
   
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu vä-
littömiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitel-
man mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset 
poistot on laskettu tasapoistoina pysyvien vastaavien 
taloudellisen pitoajan perusteella.  Suunnitelman mu-
kaiset poistoajat ovat:   
    
Rakennukset        35 - 40 vuotta 
Tuotantokoneet                          3 - 25 vuotta 
Muut koneet ja kalustot        3 - 10 vuotta 
Muut pitkävaikutteiset menot         3 - 5 vuotta 
Konsernin liikearvo         5 - 10 vuotta

Hankittujen liiketoimien luonteen vuoksi konsernin 
liikearvon poistoaika on pääosin 10 vuotta.

Liitetiedot       
tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 

Vaihto-omaisuus    
   
Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaises-
ti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankinta-
menon tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. 
  
      
Verot      
  
Tuloslaskelmaan on tuloveroina kirjattu konserniyhti-
öiden tilikauden tuloksia vastaavat verot ja aikaisempi-
en tilikausien verojen oikaisut sekä laskennallisten ve-
rovelkojen ja -saamisten muutos. Laskennalliset vero-
velat ja -saamiset on kirjattu konsernitaseeseen ja on 
esitetty kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti.  
    
      
Rahoitusomaisuus    
   
Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankin-
tamenoon tai niiden alempaan käypään arvoon.
      
  
Eläkejärjestelyt    
   
Henkilöstön eläketurva on järjestetty pääsääntöisesti 
työeläkelain mukaan. Osa henkilökunnasta kuuluu li-
säksi Kaleva Oy:n eläkesäännön piiriin. Yhtiön eläke-
vastuu oli vuoden 2016 lopussa 1,0 miljoonaa euroa, 
mikä  on kirjattu pakolliseksi varaukseksi.  
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Tuloslaskelman liitetiedot
      Konserni Konserni Emoyhtiö Emoyhtiö 
                                   2016           2015                                      2016            2015
1.1    Liikevaihto  
         Kustannustoiminta              31 823 004,11          32 860 258,17                               30 443 027,48
         Painotoiminta               15 204 078,42          17 097 490,60                                  7 655 023,31
         Muu myynti                  5 914 149,89             3 971 694,27             5 357 415,93             3 287 352,25
               52 941 232,42         53 929 443,04              5 357 415,93           41 385 403,04
1.2    Liiketoiminnan muut tuotot     
         Vuokratuotot                      19 356,56                   35 866,09     4 701,10                245 866,09
         Käyttöomaisuuden myyntivoitot             14 599 488,54               388 938,56           13 774 995,83  17 368,82
         Muut tuotot                     590 139,58                  22 105,32     7 069,91                458 833,35
                15 208 984,68               446 909,97           13 786 766,84                 722 068,26
1.3    Materiaalit ja palvelut     
         Aineet ja tarvikkeet     
         Ostot tilikauden aikana                7 473 749,63              7 678 491,67                    -3 815,02             5 324 425,68
         Varaston muutos                                   -102 232,47                -61 730,70            0,00               -111 164,43
         Ulkopuolisilta ostetut palvelut              7 817 454,25             6 964 650,08    2 384,95               9 730 787,15
                15 188 971,41           14 581 411,05  -1 430,07           14 944 048,40
1.4    Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä     
         koskevat liitetiedot     
          Henkilöstökulut      
         Tilikauden palkat ja palkkiot             19 301 225,82           18 941 527,02              1 617 624,65           11 154 104,29
         Eläkekulut                 3 422 353,50             3 511 857,83                  241 358,81              2 058 749,81
         Muut henkilöstösivukulut                                               1 021 658,74             1 164 819,46  53 835,04 742 188,72
                                23 745 238,06          23 618 204,31              1 912 818,50           13 955 042,82
     
         Johdon palkat ja palkkiot     
         Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet                 762 453,00                644 474,06                388 980,00                403 490,68
     
         Henkilökunta keskimäärin               450            452                                 24                        216
     
