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YHTIÖKOKOUS
Ajantasaista tietoa Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokouksesta on saatavilla: www.keskisuomalainen.com/sijoittajat/yhtiokokous/

OSINGONMAKSU
Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on vuosikertomuksen julkaisun ajankohtana 4 936 681 kpl ja 
A-sarjan osakkeita 5 800 022 kpl eli yhteensä 10 736 703 kappaletta. Yhtiön hallussa on vuosikertomuksen 
julkaisun ajankohtana omia osakkeita 694 235 kpl, niille ei makseta osinkoa. Yhtiö on laittanut vireille 
omistamiensa osakkeiden mitätöinnin.

Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,75 euroa osakkeelle, mikäli hallituksen ehdotus hyväksytään. 
Osingonmaksupäivä  ilmoitetaan  yhtiökokouskutsun yhteydessä.

OSAKEREKISTERI
Yhtiön osaketietoja pitää Euroclear Finland Oy,  

p. 020 770 6000, faksi 020 770 6658. Osaketietoja koskevia 

asioita hoitaa Keskisuomalainen Oyj:ssä taloushallinto, 

Aholaidantie 3, 40100 Jyväskylä. Yhteystieto: Tiina Happonen, 

talouspäällikkö, Keskisuomalainen Oyj p. 050 3720 663.

TALOUDELLINEN  
INFORMAATIO
Keskisuomalainen Oyj julkaisee vuonna 2020  
puolivuosikatsauksen 20.8.2020.

SIJOITTAJA- 
INFORMAATIO
Sijoittajainformaatioon liittyvissä asioissa 

yhteyshenkilönä toimii Keskisuomalainen Oyj:ssä 

Tiina Happonen, talouspäällikkö, p. 050 3720 663. 

Sähköinen vuosikertomus vuodelta 2019 on julkaistu 

yhtiön kotisivuilla osoitteessa  

www.keskisuomalainen.com kohdassa ”Sijoittajalle”. 

Painetun vuosikertomuksen voi tilata yhtiöltä:  

tiina.happonen@keskisuomalainen.fi

TIEToJA
OSAKKEENOMISTAJILLE SISÄLTÖ
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Vuosi 2019 oli Keskisuomalainen-kon-
sernille vahvan kasvun vuosi.  Vuosien 
pohdinnan jälkeen pääsimme yhteisym-
märrykseen Kaakon Viestinnän entisten 
omistajien kanssa yrityksen siirtymises-
tä Keskisuomalainen-konsernin omis-
tukseen.  Lisäksi jo vuoden 2018 lopulla 
solmittiin kauppa Janton Holdings Oy:n 
konkurssipesän kanssa Suomen Suora-
mainonnan (SSM) ostamisesta. Kaupan 
seurauksena Suomen merkittävin valta-
kunnallinen jakelutoimija SSM liitettiin 
osaksi Keskisuomalainen Oyj:tä vuoden 
2019 alusta. 

Kaakon Viestinnän kaupalla yhtiöm-
me osti itselleen synergistä perusliiketoi-
mintaa, joka liiketoimintalogiikaltaan oli 
helppo integroida osaksi Mediatalo Kes-
kisuomalaista. Ostettu kokonaisuus sopii 
erinomaisesti konsernimme maantieteel-
liseen portfolioon ja vahvistaa asemaam-
me Suomen johtavana maakunta- ja pai-
kallismedioiden kustantajana.

Yhtiömme mediatuotoista merkittävä 
osuus tulee laatukaupunkilehdistä, joi-
den jakelijana Suomen Suoramainonta on 
markkinajohtaja. Suomen Suoramainon-
nan siirtyminen Keskisuomalainen Oyj:n 

omistukseen turvaa tulevaisuudessa 
kaupunkilehtiemme jakelun. Yritysostol-
la Keskisuomalainen Oyj halusi varmis-
taa, että Suomessa on valtiollisen Postin 
ohessa myös vaihtoehtoinen kaupallinen 
toimija mainosten ja kaupunkilehtien ja-
keluissa.

Yhtiön liikevaihto saavutti uuden ennä-
tystason,  231 miljoonaa euroa. Liikevoit-
tomme 14,1 miljoonaa euroa ja erityisesti 
käyttökatteemme 28,1 miljoonaa euroa, 
olivat vahvalla tasolla. Tulos oikaistuna, 
lähinnä yrityskauppoihin liittyvillä kerta-
erillä, olisi ollut vielä 1,6 miljoonaa euroa 
parempi.  Liikevaihtoamme ja tulostam-
me kasvattivat erityisesti edellä mainitut 
yritysostot, jotka myös vauhdittivat koko 
vuoden tulosta.

Vuonna 2019 jatkoimme yhtiössä jo 
vuosia tehtyä konsernin virtaviivaista-
mista ja järjestelmällistä tuoteportfolion 
kasvattamista. Perinteisen paperisen ja 
digitaalisen lehdenkustantamisen ohessa 
olemme rakentaneet konserniin ainutlaa-
tuista digitaalisen liiketoiminnan konsep-
tia, jossa kasvatamme osuuttamme niin 
sanotusta DOOH-markkinasta (Digital 
Out Of Home). 

Omistamamme ESA Digital on Suo-
men johtava Neste- ja Teboil-asemien 
tankkauspisteiden digitaalisten näyttö-
jen toimittaja. Tytäryhtiömme Neonme-
dia Oy on Suomen johtava paikallis- ja 
kaukoliikenteen digitaalisiin informaa-
tio- ja mainosmediaratkaisuihin erikois-
tunut toimija.

Nämä liikkuvien ihmisten ja autoilijoi-
den medialiiketoiminnat yhdessä kasva-
van radioliiketoimintamme sekä perintei-
sesti erittäin vahvan lehtiliiketoiminnan 
kanssa muodostavat ainutlaatuisen ko-
konaisuuden Suomen mediamarkkinassa. 
Tällä kokonaisuudella uskomme olevam-
me kilpailukykyisiä myös tulevaisuudes-
sa. Vahva tahtotilamme on hakea digi-
taalista sekä perinteiseen liiketoimintaan 
liittyvää synergistä kasvua, jonka avulla 
voimme kompensoida mahdollista pape-
risen sanomalehtiliiketoiminnan volyy-
min laskua.

Olemme päässeet digitaalisessa liike-
toiminnassa hyvään kasvuvauhtiin, mut-
ta pyrimme kaikin keinoin kiihdyttämään 
digitaalista kasvuamme. Rakennamme 
uusia tuotteita ja olemme valmiita myös 
kasvuun yritysostojen kautta.

Keskisuomalainen Oyj 
teki hyvän tuloksen

PYRIMME KAIKIN KEINOIN  
KIIHDYTTÄMÄÄN  
DIGITAALISTA KASVUAMME.
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Juuri nyt meitä järkyttää koko yhteisen 
maapallomme laajuudelta vyöryvä koro-
naepidemia, joka tuo mukanaan haastei-
ta, joita emme osaa vielä ennakoida. Kes-
kisuomalainen Oyj on varautunut hyvin 
tähän shokkiin ja uskon, että me selviäm-
me tästäkin. Mutta selviäminen vaatii yk-
situumaisuutta ja kykyä tehdä kaikki vaa-
dittava.

Valitettavasti koronaepidemia vaikut-
taa myös omistajiin. Erityisesti yhtiöko-
kouksen järjestäminen on meille suu-
ri haaste. Yhtiön hallitus etsii keinoja ja 
tapaa järjestää kokous mahdollisimman 
turvallisesti ja tehokkaasti. On erittäin 
ikävää vedota omistajakuntaan, mutta 
toivomme, että vältätte fyysistä osallis-
tumista yhtiökokoukseen, erityisesti ve-
toamme riskiryhmiin. 

Toivon, että löydämme tapoja järjestää 
yhtiökokous käyttäen valtakirjoja ja mui-
ta mahdollisia keinoja. Näin voimme aset-
taa omistajiemme turvallisuuden ja ter-
veyden kaiken muun edelle.

Yhtiökokous tullaan järjestämään mah-
dollisimman pelkistettynä ja lyhytkestoi-

sena. Kokousaika ja -paikkakin voivat 
vielä muuttua riippuen epidemian kehi-
tyksestä ja viranomaisten ohjeista.

Meillä on hieno yhtiö, joka teki vii-
me vuonna hyvän tuloksen. Tärkein teh-
tävämme on huolehtia nyt yhtiön jat-
kuvuuden turvaamisesta. Juuri ennen 
vuosikertomuksen ilmestymistä siirryim-
me askeleen syvemmälle Hämeeseen 
päin, kun ostimme Keski-Häme-lehden. 
Tämä kertoo, että uskomme median ja 
Suomen tulevaisuuteen koronan jälkeen-
kin.

Haluan kiittää yhtiön hallitusta ja eri-
tyisesti sen puheenjohtaja Leena Hautsa-
loa, joka on antanut tukensa yhtiön johta-
miseen liittyvissä asioissa myös vaikeina 
hetkinä. Lisäksi haluan kiittää johtoryh-
mää ja koko henkilöstöä tinkimättömästä 
työstä yhteisen yhtiömme eteen.

Lopuksi haluan vielä poikkeuksellises-
ti kunnioittaa Keskisuomalainen Oyj:n 
suurimman pitkäaikaisen henkilöomis-
tajan, isäni Pekka Kangaskorven äsket-
täistä poismenoa, näin yhtiökokouksem-
me alla.

MEILLÄ ON HIENO YHTIÖ, JOKA TEKI 
VIIME VUONNA HYVÄN TULOKSEN.



MEDIAtALO 
KESKISUOMALAINEN

LYHYEStI
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Konsernin
tunnusluvut

2016
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2019 2018 **) 2018 2017 2016 2015

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Liikevaihto, Me 231,1 166,1 166,1 174,1 152,0 149,8

Liikevoitto, Me 14,1 11,7 7,3 14,4 11,3 13,6

•  % liikevaihdosta 6,1 7,1 4,4 8,3 7,4 9,0

Käyttökate, Me 28,1 20,0 20,0 23,5 19,4 20,9

•  % liikevaihdosta 12,2 12,0 12,0 13,5 12,8 14,0

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, Me 16,4 12,3 7,8 17,5 10,0 9,8

•  % liikevaihdosta 7,1 7,4 4,7 10,1 6,6 6,5

Tilikauden voitto 13,3 9,8 5,4 14,5 7,9 7,7

•  % liikevaihdosta 5,8 5,9 3,2 8,3 5,2 5,1

Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,9 11,8 6,6 18,6 11,2 11,8

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,5 9,4 6,4 13,3 8,7 9,7

Omavaraisuusaste, % 39,4 51,0 49,6 48,4 43,3 42,7

Bruttoinvestoinnit, Me 11,8 7,9 7,9 3,5 14,7 3,5

•  % liikevaihdosta 7,1 4,7 4,7 2,0 9,7 2,3

Taseen loppusumma, Me 216,8 175,4 170,9 181,9 178,6 164,4

Henkilöstö keskimäärin 1775 1330 1330 1377 1185 1146

Osakekohtaiset tunnusluvut

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur 1,23 0,93 0,51 1,35 0,74 0,70

Oma pääoma/osake, eur 7,26 7,79 7,38 7,65 6,74 6,18

Osakekohtainen osinko, eur *)  0,75 0,63 0,63 0,70 0,50 0,46

Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, % 60,9 67,7 122,7 52,0 67,8 65,3

Efektiivinen osinkotuotto, % 6,6 7,2 7,2 7,2 6,6 5,6

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 9,2 9,4 17,1 7,2 10,3 11,8

Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys

• alin, eur 8,72 8,74 7,66 7,06 8,10

• ylin, eur 13,10 14,30 10,28 8,35 10,65

• keskikurssi, eur 10,06 10,59 9,30 7,70 9,02

Osakekannan  markkina-arvo A-osakkeille, Me 55,8 43,9 48,7 38,4 46,6

Koko osakekannan  markkina-arvo, Me 120,4 94,0 103,6 81,5 88,7

Osakkeiden vaihdon kehitys koko osakekannasta

osakkeiden lukumäärä 886 805 416 637 391 192 443 676 295 453

% A-sarjan osakkeista 18,0 8,3 7,8 8,8 5,2

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 1000 kpl 10.707 10.711 10.711 10.714 10.715

Bruttoinvestointeihin sisältyy myös investointien ennakkomaksut.     
*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osingon määrästä. 
**) ilman arvonalentumisia

L I I K E V O I T T O

14,1 Me

L I I K E V A I H T O

231,1 Me
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Vastuullinen 
veronmaksaja ja  

iso työllistäjä
Huolehdimme verovelvoitteistamme olemassa ole-
vien lakien ja säännösten mukaisesti. Kannattavan 
toimintamme ansiosta konsernimme on myös mer-
kittävä veronmaksaja.

Muodostamme merkittävän verokertymän yh-
teiskunnalle maksamiemme palkkojen vero-osuu-
den kautta. Verovaikutusta kertyy myös konsernim-
me yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kautta.

Keskisuomalainen-konserni on iso työllistäjä. 
Vuoden 2019 lopussa työsuhteita oli 2 362 eli 578 

enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tämän lisäksi 
konsernissamme oli 3 461 osa-aikaista mainosjaka-
jaa. Mainosjakajat huomioiden konsernissamme oli 
työsuhteessa yhteensä 5 823 henkilöä. 

Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilö-
määrä oli keskimäärin 1775 henkilöä, kun se vuon-
na 2018 oli 1330. Tämä luku ei sisällä mainosjakajia. 

Keskisuomalainen-konserni maksoi vuonna 
2019 palkkoja ja pakollisia sivukuluja yli 100 mil-
joonaa euroa. 

KESKISUOMALAINEN OYJ:N MAKSAMISTA OSINGOISTA 
KERTYY MERKITTÄVÄ VEROTULO YHTEISKUNNALLE.

Keskisuomalainen-konsernin verojalanjälki

T O I M I N T A M M E  K E S K I Ö S S Ä  O N  K E S T Ä V Ä  
J A  K A N N A T T A V A  L I I K E T O I M I N T A .

VUODEN 2019 

TULOKSEN VEROT 
3,8 Me

8%
Kiinteistövero

Yhteisövero

92%

B R U T T O -
I N V E S T O I N N I T

H E N K I L Ö S T Ö -
K U S T A N N U K S E T

102,6 Me11,8 Me

VUODELTA 2019 

TILITETYT VEROT 
32,2 Me

43%

2% 3%
53%

Arvonlisäverot

Ennakonpidätykset

Työntekijöiden  
sosiaaliturvamaksut

Osinkoverot
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L E H D E T  J A  S Ä H K Ö I S E T  M E D I A T

D I G I T A A L I S E N  M A R K K I N O I N N I N  R A T K A I S U T

R A D I O L I I K E T O I M I N T A
 

T U T K I M U S P A L V E L U T
 

M A R K K I N O I N T I -  J A  V I E S T I N T Ä P A L V E L U T
 

G R A A F I S E T  T U O T A N T O P A L V E L U T
 

J A K E L U
 

K I I N T E I S T Ö L I I K E T O I M I N T A
 

T A P A H T U M A T
 

Liiketoiminnat

IISALMI

KUOPIO

JYVÄSKYLÄ

SEINÄJOKI

TAMPERE

HELSINKI

ESPOO
VANTAA

TUUSULA

PIEKSÄMÄKI

VARKAUS

IMATRA

LAPPEENRANTA

TALLINNA

HÄMEENLINNA

TURKU

LAHTI

HEINOLA

K O N S E R N I N  L E H T I M E D I O I D E N  
V A I K U T U S A L U E E T

VAHVASTI VALTAKUNNALLINEN.  
AIDOSTI PAIKALLINEN.

MIKKELI

KOUVOLA

KOTKA

SAVONLINNA
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Mediatalo 
Keskisuomalainen

F I N N I S H  M E D I A  G R O U P

N E W S P A P E R S  A N D  D I G I T A L  M E D I A S
 

D I G I T A L  S E R V I C E S
 

R E S E A R C H  S E R V I C E S
 

M A R K E T I N G  A N D  C O M M U N I C A T I O N S  S E R V I C E S

R A D I O  M E D I A S

P R I N T  S E R V I C E S
 

D I S T R I B U T I O N
 

G R A P H I C  P R O D U C T I O N  S E R V I C E S 
 

R E A L  E S T A T E  B U S I N E S S
  

E V E N T S
 

Over a century  
of experience
Mediatalo Keskisuomalainen has nearly 90 top 
Finnish media brands, such as Keskisuomalainen, 
Savon Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Aamuposti, 
Keski-Uusimaa, Helsingin Uutiset, Länsiväylä, 
Vantaan Sanomat, Tamperelainen, Turkulainen, 
Länsi-Savo, Itä-Savo, Etelä-Saimaa and Kouvolan 
Sanomat.
 
In addition to publishing, Mediatalo 
Keskisuomalainen has five printing plants  
and provides distribution, marketing and  
communication services and research services.

N E A R LY  9 0  
N E W S P A P E R S  A N D

D I G I T A L  M E D I A S 

R E V E N U E  O F  2 3 1 , 1 
M I L L I O N  E U R O S 

A L M O S T  6  0 0 0 
E M P L O Y E E S

 



OLeMME
VASTUULLINEN
ToIMIJA



VUOSIKERTOMUS 2019 KESKISUOMALAINEN.COM22 VUOSIKERTOMUS 2019KESKISUOMALAINEN.COM 23

Hyvä hallinto  
ja vastuullisuus

Keskisuomalainen Oyj toimii vastuullisesti ja läpinäkyvästi kaikilla toiminta-alueillaan.

Keskisuomalainen Oyj noudattaa muu-
tamin poikkeuksin Suomen Arvopaperi-
markkinayhdistyksen 19.9.2019 antamaa 
ja 1.1.2020 voimaan tullutta suositusta 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodis-
ta (Corporate Governance) sekä toimialo-
ja valvovien viranomaisten määräyksiä ja 
ohjeita. Listayhtiöiden hallinnointikoodin 
edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjär-
jestelmästä on annettu erillisenä kerto-
muksena vuosikertomuksen yhteydessä.

Konsernimme on poliittisesti riippu-
maton, sitoutumaton ja vastuullinen me-
diayhtiö. Toimimme laaja-alaisesti media-
kentässä ja konsernin toiminta vaikuttaa 
merkittävästi yhteiskuntaan.

Konsernissamme vastuullisuus näkyy 

kaikessa toiminnassamme ja arvomaa-
ilmassamme. Näitä ovat journalistinen 
vastuu sisällöntuotannossa, tiedon saa-
vutettavuus eri yleisöille (vanhukset, vam-
maiset, vähemmistöt, haja-asutusalueet), 
työnantajavastuu ja vastuullisuus veron-
maksajana sekä läpinäkyvät ja eettiset toi-
mintamallit hallinnossamme.

Toimintaperiaatteemme nojaavat vas-
tuulliseen liiketoimintaan. Korruption ja 
lahjonnan ennaltaehkäiseminen ohjeistuk-
sella ja valvonnalla on osa toimintamalliam-
me. Työntekijämme eivät konsernin ohjei-
den mukaisesti saa ottaa vastaan eivätkä 
antaa ulkopuolisille minkäänlaisia lahjuksia 
tai laittomia maksuja tai korruptioon viit-
taavia suorituksia.

Keskisuomalainen-konsernissa hyvän 
hallintatavan ja korruption valvonta kuu-
luu johdon lisäksi sisäiselle tarkastukselle.

Konsernissamme ei ole katsausvuonna 
rekisteröity yhtään korruptio- tai lahjonta-
tapausta ja niiden riski arvioidaan konser-
nissamme alhaiseksi.

Mahdolliset riskit voisivat liittyä esimer-
kiksi rahanpesuun, journalistiseen vaikut-
tamiseen tai hankintatoimeen. Riskejä py-
ritään poistamaan riittävällä ohjeistuksella, 
henkilöstön koulutuksella ja valvonnalla 
sekä avoimella tiedon jakamisella.