1.5.  Selvitys poistoista     
         Kirjanpidossa tehdyt sumupoistot      
         Aineettomista hyödykkeistä                  704 252,75                671 263,97                                              499 292,52
         Rakennuksista                                    880 803,50             1 161 395,25               880 803,50              1 161 395,25
         Koneista ja kalustosta                2 633 240,90             2 752 995,18                395 637,37             1 792 688,56
         Arvonalentuminen pysyvien
         vastaavien hyodykkeistä    137172,96                              0,00            0,00
                  4 355 470,11            4 585 654,40              1 276 440,87             3 453 376,33
     
1.6.  Liiketoiminnan muut kulut     
         Toimitilakulut                 1 759 226,65            1 986 083,03                497 583,40             1 336 964,84
         Atk-kulut                 1 487 280,95              1 412 417,60                158 310,33              1 190 621,47
         Mainonnan  ja markkinoinnin kulut                1 104 767,51            1 049 947,07                    11 409,05             1 334 178,22
         Muut kulut                 4 779 439,09            4 570 687,06                 724 981,82              3 098 351,65
                                  9 130 714,20             9 019 134,76              1 392 284,60               6 960 116,18
     
         Tilintarkastajan palkkiot        
          Ernst&Young Oy     
         Tilintarkastuspalkkiot     54 450,00 32 625,81    35 500,00  23 600,00
         Muut työt                     135 604,17 82 042,00 109 414,17  80 642,00
                     190 054,17                  114 667,81                  144 914,17                104 242,00
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      Konserni Konserni  Emoyhtiö  Emoyhtiö 
                                   2016           2015            2016            2015 
1.7    Rahoitustuotot ja kulut     
          Osinkotuotot     
         Saman konsernin yrityksiltä     
         Muilta yrityksiltä                   799 043,93               886 242,62                  749 248,73 886 242,61
          Korko- ja rahoitustuotot     
         Saman konsernin yrityksiltä                                                         115 614,62  25 530,40
         Muilta yrityksiltä                                  -554 770,07                883 877,44              -563 143,65 878 867,86
                   -554 770,07                883 877,44              -447 529,03                 904 398,26
     
         Rahoitusarvopaperien arvonmuutos                     13 223 735,97              -344 796,15            13 223 735,97              -344 796,15
          Käyttöomaisuusarvop  arvonmuutos                  -344 796,15               -984 245,24              -344 796,15
     
         Korko- ja muut rahoituskulut     
         Muille yrityksille                    315 021,87                395 066,07                308 148,54                386 853,69
       
         Rahoitustuotot ja kulut yhteensä                               13 152 987,96             1 030 257,84             12 233 061,89            1 058 991,03
     
1.8    Tilinpäätössiirrot     
         Poistoeron muutos                   -1 306 106,98            -2 901 992,93
         Konserniavustus                        -95 000,00              -525 000,00
         Tilinpäätössiirrot yhteensä                                   -1 401 106,98           -3 426 992,93
     
1.10  Välittömät verot     
         Tuloverot tilikaudelta                2 659 936,81                  96 378,53              2 580 667,79   35 499,70
         Tuloverot aikaisemmilta vuosilta                      2 538,34    7 108,58     1 984,96      6 969,96
         Laskennallisen verovelan muutos                 182 455,26                692 965,66            0,00            1,00
         Välittömät verot                                                       2 844 930,41                796 452,77              2 582 652,75  42 470,66
     
         TASEEN LIITETIEDOT  
2.1    Aineettomat hyödykkeet   
          Liikearvo     
         Hankintameno 1.1.                4 678 383,09              3 712 537,96  
         Vähennykset     
         Lisäykset                      711 538,73                965 845,13  
         Hankintameno 31.12.                5 389 921,82             4 678 383,09  
         Kertynyt poisto                 3 698 477,54            3 357 524,29  
         Kirjanpitoarvo 31.12.               1 691 444,28             1 320 858,80  
     
          Muut aineettomat hyödykkeet     
         Hankintameno 1.1.                4 252 201,84              3 923 417,17              1 510 287,36              3 261 729,42
         Lisäykset                      495 426,14               330 668,05 130 245,74  92 390,23
         Vähennykset                  -885 499,36                   -1 884,38               -885 499,36             1,00
         Hankintameno 31.12.                3 862 128,62             4 252 200,84 755 033,74            3 354 120,65
         Kertynyt poisto                                 3 275 819,56             3 540 645,15                608 300,06             2 886 618,06
         Kirjanpitoarvo 31.12.                   586 309,06                 711 555,69                 146 733,68                 467 502,59
     
         Aineettomat hyödykkeet yhteensä              2 277 753,34              2 032 414,49                 146 733,68                 467 502,59
     
2.2    Aineelliset hyödykkeet     
          Maa-alueet                  1 761 707,00             1 234 386,14              1 761 707,00             1 234 386,14
     
          Rakennukset ja rakennelmat     
         Hankintameno 1.1.               26 464 406,11           26 428 246,11           26 464 406,11            26 428 246,11
         Lisäykset                         36 160,00                      36 160,00
         Vähennykset               -4 933 449,68              -4 933 449,68 
         Hankintameno 31.12.             21 530 956,43             26 464 406,11          21 530 956,43            26 464 406,11
         Kertynyt poisto                                 3 813 004,15              7 705 913,51              3 813 004,15             7 705 913,51
         Kirjanpitoarvo 31.12.              17 717 952,28           18 758 492,60            17 717 952,28          18 758 492,60
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         Konserni Konserni  Emoyhtiö  Emoyhtiö 
                                   2016           2015            2016            2015 
         Koneet ja kalustot     
         Hankintameno 1.1.               40 910 612,16           40 542 816,69              4 188 907,20          28 868 808,03
         Lisäykset                 2 335 448,44            2 075 194,20                   195 133,69             2 047 455,17
         Vähennykset                -5 005 274,51           -1 707 398,73                 -41 882,83               -339 833,01
         Hankintameno 31.12.              38 240 786,09           40 910 612,16              4 342 158,06           30 576 430,19
         Kertynyt poisto                               16 634 069,56           18 059 722,27              2 802 017,77           10 215 473,63
         Kirjanpitoarvo 31.12.              21 606 716,53          22 850 889,89              1 540 140,29          20 360 956,56
     
         Ennakkomaksut ja kesk.eräiset hankinnat     
         Enn.maksut ja kesk.eräiset hank. 31.12.              3 275 322,34                517 196,82              3 209 872,87 516 936,82
     
         Aineelliset hyödykkeet yhteensä            44 361 698,15          43 360 965,45           24 229 672,44           40 870 772,12
     
     
2.3    Sijoitukset                  Osakkeiden               Osakkeiden   
           Konserniyritykset                   lukumäärä                lukumäärä          Kirjanpitoarvo        Kirjanpitoarvo
          Oulun Jakelutoimisto Oy           4 000         4 000                        9 251,31
          Forum24 Oy                          337 500     337 500             2 021 088,43            2 021 088,43
          Erweko Oy            11 550       11 550               2 271 226,38             3 255 471,62
          Indiedays Oy                          644 328    504 000              1 465 839,07             1 143 262,46
          Kaleva365 Oy             1 000         1 000            10 258 186,29  50 000,00
                       16 016 340,17             6 479 073,82
         Muut osakkeet, osuudet      
          ja liittymismaksut     
         Muut yhtiöt                   3 086 861,34             2 887 321,83                932 543,65            2 888 530,45
         Muut osuudet, oikeudet ja liittymismaksut                  161 639,92                125 486,42 161 639,92                125 486,42
                   3 248 501,26            3 012 808,25              1 094 183,57             3 014 016,87
     
          Taideteokset                    706 835,58               706 835,58                 706 306,46               706 306,46
     
          Sijoitukset yhteensä                3 955 336,84             3 719 643,83            17 816 830,20            10 199 397,15
     
2.4    Vaihto-omaisuus     
         Aineet ja tarvikkeet                   733 664,75                631 432,28                   390 691,83
         Keskeneräiset tuotteet                                      89 020,77  97 209,43  
          Valmiit tuotteet                                    101 602,31  73 415,93  
                     924 287,83                802 057,64                   390 691,83
     
2.5    Pitkäaikaiset saamiset     
           Saamiset, jotka erääntyvät maksettaviksi yhden
           vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua:     
          Saamiset konserniyrityksiltä:     
          Lainasaamiset       9000,00                                                        933 750,00
          Pääomalainat                        150 000,00                150 000,00
          Siirtosaamiset                9 080 146,00       980,00             9 051 840,00 
                  9 089 146,00       980,00             9 201 840,00             1 083 750,00

         Emoyhtiö on antanut pääomalainaehtoista lainaa tytäryhtiölle.      
         Lainan vuosikorko on 5 %.      
     