Edellytämme vastuullisuutta myös liike-
kumppaneiltamme. Valittavilta toimijoilta 
voidaan vaatia jatkossa konsernin vastuul-
lisuusohjeistuksen noudattamista.
 

Periaatteemme
H A L L I N N O N  T A V O I T T E E T 
• Strategiset tavoitteemme ovat selkeät ja ne on viestitetty  

henkilöstölle, joka on sitoutunut niihin.
• Päätäntävalta ja vastuut on määritelty selkeästi.
• Hallituksemme on ammattitaitoinen ja toimivasta johdosta riippumaton.
• Hallituksemme ja toimiva johtomme tietävät valvontavastuunsa.
• Ymmärrämme sisäisen ja ulkoisen valvonnan merkityksen ja roolin.
• Palkitsemisjärjestelmämme tukee yhtiön strategisia tavoitteita, ja se on  

osa johtamisjärjestelmäämme.
• Yhtiömme hallintokulttuuri on avoin ja läpinäkyvä.
• Konsernillamme on vahvistetut missio, visio ja arvot.
 

Y R I T Y S V A S T U U R A P O R T O I N N I N  V A S T U U T 
Yritysvastuuraportoinnista vastaa Keskisuomalainen-konsernin toimiva johto.   
Johtoryhmä osallistuu vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden laatimiseen. 

Raportointia johtaa talousjohtaja Heikki Linnavirta.
Yritysvastuun työryhmä laatii yritysvastuuraportin hallituksen ja johtoryhmän asettamien  
tavoitteiden ja suuntaviivojen mukaisesti. 

Vastuullisuusviestintää johtaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi ja konsernin viestintätiimi, 
jossa on edustus johdosta, henkilöstöhallinnosta, B2B-markkinoinnista ja  viestinnästä.

Muun kuin taloudellisen tiedon selvityksen hyväksyy Keskisuomalainen Oyj:n hallitus.
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Vastaamme toiminnassamme ihmisoikeuksien toteutumisesta.

Pyrimme huolehtimaan tiedonsaannin tasapuolisuudesta eri yleisöille. 
Huomioimme vähemmistöt ja haja-asutusalueiden asukkaat.

Ihmisoikeuksien seuranta kuuluu meillä johdolle ja HR:lle.  
Lisäksi ihmisoikeuksien seuranta julkaistujen sisältöjen  

osalta kuuluu journalistiselle johtajalle.

Pidämme ihmisoikeuksiin liittyviä riskejämme matalina.

Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai epätasa-arvoista kohtelua.

Varmistamme omien toimintaperiaatteidemme noudattamisen riittävällä 
ohjeistuksella ja henkilöstön kouluttamisella sekä valvonnalla.

Noudatamme journalistien eettisiä ohjeita ja arvostamme 
vastuullista journalismia. Hyvä journalistinen tapa ohjaa toimintaamme.  

Olemme Julkisen sanan neuvoston jäsen.

Hankintaohjeistuksessamme on huomioitu ihmisoikeusnäkökulma. 
Haluamme olla vastuullinen toimija koko toimitusketjussamme.

Ihmisten tasa-arvoisuus  
ja tasa-arvoinen kohtelu  

ovat osa arvojamme
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Suhtaudumme  
vakavasti 

tietosuojaan
Vuoden 2018 toukokuussa sovellettavak-
si tullut EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
on asettanut Mediatalo Keskisuomalai-
selle uusia velvoitteita henkilötietojen kä-
sittelyyn. Olemme tarkentaneet henkilö-
tietojen käsittelyyn liittyviä käytäntöjä ja 
kouluttaneet henkilökuntaamme. Toimen-
piteiden avulla varmistetaan lainsäädän-
nön mukainen henkilötietojen käsittely.

Olemme sitoutuneet IAB Europen 
(Interactive Advertising Bureau Euro-
pe) selainkäyttäytymiseen perustuvan 
verkkomainonnan kohdentamisen itsesään-
telyohjelmaan sekä IAB:n Transparency 
& Consent Frameworkin käyttöönottoon. 
Framework standardin avulla varmistam-
me EU:n tietosuoja-asetuksen ja tulevan 
ePrivacy-direktiivin noudattamisen. Fra-
mework mahdollistaa sen, että evästeiden 
ja muiden tiedonkeruutekniikoiden avulla 
kerättävistä tiedoista pyydetään käyttäjäl-
tä suostumus, joka välitetään kaikille dataa 

käsitteleville kumppaneille. Vuoden 2020 
aikana evästeiden suostumusten hallintaa 
kehitetään edelleen, jotta se vastaa IAB Eu-
ropen kehittämää standardia.

Vuoden 2019 aikana Keskisuomalai-
nen-konsernin ja Kaakon Viestinnän tie-
tosuojaan liittyviä käytäntöjä ja dokumen-
taatiota on yhtenäistetty. Järjestelmien 
integrointi jatkuu myös vuonna 2020.

Pyrimme tavoitteisiimme jatkuvalla hen-
kilökunnan koulutuksella ja toimintam-
me kehittämisellä. Seuraamme tietosuoja-
lainsäädännön muutoksia ja toteutamme 
tietosuojan osalta riskienarviointia. Suu-
rimpana riskinä on mahdollisten henkilö-
tietojen vuotaminen, josta seuraa haittaa 
sekä asiakkaillemme ja sitä kautta kon-
sernimme brändeille. Tietosuojarikkeisiin 
liittyvä taloudellinen riski on myös toteu-
tuessaan merkittävä. Jatkossa raportointi-
amme tietosuoja-asioista kehitetään tieto-
tilinpäätöksen suuntaan. 

PYRIMME TAVOITTEISIIMME JATKUVALLA 
HENKILÖKUNNAN KOULUTUKSELLA JA 

TOIMINTAMME KEHITTÄMISELLÄ.

TieTosuoja
T A V O I T T E E T  
• Ei tietosuojarikkomuksia
• Ei viranomaishuomautuksia tai sakkoja
• Avoin tiedotus asiakkaille ja 

muille sidosryhmille 

V A S T U U T 
Tietosuojasta konsernissa johtoryhmätasolla vas-
taa digitaalisen liiketoiminnan johtaja. Tietosuo-
javastaava vastaa tietosuoja-asioiden sisäisestä 
kehittämisestä, tietosuojasääntelyn vaatimusten 
noudattamisesta sekä henkilökunnan koulutukses-
ta. Tietohallintojohtaja on vastuussa puolestaan 
tietoturvan toteutumisesta.

T I E T O S U O J A T A P A U K S E T  

V U O N N A  2 0 1 9 
Emme ole saaneet huomautuksia viranomaisilta, 
eikä vakavia tietoturvarikkomuksia ole havaittu.
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ArvonluontImalli

TA LO U D E L L I S E T

Oma ja vieras pääoma

Suhteet sijoittajiin

 

T U OTA N N O L L I S E T

ICT-järjestelmät

Tuotantolaitokset 

Logistiikkapalvelut

Monikanavaiset palvelut

 
 

A I N E E T TO M AT

Noin 90 mediabrändiä

Maine

Konseptit ja liiketoimintamallit

Yrityskulttuuri ja arvot

 
 

I N H I M I L L I S E T

Ammattitaitoinen henkilöstö

Media- ja markkinointiosaaminen

Johtamismallit

Henkilö- ja asiakastieto

 

S O S I A A L I S E T

Paikalliset yhteisöt ja lukijat

Asiakassuhteet

Sidosryhmät ja kumppanit

Alihankintaverkostot

Päättäjä- ja vaikuttajaverkostot

 

T Ä R K E I M M Ä T  
R E S U R S S I T

L I I K E T O I M I N T A

A S I A K A S

lukijat

B2B-asiakkaat

Jakelu • Sisällöt • Myynti ja m
arkkinointi • Tuotanto • Palvelumallit

 •
 A

si
ak

as
pa

lv
el

u •

1 2

N o i n 90  
  M E D I A B R Ä N D I Ä 

Y l i   2,2  
 

 M I L J O O N A A  L U K I JA A  
J O K A  V I I K KO 

KMT Al total 2019

K E S K I T E T Y T  TO I M I N N OT

Konsernijohto

Talous

ICT

HR

Digiyksikkö

Meks – valtakunnalliset  
myyntipalvelut

Kiinteistöpalvelut

A S I A K K A AT

• Kiinnostavan, tarpeellisen 
ja luotettavan sisällön 
tuottaminen

• Asiakkaan liiketoiminnan 
kasvattaminen

 

O S A K K E E N O M I S TA JAT

• Osingot

• Markkina-arvon nousu

 

Y H T E I S K U N TA

• Maksetut verotulot

• Merkittävä työllistäjä

• Yhteiskunnallinen vaikuttaja 
ja keskustelija

• Tiedon välittäjä

• Paikallisen identiteetin 
vahvistaja

• Demokratian edistäjä

 

Y M PÄ R I S TÖ

• Vastuullinen toiminta 
luonnonvarojen säästämiseksi 
sekä tuotannon jäte- ja 
päästökuormien määrien 
vähentämiseksi

 

H E N K I LÖ S TÖ

• Palkat ja edut

• Mahdollisuus ammatilliseen 
kehitykseen

 

K U M P PA N I T

• Ostot alihankintaverkostoilta

V A I K U T U K S E T

Graafiset 
tuotantopalvelut

Markkinointi- ja 
viestintäpalvelut

Kiinteistö- 
liiketoiminta

Digitaalisen 
markkinoinnin 

ratkaisut

Media- 
liiketoiminta

Tutkimus

Tapahtumat

Paino- 
palvelut

Jakelu

T U OT T E E T  JA  PA LV E L U T

• Laadukkaat ja luotettavat sisällöt 
verkossa ja printissä

• Markkinointiviestinnän ratkaisut, 
esimerkiksi ilmoitukset, videot, 
markkinointimateriaalit, kampanjat

• Painotuotteet

• Tutkimukset

• Jakelu ja logistiikka

• Tapahtumat

• Kiinteistöpalvelut

 

JÄT T E E T  JA  PÄ Ä S TÖT

• Kasvihuonekaasupäästöt

• Paperihukka

 

T U O T O K S E T

3

4



UUDISTuVA
MEDIAtALO
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Keskisuomalainen-konserni osti Länsi-Sa-
vo -konsernilta Kaakon Viestintä Oy:n ja 
ESV-Paikallismediat Oy:n koko osakekan-
nan. Lisäksi kauppaan sisältyi Kouvolas-
sa sijaitseva sanomalehtipaino kiinteistöi-
neen.

Osakkeista maksettu velaton kokonais-
kauppahinta on yhteensä noin 17,5 mil-
joonaa euroa. Ostetun kokonaisuuden 
liikevaihto oli vuonna 2018 oli noin 49 mil-
joonaa euroa, käyttökate noin viisi miljoo-
naa euroa ja taseen loppusumma noin 21 
miljoonaa euroa.

Keskisuomalainen-konsernin liikevaih-
to nousi kaupan myötä liki neljännesmil-
jardiin euroon.

Kaupassa Keskisuomalainen Oyj:lle siir-
tyi Kaakon Viestintä Oy:n kuusi 5–7-päi-
väistä lehteä sekä ESV-Paikallismediat Oy ja 
sen yhdeksän yksipäiväistä paikallislehteä. 

– Tässä kaupassa kohtasi meidän halum-

me ostaa ja omistajien halu myydä. Tämä 
on luonteva jatkumo yhtiön kasvustrate-
giassa, jossa etenemme vahvasti omaa pol-
kuamme. Haluamme olla toimija, emme 
toiminnan kohde, toimitusjohtaja  Vesa-
Pekka Kangaskorpi kommentoi kauppaa.

–Yritysosto vahvistaa asemaamme niin 
alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Kaa-
kon Viestinnän tuotteet ja palvelut täyden-
tävät erinomaisesti liiketoimintaamme. 
Kaakkois-Suomen alue yhtenäistää myös 
mediakarttaamme, joka yltää nyt pääkau-
punkiseudulta keskiseen Suomeen ja Sa-
voon saakka ja nyt myös itärajan tuntu-
maan, Kangaskorpi sanoo.

Kaakon Viestinnän silloinen toimitusjoh-
taja Juhana Tikka kertoi, että yhtiöllä ei ol-
lut enää luontevaa suuntaa kasvaa yritys-
ostoin.

–Tarvitsimme omaan kasvuumme isom-
man kumppanin. 

Kasvua  
kaakkoon päin 
Mediatalo Keskisuomalainen Oyj laajensi toimintaansa  

maaliskuussa 2019 Etelä-Savoon, Etelä-Karjalaan ja Kymeenlaaksoon.

YRITYSOSTO VAHVISTAA 
ASEMAAMME ALUEELLISESTI 
JA VALTAKUNNALLISESTI. 

Kauppojen allekirjoitustilaisuudessa 

vasemmalta Länsi-Savo Oy:n Juhana Tikka, 

Jukka Tikka ja Ilkka Tikka sekä Mediatalo 

Keskisuomalaisesta konsernijohtaja Vesa-Pekka 

Kangaskorpi. ESV-Paikallismediat Oy  
julkaisee
• Juvan Lehti (Juva)
• Kaakonkulma (Virojoki, Miehikkälä ja Ylämaa)
• Kangasniemen Kunnallislehti (Kangasniemi)
• Keskilaakso (Vanhan Anjalankosken alue, Myllykoski,  

Inkeroinen, Anjala, Sippola, Kaipiainen ja Elimäki)
• Luumäen Lehti (Luumäki)
• Puruvesi (Kerimäki, Punkaharju, Savonranta, 

Enonkoski, Kesälahti)
• Länsi-Saimaan Sanomat (Savitaipale, Taipalsaari,  

Lemi ja Suomenniemi) 
• Paikallislehti Joutseno (Joutseno)
• Pitäjänuutiset (Mäntyharju ja Pertunmaa)  

Kaakon Viestintä Oy 
julkaisee  

• Länsi-Savo (Mikkeli)
• Itä-Savo (Savonlinna)
• Etelä-Saimaa (Lappeenranta)
• Kouvolan Sanomat (Kouvola)
• Kymen Sanomat (Kotka)
• Uutisvuoksi (Imatra) 
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käytännöt.
–12 toiminnallisessa ryhmässä tar-

kasteltiin omien ja ostettujen yhtiöi-
den toimintoja. Näitä vertailtiin, haettiin 
synergiahyötyjä, tehostamisideoita ja par-
haita käytänteitä, kertoo liiketoimintajoh-
taja Erkki Summanen integraatioproses-
sista. 

Kaakon Viestinnän paikallisjohtaja Jar-
mo Koskinen arvostaa sitä, että vaikka 
muutoksia on tapahtunut paljon, on henki-

–Kaakon Viestinnän integraatiosta on jää-
nyt hyvin tyytyväinen olo. Olemme anta-
neet heille uutta ja saaneet sieltä uutta. 
Kasvavaa konserniamme pidetään Kaa-
kossa hyvänä omistajana ja työnantajana, 
se on tuntunut hienolta, sanoo konserni-
johtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi. 

Kauppojen jälkeen Mediatalo Keski-
suomalainen ja Kaakon Viestintä aloittivat 
välittömästi synergiatyön, jossa haettiin 
tehokkaimmat toimintatavat ja parhaat 

Kaakon Viestinnän paikallisjohtaja Jarmo 
Koskinen kertoo, että tunnelmat ovat 

Kaakossa hyvät kauppojen jälkeen. 

OLEMME KOTIUTUNEET  
HYVIN TÄHÄN KONSERNIIN. 

Kaakon integraatio 
on edennyt sujuvasti

löstö ottanut nämä hyvin vastaan. 
–Olemme kotiutuneet hyvin. Konsernin 

integraatiomallista näki, että täällä on pal-
jon kokemusta ostoista ja integraatiopro-
sesseista. Olemme päässeet toteuttamaan 
sovittuja asioita ja tunnelmat ovat hyvät, 
Koskinen kiittelee. 

Kaakon Viestinnän ja ESV-Paikallisme-
dioitten keskinäinen integraatiotyö jatkuu 
edelleen. 

Eteenpäin mennään avoimen 
vuorovaikutuksen pohjalta
Mediatalo Keskisuomalaisen oma, yrityskohtaisesti räätälöitävä integraatio-
malli osoitti jälleen voimansa Kaakon Viestinnän tullessa osaksi konsernia. Malli 
pohjautuu nopeaan liikkeellelähtöön, ostaneen ja ostetun organisaation avain-
henkilöiden tutustuttamiseen sekä avoimeen yhteistyöhön. 

Konsernin johtamismalli otetaan käyttöön ostetussa yrityksessä muutaman 
kuukauden sisällä alkuselvitysten jälkeen ja niiden pohjalta. Nopeat hyödyt poi-
mitaan ensin. 

Konsernin toiminnallinen organisaatio hoitaa suurimmat integraatiotoi-
menpiteet aiempien yrityskauppojen tuomalla rutiinilla. Käytännössä aikatau-
lu riippuu ostetun yrityksen järjestelmien tilanteesta ja aiemmasta organisaa-
tiomallista. Työskentelylle on leimaa antavaa avoin vuorovaikutus ja erilaisten 
mielipiteiden kuuleminen.

Suurkauppojen  
integraatio  
Mediatalo Keskisuomalaisen liiketoimintajohtaja 
Erkki Summanen vetää konsernin suurkauppojen 
integraatioprojekteja. Viime vuosien isoimmat kaupat 
ovat olleet Suomen Lehtiyhtymä -mediakonsernin osto 
vuonna 2013, Mediatalo ESAn osto vuonna 2016, 
Suomen Suoramainonnan osto vuoden 2018 ja 2019 
vaihteessa sekä vuonna 2019 toteutunut Kaakon 
Viestintä Oy:n ja ESV-Paikallismediat Oy:n kaupat. 
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Kaupat tehtiin joulukuussa
Keskisuomalainen Oyj:n omistama Kaakon Viestintä Oy osti 
Mikkelin Kaupunkilehden liiketoiminnan joulukuussa Mikkelin 
Kaupunkilehti Oy:ltä. Kauppa astui voimaan 1.1.2020. Mediatalo 
Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi  
sanoo, että Mikkelin Kaupunkilehti täydentää erinomaisesti 
Mikkelin ja Etelä-Savon alueen tuotevalikoimaa.

M I K K E L I N 
K A U P U N K I L E H T I
• perustettu 1983
• 5 työntekijää
• jakelu 35 430
• jakelualue Mikkeli, Juva, 

Mäntyharju, Hirvensalmi

Keskisuomalainen Oyj:n omistama Kaakon 
Viestintä Oy osti Mikkelin Kaupunkilehden 
liiketoiminnan joulukuussa Mikkelin Kau-
punkilehti Oy:ltä. Kauppa astui voimaan 
vuoden 2020 alusta. 

Päätoimittaja Tapio Honkamaa kertoo, 
että Mikkelin Kaupunkilehdellä on alueel-
la vankka asema. 

–Saamme hyvää palautetta. Oma tun-
tuma on, että olemme tärkeitä kaupunki-
laisille. 

Mikkelin puolesta 
joskus topakastikin
Mikkelin Kaupunkilehden arki Suomen suurimmassa 

kaupunkilehtiperheessä alkoi vuoden alusta.

Suosiota päätoimittajan mielestä selit-
tää se, että lehdessä julkaistaan juttuja var-
sin matalalla uutiskynnyksellä. Lehti haluaa 
olla myönteisyyden äänenkannattaja, mut-
ta tarvittaessa on Mikkelin puolesta hyvin 
topakastikin. 

Mediatalo Keskisuomalaisen toimitus-
johtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi sanoo, 
että Mikkelin Kaupunkilehti täydentää 
erinomaisesti Mikkelin ja Etelä-Savon alu-
een tuotevalikoimaa. Päätoimittaja Tapio 

M E D I A T A L O  K E S K I S U O M A L A I S E L L A  O N  2 8  K A U P U N K I L E H T E Ä

Honkamaa on samaa mieltä konsernijoh-
taja Kangaskorven kanssa, että Mediata-
lo Keskisuomalainen on nimenomaan laa-
tukaupunkilehtien kustantaja. Honkamaan 
mielestä kaupunkilehdet ovat eläneet jon-
kinasteista renessanssia. 

–Kaupunkilehdissä on panostettu si-
sältöihin ja niitä luetaan mielellään. Us-
kon, että on mahdollista tälläkin vuosi-
kymmenellä ylläpitää kaupunkilehtien 
menestystä. 

Päätoimittaja Tapio Honkamaa. 

M E D I A T A L O  K E S K I S U O M A L A I S E L L A  O N  2 8  P A I K A L L I S L E H T E Ä

Keskisuomalainen Oyj osti kesäkuussa 
2019 Loviisan Sanomien ja Pyhtäänleh-
den liiketoiminnat KSF Medialta. Loviisan 
Sanomat ilmestyy kolme kertaa viikossa ja 
sen levikkialueet ovat Loviisa, Lapinjärvi ja 
Pyhtää. Pyhtäänlehti ilmestyy joka toinen 
tiistai Loviisan Sanomien välissä ja se jae-
taan jokaiseen talouteen Pyhtään alueella. 

–Konserni  julkaisee Porvoossa ilmes-
tyvää Uusimaa-lehteä. Kaupalla Mediata-
lo Keskisuomalainen vahvistaa asemaansa 
Uudellamaalla sekä sisällöissä että media-
palveluissa. Loviisan Sanomat ja Pyhtään-
lehti sopivat erinomaisesti Uudenmaan 
alueen sisältö- ja palvelukokonaisuuteen. 
Loviisan Sanomat on erinomainen esi-
merkki hyvin toimitetusta paikallislehdes-

Kesäkuussa 
kaupoilla Loviisassa

tä ja se on palkittu useaan kertaan, sanoo 
Keskisuomalainen Oyj:n konsernijohta-
ja Vesa-Pekka Kangaskorpi. 

Syys-lokakuussa 2019 Loviisan Sanomi-
en paperilehti sai uuden ulkoasun, samalla 
uudistui myös lehden verkkoalusta. Tam-
mikuusta 2020 lähtien ilmestymispäiviä 
on lisätty kolmeen kertaan viikossa. Kol-
mas numero jaetaan peittojakeluna sun-
nuntaisin. 

–Onhan tämä historiallisen hieno hetki 
aikana, jolloin paperilehtien ilmestymispäi-
vien lisääminen on varsin poikkeuksellis-
ta, sanoo Loviisan Sanomien päätoimittaja 
Arto Henriksson. 

Loviisan Sanomat siirtyi osaksi Etelä-
Suomen Mediaa syyskuun alussa. 

Päätoimittaja Arto Henriksson.

L O V I I S A N  
S A N O M A T
• perustettu 1916 
• 5 työntekijää
• levikki 3 624 
• printin lukijamäärä 10 700 
• jakelualue Loviisa, 

Lapinjärvi, Pyhtää
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Palvelua on kehitetty vuoden 2018 syk-
systä lähtien. Uuden liiketoiminta-alueen 
taustalla toimii kolmen nuoren miehen tii-
mi: Keski-Suomen Median  digituotepääl-
likkö  Antti Hirvonen sekä konsernin ul-
kopuolelta toisena omistaja on Aleksi 
Halsas, joukkueenjohtajana toimii Timo 
Tarvainen.

Kilpapelaaminen on saanut myös iso-
ja sponsoroijia taakseen, esimerkiksi me-
nestyksekästä League of Legendsin liigaa 
sponsoroi vuonna 2019 Shell ja Kia.

–Nuorille pelaajat ja joukkueet ovat yhtä 
tuttuja kuin minulle jalkapallojoukkue FC 
Barcelona. Yhden turnauksen yksittäistä 
peliä voi katsota samanaikaisesti yli 40 mil-
joonaa katsojaa, sanoo Hirvonen.

Myös Mediatalo Keskisuomalainen tuo 
bisnekseen oman pelaajatiiminsä, KOVA 
Esportsin. Joukkueeseen on saatu kovia 
nimiä, joilla on nuorten katsojien markki-

nassa hyvä brändiarvo. Maaliskuussa 2020 
KOVAn CS:GO-joukkue ylsi jo maailman-
listan sijalle 65 – kolmanneksi parhaaksi 
suomalaisista joukkueista. 

– Mediatalo Keskisuomalaiselle tämä on 
uusi bisnesalue, jolla tavoitetaan nuoria ja 
kansainvälisiä markkinoita. Olemme kehit-
täneet erilaisia bisnesmalleja ja tuotteita 
yritysten markkinointiin. 

Kilpapelaamisessa kasvu on huimaa. 
Alan liikevaihto globaalisti oli  vuonna 
2019 1 096  miljoonaa dollaria, kasvua 
edelliseen vuoteen tässä oli 26,7 prosent-
tia. Pelejä seurasi  viime vuonna 454  mil-
joonaa katsojaa. Turnausvoitot peleissä 
ovat isot verrattuna muihin urheilulajei-
hin. Kun  yksittäisessä Dota 2 Internatio-
nal -turnauksessa summa nousi  34,3 mil-
joonaa dollariin, Tour de Francessa summa 
oli reippaasti pienempi, 2,7 miljoonaa dol-
laria.

NUORELLE YLEISÖLLE PELAAJA ON 
ENEMMÄN KUIN HENKILÖBRÄNDI, 
PELAAJAN KAUTTA RAKENTUU 
FANIEN YHTEISÖ.

Mediatalo hyppäsi 
Esports-bisneksiin
Mediatalo Keskisuomalainen on sijoittanut Esports-yhtiö Esports media 

solutions Oy:öön ja Esports-sisältöjä tuottavaan Eurheilu.comiin. 

Mediatalo Keskisuomalaisen uudes-
sa Esports-liiketoiminnassa hyödyn-
netään viestinnän ja markkinoinnin 
henkilöitymisen trendiä sekä pelaa-
jien että vaikuttajien henkilöbrändi-
en kautta.

–Nuoret haluavat lukea sisältöjä 
sellaisilta tahoilta, joita he seuraavat 
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, 
ja joiden kanssa he haluavat olla vuo-
rovaikutuksessa.  Nuorelle on tärke-
ää, kuka tuo viestin. Nuorten sisältö-
jen kuluttamisen tapa on muuttunut, 
Antti Hirvonen sanoo.

Hirvosen mukaan sellaisetkin 
brändit, jotka eivät liity pelaamiseen, 
ovat kiinnostuneita uudenlaisesta 
markkinoinnista.

–Isoillakin yrityksillä on nyt aika 
toimia, että oma brändi tulee tutuk-
si 15–25-vuotiaille nuorille. 

–Tätä kautta voi laajentaa bisnestä 
vaikka Kiinan markkinoille kohtuulli-
sella markkinointibudjetilla. Esimer-
kiksi suomalaiselle matkailulle tämä 
voisi olla kova juttu, Hirvonen sanoo.

Nuorten 
kohderyhmiin  
uusia 
mahdollisuuksia

7 3  %  M I E H I S T Ä  K I I N N O S T U N U T  L A J I S T A

2 9  %  N A I S I S T A  K I I N N O S T U N U T  L A J I S T A

1 8 - 2 9  - V U O T I A I D E N  M I E S T E N  
K E S K U U D E S S A  E S P O R T S  O N  J Ä Ä K I E K O N  
O H E L L A  K I I N N O S T A V I N  U R H E I L U L A J I



Ensimmäinen 
sijoitustapahtuma 
Jyväskylässä
Jyväskylän Paviljongissa 13. marraskuuta 2019 
järjestetyillä Raha ja talous -messuilla kävi sijoit-
tamisesta kiinnostuneita ihmisiä ja ammattisi-
joittajia, vaikka Jyväskylässä ei ole aiemmin jär-
jestetty yhtä suuria, monen näytteilleasettajan 
sijoitustapahtumia. Vinkkejä jaettiin yleisestä ta-
loustiedosta asunto-, kiinteistö-, metsä- ja krypto-
valuuttasijoittamiseen.  

Tapahtuman järjestämisessä mukana ollut Kes-
ki-Suomen Median aluemyyntijohtaja Jani Ylö-
nen kertoo, että tapahtumalle oli selkeä tarve.

– Sijoittamisesta kiinnostuneiden kohderyh-
mä on laajentunut ja tällaiselle tapahtumalle oli 
selkeästi tarvetta. Olemme aiemminkin tehneet 
tapahtumia yhteistyössä messujen kanssa, Ylö-
nen toteaa. 

Ylösen mukaan messujen parasta antia olivat 
asiantuntijaluennot ja hän kertookin, että tapah-
tuma oli muihin messuihin verrattuna seminaari-
maisempi. Asiantuntijoiden puhuessa sali olikin 
tupaten täynnä ja kiitoksia tuli myös kävijäpa-
lautteissa. 

Messut olivat kävijämenestys, tapahtumassa 
kävi yhteensä noin 1600 henkeä. Ensimmäisek-
si tapahtumaksi tämä on Ylösen mukaan todella 
hyvin ja tapahtumaa onkin tarkoitus jatkaa tule-
vina vuosina. 

Mediatalo Keskisuomalainen järjestää myös 
Rekry, työelämä & koulutus -messutapahtumia 
Jyväskylässä, Kuopiossa ja Uudellamaalla. 
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HYÖDYNNÄMME  
RADIOLIIKETOIMINTAKOKONAISUUDESSA  

KONSERNIMME VAHVAA SISÄLTÖOSAAMISTA.

Radio 
Keskisuomalainen 
starttaa keväällä

Keski-Suomen seutu saa uuden paikallisra-
diokanavan, kun Radio Keskisuomalainen 
starttaa toimintansa keväällä 2020. 

– Kanavaohjelmassa korostuvat paikalli-
set uutiset ja se on niin sanotusti aikuisen 
kuulijan kanava. Tavoittelemme yli kolme-
kymmentävuotiaita kuulijoita, sanoo kon-
sernin radioliiketoiminnasta vastaava joh-
taja Juhana Tikka. 

Paikallisten uutisten lisäksi kanavalla on 
laajemminkin paikallisia sisältöjä, esimer-
kiksi Jypin otteluselostukset kuullaan suo-

rina lähetyksinä. 
–Radio on kasvanut mediana jo useam-

man vuoden ajan ja se kiinnostaa myös asi-
akkaitamme. Saamme radiokanavat isoihin 
kaupunkeihin, joissa meillä on muutoinkin 
jo vahva asema. Tämä liiketoiminta tukee 
toimintaamme siellä.

Keski-Suomessa paikallisradion päätoi-
mittajana toimii Henri Berg. 

Mediatalo Keskisuomalainen laajentaa 
radiotoimintaansa vuoden 2020 aikana 
myös Kuopioon.

Henri Berg.
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Päivittäistavara- ja erikoiskaupan alalla toi-
miva, pohjanmaalainen perheyhtiö Kokko-
lan Halpa-Halli Oy on yli 50-vuotisella mat-
kallaan nähnyt kuluttajakäyttäytymisen 
monet muutokset. Toimitusjohtaja Janne 
Ylisen mukaan globaalit megatrendit: digi-
talisaatio, ilmastonmuutos ja vastuullisuus 
ovat vaikuttaneet kuluttajien ostokäyttäy-
tymiseen vahvasti ja nopeasti viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. Kaupan alan 
tiukentuneessa kilpailussa kuluttajien toi-
veisiin on reagoitava hyvin ja nopeasti. 

– Ennen asiakkaat tekivät isoja kertaos-
toksia ja perjantaisin ostettiin viikon ruoat. 
Enää jääkaappia ei osteta kerralla täyteen, 
sillä kauppojen aukioloaikojen vapautumi-
nen mahdollisti sen, että pystymme pal-
velemaan asiakkaitamme viikon jokaisena 
päivänä – juuri niin kuin he toivovat, Yli-
nen sanoo. 

HalpaHallilla on 35 myymälää Suomessa 
ja se työllistää noin 1 500 henkilöä. Ylisen 
mukaan HalpaHallissa uskotaan edelleen 
vahvasti perinteisiin kivijalkamyymälöihin, 
mutta myös verkkokaupasta on tullut tär-
keä bisnes. 

– Monikanavainen kauppa on tullut jää-
däkseen ja verkkokaupalla pystymme tar-
joamaan hyvän arjen palvelua laajemmalle. 
Melkein 80 prosenttia verkkokauppamme 
asiakkaista tulee pääkaupunkiseudulta. 
Verkkokauppa on meille myös tärkeä mai-

HalpaHalli 
kehittyy 
asiakkaidensa 
mukana

nonnan väline, Ylinen sanoo. 
Kuluttajakäyttäytymisen muutos on tar-

koittanut HalpaHallille monikanavaisen 
markkinoinnin haltuunottoa, koska Y-su-
kupolven milleniaalit ja 1996–2010 välillä 
syntynyt x-sukupolvi käyttävät mediaa eri 
tavalla kuin aikaisemmat sukupolvet. 

– Olemme panostaneet sosiaalisen me-
dian osaamiseemme ja kannustaneet myös 
myymälöitä olemaan interaktiivisia so-
messa. Printtikin on yhä meille tärkeä, sillä 
jaamme noin puoli miljoonaa kuvastoa vii-
koittain koteihin ja käytämme myös isoja 
maakuntalehtiä ja paikallislehtiä niin päivit-
täistavarakaupan kuin erikoiskaupan mai-
nonnassamme. 

Viime vuodet ovat olleet HalpaHallil-
le tuloksen kannalta haastavia. Myymälöi-
tä on vähennetty, mutta samaan aikaan on 
uudistuttu ja investoitu. Käynnissä on ollut 
myös sukupolvenvaihdos, kun monet kär-
kipaikkojen miehet ja naiset ovat jääneet 
eläkkeelle. Yksi suurimmasta HalpaHallin 
investoinneista on keväällä 2020 Vaasan 
Klemettilässä avattava, yhtiön uutta kon-
septia edustava myymälä, joka korvaa ny-
kyisen kaupungin keskustassa sijaitsevan 
myymälän.

– Viime vuosina olemme painaneet jar-
rua ja kaasua samaan aikaan, mutta nyt 
meillä on hyvä vauhti päällä, Ylinen vakuut-
taa.  

Toimitusjohtaja Janne Ylinen.

MONIKANAVAISESSA 
MARKKINOINNISSA PRINTTIKIN ON 

YHÄ TÄRKEÄ HALPAHALLILLE.

Ympäristövastuullisuus on tärkeä osa HalpaHallia ja toimintaa 
on jo pitkään kehitetty ilmastotalkoiden näkökulmasta. Vastuul-
lisesta toiminnasta kertovat muun muassa entistä energiatehok-
kaammat myymälät, ja peräti joka kolmannessa HalpaHallin myy-
mälässä on jo oma aurinkovoimala. Äskettäin otettiin käyttöön 
perusostoskassit, jotka on valmistettu 90-prosenttisesti kierrä-
tysmuovista. Lisäksi HalpaHalli on kehittänyt tilaustoimintaket-
juaan tehokkaammaksi. HalpaHallilta löytyy myös oma konttori 
ja hankintayhtiöt Kiinasta. 

– Iso osa kaikista maailman tavaroista valmistetaan Kiinassa, 
emmekä me voi sille mitään. HalpaHallin käyttötavaravalikoimas-
ta noin 40 prosenttia valmistetaan Kiinassa.  Oman Shanghaissa 
sijaitsevan konttorimme avulla varmistamme kiinalaisten tuot-
teidemme laadun ja eettisyyden heti alkulähteiltä saakka, toimi-
tusjohtaja Janne Ylinen sanoo. 

Tuontia harjoittaville tavarantoimittajilleen HalpaHalli on 
laatinut eettisen ohjeistuksen (Code of Contact), joka huomioi 
muun muassa lakien ja asetusten noudattamisen, työntekijöiden 
työolot, palkat ja palkkiot sekä lapsityövoiman käytön ehkäisemi-
sen.

Ympäristövastuullisuus 
näkyy kaupan arjessa
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Kasvua moninverroin 
muihin verrattuna
Broman Group -konserni on kasvanut viimeiset 25 vuotta  

kaksin- tai kolminkertaisesti muuhun markkinaan nähden. 

Broman Group on perheyritys. Harri Bromanin mielestä  

sen ansiosta esimerkiksi rekrytointi on helpompaa. 

”Perheyritys koetaan parempana työpaikkana kuin 

ulkomaalaistaustainen yritys. Lisäksi maksamme verot 

Suomeen ja toimimme yhteiskuntavastuullisesti. On  

monia asioita, joita ei voi muuttaa euroiksi tai prosenteiksi.”

Vuonna 2019 erikoiskauppa kasvoi Suo-
messa 2–3 prosenttia, mutta Broman 
Groupin kasvu oli yhdeksän prosenttia. 
Lukujen takana ovat erinomainen konsep-
ti sekä loppuunsaakka hiouttu logistiikka ja 
tavaranhankinta.

– Meille tulee toimialan Suomen tehok-
kain ja eniten automatisoitu varasto. Os-
timme Keskolta entisen Anttilan logistiik-
kakeskuksen Keravalla, jota kehitämme 
edelleen. Sen automaatiotaso tulee ole-
maan 97 prosenttia, eli tietokoneet ja ro-

botit tekevät työn. Kokonaisuus saadaan 
käyttöön vuonna 2021. Se tulee olemaan 
kahdeksan kertaa tehokkaampi kuin ”ma-
nuaalivarasto”, jossa toimivat ihmiset ja 
trukit, kertoo kauppaneuvos Harri Bro-
man, joka toimii konsernin kiinteistöjä hal-
linnoivan Broman Yhtiöt Oy:n hallituksen 
puheenjohtajana sekä Broman Groupin 
hallituksen varapuheenjohtajana.

Logistiikan lisäksi tavaranhankinta on 
kaupan alalla yksi oleellisimpia kilpailute-
kijöitä. On äärimmäisen tärkeää, että tuot-

teet kulkevat mahdollisimman suoraa reit-
tiä tehtaalta kuluttajalle.

– Kun ostamme tuotteen esimerkiksi 
Kiinasta, saapuu se tehtaalta logistiikka-
keskukseemme Hyvinkäälle tai Keraval-
le. Sieltä se lähtee kuluttajalle suoraan tai 
myymäläämme, josta kuluttaja noutaa sen. 
Tästä syntyy kilpailuetua, Harri Broman 
kertoo.

Tärkein kilpailutekijä on kuitenkin oma 
konsepti eli kaikki se tuote- ja palveluvali-
koima, joita asiakkaille tarjotaan.

– Tuotteiden myynnin lisäksi konsep-
tiin täytyy kytkeä muitakin palveluita, joita 
ei voi ostaa netistä. Näitä ovat esimerkik-
si autopesut, sähköautojen latauspisteet, 
katsastuspalvelut, Motomaatti-pikahuol-
topisteet ja Motonet-korjaamot. Pyrimme 
olemaan ajan hermoilla. Olemme myös pa-
rantaneet tuotteidemme laatua, jolloin nii-
den käyttöikä on pidempi ja säästämme 
luonnonvaroja.

Harri Broman on huolissaan nuorten 
15–30-vuotiaiden ilmastoahdistuksesta ja 
tulevaisuuden pelosta, jota yhteiskunta ja 
media ovat myös osaltaan luoneet.

– Nuoret eivät uskalla perustaa perhet-
tä, ostaa asuntoa tai mitään muutakaan. En 
ymmärrä, miten maailma pelastuu, jos ajaa 
vanhalla Toyotalla kuin että ostaisi uuden 
auton ja ajaisi esimerkiksi hybridillä, hän 
pohtii.

Broman Group käyttää vuosittain kym-
menen miljoonaa euroa mainontaan ja 
markkinointiin. Ilmoitustilaa ostetaan 
myös Keskisuomalainen-konsernin kym-
menistä eri lehdistä, sekä printtiä että di-
giä. Printtimainonnan osuus on yhä suu-
rempi kuin muilla alan toimijoilla.