 2.6.  Laskennallinen verosaaminen     
          Pakollisista varauksista                   599 040,61               487 973,55  
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         Konserni Konserni  Emoyhtiö  Emoyhtiö 
                                   2016          2 015           2 016            2015
 2.7    Lyhytaikaiset saamiset     
          Myyntisaamiset saman kons yrityksiltä      170 876,81  56 906,22
          Myyntisaamiset                 3 951 740,19             3 527 447,14                       6 000,11             2 211 916,30
          Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä                                        311 250,00
          Henkilökuntalainat           394,96     2 805,64                       2 805,64
          Siirtosaamiset                 2 917 311,44                663 955,27             2 540 253,59                557 818,95
                  6 869 446,59             4 194 208,05              2 717 130,51              3 140 697,11
     
     
2.8    Rahoitusarvopaperit     
     
          Muut arvopaperit                9 534 306,00           29 145 661,27            9 534 306,00            29 145 661,27
          Sisältää rahasto-osuuksia              9 534 306,00           29 145 661,27              9 534 306,00            29 145 661,27
          Käypä arvo 31.12.                   10 135 337,27           29 449 873,54
     
  
2.9    Oma pääoma 
         Osakepääoma     
         Osakepääoma                 1 507 560,00            1 507 560,00             1 507 560,00             1 507 560,00
         Osakepääoma 31.12.                1 507 560,00             1 507 560,00              1 507 560,00            1 507 560,00
     
          Ylikurssirahasto                      15 213,48 15 213,48                    15 213,48   15 213,48
          Ylikurssirahasto 31.12.                      15 213,48 15 213,48  15 213,48  15 213,48
     
     
          Kertynyt voitto 1.1              54 371 799,58          68 164 250,48           49 655 148,20           64 790 372,66
          Voitto edellisiltä tilikausilta                2 745 944,97        -11 038 530,39                384 417,01         -12 307 124,46
          Siirto  nostamattomista osingoista  19 656,00                   12 480,00  19 656,00                  12 480,00
          Osingonjako               -2 461 836,00           -2 840 580,00           -2 461 836,00           -2 840 580,00
          Kertynyt voitto 31.12.              54 675 564,30          54 297 619,84            47 597 385,21          49 655 148,20
     
          Tilikauden tulos              26 059 341,36             2 745 944,97            22 744 786,91                  384 417,01
     
          Oma pääoma yhteensä                              82 257 679,15         58 566 338,30            71 864 945,60           51 562 338,69
     
     
          Laskelma jakokelpoisista varoista    
    
          Voitto edellisiltä tilikausilta                  47 597 385,21          49 655 148,20
          Tilikauden voitto                   22 744 786,91 384 417,01
          Vapaa oma pääoma 31.12.                  70 342 172,12           50 039 565,21
     
          Emoyhtiön osakepääoma jakautuu     
           osakelajeittain seuraavasti:     
          K-sarja ( 1 ääni / osake)           2217 kpl    2217 kpl
          A-sarja (ei ääniä )            6651 kpl    6651 kpl
     
2.10  Tilinpäätössiirtojen kertymä     
          Kertynyt poistoero                     4 771 852,94          11 380 298,36
     
2.11  Pakolliset varaukset     
          Eläkevastuut                 1 994 530,00             2 096 874,28            1 033 638,00             2 096 874,28
          Muut pakolliset varaukset                   152 124,00                                                    152 124,00            0,00
                 2 146 654,00             2 096 874,28              1 185 762,00             2 096 874,28
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         Konserni Konserni  Emoyhtiö  Emoyhtiö 
                                   2016          2 015           2 016            2015
2.12    Pitkäaikainen vieraspääoma     
           Lainat rahoituslaitoksilta               5 744 444,25           10 760 370,21             5 500 000,00          10 190 000,00
           Eläkelainat     
           Muut pitkäaikaiset velat                  682 338,80                115 822,05                   18 938,37  82 805,52
                 6 426 783,05           10 876 192,26              5 518 938,37          10 272 805,52
     