Broman Group Oy
• palvelee asiakkaita Motonetin, AD VaraosaMaailman, 

AD-Turun ja Finntestin sekä Broman Logistics 
-logistiikkakeskusten kautta

• tuotevalikoimassa autojen ja moottoripyörien  
varaosat ja tarvikkeet, työkalut, veneily- ja 
kalastustarvikkeet sekä kodin ja vapaa-ajan tuotteet

• työllistää lähes 2 000 henkilöä

• konsernin vuoden 2019 liikevaihto  
oli 390,5 miljoonaa euroa

• perheyritys, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1965,  
jolloin kauppaneuvos Väinö H. Broman perusti 
Joensuuhun autoja ja varaosia myyvän liikkeen

• tukee vuosittain useita yleishyödyllisiä kohteita,  
kuten lasten ja nuorten avustustyötä, urheilua, 
kulttuuria, sotaveteraaneja ja maanpuolustustyötä
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Kahdesta näytöstä toinen on matkustajien 
informaationäyttö ja toinen mainosnäyttö. 
Uusi näyttöjärjestelmä toimii yhteen Nys-
se-liikenteen uudistetun informaatiojär-
jestelmän kanssa ja tarjoaa matkustajille 
uusia palveluja. 

Palvelun Tampereen seudun joukkolii-
kenteelle on tuottanut Mediatalo Keski-
suomalaisen paikallis- ja kaukoliikenteen 
digitaalisiin mainosmediaratkaisuihin eri-
koistunut Neonmedia. 

Uusi järjestelmä on mahdollistanut re-
aaliaikaisen ja ennustavan tiedon välittä-
misen matkustajille.

– Uusi järjestelmä avaa mahdollisuuksia 

Matkustajainformaatiota 
ja mainoksia Nysseihin
Tampereen seudulla kahden rinnakkaisen näytön ratkaisut on 

asennettu vuoden 2019 syksyllä kaikkiaan 300 bussiin.

erilaisen tiedon välittämiseen matkustajil-
le. Näytöille on tarkoitus saada tärkeimmil-
lä vaihtopysäkeillä myös jatkoyhteyksien 
arvioidut lähtöajat. Tätä tavoitellaan vuon-
na 2021, kun raitioliikenne otetaan käyt-
töön ja myös bussiliikenteeseen tulee isoja 
muutoksia, sanoo joukkoliikenneinsinööri 
Maarit Kaartokallio.

Mainosnäytöille on varattu myös omaa 
mainostilaa joukkoliikenneviestinnälle. Kaar-
tokallion mielestä tämä on ollut hyvä ratkaisu. 

– Voimme jakaa tietoa esimerkiksi lippu-
tuotteista matkustamonäytöillä. Koronae-
pidemian aikaan tai yleensä poikkeustilan-
teissa voimme jakaa infoa näyttöjen kautta. 

Ensimmäisenä tekoälyä  
bussien näytöille
Neonmedia on ottanut todennäköisesti ensimmäisenä maailmassa käyttöönsä tekoälyratkai-
sut, jotka toimivat bussien mainosnäytöillä. Nyt mainontaa pystytään kohdentamaan sijainnin 
tai vaikkapa sääolosuhteiden mukaan bussimatkustajille. 

Ensimmäiset kampanjat testattiin syksyllä 2019, kun OP Kiinteistökeskuksen kampanjassa 
bussin näytölle ilmestyi lähimmän myytävän kohteen mainos.

Neonmedian Lokaatio-ratkaisuissa tietokantaan syötettyjen koordinaattien perusteella voi-
daan esittää asiakkaan mainontaa halutussa paikassa. 

–Mainos voidaan esittää esimerkiksi kilometrin säteellä kauppakeskuksista, apteekeista tai 
vaikkapa paikallisista lähikaupoista. Uusi ratkaisu kiinnostaa erityisesti mediatoimistoja ja isoja 
asiakkaita, Jari Lähdemäki sanoo.

Tekoälyratkaisuja käytetään sekä paikallisliikenteen että kaukoliikenteen busseissa.

Nyt näytöiltä on näkynyt viranomaisten ja 
meidän omaa korona-infoa.

Neonmedian toimitusjohtaja Jari Läh-
demäen mukaan bussimainonnan merki-
tys kasvaa nopeasti, kun joukkoliikenteen 
kulkutapaosuus kasvaa erityisesti suuril-
la kaupunkiseuduilla. Kymmenen suurim-
man kaupungin paikallisliikenteessä tehtiin 
vuonna 2017 lähes 480 miljoonaa matkaa.

– Tampereen merkitys kokonaisuudes-
sa on todella suuri, sillä Tampereen seudun 
joukkoliikenteessä tehdään noin 40 miljoo-
naa matkaa vuodessa. Tarkoituksenamme 
on kehittää koko joukkoliikenteen matka-
ketjua, sanoo Lähdemäki.

Matkustajainformaatio  
palvelee bussimatkustajaa
 
Neonmedian matkustamonäytöillä tuodaan sisältöä yli 600 bussissa, yli 30 
eri kaupunkialueella, yli miljoonalle bussimatkustajalle viikoittain.

Uusi näyttökonsepti mahdollistaa reaaliaikaisen matkustajainformaation 
sekä kaupallisen aineiston näyttämisen vierekkäin.
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Meidän elämää on Mediatalo Keskisuoma-
laisen markkinointiviestintäyhtiö Kamuan 
tuottama valtakunnallinen kampanja, jossa 
on mukana viisi vuokrataloyhtiötä: JVA Jy-
väskylästä, Niiralan Kulma Kuopiosta,  TVT 
Turusta,  VAV Vantaalta  ja  Sivakka Oulusta. 
Kampanjan tavoitteena on nostaa esille kun-
nallista vuokra-asumista turvallisena, vakaa-
na ja monipuolisena vaihtoehtona. 

Asuntojen määrällä mitattuna kysees-
sä on suurin Suomessa toteutettu vuokra-

Meidän elämää 
-kampanja brändää 
vuokra-asumista uusiksi

asumisen kampanja.
–Vuokra-asumisen suosio on säilynyt va-

kaana ja sen joustavuus antaa vaihtoehtoja 
niin perheille kuin yksin eläville. Kampanja 
nostaa esiin kaupunkien omia yhtiöitä vah-
voina asumisen ja alueiden kehittäjinä, sa-
noo Meidän elämää -kampanjan projekti-
päällikkö Tomi Riipinen. 

Kunnalliset vuokrataloyhtiöt eivät kil-
paile keskenään, joten kampanjan myö-
tä syntyy uudenlainen yhteistyöverkosto, 

joka kehittää vuokra-asumista valtakun-
nallisesti. Tavoitteena on esimerkiksi tukea 
perheiden elämäntilanteiden muuttumista 
ja kaupungista toiseen siirtymistä.

Kamua on suunnitellut brändi-ilmeen, 
tuottanut kampanjan mainosvideot ja teh-
nyt kampanjan markkinointimateriaalit. 

–Vastaamme myös äänibrändistä. Olem-
me tuottaneet kampanjaan räätälöidyn 
tunnusbiisin muusikko Toivo Suden kans-
sa, Riipinen kertoo. 

MEIDÄN ELÄMÄÄ -KAMPANJA ON SUURIN SUOMESSA 
TOTEUTETTU VUOKRA-ASUMISEN KAMPANJA.

Markkinoinnin 
ulkoistaminen toi laatua

Keski-Suomen alueella toimiva Remister 
Takuuremontit Oy suunnittelee ja toteut-
taa remontteja rautaisen vahvalla koke-
muksella. Vuonna 2019 Remister Oy:stä 
tuli 30-vuotias. Juhlavuoden kunniaksi yri-
tys halusi markkinointiinsa uutta puhtia 
− sitä yritys päätti hakea Mediatalo Kes-
kisuomalaisen markkinoinnin asiantunti-
joilta. 

− Olemme tehneet pitkäjänteistä mark-
kinointia monien eri kumppaneiden kans-
sa, mutta nyt päätimme integroida koko 
markkinointimme yhteen paikkaan. Se on 
meille helpompaa ja nyt saamme keskittyä 
olemaan asiantuntijoita omassa päätyös-
sämme, sanoo Remister Takuuremontit 
Oy:n yrittäjä Lasse Asmundela. 

Remister Takuuremontit Oy tarjoaa asi-
akkailleen remontteja avaimet käteen -pe-
riaatteella. 

− Asiakkaiden näkökulmasta on helpom-
paa, kun koko remontti sujuu laadukkaasti 
ja hallitusti yhden yrityksen osaavissa kä-
sissä. Samaa helppoutta ja laatua halusim-
me omaan markkinointiimme, Asmunde-
la sanoo.

Remister Takuuremontit Oy ulkoisti markkinointinsa 

Mediatalo Keskisuomalaisen asiantuntijoille. 

Mediatalo Keskisuomalaiselta Remister 
Takuuremontit Oy saa printti- ja suoramai-
nonnan lisäksi digimarkkinoinnin ratkai-
suja sekä muun muassa sisällöntuotantoa, 
videoita, sisustus/asiakaslehtiä, messu-
osastoihin liittyviä mainosratkaisuja sekä 
muita painotuotteita. 

− Esimerkiksi printtiesitteiden tekemi-
sen kanssa en ole koskaan päässyt näin 
helpolla. Sisällöntuotanto oli ensiluokkai-
sen laadukasta ja lopputulos kaikin puolin 
hyvännäköinen ja ennen kaikkea myyvä. 
 

INTEGROIMME 
MARKKINOINTIMME 
YHTEEN PAIKKAAN.



PAIKALLISINtA
JOURNAlISMIA
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Paikalliset uutiset tuovat arvokasta tietoa 
alueensa asukkaille. Sisältöjen avulla asu-
kas on tietoinen, mitä omassa kunnassa tai 
lähiympäristössä tapahtuu. Hän voi tehdä 
uutisten avulla johtopäätöksiä, joiden poh-
jalta hän voi osallistua, edistää demokrati-
aa ja äänestää. 

–Mediatalo Keskisuomalaisen tärkein 
vastuullisuusteko on edistää paikallisten 
sisältöjen kautta lähidemokratiaa. Meillä 
on lehdissä yhteinen linjaus, että jokainen 
lehti on alueensa paras tiedonvälittäjä, sa-
noo Mediatalo Keskisuomalaisen journa-
listinen johtaja Pekka Mervola. 

Paikallisuutisoinnissa Mediatalo Keski-
suomalaisen vahvuus on luotettavuus. 

–Kuntien asioiden seuraaminen jäisi vä-
hälle ilman mediaa. Asukkaat olisivat kunnan 

oman tiedotuksen ja markkinointiviestinnän 
varassa ilman kriittisesti seuraavaa mediaa. 
Haluamme kertoa tietoa nopeasti, luotetta-
vasti ja tuottaa sellaista sisältöä, mitä ei saa 
mistään muualta. Esimerkiksi kuntien esitys-
listoja ei juuri enää seurata. Me teemme sitä. 

Mediatalo Keskisuomalaisen uutismedi-
at tuottavat myös eniten paikallisia uutisia 
Suomessa.

Pekka Mervolan mielestä myös nuoril-
le pitäisi painottaa paremmin uutisseuran-
nan tärkeyttä. 

–Kyse on siitä, haluaako nuori ymmärtää 
paremmin maailmaa ja kiinnostaako hän-
tä demokratia. Sanomalehden lukeminen 
on toinen koulu, ilman sitä ei pärjää työ-
elämässä. Media on tärkeä sivistysväline, 
Mervola sanoo. 

Olemme paras  
paikallisen 

tiedon välittäjä

JULKAISEMME SUOMESSA  
ENITEN PAIKALLISIA UUTISIA.
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Laadukasta 
uutisjournalismia 

Olemme riippumaton media
Vapaan median tehtävä on demokratiassa 
olla riippumaton poliittisista ja yhteiskun-
nallisista päätöksentekijöistä. Kaupallinen 
sanomalehdistö toteuttaa tätä tehtävään-
sä tilaus- ja ilmoitustulojen avulla. 

Lehtemme ovat jo historiallisestikin ol-
leet itsenäisiä ja ovat sitä nykyisinkin. 

Riippumaton kaupallinen media on de-
mokratiassa tarvittaessa vallan kriitikko 
ja kiusallisenkin tiedon välittäjä. Media ei 
ole kuitenkaan alueensa räksyttäjä tai vas-
tahankaan asettuja. Paikkakunnan, alueen 
tai maakunnan oman sanomalehden tehtä-
vä on alueellisen identiteetin ja kehityksen 
vahvistaminen. lehtien myönteiset jutut 
luovat hyvää kierrettä: uskoa alueen kehi-
tykseen ja viihtyvyyttä ihmisten elämään. 

1 448
2 0 1 9

Oikaisujen 
kappalemäärä

Noudatamme Julkisen  
sanan neuvoston ohjeita

Kaikki lehtemme noudattavat Julkisen sa-
nan neuvoston ohjeita ja journalistin ohjei-
ta. Lehden lukija tai asiakas ohjataan sel-
laisessa ristiriitatilanteessa, johon lehden 
toimituksen ja henkilön välillä ei löydy tyy-
dyttävää ratkaisua, ottamaan yhteyttä Jul-
kisen sanan neuvostoon. 

Seuraamme Julkisen sanan neuvostoon 
tehtyjen kanteluiden määrää. 

Oikaisemme myös oleelliset virheelliset 
asiatiedot havaittuamme virheen tai saa-
tuamme siitä tiedon. Oikaisut julkaisemme 
paperilehdessä ja digitaalisessa uutispalve-
lussa. Oikaisujen tarkoituksena on, että lu-
kija saa aina oikeaa tietoa ja voi luottaa leh-
den tietoihin. 

Kanteluiden ja JSN:n
langettavien päätösten määrä

*Raportointien tiedot koostuvat sanomalehti Keskisuomalaisesta, Savon Sanomista, 
Etelä-Suomen Sanomista, Iisalmen Sanomista, Uusimaasta, Aamupostista, Keski-

Uusimaasta, Länsi-Uusimaasta, Warkauden Lehdestä, Etelä-Saimaasta, Itä-Savosta, 
Länsi-Savosta, Kouvolan Sanomista ja Kymen Sanomista.

*Kanteluiden määrä Keskisuomalainen Oyj:n lehdistä Julkisen sanan neuvostoon (JSN) vuosina 2016–2019.
Julkisen sanan neuvoston (JSN) langettavien päätösten määrä Keskisuomalainen Oyj:n lehtien osalta vuosina 2016–2019.
Luvut eivät ole verrannollisia toisiinsa, sillä konsernin lehtien määrät ovat kasvaneet yli parillakymmenellä lehdellä tänä 
aikana, erityisesti vuosina 2016 ja 2019.

Meillä on laajat verkostot
Teemme toimituksellista yhteistyötä
Keskisuomalainen-konsernin toimitukset tekevät run-
saasti toimituksellista yhteistyötä. Sen tarkoituksena on 
tarjota lukijoille mahdollisimman laadukasta ja runsasta 
toimituksellista sisältöä ilman, että lehtien toimituskulut 
nousisivat lisäsisällön vuoksi. 

Julkaisemme maksullisia mainoksia
Keskisuomalainen-konsernin sanoma-, paikallis- ja kau-
punkilehdet julkaisevat maksullisia mainoksia paperileh-
dissä ja digitaalisissa julkaisuissa. Mainostila on käytössä 

VAHVASTI VALTAKUNNALLINEN.
AIDOSTI PAIKALLINEN.

kaikelle lainmukaiselle ilmoittamiselle. 
Ilmoitushintamme ovat julkisia. Emme yhdistä yk-

sittäisten juttuja tai uutisten tekemistä ja ilmoituksia 
toisiinsa. 

Toimituksellisen sisällön tekemisessä on aina ratkai-
sevaa toimituksellinen harkinta. Siitä vastaa viime kä-
dessä lehden päätoimittaja. 

Ilmoittajat voivat ostaa lehden sivuille sisältömark-
kinointijuttuja, jotka on merkitty Julkisen sanan neu-
voston ohjeiden mukaan merkinnöin siten, että mak-
settu sisältö erottuu toimituksellisesta sisällöstä.

J S N  K A N T E L U T L A N G E T TAVAT  PÄ ÄTÖ K S E T
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Päätoimittaja vastaa lehden  
sisällöllisistä valinnoista
Kunkin lehden toimituksellisesta linjas-
ta vastaa päätoimittaja. Keskeisten maa-
kuntalehtien päätoimittajat nimittää halli-
tus toimitusjohtajan esityksestä. Sanoma-, 
paikallis- ja kaupunkilehtien erityispiirre 
on pääkirjoitus, joka on osa lehden yhteis-
kunnallista vaikuttamista. Pääkirjoituksis-
sa lehti institutiona ottaa kantaa harkitus-
ti asioihin. 

Juuri pääkirjoituksella kantaa ottaminen 
erottaa sanomalehdet radiosta ja muusta 
uutismediasta. Pääkirjoitus kuuluu myös 
digitaalisen sanomalehden ydinluontee-
seen. 

Pääkirjoituksella pyritään vaikuttamaan 
yhteiskunnan kehitykseen lehden lukija-
kunnan kannalta myönteisellä tavalla. 
Keskisuomalainen-konsernin lehdissä*   
oli vuonna 2019  5 258 pääkirjoitusta.

Elämme paikallisuudesta

Paikallisuudesta elävän lehden tärkein yh-
teiskunnallinen tehtävä on tiedon välittä-
minen paikallisyhteisön tapahtumista sen 
jäsenille. Myös valtakunnallisen tiedon vä-
littäminen on suurimmissa päivälehdissä 
tärkeässä roolissa. Paikallisen näkökulman 
tuominen valtakunnallisiin ja kansainväli-
siin asioihin on yksi maakunnallisen medi-
an tehtävistä. 

Keskisuomalainen-konsernin lehdissä* 
julkaistiin vuonna 2019 yhteensä yli 179 
543 paikallisista asioista kertovaa juttua. 
Määrä on suuri, eivätkä valtakunnalliset 
uutisvälineet kerro paikallisia uutisia. Leh-
dillämme onkin tärkeä rooli paikallisyhtei-
söjen tiedonkulussa ja yhteisöllisyyden ra-
kentamisessa. 

179 543
2 0 1 9

Paikallisten
juttujen määrä 

(ei STT)

5 258
2 0 1 9

Pääkirjoitusten
määrä

*Raportointien tiedot koostuvat sanomalehti 
Keskisuomalaisesta, Savon Sanomista, Etelä-Suomen 

Sanomista, Iisalmen Sanomista, Uusimaasta, Aamupostista, 
Keski-Uusimaasta, Länsi-Uusimaasta, Warkauden Lehdestä, 

Etelä-Saimaasta, Itä-Savosta, Länsi-Savosta, Kouvolan 
Sanomista ja Kymen Sanomista.

*Raportointien tiedot koostuvat sanomalehti 
Keskisuomalaisesta, Savon Sanomista, Etelä-Suomen 

Sanomista, Iisalmen Sanomista, Uusimaasta, Aamupostista, 
Keski-Uusimaasta, Länsi-Uusimaasta, Warkauden Lehdestä, 

Etelä-Saimaasta, Itä-Savosta, Länsi-Savosta, Kouvolan 
Sanomista ja Kymen Sanomista.

27 naispäätoimittajaa

34 miespäätoimittajaa

12 953
2 0 1 9

Yleisönosasto- 
kirjoitusten määrä

*Raportointien tiedot koostuvat sanomalehti Keskisuomalaisesta, Savon 
Sanomista, Etelä-Suomen Sanomista, Iisalmen Sanomista, Uusimaasta, 

Aamupostista, Keski-Uusimaasta, Länsi-Uusimaasta, Warkauden 
Lehdestä, Etelä-Saimaasta, Itä-Savosta, Länsi-Savosta, Kouvolan 

Sanomista ja Kymen Sanomista.

Paikallista tietoa 
yhteisöllisyyden 
voimaksi
Paikkakuntansa  
tärkeimpiä tiedonvälittäjiä
Keskisuomalainen-konsernin lehdet ovat oman paikkakuntan-
sa, alueensa tai maakuntansa tärkeimpiä tiedonvälittäjiä. Yh-
tiön lehdet pyrkivät laadukkaaseen ja luotettavaan journalis-
miin, jossa erilaiset näkemykset nousevat esille. 