           Lainat jotka erääntyvät yli
           viiden vuoden kuluttua                                    150 000,00                150 000,00  
     
2.13   Laskennalliset verovelat     
           Verovelat  tilinpäätössiirroista               2 569 581,99             2 276 059,67  
     
2.14   Lyhytaikainen vieraspääoma     
          Lainat rahoituslaitoksilta                8 515 925,96             4 950 925,96             8 190 000,00             4 625 000,00
          Saadut ennakot                  2 262 497,15            2 204 854,00    7 560,00              2 194 370,00
          Ostovelat                  2 467 616,00             1 889 166,06                685 688,25              1 449 057,65
          Velat samaan konserniin
          kuuluville yrityksille     
          - ostovelat                         109 333,06             1 137 724,35
          - muut velat                       3 295 119,02              1 659 936,11
          Muut velat muille                1 441 302,45             1 653 897,56                106 906,66                 877 088,39
          Siirtovelat, muut                5 854 474,05              3 471 261,48             2 660 475,46             1 944 226,50
          Lyhytaikainen vieras
           pääoma yhteensä              20 541 815,59          14 170 105,06           15 055 082,45           13 887 403,00
     
          Konsernitilivelka sisältyy lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan.     
     
          Siirtovelkojen olennaiset erät     
           Vuosilomapalkkavelka                 2 458 281,96            2 810 043,70                 204 739,46             1 633 207,14
           Joulukuun palkkavelat                   460 479,80                336 536,61                      49 173,00
           Verovelka                                                    2 464 978,75  17 479,57              2 408 394,83 
          Muut                    470 733,54                307 201,60     47 341,17                261 846,36
                  5 854 474,05             3 471 261,48              2 660 475,46             1 944 226,50
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      Konserni Konserni  Emoyhtiö  Emoyhtiö 
                                   2016           2015             2016            2015
MUUT LIITETIEDOT     
Annetut vakuudet, vastuusitoumukset  ja muut vastuut
     
Lainat, joiden vakuudeksi annettu
kiinnityksiä kiinteistöön     
Rahalaitoslainat                14 260 370,21           15 711 296,17            13 690 000,00          14 815 000,00
Vakuudeksi annetut kiinnitykset             25 700 000,00          14 000 000,00           25 700 000,00          14 000 000,00
Vakuudeksi annetut pantit                                                   17 941 614,00               17 941 614,00
Pankkitakaukset omasta puolesta                1 047 697,50                 1 047 697,50 
     
Vastuut kons.yrityksen puolesta     
Rahalaitoslaina                    570 370,20                    896 297,16  
Vuokravastuu                     124 513,00                381 091,00  
Leasingvastuu                    299 832,70                439 380,00  
Takaus Erweko Oy:n puolesta yhteensä                  994 715,90              1 716 768,16 994 715,90              1 716 659,16
     
Pankkitakaus Kaleva365 Oy:n puolesta                 529 389,00                    529 389,00 
     
Leasingsopimuksista maksettavat määrät     
Seuraavalla tilikaudella  maksettavat                   269 620,53               321 098,98    17 059,57 149 180,47
Myöhemmin maksettavat                    209 626,98               487 155,36      9 501,99 155 813,05
     
Toimitilavastuut     
Seuraavalla tilikaudella maksettavat                   138 251,00               306 990,00  
Myöhemmin maksettavat                   2 949 218,01  
     
Kiinteistöinvestoinnit         
Kaleva Oy on velvollinen tarkistamaan vuonna 2012 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista     
tekemiään ALV-vähennyksiä jos kiinteistön arvonlisävelvollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana.    
Vastuun tarkistusaika näistä investoinneista on kuusi vuotta. Vastuun enimmäismäärä on 2 405 311,12 euroa.   
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Hallituksen ehdotus
voittovarojen käytöstä     
     
Kaleva Oy:n tilikauden voitto on 22 744 786,91. 
    