Yhtiön digitaaliset lehdet ovat ilmestymisalueensa nopeim-
pia tiedonvälittäjiä. 

Käymme paikallista keskustelua
Lehtemme tarjoavat ihmisille mahdollisuuden saattaa ajatuk-
siaan laajan yleisön tietoon. Mielipidesivut ovat paperilehdis-
sä erittäin luettuja sisältöjä. 

Yhteensä Keskisuomalainen-konsernin lehdissä* julkaistiin 
vuonna 2019 12 953 yleisönosastokirjoitusta. Pisimmät kir-
joitukset ovat jopa 3 000 – 4 000 merkin mittaisia kirjoituksia 
ja lyhimmät tekstiviestin mittaisia kannanottoja. 

Mielipidesivujen toimittamisella lehtemme haluavat edistää 
paikallista keskustelua yhteiskunnallisesti merkittävistä aiheis-
ta tai paikallisesti kiinnostavista kysymyksistä. 

Lehdet valitsevat mielipidekirjoitukset esimerkiksi aiheen 
ajankohtaisuuden, kiinnostavuuden tai merkittävyyden perus-
teella. 

Lehtemme eivät julkaise kirjoituksia, joissa on kunniaa louk-
kaavia tai herjaavia näkemyksiä. 
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Aikakausmedian, IAB Finlandin ja Sano-
malehtien Liiton yhteinen Kunnioitamme 
nuorta lukijaa -sitoumus haastaa media- ja 
markkinointiviestintäalan toimijat huomi-
oimaan nuoren yleisön aiempaa paremmin.
Sitoumuksen tavoitteena on edistää nuor-
ten lukutaitoa ja osaamista digitalisoitu-
vassa ja monimutkaistuvassa maailmassa. 
Se kannustaa mediayrityksiä vahvistamaan 
rooliaan mediakasvattajina sekä mietti-
mään, käsitelläänkö sisällöissä tarpeek-
si nuorille relevantteja aiheita ja kuuluuko 
mediassa riittävästi myös nuorten ääni.

Mediatalo Keskisuomalaisen lehdistä 
mukana ovat Aamuposti, Keskisuomalai-
nen, Suur-Jyväskylän Lehti ja Uutis-Jousi. 

–Meillä on sanomalehti Keskisuomalai-
sessa paljon erilaisia toimenpiteitä, joilla 
huomioimme nuoria lukijoita. Uskomme, 
että teemme lasten ja nuorten kanssa tär-
keää tulevaisuustyötä, sanoo lehden vara-
päätoimittaja Inkeri Pasanen. 

Keskisuomalaisessa vieraili viime vuon-
na paljon koululaisryhmiä peruskoulusta 

korkeakouluihin. Laukaasta lehti sai vie-
raakseen kokonaisen koulun kaikki 70 op-
pilasta. Uudessa opetussuunnitelmassa 
oleva ilmiöpohjaiseen oppimiseen liittyvä 
opetus on Pasasen mielestä kasvattanut 
vierailijoiden määriä. Aikaisemmin vieraili-
jat tulivat äidinkielen tunneilta, nyt aiheena 
saattaa olla vaikka yrittäjäkurssi. 

Lehdessä on myös panostettu nuoria lu-
kijoita kiinnostaviin aihepiireihin. Erityisesti 
teemoissa on paneuduttu ilmastoon, sillä tut-
kimukset ovat osoittaneet, että nuoret odot-
tavat ratkaisukeskeistä ilmastojournalismia. 
Myös muita nuorien lukijoiden elämään liit-
tyviä juttuaiheita on lehdessä enemmän. 

Pasanen näkee sanomalehti Keskisuo-
malaisen vahvuutena kouluyhteistyön, jon-
ka ansiosta lehti saa ympäri vuoden nuor-
ten mielipidekirjoituksia. 

–Saamme näistä positiivista lukijapalau-
tetta. Lukijat ovat pistäneet meille viestiä, 
että ”tämä oli päivän paras mielipidekirjoi-
tus” tai että ovat ”nämä nuoret todella fik-
suja”, Inkeri Pasanen kertoo. 

Sanomalehti 
Keskisuomalainen  

huomioi myös 
nuoret lukijat

SITOUMUKSEN TAVOITTEENA ON KEHITTÄÄ 
KONKREETTISIA TOIMIA NUORTEN 

LUKIJOIDEN HUOMIOIMISEKSI. Kunnioitamme nuorta lukijaa  
Kunnioitamme nuorta lukijaa on alan yhteinen kattositoumus, jonka alla jokainen media voi 
laatia oman sitoumuksensa ja valita toimet, joilla aikoo nuoret lukijat jatkossa huomioida. 

Kunnioitamme nuorta lukijaa -sitoumuksen on tehnyt myös sanomalehti Aamuposti, joka 
omassa lupauksessaan on päättänyt muun muassa lisätä nuorten määrää jutuissa.

– Lehti sitoutuu omassa lupauksessaan muun muassa haastattelemaan nuoria vähintään 
kerran viikossa esimerkiksi koulu-, liikenne- tai päätöksentekoa koskevan jutun yhteydessä 
ja lupaa julkaista kerran kuussa nuorisoraatijutun, jossa äänessä ovat neljä paikallista nuorta. 
Näiden tavoitteiden toteutumista kuka tahansa lukija voi myös seurata verkossa, sisältöjohtaja 
Silja Tenhunen kuvaa.

Medialukutaitoa on 
treenattava lisää
Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki ja Etelä-Suo-
men Median sisältöjohtaja Silja Tenhunen ovat Sanomalehtien Liiton 
kymmenenhenkisessä Uudet lukijasuhteet –strategiaryhmässä. Pu-
heenjohtajana toimiva Pirttijoki sanoo, että strategiaryhmässä mieti-
tään, millä toimenpiteillä voidaan luoda parempia suhteita lukijoihin. 
Erityistä huomiota ryhmä haluaa kiinnittää nuoriin lukijoihin. 

–Haluamme tuoda nuoria lukijoita sanomalehden lukijoiksi, saada 
heidät kiinnostumaan sisällöistä ja journalismista. Lisäksi haluamme 
panostaa nuorten medialukutaitoihin, jotta lukijat ymmärtävät mitä on 
vastuullinen media, Pirttijoki sanoo. 

Hän myös lisää, että ryhmässä on alettu kantaa huolta myös muiden-
kin ikäluokkien medialukutaidosta. 

Strategiaryhmä haluaa lisätä nuorille suunnattuja sisältöjä ja niiden 
lukemista kaikilla alustoilla. 

–On tärkeää, että nuoret ymmärtävät, että sanomalehdet tarjoavat 
luotettavia uutisia, Pirttijoki sanoo. 

Tärkeimmät työkalut ovat koulujen valtakunnallinen sanomalehti-
viikko, yhteydenpito opettajiin ja mukanaolo opetusalan valtakunnal-
lisessa suurtapahtuma Educa-messuilla. 

–Suuntaamme lisää mediakasvatuksen koulutusta opettajille ja jär-
jestämme erilaisia lukutaitokampanjoita. 

Pirttijoki sanoo, että myös hänen omassa lehdessään, Etelä-Suomen 
Sanomissa nuorisotyö on tärkeää. 

–Järjestämme opettajille koulutustilaisuuden ennen sanomalehti-
viikkoa. Syksyksi suunnittelemme opettajille tilaisuutta medialukutai-
dosta yhdessä Sanomalehtien liiton kanssa. Koen itse, että opettajien 
ja nuorison kanssa toimiessa oppii myös itse paljon.
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Parhaaksi jo 
kolmatta kertaa 
peräkkäin 
Kuopion Kaupunkilehti nappasi marraskuussa jo kolmannen 

peräkkäisen kultapokaalin Sanomalehtien liiton järjestämässä 

Vuoden kaupunkilehti -kisassa. 

Raati on joka kerta maininnut perusteluis-
saan, että Kuopion Kaupunkilehti on roh-
kea, omaleimainen ja muista erottuva lehti. 
Raati on kiinnittänyt huomiota Kaupunki-
lehden rohkeisiin aihevalintoihin, lehden 
huumoriin ja erikoisiin juttupalstoihin. Joka 
vuosi raati on myös luonnehtinut lehteä 
kunnianhimoisesti tehdyksi ja artikkelei-
ta laadukkaasti rakennetuiksi. Palkintope-
rusteluissa Kaupunkilehteä on kiitelty, että 
sisältö kiinnostaa myös valtakunnallisesti. 

Kisan tuomaristo on jo vuosia koostunut 
Turun ammattikorkeakoulun journalismin 
opiskelijoista sekä alan ammattilaisista.

Päätoimittaja Aija Pirinen sanoo, että 
lehden omaleimaisuus rakennettiin alku-
vuodesta 2017, jolloin lehden profiili lai-

tettiin kokonaan uusiksi. 
–Olimme parisen vuotta tehneet samal-

la porukalla kahta Kuopiossa ilmestyvää 
kaupunkilehteä, Viikkosavoa ja Kuopion 
Kaupunkilehteä. Pian huomasimme, että 
lehdet alkavat muistuttaa liikaa toisiaan ja 
riskinä oli, ettei molemmille lehdille riitä lu-
kijoita. Päätimme, että profiloimme lehdet 
täysin erilaisiksi, jotta Kuopion alueen luki-
joille olisi tarjolla selkeästi kaksi toisistaan 
erottuvaa lehteä, Pirinen kertoo.

Idea lehtien profilointiin tuli Amerikan 
presidentinvaaleista. Viikkosavosta tehtiin 
kuvainnollisesti ”Clintonin lehti”, eli asialli-
nen uutislehti. Kaupunkilehdestä tuli puo-
lestaan ”Trumpin lehti”, eli räväkkä ja kes-
kustelua herättävä puheenaihelehti.

KUOPION KAUPUNKILEHTI  
ON ROHKEA, OMALEIMAINEN  
JA MUISTA EROTTUVA LEHTI.
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Loviisan Sanomien verkkosivuilta löy-
tyy 360° -videoita, -livetallenteita sekä 
360°-kuvia sekä kuvasarjoja. Parhaim-
millaan 360°-sisällöt ovat VR-laseilla kat-
sottuina. 360°-sisältöä voi katsella myös 
älypuhelimilla, tableteilla tai tavallisella 
tietokoneella.

Loviisan Sanomat on rakentanut virtu-
aalisisältöjä kouluryhmien kanssa yhdes-
sä. Päätoimittaja Arto Henriksson näkee 
uudenlaisissa sisällöissä paljon uusia mah-
dollisuuksia. Tällä hetkellä 360-palvelu on 

Virtuaalisisällöillä 
kiinni nuoriin 
lukijaryhmiin

avoin kaikille lukijoille, ja sisältö on kiin-
nostanut varsinkin nuoria. Päätoimittaja 
kokeekin, että työssä on osaksi kyse sisäl-
töelämysten ja uutisnälän myymisestä tu-
leville lukijoille. 

–Kun nuori on todennut, että tuotta-
mamme materiaali on ”sairaan siistiä”, kyl-
lä se on sykähdyttänyt vanhaa lehtimiestä. 

Loviisassa on pistetty tuomarille juniori-
pelissä futiskentällä kamera päähän ja ylei-
sössä on voitu virtuaalilaseilla seurata pe-
liä tuomarin näkökulmasta. Nuoret ovat 

päässeet myös itse tekemään virtuaalisisäl-
töjä. Lehti lähettää myös valtuuston istun-
not livenä. Live-lähetykset ja virtuaalinen 
verkkoympäristö ovat tärkeä osa Loviisan 
Sanomien brändiä ja nuorten lukijoiden si-
touttamista. Nuorten lisäksi virtuaalisisäl-
löt kiinnostavat muitakin ikäryhmiä. 

–Menen ikäihmisten palvelutalo On-
nelaan, jossa viemme liikuntarajoitteiset 
vanhukset purjehtimaan virtuaalisesti 
360-laseilla perinnealus Österstjernanil-
la, Henriksson kertoo.



HYVINVOIVA
JA AMMATTItAITOINEN

työyhteisö
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Työyhteisössämme noudatamme hyviä ta-
poja ja toimimme vastuullisesti. Meille on 
tärkeää kohdella kaikkia työntekijöitä tasa-
arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Arvostam-
me kaikkia työyhteisön jäseniä työpaikal-
la. Keskustelemme avoimessa ilmapiirissä 
ja rakennamme yhteistyötä työkavereiden 
kesken.

Henkilöstömme huolehtii yhteisesti hyväs-
tä työilmapiiristä ja toimintaohjeiden nou-
dattamisesta. Tavoitteenamme on, että 
henkilöstömme kokee kohtelun oikeuden-
mukaisena ja yhdenvertaisena. Vuosittai-
nen työilmapiirikysely tehdään koko kon-
sernissa ja puutumme myös epäasialliseen 
kohteluun ja käytökseen. 

Tavoitteenamme on ylläpitää ja edistää 
työntekijöiden ammatillista osaamista lii-
ketoiminnan lähtökohdista määritellyn 
strategian mukaisesti. Henkilöstöpolitiik-
kamme tavoitteena on hyvinvoiva ja am-
mattitaitoinen työyhteisö, jossa kaikilla 
sen jäsenillä on kehittymismahdollisuuk-
sia. Tämä heijastuu myös asiakkaille erin-
omaisena palvelu- ja asiakaskokemuksena. 

Huomioimme vastuullisesti eri henkilös-
töryhmien erityistarpeet kuten ikääntyvät 
työntekijät, yksityis- ja työelämän yhteen-
sovittamisen, pitkän poissaolon jälkeen töi-
hin palaavat työntekijät sekä henkilöt, joi-
den työkyky on heikentynyt. Suurin osa 
henkilöstömme työsuhteista on toistaisek-
si voimassa olevia ja kokoaikaisia. Määrä-
aikaiset työsuhteet ovat pääsääntöisesti 
vakituisen henkilöstön sijaistuksia, projek-
titehtäviä sekä opiskelijoiden työharjoit-
teluita. Käytämme lisäksi avustajia toimi-
tusten sisällöntuotannossa. Osa-aikaisia 
työsuhteita on pääasiassa henkilön omiin 
lähtökohtiin pohjautuen, esimerkiksi osa-
aikaeläkeläisillä, osatyökykyisillä tai osit-
taisella hoitovapaalla tai opintovapaalla 
olevilla henkilöillä. 

Perhe- ja työelämän yhteensovittamista 
edistetään joustavilla työaikajärjestelyillä 
kuten osittaisella hoitovapaalla ja opinto-
vapaalla lakien ja ohjeistusten mukaisesti. 
Pyrimme toteuttamaan liiketoiminnan tar-
peiden ja työtilanteen mukaan myös vuo-
rotteluvapaat ja muut poissaolot.

  Haluamme tukea työntekijöitämme 
koko uran ajan. Konsernimme tärkeim-
piä voimavaroja on osaava ja motivoitunut 
henkilöstö.

Kannamme 
vastuuta 
työntekijöistämme

TAVOITTEENAMME ON, ETTÄ HENKILÖSTÖMME 
KOKEE KOHTELUN OIKEUDENMUKAISENA JA 
YHDENVERTAISENA.
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Seuraamme sairauspoissaoloja ja nouda-
tamme varhaisen tuen toimintamallia. Sai-
rauspoissaolomme konsernissa olivat vuon-
na 2019 keskimäärin 9,9 päivää/henkilö. 
Työ- ja työmatkatapaturmia meillä oli vuo-
den 2019 aikana yhteensä 134 kappaletta.

Panostamme työntekijöiden työkyvyn ja 
työhyvinvoinnin tukemiseen yhteistyös-
sä työterveyshuollon ja työeläkeyhtiöi-
den kanssa. Henkilöstön työkykyä seu-
rataan säännöllisillä terveyskyselyillä ja 
laajoilla työterveyspalveluilla. Työkyvyn 
tukemiseksi selvitämme tarvittaessa yksi-
lölliset työaika-, kuntoutus- ja uudelleen-
kouluttautumisvaihtoehdot. Käytössäm-
me on varhaisen tuen malli, jonka mukaan 
seuraamme sairauspoissaoloja ja pyrimme 
ennaltaehkäisemään mahdollista työky-
vyttömyyttä. Myös vuosittaisissa kehitys-
keskusteluissa keskustelemme työnteki-
jän jaksamisesta ja sovimme tarvittaessa 

Työssä jaksamista 
koko työuran ajan

toimenpiteitä, joilla tuemme työssä suo-
riutumista. Esimiehet koulutetaan tuke-
maan henkilöstön työkykyä ja huomaa-
maan mahdollisia varhaisia merkkejä sen 
heikkenemisestä.

Konsernimme henkilöstö osallistuu vuo-
sittain useampiin koulutuksiin. Keskei-
senä tavoitteena on uuden osaamisen 
luominen konserniimme. Arvostamme 
henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa 
koko organisaatiossa. Haluamme taata 
kaikille työntekijöille tasavertaiset mah-
dollisuudet kehittyä työssään ja edetä 
urallaan. Tuemme ammatillista kehitty-
mistä työuran loppuun saakka. Yhtiö nou-
dattaa muutosturvan toimintamallia.

Henkilöstömme ammatillinen osaaminen 
keskittyy laajasti media-alan osaamiseen. 
Toimituksellisen henkilöstön koulutustaus-

ta on tyypillisesti journalistiikka tai muu yli-
opistokoulutus. Myynnin ja markkinoinnin 
parissa työskentelevien koulutustausta on 
tyypillisesti kaupallinen yliopisto-, ammat-
tikorkeakoulu- tai ammatillinen tutkinto. 

  Uudet työntekijät perehdytämme työ-
hön perehdytysohjelman mukaisesti. Pe-
rehdytyksestä vastaa työntekijän esimies 
tai esimiehen sopima henkilö.

Olennaisimmat henkilöstöriskit liitty-
vät henkilöstön osaamisen kehittymiseen 
muuttuvassa digitalisoituvassa mediaym-
päristössä sekä siinä, että pystymme ole-
maan houkutteleva työnantaja myös tu-
levaisuudessa. Tämän merkitys korostuu 
erityisesti uusien liiketoimintojen eri-
tyisosaamista vaativissa rekrytoinneissa. 
Myös henkilöstön työhyvinvointiin ja jak-
samiseen on kiinnitettävä erityistä huomi-
ota mediamurroksen vaatimissa muutok-
sissa ja uudistustarpeissa.

Henkilöstön rakenne ja määrä 

Henkilöstö jakaantuu työsuhteen muodon, työajan, sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2019 seuraavasti:

Henkilöstö 31.12.2019 työsuhteina
luvut ei sis. mainosjakajia ja avustajia

Naiset
lkm

%
Miehet

lkm
%

Yhteensä
lkm

TYÖSUHDEMUOTO 

Toistaiseksi voimassa oleva 1 027 48 % 1 124 52 % 2 151

Määräaikainen 118 56 % 93 44 % 211

Yhteensä 1 145 48 % 1 217 52 % 2 362

 

TYÖSUHTEEN LUONNE 

Kokoaikainen 794 50 % 801 50 % 1 595

Osa-aikainen 351 46 % 416 54 % 767

-joista tuntityöntekijöitä 143 45 % 174 55 % 317

Yhteensä 1 145 48 % 1 217 52 % 2 362

 

IKÄRYHMÄT, tilanne vuoden lopussa 

Alle 30-vuotiaat 131 45 % 163 55 % 294

30-44-vuotiaat 339 46 % 391 54 % 730

45-55-vuotiaat 335 50 % 338 50 % 673

yli 55-vuotiaat 340 51 % 325 49 % 665

Keski-ikä 46,8 45,6  

Naiset
lkm

%
Miehet

lkm
%

Yhteensä
lkm

MAINOSJAKAJAT

Henkilömäärä 3 461

AVUSTAJAT, keskimäärin vuoden aikana 

Henkilömäärä 158 40 % 235 60 % 393
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Pietiläinen jakaa ehdokkuudestaan ansio-
ta alaisilleen.

– Vaikka olin itse ehdolla, koen tämän 
tunnustuksena Uutissuomalaisen porukal-
le ja koko Väli-Suomen Medialle. 

Oppia johtamiseen Pietiläinen kertoo lu-
keneensa romaaneista ja johtamisoppaista 
ja keränneensä urallaan kohtaamiltaan esi-
miehiltä.

– Yksi on näyttänyt, miten innostutaan ja 
innostetaan, toinen on jäänyt mieleen so-
siaalisuudellaan, kolmas analysointikyvyl-
lään ja neljäs rauhallisuudellaan painetilan-
teissa.

Pietiläistä pidetään etenkin kuunteleva-
na ja kannustavana pomona. Hän paljastaa, 
ettei usko autoritaarisuuteen työelämäs-
sä. Jo armeijavuosi vajaat 20 vuotta sitten 
opetti, että esimerkki ja motivointi toimivat 
paremmin kuin arvomerkit.

– Yksi kouluttaja meni joukkueensa 
keulassa, kun meidät varusmiehet mars-
sitettiin ojaan, jossa oli liejua kainaloihin. 
Muut kouluttajat käyttivät siltaa ja irvaili-
vat meille. Itsensä liannutta yliluutnanttia 
seurattiin jatkossa mielellään, muut joutui-
vat myöhemminkin tukeutumaan sotilasar-
voihinsa.

– Voisi sanoa, että työelämän johtami-
sessa olen pyrkinyt tekemään melkein kai-
ken päinvastoin kuin tuolloin oli armeijas-

sa tyypillistä.
Hän korostaa alaisten oikeudenmukais-

ta kohtelua ja vahvuuksien hyödyntämistä. 
Tarkoituksena on saada ihmiset toimimaan 
tavoitteiden kannalta mahdollisimman te-
hokkaasti, hyvin ja varsinkin mielellään. 

Esimiestehtävissä Pietiläistä on yllättä-
nyt se, miten paljon niissä on kyse viestin-
nästä.

– Oikeastaan voi sanoa, että johtaminen 
on viestintää, Pietiläinen toteaa ja myön-
tää, ettei tämä ole viestinnän ammattilai-
sellekaan aina helppoa.

Tehtävää helpottaa, kun tietää, mitä toi-
mittajan työn arki on. Toisaalta pitää hah-
mottaa itselleen laajempi kokonaisuus.

– Olen pyrkinyt pönkittämään toiminta-
kulttuuria sellaiseksi, että tiimityö nähdään 
aidosti vahvuutena ja kaikille on tärkeää 
huolehtia, että perustekemisen taso pysyy 
hyvänä. Itseäni viisaampaa ystävää laina-
ten kulttuuri on kuin ilmansuunta etenemi-
sessä. Päivittäinen puuttuminen on hieno-
säätöä, käännetään vähän ruoria, kun pitää 
koukata karin ohi, Pietiläinen tiivistää.

Pietiläinen on koulutukseltaan äidinkie-
len opettaja, jota veri veti journalismiin jo 
opiskeluaikana.

– Opettajaopinnoissa saaduista peda-
gogista taidoista ja yksilön kohtaamisesta 
ei ole ollut esimiestyössä ainakaan haittaa. 

Matti Pietiläinen
on hyvä pomo
Uutissuomalaisen uutispäällikkö ja Väli-Suomen Media Oy:n 

toimitusjohtaja Matti Pietiläinen, 38, valittiin Suuri journalistipalkinto 

2019 -kisassa Vuoden journalistinen pomo -sarjan finaaliin.

Kolmen toimituksen pomo
Uutissuomalaisen uutispäällikkö ja Väli-Suomen Media Oy:n toimitusjohtaja Matti Pietiläisen 
alaisuudessa on kolme eri toimitusta ja parikymmentä toimittajaa. Väli-Suomen Mediaan 
kuuluvat Uutissuomalaisen lisäksi Sunnuntaisuomalainen ja Teemasuomalainen.

Mediatalo Keskisuomalainen yhtenäistää 
esimieskoulutuksia koko konsernin kat-
taviksi koulutuspaketeiksi. Tänä vuonna 
järjestettävissä koulutuksissa käsitellään 
muun muassa esimiehen vastuita, oikeuk-
sia ja velvollisuuksia. Lisäksi aiheina on esi-
miehen omasta ja henkilöstön työkyvystä 
huolehtiminen sekä luottamuksen merki-

Konsernin yhteiset 
esimieskoulutukset alkavat

Mediatalo Keskisuomalaisen HR-osaston 
resursseja on kasvatettu konsernin kas-
vun myötä. Osaajia on nyt 2,5 henkilöstö-
resurssia enemmän ja lisäksi konsernissa 
on nyt oma henkilöstöjohtaja Jarmo Kos-
kinen. Koskinen on myös Kaakon liiketoi-
mintojen paikallisjohtaja. 

–HR:n työlistalla integraatio on vienyt 
paljon aikaa. Samalla koko konsernin kaik-
kia henkilöstöprosesseja ja -käytöntöjä on 

tys esimiestyössä. 
–Koulutukset ovat jatkuvia ja järjes-

telmällisiä. Kaikilla esimiehillä on mah-
dollisuus osallistua näihin. Lisäksi yhteis-
työkumppaniemme kautta järjestämme 
useita lyhytkestoisempia webinaareja 
esimiehille, kertoo henkilöstöjohtaja Jar-
mo Koskinen. 

HR-osastolle enemmän 
kehityspanoksia

yhtenäistetty ja tullaan yhtenäistämään, 
kertoo Koskinen. 

Muun muassa konsernin HR- ja palkka-
ohjelma Mepco on otettu Kaakossa käyt-
töön ja vuoden loppupuolella se viedään 
Suomen Suoramainonta Oy:lle. 

–Henkilöstöresurssien lisäyksen kautta 
olemme saaneet lisää kouluttamis- ja ke-
hittämisnäkökulmaa työhömme, Koskinen 
sanoo. 
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Filippiineiltä kotoisin oleva Hershe Men-
doza aloitti viime vuoden huhtikuussa työt 
Suomen Suoramainonta -konserniin kuu-
luvan Jyväskylän Jakelut Oy:n jakelussa. 
Rakkauden perässä muuttanut Mendoza 
tiesi heti alusta asti, että hän halusi tehdä 
töitä Suomessa. Pian Suomeen muutton-
sa jälkeen Mendoza pääsikin työhaastatte-
luun ja lopulta mainosten jakeluun. 

Työ on ollut Mendozalle ensimmäinen 

Ensimmäinen  
työpaikka Suomessa 
löytyi jakeluyhtiöstä

työpaikka Suomessa. Hän uskoo, että se 
antaa hyvät valmiudet jatkoa varten.

Työhön kuuluu mainosten jakamisen li-
säksi myös niiden lajittelua, joka on ol-
lut Mendozalle hyödyllistä suomen kielen 
opintojen ohessa. Kieliopinnot hän aloitti 
lähes heti töiden aloittamisen jälkeen.

–Laajennan samalla suomen kielen sana-
varastoani, kun laitan mainoksia paikoilleen. 
Mainoksia lajitellessa on helppo poimia yk-

J A K A J I A  3  4 6 1  K P L 

K O T I T A L O U K S I A  J O I H I N 
M A I N O K S E T  J A E T A A N 
K O N S E R N I S S A  R E I L U 
1 , 7  M I L J O O N A A  K P L
 

K E S K I M Ä Ä R Ä I N E N 
T Y Ö S U H T E E N  K E S T O  
2 , 4  V U O T T A
 

J A K A J I S S A  7 0  E R I 
K A N S A L L I S U U T T A

sittäisiä sanoja ja opetella fraaseja. Uusien 
sanojen oppiminen tukee hyvin opintojani. 

Jakelussa parasta on Mendozan mieles-
tä kiitoksen saaminen asukkailta. Varsin-
kin vanhemmat ihmiset tykkäävät jutella ja 
kiittävät monesti mainosten jakajaa. Men-
doza laskee myös hyötyliikunnan ja tasais-
ten tulojen olevan työnsä parhaita puolia. 
Hän kokee, että työpaikka luo hyvää poh-
jaa elämälle uudessa kulttuurissa. 

Savon Median paikallisjohtaja Mirja Vänt-
tinen oli innoissaan, kun Savon Media pää-
si neljän muun yrityksen kanssa mukaan 
ESR-rahoitteiseen Henkilöstöliikunnalla 
virtaa ja vireyttä (HEVI) -hankkeeseen vii-
me syksynä. Vuoden kestävässä hankkees-
sa on jo pidetty esimiesten ja henkilöstön 
edustajien yhteinen workshop, jonka pe-
rusteella laaditaan yhteinen henkilöstölii-
kunnan -ja hyvinvoinnin toimintasuunni-
telma ja toteutetaan hyvinvointia lisääviä 
toimenpiteitä koko henkilöstölle. 

Kymmenen onnekasta pääsi myös yksi-
lölliseen elämäntapaohjaukseen.

– Työhyvinvoinnista huolehtiminen ei 

Pelkkä taukojumppa  
ei riitä työhyvinvointiin 

ole työnantajan näkökulmasta vain raha-
asia, vaan suuressa määrin tahdon asia. 
Pelkkä taukojumpan tarjoaminen ei rii-
tä, sillä työhyvinvointiin liittyy niin paljon 
muutakin kuin liikunta. Esimerkiksi joh-
tamisen käytännöt, yhdenvertaisuuden 
kokeminen ja palautteen antaminen vai-
kuttavat myös työhyvinvointiin. Ja myös 
esimerkiksi se, tervehditäänkö työkaverei-
ta, Vänttinen muistuttaa. 

Vänttisen mukaan helposti ajatellaan, 
että työnantaja on yksin vastuussa työhy-
vinvoinnista.

 – Näinkään se ei voi olla. Vastuullamme 
on lisätä ymmärrystä työhyvinvoinnista, 

tarjota mahdollisuuksia ja kannustaa. Jokai-
sen on tärkeää oivaltaa, että hyvinvointi on 
henkilökohtaisia valintoja, Vänttinen sanoo.  

Työnantajan on erittäin tärkeää akti-
voida ihmiset huolehtimaan itsestään, sil-
lä hyvinvoinnilla on iso merkitys yrityksen 
tulokseen sekä työpaikan yhteishenkeen. 

– Myös esimiesten hyvinvointi on tärke-
ää, sillä hyvinvoiva esimies voi auttaa tiimiä 
onnistumaan työssään ja voimaan hyvin, 
Vänttinen muistuttaa. 

Hankkeen toimenpiteiden suunnittelu 
alkaa elokuussa 2020 ja ne kohdistuvat en-
sin Kuopioon. Jatkossa toimintaa halutaan 
laajentaa koskemaan koko maakuntaan. 



ToIMINTAMME
VAIKUTuKSET
ympäristöön
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Toimintamme 
vaikutukset 
ympäristöön

Ympäristötoimintamme tavoitteena on 
ympäristövaikutusten vähentäminen, mai-
neriskien hallinta sekä kilpailussa pär-
jääminen. Vuoden 2019 aikana kiinnos-
tus ympäristö- ja vastuullisuusasioihin on 
myös asiakkaidemme keskuudessa lisään-
tynyt.

Johdamme ympäristövastuutamme 
koko konsernin kattavalla (pois lukien vuo-
den 2019 aikana konserniin liittyneet yh-
tiöt) ISO 14001 -ympäristöjärjestelmällä, 
joka on ulkoisen tahon sertifioima. Tähän 
kuuluvat sisäiset auditoinnit, joissa toimin-
taamme arvioidaan vuosittain, sekä toi-
mittaja-arvioinnit, joilla arvioidaan yhteis-
työkumppaneidemme ympäristövastuuta. 
Johto tarkastelee ympäristöasioita kon-
sernin johdon katselmuksessa. Ulkopuoli-
nen arvioija arvio ympäristötoiminnan ta-
soa ja järjestelmän toimivuutta vuosittain. 
Toimintamme tärkeimmät ympäristönä-
kökohdat ovat: materiaalien käyttö, ener-
gian kulutus ja hiilidioksidipäästöt. Näihin 

on asetettu tavoitteita toimintokohtaisesti.
Vuosi 2019 oli ympäristötoiminnassa 

muovin teemavuosi. Olemme selvittäneet 
muovin käyttöä eri toiminnoissamme sekä 
kehittäneet ratkaisuja sen käytön vähen-
tämiseen sekä mahdolliseen erilliskeräyk-
seen.

Tavoitteenamme on myös osallistuttaa 
omaa henkilökuntaamme mahdollisimman 
laajasti ympäristötyöhön. Vuonna 2019 
henkilöstöltä on kysytty lupauksia ilmas-
tonmuutoksen torjuntaan eli niin kutsut-
tuja ilmastolupauksia.

Konsernin kasvaessa tulevana vuonna 
ajankohtaiseksi tulee ympäristöjärjestel-
män laajentaminen koskemaan myös uu-
sia ostettuja yrityksiä. Kaakon Viestintä 
ja Suomen Suoramainonta liitetään osaksi 
sertifioitua ympäristöjärjestelmää vuoden 
2020 aikana. Konsernin ympäristötavoit-
teita on laajennettu myös ulkomainontaan, 
jotta voimme olla varteenotettava yhteis-
työkumppani myös tulevaisuudessa.

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄMME 
LAAJENEE KOSKEMAAN MYÖS UUSIA 

OSTETTUJA YRITYKSIÄ. 

Ympäristöpolitiikkamme
 

Keskisuomalainen-konsernin ylimmän johdon  
hyväksymä ympäristöpolitiikka:
 
 

Keskisuomalainen Oyj:n ympäristötoiminnoissa 
kestävän kehityksen perustana on sertifioitu ISO 14001 
-ympäristöjärjestelmä, ympäristölainsäädäntö,  
viranomaisten vaatimukset sekä asiakkaiden ja  
sidosryhmien toiveet ja odotukset.
 
Konsernissamme toteutetaan hallituksen hyväksymää 
ympäristöjohtamismallia, jonka mukaisesti sitoudumme 
toimimaan ympäristön pilaantumista ehkäisevästi jatkuvan 
parantamisen periaatteella. Ympäristön hyväksi toimiminen 
kuuluu jokaiselle konsernissa työskentelevälle.
 
Tiedostamme liiketoimintaamme, tuotteisiimme ja 
palveluihimme liittyvät ympäristönäkökohdat sekä 
niiden vaikutukset ja riskit koko niiden elinkaaren ajalta. 
Määrittelemme merkittävimmille ympäristönäkökohdille 
päämäärät ja tavoitteet sekä luomme mittariston 
tavoitteiden seuraamiseen. 
 
Pyrimme käyttämään ekotehokkaita toimintatapoja, 
jotka rasittavat mahdollisimman vähän ympäristöä. 
Dokumentoimme ympäristöasioihin liittyvät toimenpiteet 
sertifioituun 14001 -ympäristöjärjestelmäämme, seuraamme 
niitä sisäisillä auditoinneilla ja johdon katselmuksilla.  
 
Koulutamme henkilökuntaa ja asiaankuuluvia sidosryhmiä 
tarvittaessa. Tiedotamme ympäristöperiaatteistamme  
julkisesti konsernin verkkosivuilla. 
 
Konsernimme raportoi ympäristötoimintansa  
tuloksista avoimesti ja kattavasti.
 
Nämä ympäristöperiaatteet on hyväksytty  
konsernin johtoryhmässä.

Ympäristövastuun raportointi kos-
kee vai sertifioidun ympäristöjär-
jestelmän piiriin kuuluvia yhtiöitä 
ja suurimpia kiinteistöjä. Rapor-
tointiin ei kuulu vielä Kaakon vies-
tintä ja Suomen Suoramainonta.
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Painotuotteen ympäristövaikutuksista iso 
osa syntyy paperintuotannossa. Siksi on-
kin tärkeää, että paperihukan eli makkelin 
määrää pyritään jatkuvasti vähentämään. 
Paperijätteen eli makkelin minimointi on 
painojen ympäristötyön tärkeimpiä ta-
voitteita. 

Kaikissa Lehtiseppien painoissa on käy-
tössä tulospalkkiomalli paperijätteen vä-
hentämiseen. Tulospalkkiomallissa hen-
kilökuntaa palkitaan makkelitavoitteiden 
saavuttamisessa, kuitenkaan tuotteen laa-
dusta tinkimättä. 

Yksikään painoistamme ei ole ympäris-
tölupavelvollinen, koska pesuaineliuottimi-
en käyttö on vähäistä. Kemikaalien käytön 

Eniten 
ympäristövaikutuksia
painotoiminnoista
Suurin osa ympäristövaikutuksistamme syntyy painotoiminnoista, minkä vuoksi 

olemme panostaneet painojen ympäristöasioiden hallintaan jo pitkään. 

vähentämisen eteen on myös tehty tavoit-
teellista työtä.

Kaikissa painoissamme, pois lukien uusi 
painomme Kouvola, on mahdollista painaa 
ympäristömerkittyjä tuotteita. PEFC- ja 
FSC-merkityillä tuotteilla voidaan varmis-
taa, että paperiin käytetty puu on lainmu-
kaisista lähteistä. 

Painoprosessin energiankulutusta pyri-
tään vähentämään sujuvalla ja tehokkaal-
la tuotannolla. Painoprosessissa emme 
laske viemäriverkkoon kemikaaleja, vaan 
keräämme ne vaarallisen jätteen keräyk-
seen. Kaatopaikalle ei päädy jätettä, kaik-
ki joko kierrätetään tai hyödynnetään esi-
merkiksi energiana.

 Muovin käyttö ei ole suures-
sa roolissa sanomalehtipainamises-
sa, mutta Lehtisepillä sen erilliskeräys 
toteutetaan vuoden 2020 aikana. Pai-
noistamme arkki- ja digipainamiseen eri-
koistunut PPD erilliskerää jo nyt muovin. 
Joka vuosi painojen ympäristöasioita käy-
dään läpi sisäisessä auditoinnissa. Vuonna 
2019 sovittiin, että selvitetään stiftauksen 
(niitin) poistamisen vaikutuksia sanoma-
lehden ympäristövaikutuksiin.

Vuoden 2020 aikana ympäristöjärjestel-
mään liitetään mukaan yrityskaupan myötä 
uusi painomme Kouvolassa. Samalla vuo-
den 2019 lopussa alas ajettu Hämeenlinna 
poistuu sertifikaatista. 

Sähkön käyttömäärät liittyvät vahvasti  
painotoimintaan ja tuotantomääriin

Uusiutuvan energian määrä vaihtelee sähkön tuotannon mukaan

Painoissa tärkeimpänä tavoitteena on 
makkelin eli paperihukan vähentäminen. 

Tavoitteet vuosille 2019-2021

T A V O I T T E E T M I T T A R I T T O I M E N P I T E E T

Makkelin vähentäminen (jokaisella 
painolla oma numeraalinen tavoite)

Hukkakilot/ostettu  
paperimäärä [tn/tn]

Tuotantopalkkiojärjestelmä

Laitekannan huolto ja  
uusinta tarpeen mukaan

Tuotannon seisokkien vähentäminen

ennakkohuoltoihin panostaminen

Palveluntuottajien  
ympäristötoiminnan arviointi

Toteutettu
Jäteyhtiön  

ympäristötoiminnan arviointi

Ympäristömerkittyjen tuotteiden 
myynnin kasvattaminen (PPD)

Ympäristömerkittyjen  
tuotteiden osuus [%]

Myynnin ja markkinoinnin  
avulla myynnin kasvattaminen
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Mediatalo Keskisuomalaisessa on omaa 
varhaisjakelua Savossa ja Päijät-Hämeessä.
Seuraamme jakeluiden ympäristötoimin-
taa sisäisillä auditoinneilla, joissa käydään 
läpi toiminnan kehityskohteita. 

Koska jakelumme eivät omista omaa ja-
kelu- tai kuljetuskalustoa, yhteistyö jakaji-
en ja alihankkijoiden kanssa on tärkeää. 