Hallitus ehdottaa, että jakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa ulkona oleville osakkeille:

K-osakkeille  osaketta kohden 320,00 euroa                       2202 kpl                   704 640,00
A -osakkeille osaketta kohden 352 euroa                        6606 kpl                2 325 312,00
                                                            yhteensä               3 029 952,00
     

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on                                      70 342 172,12
     
     
     
Oulussa helmikuun 24. päivänä 2017     
     
     
     
     
Taisto Riski   Carita Antell  Pertti Huuskonen
     
     
     
     
Antti-Pekka Jauho   Kalle Korkeakivi  Ilkka Lantto
     
     
     
     
Jukka Haapalainen     
     
     
     

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.     
     

Oulussa maaliskuun 6.3. päivänä 2017     
     
Ernst & Young Oy     
KHT-Yhteisö     
     
     
 

    
Jari Karppinen     
KHT     
     

Ehdotus voittovarojen käytöstä
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Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto 

Olemme tilintarkastaneet Kaleva Oy:n (y-tunnus 
0187274-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. 
Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön ta-
seen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös an-
taa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyh-
tiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemas-
ta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimis-
ta koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisää-
teiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut 

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa nou-
datettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 
tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme ku-
vataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvol-
lisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme 
riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä nii-
den Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten 
mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintar-
kastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimus-
ten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksem-
me mukaan olemme hankkineet lausuntomme perus-
taksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa ti-
lintarkastusevidenssiä. 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja 
toimitusjohtajan velvollisuudet 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laa-
timisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan 
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista 
koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisää-
teiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaa-
vat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne 
katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätök-
sen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtu-
vaa olennaista virheellisyyttä. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laaties-
saan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin 
kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksis-
sa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatku-
vuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toimin-
nan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toi-
minnan 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 sii-
tä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäy-
töksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheelli-
syyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisäl-
tää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea 
varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennai-
nen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastus-
tavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. 
Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai vir-
heestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos nii-
den yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikut-
tavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät ti-
linpäätöksen perusteella. 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkas-
tukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkin-
taa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko ti-
lintarkastuksen ajan. Lisäksi: 

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai 
virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen vir-
heellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritam-
me näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimen-
piteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tar-
peellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintar-
kastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytökses-
tä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsemat-
ta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtu-
va olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä 
väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väären-
tämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai 
virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen val-
vonnan sivuuttamista.

Tilintarkastuskertomus
Kaleva Oy:n yhtiökokoukselle
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• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannal-
ta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukai-
set tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tar-
koituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon 
emoyhtiön tai konsernin sisäisen valvonnan tehokkuu-
desta. 

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimispe-
riaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen 
kohtuullisuutta.

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja 
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpää-
tös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja 
teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin pe-
rusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista ta-
pahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epä-
varmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäil-
lä emoyhtiön tai konsernin kykyä jatkaa toimintaan-
sa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epä-
varmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintar-
kastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävar-
muutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin 
tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittä-
viä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme pe-
rustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään 
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vas-
taiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin joh-
taa siihen, ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan 
toimintaansa.

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä 
esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämista-
paa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpää-
tös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia si-
ten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. 

• hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen so-
veltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia 
yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta 
informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon 
konsernitilinpäätöksestä. Vastaamme konsernin tilin-
tarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja suorittami-
sesta. Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun mu-
assa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja 
ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavain-
noista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan 
merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilin-
tarkastuksen aikana. 

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio 

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaa-
tiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuk-
seen sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva 
lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomuk-
seen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkas-
tuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, on-
ko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olen-
naisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastus-
ta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa 
tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheel-
listä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toi-
mintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja et-
tä toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen 
laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella joh-
topäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä 
informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on 
raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian 
suhteen raportoitavaa. 

Oulussa, 6.3.2017

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Jari Karppinen
KHT
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