Savon Jakelun isolle yhteistyökumppa-
nille on tehty toimija-auditointi, jossa on 
selvitetty ympäristötoiminnan tasoa. Toi-
mittaja-auditointeja on tarkoitus jatkaa tär-
keimpien yhteistyökumppaneiden kanssa.  

Jakeluiden 
ympäristövaikutuksia 
seurataan auditoinneilla

Ympäristövaikutuksia pienennämme jatku-
valla jakelureittien optimoinnilla sekä jake-
lutiheyden nostamisella. Seuraamme oman 
jakelun ja kuljetusten kilometrejä ja se on 
yksi jakeluiden ympäristömittareista. 

Jakelukilometrien vähentämistä on to-
teutettu varhaisjakelu- ja heittolaatikko-
verkoston optimoinnilla kattamaan toi-
minnan kannalta tarkoituksenmukaisen 
alueen, tuotemäärää on kasvatettu lisää-
mällä Jakeluyhtiö Suomi -verkoston kaut-
ta kanavoitavien tuotenimikkeiden määrää 
ja päällekkäisiä talouksia sekä jakokierrok-

sia on vähennetty siirtämällä hallitusti suo-
rajakelureittejä jaettavaksi varhaisjakelun 
yhteydessä. Näitä kaikkia toimia jatketaan 
myös vuosina 2020-21.

Konserni käyttää myös Postin jakeluita, 
jotka ovat hiilineutraaleja eli kaikki Postin 
jakeluista syntyvät kasvihuonekaasupääs-
töt on kompensoitu.

Vuoden 2019 alusta Suomen Suora-
mainonta Oy on täydentänyt jakeluliike-
toimintaamme. Se on tarkoitus integroida 
konsernin ympäristöjärjestelmään vuoden 
2020 aikana.

Jakeluiden reititys on jakeluiden ympäristötavoitteissa 
suuressa roolissa (tavoitteet vuosille 2019-2021)

T A V O I T T E E T M I T T A R I T T O I M E N P I T E E T

Jakelukilometrien vähentäminen Jakelun kilometrit [km]
Jakeluverkon optimointi (piirien 

yhdistäminen, pistojen poisto)

Jakelutiheyden kasvattaminen Jakelutiheys [kpl/km] Lisätään tuotteita jakeluun

Päällekkäisten talouksien 
vähentäminen ESA Jakelut/ SSM

Päällekkäin jaettujen  
talouksien määrän muutos  

[kpl/jakokerta]

Jakeluiden yhdistäminen ja 
vuosittaisten kierrosten vähentäminen

Jakeluyhtiöillä on yhteiset 
ympäristötavoitteet, joita seurataan
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Mediatalo Keskisuomalaisen liiketoi-
minta toimii pääsääntöisesti omista-
missamme tiloissa. Tämän lisäksi kehi-
tämme ja vuokraamme tilojamme myös 
ulkopuolisille toimijoille.

Tavoittelemme energiatehokkuuden 
parantamista kaikissa hallinnoimissam-
me kohteissa, muun muassa valaistusten 
uusimisella saavutamme sekä nopeita 

Tarkastelemme 
kiinteistöjemme 
ympäristövaikutuksia

Kiinteistöissämme tavoitteena on 
energiatehokkuuden parantaminen vuosina 2019-2021

T A V O I T T E E T M I T T A R I T T O I M E N P I T E E T

Vähennetään pääkonttorin 
kaukolämmön kulutusta teknisten 

järjestelmien saneerauksella.

Lämpöenergian kulutus  
[MWh]

Ilmanvaihtojärjestelmän modernisointi 
/ toimilaitteiden uusinnat

Mediatalo ESAn kohteiden  
saattaminen ennakoivan huollon piiriin

Toteutettu Huollon kilpailutus

Kiinteistön kohteiden  
saattaminen mittaroinin piiriin

Toteutettu 2 kiinteistöä vuodessa mittaroidaan

Palveluntuottajien  
ympäristötoiminnan arviointi

Toteutettu

Suurimman sähköntuottajan 
ympäristötoiminnan arviointi

Jäteyhtiön ympäristötoiminnan 
arviointi

Ympäristövastuullisen
energian lisääminen

Osuus käytetystä 
energiasta [%]

Tuotantotavan huomioiminen  
sähkön hankinnassa

takaisinmaksuaikoja että parantuneita 
työolosuhteita. Energiatehokkuutta to-
teutamme myös kumppanuuksiemme 
kautta: panostamme ennakoivaan huol-
toon ja kehitämme sekä optimoimme 
olosuhteita yhteistyössä teknisen ylläpi-
don kumppaneidemme kanssa. Haemme 
aktiivisesti kiinteistöjemme elinkaaren 
ympäristökuormaa pienentäviä ja talou-

dellisuutta parantavia kehityshankkeita.
Tilatarpeemme ovat muutoksessa 

ja toteutamme uudistusvuorossa ole-
vat toimitilamme monitilatoimistoina. 
Monitilatoimisto mahdollistaa uuden-
laisen tilatehokkuuden myötä parem-
man energiatehokkuuden vähentämällä 
muun muassa lämmitettyjen neliöiden 
määrää. 

Vaikka painot korostuvatkin ympäristötyös-
sämme, suurin osa vakituisista työntekijöis-
tämme tekee toimistotyötä. Toimistojen ym-
päristövaikutuksia syntyy työmatkustuksesta, 
toimistopaperien kulutuksesta, jätteistä sekä 
tietysti kiinteistöjen sähkön ja lämmön kulu-
tuksesta. Ympäristövaikutuksiin liittyviin ta-
voitteisiin halutaan päästä keskitetyn tulos-
tuksen ja videoneuvottelujen tehokkaalla 
käytöllä. Konsernin laajentuessa henkilöstö-
määrä ja myös toimistossa työskentelevien 
määrä on kasvanut, jolloin uudet toimintata-
vat ja tekniikat on otettu käyttöön myös uu-
sissa yksiköissä.

Toimistojen ympäristötavoitteissa korostuu  
matkustamisen ja toimistomateriaalien vähentäminen.

Tavoitteet vuosille 2019-2021

T A V O I T T E E T M I T T A R I T T O I M E N P I T E E T

Toimiston tulosteiden määrän 
vähentäminen

Tulosteiden määrä [kg/hlö]

Keskitetty tulostus

Toimittajien ympäristötoiminnan 
arviointi

Työmatkustuksen vähentäminen Työmatkustus [km] Videoneuvottelujen lisääminen

Toimistotyölle 
on omat 
tavoitteensa
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Ympäristöriskit
Arvioimme ympäristöriskejä osana vi-
ranomaistarkastuksia ja ympäristöjär-
jestelmän arviointeja. Riskeiksi olemme 
arvioineet toiminnan pitkän aikavälin vai-
kutukset ympäristöön sekä hätätilanteet, 
kuten tulipalo ja kemikaalivahingot. Riske-
jä hallitsemme sertifioiduilla ISO 14001 
-järjestelmällä.

Ulkomainonta 
kasvaa reippaasti
Ulkomainonnan liiketoiminnan kasvaessa 
sen ympäristövaikutuksia on myös arvioi-
tu. Mediatalo Keskisuomalaisen ulkomai-
nontavalikoimaan kuuluvat liikennease-
mamediat, Big one -näytöt ja bussimedia. 
Ulkomainonnassa kiinnitetään huomiota 
sähkön alkuperään sekä toimistotiloihin 
liittyviin ympäristöasioihin.

Ulkomainosliitto on viime vuonna to-
teuttanut ympäristöauditoinnin kaikille ul-

T A V O I T T E E T

• Siirtyminen käyttämään vihreää 
sähköä – tavoitteena 100%  
vuonna 2025

• Green Office -sertifikaatin 
hankkiminen – tavoitteena  
vuonna 2023

• Muovin kierrätys/uusiokäyttö, 
etenkin mainosmateriaaleissa – 
tavoitteena 100% vuonna 2023

• PEFC- tai FSC-sertifioidun paperin 
käyttö mainosmateriaaleissa – 
tavoitteena 100% vuonna 2023

VARAUTUMALLA 
JA ENNAKOIMALLA 
HALUAMME HALLITA 
YMPÄRISTÖRISKEJÄ.

Tavoitteiden saavuttaminen 2019-2020

MITTARI YKSIKKÖ 2016 2017 2018 2019 LISÄTIETOJA

Hukkakilot/ostettu  
paperimäärä

tn/tn  0,08    0,07    0,08    0,08   

Ympäristömerkittyjen  
tuotteiden osuus (PPD)

% 19 % 23 % 24 % 24 %

Lämpöenergia kulutus MWh  7 846    10 103    11 345    11 396   

Ostetun sähkön 
 uusiutuvien käyttö

% 33 % 46 % 30 %
 ei vielä  

saatavissa 

Työmatkustus km/hlö  1 466    1 392    1 237    1 240   

Toimistopaperi kg/hlö  13    9    7    7   

Jakelun kilometrit  
(oma jakelu)

km  3 356 573    6 087 409    6 161 416    5 808 210   

Jakelutiheys kpl/km  20   

Päällekkäin jaettujen  
talouksien määrän muutos 

kpl/jako-
kerta

-18 685   
Ei vertailu- 
tietoja

Muut tunnusluvut

YKSIKKÖ 2016 2017 2018 2019 LISÄTIETOJA

Energia 

 Sähkö   MWh  10 240    13 518    13 153    12 493   

 Lämpö  MWh  7 846    10 103    11 345  11 396   

 Materiaalit 

 Painopaperi  tn  22 849    33 152    30 387    27 145   

 Toimistopaperi  kg  9 953    8 695   9 528  8 920   

 Painoväri  kg  464 319    663 383    625 367    570 210   

 Painolevyt  kpl  592 052    770 988    747 460    575 207   

 Painolevykemikaalit  litra  15 010    15 136    18 880    12 769   

 Työmatkustus 

 Bensa  litraa  31 839    52 466    49 097   30 224
Konsernin 
omat autot ja 
työsuhdeautot

 Diesel  litraa  29 973    62 630    46 517   36 776
Konsernin 
omat autot ja 
työsuhdeautot

 Matkustus, juna ja linja-auto  km  267 741    337 582    303 310    262 748   

 Matkustus, lentomatkustus  km  299 766    332 564    257 807    321 041   

 Matkustus, oma auto  km  1 045 042    1 247 188    1 083 912    1 070 141   

Matkustus, laiva km 2 856 3 656 1 840  5 246   

 Jätteet 

 Kierrätys  tn  2 554    3 244    3 239    3 168   

 Hyödyntäminen   tn  144    127    212    151   

 Loppusijoitukseen  tn  0      0     0,42    1,53   

komainosliiton toimijoille, myös Mediatalo 
Keskisuomalaisen ulkomainostoimijoille. 
Tämän auditoinnin kautta on asetettu ul-
komainostoimijoille ympäristötavoitteet, 
jotka vastaavat myös konsernin ympäris-
tövastuullisuustavoitteisiin. Tavoitteiden 
saavuttamisella voi olla myös merkittäviä 
liiketoimintavaikutuksia asiakkaiden vaati-
musten kasvaessa.
 

H Ä T Ä T I L A N T E E T
• tulipalo
• kemikaalivahingot
• onnettomuudet

P I T K Ä N  A I K A V Ä L I N  R I S K I T
• ilmastonmuutos
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Työntekijät 
antoivat liki tuhat 
ilmastolupausta

Noin 70 prosenttia vastaajista lupasi vä-
hentää ruokahävikin määrää, 61 prosent-
tia sammuttaa valot toimistolta lähtiessä, 
45 prosenttia lupasi kierrättää tarkemmin 
toimistossa syntyvän jätteen. Lisäksi 44 
prosenttia vastaajista lupasi syödä vähin-
tään kerran viikossa työlounaalla kasvis-
vaihtoehdon ja 27 prosenttia lupasi sopia 
palaverin etäyhteyksillä. 

Lisäksi lupauksia tehtiin vastuullisem-
mista yrityslahjoista, työmatkoista, tulos-
tamisen vähentämisestä sekä muun muas-
sa kuljetusten ja reititysten vastuullisesta 
suunnittelusta. 

–Eniten vastauksissa yllätti henkilöstön 
sitoutuneisuus ja innostuneisuus asiaan. 
Työnantajan tekemälle vastuullisuustyölle 
on tässä ajassa selvästi tilausta, ja henkilös-
tö haluaa omalla toiminnallaan ottaa aktii-
visesti siihen osaa, sanoo Mediatalo Keski-
suomalaisen laatu- ja ympäristöpäällikkö 
Marjo Salovaara. 

Omien ilmastolupausten lisäksi työnte-
kijöiltä kysyttiin, millaisia ilmastovastuulli-
sia konkreettisia vinkkejä he haluaisivat an-
taa konsernille.  

Vinkeissä painotettiin sähkön alkupe-
rää, kotimaisia ja vastuullisia hankintoja, 

työmatkaliikunnan tukemista, keskitettyjä 
roskakoreja, toimituksille kaupunkipyöriä 
ja paikallisen ympäristöuutisoinnin lisää-
mistä. Lisäksi etätyön lisääminen, kimppa-
kyydit ja etäpalavereiden määrän kasvatta-
minen saivat kannatusta. 

–Listalla on monta teemaa, joita voimme 
kehittää eteenpäin. Kyselymme osoittaa, 
että vastuullisuustyö onnistuu parhaiten, 
kun teemme sitä sekä yhtiönä että yksilöi-
nä, konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangas-
korpi sanoo. Kyselytutkimus toteutettiin 
syyskuussa 2019 ja se lähetettiin kaikille 
konsernin toimistotyöntekijöille.

Mediatalo Keskisuomalaisen tutkimusyhtiö Tietoykkösen kyselytutkimuksena 

toteuttamaan ilmastolupaushaasteeseen annettiin liki tuhat lupausta. 

TYÖNANTAJAN TEKEMÄLLE 
VASTUULLISUUSTYÖLLE ON 
TÄSSÄ AJASSA TILAUSTA.

Ilmastoryhmä kannustaa keväällä mukaan putsailemaan Itämeren 

rantaa. Vasemmalla on Ulla Malkamäki ja oikealla on Nora Sipilä.

Ilmastoryhmä  
kannustaa muutoksiin
Mediatalo Keskisuomalaisen ilmastolupauskampanja poiki Kymen Sanomilla uuden idean. 
Taloon perustettiin ilmastoryhmä, jossa on neljä aktiivista jäsentä: Myyntineuvottelija Nora 
Sipilä, asiakaspalvelija Ulla Brusila, jakelupäällikkö Ulla Malkamäki ja graafikko Juha Rika. 
Kaikkia heitä yhdistää kiinnostus ympäristöön ja ilmastoasioihin. Työryhmä on tehnyt yh-
deksän kohdan listan, jossa kannustetaan tekemään pieniä muutoksia työarkeen. Mukana 
listalla on muun muassa kannustamista työmatkoihin kävellen tai pyöräillen, jääkaapista löy-
tyy hävikkiruokahylly, lajittelua on parannettu ja kertakäyttöastioita ei enää tilata. Myös sii-
voojien kanssa on keskusteltu ympäristönäkökohdista. 

Ilmastoryhmä järjestää Itämeren rannan siivoustempauksen Kotkassa. Tavoitteena on 
toimia mallina muille. Tempaus liittyy Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi -rantojensiivous-
kampanjaan, jonne ilmoitetaan tempauksessa kerätty jätemäärä. Kymen Sanomien vastaa-
va päätoimittaja Heidi Ekdahl ehdotti, että rannan siivoukseen houkutellaan myös lukijoita 
mukaan ja siitä rakennetaan yhteisöllinen tapahtuma.  
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Katsauskauden jälkeen Moottori-lehden kustannustoiminta 
on myyty Autoliitolle 1�1�2020�

Painotoiminta

Keskisuomalainen konsernin painopalveluihin kuului kuusi sa-
nomalehtipainoa, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Pieksämäellä, 
Tuusulassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Kouvolassa� Lisäksi 
Lahdessa on Painotalo Plus Digital Oy:n arkkipaino� Keskisuo-
malainen Oyj on päättänyt sulkea Hämeenlinnan sanomalehti-
painon ja painotoiminta Hämeenlinnassa päättyi 31�12�2019�

Painotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli 
46,9 Me (43,9 Me)� Ulkoisten painotöiden liikevaihto pysyi edel-
lisen vuoden tasolla ja oli 16,3 Me (16,3 Me)�   

Jakelu

Konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2019 oli 44,0 
Me (10,4 Me)� 

Keskisuomalainen Oyj osti 1�1�2019 osoitteetonta suora-
mainosjakeluliiketoimintaa harjoittavan Suomen Suoramainon-
ta Oy:n� Suomen Suoramainonta Oy:n liikevaihto oli 33,0 Me� 
Tämän lisäksi konserni harjoittaa varhaisjakeluliiketoimintaa 
pääasiassa Päijät-Hämeen alueella sekä Pohjois-Savon ja Ete-
lä-Savon pohjoisosien alueella� Varhaisjakelun yhteenlaskettu lii-
kevaihto vuonna 2019 oli 11,0 Me (10,4 Me)� Savon Jakelu Oy:n 
liikevaihto oli 8,0 Me (7,8 Me), josta konsernin ulkoista on noin 
27,5 %� Mediatalo Esa Oy:n Päijät-Hämeessä harjoittaman jake-
luliiketoiminnan osuus konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaih-
dosta oli 3,0 Me (2,6 Me)�

Tutkimuspalvelut

Konserniin kuuluu tutkimusyhtiö IROResearch Oy sekä tutki-
muspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy� Tutkimustoiminnan lii-
kevaihto vuonna 2019 oli 4,3 Me (2,7 Me)� Tietoykkösen liike-
vaihto oli 0,8 Me (0,8 Me)� IROResearch Oy:n liikevaihto oli 3,6 
Me (1,8 Me)� Edellisenä vuonna IROResearch Oy kuului konser-
niin 27�6�2018 alkaen�  

Konsernirakenne

Keskisuomalainen Oyj osti 1�1�2019 Suomen Suoramainonta 
Oy:n koko osakekannan� Suomen Suoramainonta -konserniin 
kuuluu 19 yhtiötä� Lisäksi Keskisuomalainen Oyj osti 5�4�2019 
Kaakon Viestintä Oy:n ja ESV-Paikallismediat Oy:n sekä Kiinteis-
tö Oy Lehtikaaren� Osana Kaakon Viestintä Oy:n kauppaa Kes-
kisuomalainen-konsernin omistusosuus Arena Partners Oy:stä 
nousi 41,2 prosenttiin� 

Keskisuomalainen Oyj on vähentämässä konsernin yhtiöiden 
määrää keväällä 2020 ja näihin liittyvät suunnitelmat on rekiste-
röity PRH:ssa 12�12�2019�

Järjestelyistä emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:hyn, y-tunnus 
0174445-8, sulautuvat Länsi-Uusimaan Kiinteistö Oy, y-tunnus 

2285247-4 ja Päijänne Jakelu Oy, y-tunnus 2829735-2�
Tiedot konserniyhtiöistä sekä niiden omistusosuuksista löyty-

vät tilinpäätöksen liitetiedoista�

Osakkuusyhtiöt

Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy 
(41,2 %), Jyväskylän Messut Oy (26,3 %) sekä Esports media so-
lutions Oy (24,99 %)� Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osakkuusyhtiöt 
ovat Myyntimestarit Oy (31,6 %) sekä Hämeen Ääni Oy (40,0 %)� 
Keskisuomalainen Oyj, Suomen Lehtiyhtymä Oy että Mediatalo 
ESA Oy omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yhteenlasket-
tu omistusosuus on 26,5 %� Suomen Suoramainonta Oy:n osak-
kuusyhtiöitä ovat Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy (35,0 %), 
Oulu Suorajakelu Oy (50,0 %) sekä Suora Lähetys Oy (49,0 %)�

Arena Partners Oy on viiden maakuntalehden yhteinen säh-
köisen liiketoiminnan kehitysyhtiö� Arena Partners -konsernin 
liikevaihto oli 4,7 Me (4,5 Me)� Arena Partnersilla on mobiilirat-
kaisujen kehittämiseen erikoistunut tytäryhtiö Arena Interactive 
Oy, josta Alma Media Oyj omistaa 35 %:n osuuden� Arena Part-
ners omistaa 35 %:n osuuden Alma Media Oyj:n tytäryhtiöstä 
Alma Mediapartners Oy:stä, joka harjoittaa asunto-, auto- ja ku-
luttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa�

Tutkimus- ja kehitystoiminta 

Digitaaliset media- ja liiketoimintaratkaisut ovat merkittävä osa 
konsernin tuotekehitystoimintaa�  Lisäksi konsernin osakkuusyh-
tiö Arena Partners Oy kehittää uusia sähköisiä ja mobiileja palve-
luja osakkailleen� Kehitysmenoja ei pääsääntöisesti ole aktivoitu, 
koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun tuotteet tule-
vat markkinoille�

Emoyhtiön hallitus ja tilintarkastus

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:
• toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja 
• toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja
• toimitusjohtaja Mikko Paananen
• toimitusjohtaja Kalle Kautto 
• metsätalousyrittäjä Pekka Haltia 
• toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen
• toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi�

Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullise-
na tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen 30�6�2019 asti ja siitä 
lähtien KHT Miikka Hietala�

Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suo-
situksen (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaista hal-
linnointijärjestelmää� Yhtiö on antanut suosituksessa tarkoi-
tetun erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään� 
Selvitys on nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www�keskisuoma-
lainen�com�

Konsernin taloudellinen kehitys 

Vuoden 2019 luvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuo-
teen verrattuna, sillä raportointivuoden lukuihin sisältyvät vuo-
den 2019 aikana ostetut Suomen Suoramainonta Oy ja Kaakon 
sanomalehtiliiketoiminta�

Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto kasvoi yritysostojen 
myötä 39,1 % ja oli 231,1 Me (166,1 Me)� 

Mediamyynti kasvoi 18,3 % ja oli 90,9 Me (76,8 Me)� Konser-
nin tilattavien lehtien tilaustuotot olivat 78,0 Me (59,1 Me), mi-
kä on 32,0 % enemmän kuin edellisenä vuonna� Ulkoinen painon-
myynti pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 16,3 Me (16,3 Me)� 
Vuokratuottoja oli 1,2 Me (1,2 Me)� Muuta liikevaihtoa oli 9,7 Me 
(7,5 Me) ja kasvua siinä oli 29,8 %� Muun liikevaihdon merkittävin 
osa on tutkimusliiketoiminta�  

Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,5 Me (0,2 Me)�
Vuonna 2019 liikevoittoa kertyi 14,1 Me eli 6,1 % liikevaihdos-

ta� Edellisenä vuonna liikevoitto oli 7,3 Me ja liikevoittoprosentti 
oli 4,4 %� Ilman liikearvojen arvonalentumista edellisen vuoden 
liikevoitto olisi ollut 11,7 Me, jolloin liikevoittoprosentti olisi ol-
lut 7,0 %� 

Nettorahoitustuotot olivat 1,6 Me (-0,2 Me)� Rahoitustuotto-
ja kertyi 2,7 Me (0,9 Me)� Rahoituskulut olivat 1,1 Me (1,1 Me)�  

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 0,7 Me (0,8 Me)� 
Konsernin tilikauden voitoksi muodostui 13,3 Me (5,4 Me)� 

Ilman liikearvojen arvonalentumiskirjausta edellisen tilikauden 
voitto olisi ollut 9,8 Me�

Emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2019 luvut sisältä-

vät pääosan konsernin holding-toiminnoista sekä konsernin kes-
kitetyistä hallintopalveluista� Yhtiön liikevaihto oli 16,7 Me (15,9 
Me)� Liikevaihtoon on kirjattu vuokratuottoa 3,0 Me (2,9 Me)�

Kustannustoiminta

Keskisuomalainen-konserni kustantaa kuuttatoista 5-7 päiväistä 
lehteä, 28 paikallislehteä sekä 28 kaupunkilehteä� 5-7 päiväiset 
lehdet ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen Sano-
mat, Etelä-Suomen Sanomat, Uusimaa, Keski-Uusimaa, Aamu-
posti, Länsi-Uusimaa, Itä-Häme, Warkauden Lehti, Etelä-Saimaa, 
Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo, Uutisvuoksi se-
kä Itä-Savo� Paikallislehdet ilmestyvät 1-3 kertaa viikossa pää-
asiassa Savossa, Keski-Suomessa, Kaakkois-Suomessa sekä yksi 
lehti Uudellamaalla� Lisäksi konserni julkaisee verkkolehteä Tal-
linnassa� 

Kustannustoiminnan liikevaihto oli 171,2 Me (138,0 Me)� 
Konsernin aikakauslehtiryhmään kuuluu ruoan ja juoman am-

mattilehdet Aromi ja Shaker sekä tapahtumien, viestinnän ja 
HR:n erikoislehti Evento� Näiden lisäksi aikakauslehtiä kustan-
tavalla Omnipress Oy:llä on sopimusperusteisesti tuotettava-
naan noin 20 asiakas- ja sidosryhmälehteä� Konsernin aikakaus-
lehtiryhmään kuului myös Autoliiton julkaisema Moottori-lehti� 
Suurimpaan osaan Aikakauslehtiryhmän lehdistä liittyy myös di-
gitaalista julkaisemista omilla verkkosivustoillaan� Keskisuoma-
lainen konsernin liikevaihto aikakauslehtiliiketoiminta-alueella 
vuonna 2019 kasvoi 3,1 % ja oli 4,8 Me (4,6 Me)�  

HALLITUKSEN 
TOIMINTAKERTOMUS
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Rahoitusvälineiden käypään  
arvoon arvostamista koskevat tiedot

Likvidien varojen sijoittamisessa pitäydytään maltillisen riskita-
son instrumenteissa kuten korkorahastoissa ja pitkäaikaistalle-
tuksissa� Pörssiosakkeisiin sijoittamisesta hallitus on hyväksy-
nyt erillisen periaatteen, jonka mukaan Keskisuomalainen Oyj 
tekee suoria sijoituksia pääsääntöisesti vain oman toimialan yh-
tiöihin� Lisäksi konsernilla on sijoituksia osin osakepohjaisissa ra-
hastoinstrumenteissa� Keskisuomalainen Oyj:lla on pankkilainoi-
hin liittyen tehty koronvaihtosopimuksia rahalaitoksen kanssa� 

Kaikki noteeratut ja noteeraamattomat sijoitukset sekä ko-
ronvaihtosopimus arvostetaan tilinpäätöksessä käypään arvoon� 

Henkilöstöä koskevat tiedot

Työsuhteita oli vuoden lopussa 2362 (1784)� Tämän lisäksi kon-
sernissa oli 3461 osa-aikaista mainosjakajaa� Mainosjakajat huo-
mioiden konsernissa oli yhteensä työsuhteessa 5823 henkilöä�

Toimittajia oli konsernissa yhteensä 548 (360)� Tuotannollista 
henkilöstöä oli 392 (230)� Pääosin osa-aikaisia lehdenjakajia oli 
573 (596).  Graafisten toimihenkilöiden ja teknisten toimihenki-
löiden yhteinen määrä oli 657 (451), johtoa ja ylempiä toimihen-
kilöitä oli 192 (147)� 

Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli kes-
kimäärin 1775 henkilöä (1330)� Luku ei sisällä mainosjakajia, joi-
ta oli vuoden aikana keskimäärin 3660�

*) Ei sisällä mainosjakajia

Ympäristö- ja vastuuasiat

Keskisuomalainen-konserni toimii vastuullisesti ja ympäristötie-
toisesti. Konsernilla on ISO-14001 ympäristösertifikaatti. Sel-
vitys muista kuin taloudellisista tiedoista julkaistaan viikolla 13 
vuosikertomuksen yhteydessä�

Arvio toiminnan riskeistä  
ja epävarmuustekijöistä 

Maailmantalouden kasvava epävarmuus voi heijastua Suomen 
taloustilanteeseen ja heikentää konsernin päätuotteiden mark-
kinatilannetta�

Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin voi johtaa siihen, et-
tä tulemme uudelleen strukturoimaan alueellista tuoteportfo-
liotamme

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutok-
set vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin� Glo-
baalit toimijat, kuten Facebook ja Google kilpailevat yhä voi-
makkaammin kotimaisista digimainonnan euroista ja samalla 
poliittiset ja työmarkkinariskit kohdistuvat vain kotimaisiin toi-
mijoihin�

Postin jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset sanomaleh-
tien varhais- ja päiväjakelussa sekä kaupunkilehtien jakelussa 
kasvattavat riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palve-
lutason heikentymiselle ja sen myötä tilaajamenetyksille�

Yle jatkaa panostuksiaan kirjoitettuun verkkouutistoimintaan� 
Tämä voi vähentää sanomalehtien lukemista ja vaikeuttaa sano-
malehtien digitaalisten sisältöjen ansaintaa� 

Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin 
suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mu-
kaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen� Onnistumisemme 
tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavä-
lin kannattavuuden näkökulmasta�

Painotoiminnassa oleva ylikapasiteetti kiristää edelleen kilpai-
lutilannetta� Kustannustehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden pa-
rantaminen korostuu� Riskeinä ovat ulkoisen painovolyymin las-
keminen sekä painotoiminnan kannattavuuden heikentyminen� 
Omien lehtien volyymin lasku voimistaa tätä kehitystä� 

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniik-
kaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen�

Yleisestä talouden ja toimialan kehityksestä huolimatta kon-
sernin rahoitusasema on katsauskauden taloudellisen kehityk-
sen myötä pysynyt vakaana�

Näkymät vuodelle 2020

Uskomme sekä liikevaihdon että operatiivisen liikevoiton pysy-
vän vuoden 2019 tasolla�

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle  
osingonjaoksi vuodelta 2019

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 64�327�203,66 euroa� 
A- ja K -osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön va-

roihin� Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on 4�713�355 kpl 
ja A-sarjan osakkeita 5�333�463 kpl eli yhteensä 10�046�818 kpl� 
Emoyhtiöllä on hallussa omia A-osakkeita 466�559 kpl ja K-osak-
keita 223�326 kpl, joille ei makseta osinkoa�

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden 
tuloksesta� Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osin-
koesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna kon-
sernin maksukykyä� 

Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,75 euroa osakkeelle� 
Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 7�535�113,50 
euroa� 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin va-
rataan 50�000,00 euroa�

Yhtiön osakkeet

Osakkeet jakautuvat kahteen sarjaan� K-osakkeet ja A-osakkeet 
eroavat toisistaan siten, että jokainen K-osake tuottaa oikeuden 
äänestää yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja 
A-osake yhdellä (1) äänellä� 31�12�2019 K-osakkeita oli yhteensä 
4�936�681 kpl ja A-osakkeita   5�800�022 kpl, yhteensä osakkeita 
on 10�736�703 kappaletta� 

Yhtiökokous päätti 26�4�2019 valtuuttaa hallituksen päättä-
mään omien osakkeiden hankinnasta� Hallitus voi päättää hank-
kia A-sarjan osakkeita enintään 1�000�000 kappaletta ja K-sar-
jan osakkeita enintään 1�000�000 kappaletta, kuitenkin yhteensä 
enintään 1�000�000 osaketta� Enimmäismäärä vastaa 9,3 % yhti-
ön osakkeista ja enintään 19,1 % äänimäärästä� Omia osakkeita 
voidaan hankkia myös suunnattuna hankintana� Osakkeista mak-
settavan vastikkeen on oltava vähintään 8,00 euroa ja enintään 
15,00 euroa osakkeelta� Hallitus voi valtuutuksen perusteella 
päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla 
omalla pääomalla�

Hallitus voi päättää myös enintään 1�000�000 uuden A-sar-
jan osakkeen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden an-
tamisesta� Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kasvustrategian 
tukemiseksi yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä� Lisäk-
si osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille 
tai ne voidaan mitätöidä tai K-sarjan osakkeet voidaan muuntaa 
A-sarjan osakkeiksi ja myydä ne julkisessa kaupankäynnissä tai 
käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmässä� Valtuutus sisältää 
myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien 
merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin�

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen, kui-
tenkin enintään 26�4�2020 saakka� 

Keskisuomalainen Oyj on yhtiökokouksen myöntämien val-
tuutusten mukaisesti ostanut 16�12�2019 allekirjoitetulla kaup-
pakirjalla 223�326 Keskisuomalainen Oyj:n K-osaketta hintaan 
15,00 euroa kappale ja 445�059 Keskisuomalainen Oyj:n A-osa-
ketta hintaan 13,40 euroa kappale�  

Keskisuomalainen-konsernilla on omistuksessaan 16�12�2019 
allekirjoitetun kaupan jälkeen 223�326 omia K-osakkeita ja 
470�909 kpl omia A-osakkeita� 

Muut tiedot osakkeista ja osakkeiden omistuksesta löytyvät 
tilinpäätöksen liitetiedoista�

Rahoitus

Keskisuomalainen-konsernilla oli vieraan pääoman ehtoista lai-
naa vuoden 2019 lopussa 61,2 Me (53,7 Me)� 

Konsernilla on 4�4�2019 solmittu rahoitussopimus Nor-
dea Bank Oyj:n kanssa� Rahoitussopimukseen liittyvää lainaa 
31�12�2019 konsernilla oli 60,3 Me� Laina erääntyy marraskuus-
sa 2022� Sopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka pe-
rustuvat Keskisuomalainen-konsernin nettovelan ja käyttökat-
teen suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen� 

Yritys on suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen 
korkosuojausjärjestelyn� 

Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2019 lopussa oli 39,4 % 
(49,6 %)� Tilikauden rahavarojen muutos oli 11,7 Me (-6,6 Me) ja 
rahavarojen määrä oli 24,5 Me (12,8 Me)� 

Keskisuomalainen-konsernin maksuvalmius on säilynyt hyväl-
lä tasolla koko tilikauden�

Investoinnit 

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 11,8 Me ja 7,1 % liikevaih-
dosta (7,9 Me ja 4,7 %)� Vuonna 2019 tytäryritysten hankintaan 
käytettiin 6,3 Me� Muut investoinnit olivat pääsääntöisesti kor-
vaus- ja ylläpitoinvestointeja� 

Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja 
tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä  
koskevat tärkeät seikat

Konsernin liikevaihto vuonna 2019 kasvoi yrityskauppojen myö-
tä 39,1 % vuoteen 2018 verrattuna ja oli 231,1 Me� 

Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 24,1 % ja oli 171,2 Me 
(138,0 Me)� Kustannustoiminnan liikevaihtoa kasvatti Kaakon 
sanomalehtiliiketoiminnan osto� 

Tuotanto- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto kasvoi edellises-
tä vuodesta 57,6 % ja oli 99,9 Me (63,4 Me)� Kasvu tulee erityi-
sesti Suomen Suoramainonta Oy:n hankinnasta�

Konsernin tulos oli 13,3 Me (5,4 Me)� Edellisen tilikauden tulos-
ta heikensi yhteensä 4,5 Me liikearvojen arvonalentumiskirjaus� 

*) ilman arvonalentumisia

Lisää tunnuslukuja ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty 
tilinpäätöksen liitetiedoissa�

Olennaiset tapahtumat  
tilikauden päättymisen jälkeen

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Kaakon Viestintä Oy osti 
1�1�2020 Mikkelin Kaupunkilehden liiketoiminnan Mikkelin Kau-
punkilehti Oy:ltä� 

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Suomen Lehtiyhtymä Oy 
myi 1�1�2020 52,08 % osuutensa Moottori Media Oy:stä Auto-
litto ry:lle�  

2019 2018 *) 2018 2017

Liikevaihto Me 231,1 166,1 166,1 174,1

Liikevoitto Me 14,1 11,7 7,3 14,4

Liikevoitto % 6,1 7,1 4,4 8,3

Tilikauden tulos Me 13,3 9,8 5,4 14,5

Tulos/osake, Eur 1,23 0,93 0,51 1,35

Oman pääoman 
tuotto % 16,9 11,8 6,6 18,6

Omavaraisuusaste % 39,4 51,0 49,6 48,4

2019 2018 2017

Henkilöstöä keskimäärin 
kokopäiväiseksi 
muutettuna tilikauden 
aikana

1775*) 1330 1377

Palkkojen ja palkkioiden 
kokonaissumma tilikaudella 86,4 Me 60,2 Me 62,1 Me

Työsuhteita vuoden 
lopussa 2362*) 1784 1798

VUOSIKERTOMUS 2019KESKISUOMALAINEN�COM 93VUOSIKERTOMUS 2019 KESKISUOMALAINEN�COM92



2019 2018

 liitetieto 31.12.2019 31.12.2018
VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 13 16 998 11 190
Liikearvo 13 75 658 65 507
Sijoituskiinteistöt 15 292 472
Aineelliset hyödykkeet 16 38 092 38 068
Käyttöoikeusomaisuuserät 17 7 332
Osuudet osakkuusyhtiöissä 18 4 305 3 511
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 19 17 904 13 065
Muut pitkäaikaiset saamiset 20 1 028 794
Laskennalliset verosaamiset 21 2 632 2 903
PITKÄAIKAISET VARAT 164 239 135 510

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 22 1 914 1 654
Myyntisaamiset ja muut saamiset 23 22 022 16 502
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 718 822
Muut rahoitusvarat 24 3 390 3 662
Rahavarat 24 487 12 767
LYHYTAIKAISET VARAT 52 530 35 406

VARAT 216 770 170 916

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 25 2 257 2 257
Omat osakkeet 25 -9 747 -357
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 25 5 959 4 560
Kertyneet voittovarat 79 261 72 560
Emoyhtiön osakkeenomistajien oma pääoma 77 731 79 020
Määräysvallattomien omistajien osuus 218 489
Oma pääoma yhteensä 77 949 79 510

PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat 21 3 894 3 107
Pitkäaikaiset korolliset velat 28 58 069 47 529
Pitkäaikaiset korottomat velat 29 52 57
Eläkevelvoitteet 26 1 734 2 133
Pitkäaikaiset varaukset 27 217 18
PITKÄAIKAISET VELAT 63 966 52 843

LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat 28 10 691 7 313
Saadut ennakot 19 103 10 756
Ostovelat ja muut velat 29 44 432 20 154
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 628 341

LYHYTAIKAISET VELAT 74 854 38 563

OMA PÄÄOMA JA VELAT 216 770 170 916

KONSERNIN TASE, IFRS (1 000 eur)

 2019 2018

liitetieto 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018  

LIIKEVAIHTO 2 231 110 166 093 

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastonmuutos 69 -168 
Liiketoiminnan muut tuotot 5 523 190   

Materiaalit ja palvelut -64 465 -47 431 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 7 -102 644 -72 148 
Poistot ja arvonalentumiset 14 -14 008 -12 678 
Liiketoiminnan muut kulut 6 -36 456 -26 577 
LIIKEVOITTO 14 129 7 280 

Rahoitustuotot 9 2 731 868 
Rahoituskulut 10 -1 131 -1 107 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 17 687 753 
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 16 416 7 795 

Tuloverot 11 -3 126 -2 420 

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 13 290 5 374 

TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 13 185 5 500 
Määräysvallattomille omistajille 105 -125 

13 290 5 374 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu
osakekohtainen tulos 12
Tulos/osake, laimentamaton 1,23 0,51
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu 1,23 0,51

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:
-laimentamaton 10 707 260 10 710 853
-laimennettu 10 707 260 10 710 853

KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT
Tilikauden voitto 13 290 5 374 
Muut laajan tuloksen erät: 10
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 288 247 
Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 1 964 -1 119 
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi -623 174 
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1 630 -697 
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 14 920 4 677 

TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille 14 815 4 802 
Määräysvallattomille omistajille 105 -125 

KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS (1 000 eur)
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(1 000 eur)LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS

2019 2018

liitetieto 31.12.2019 31.12.2018

Liiketoiminnan rahavirrat

Asiakkailta saadut maksut 230 518 164 598

Tavaroiden ja palvelujen toimittajille ja henkilöstölle 
suoritetut maksut -202 078 -146 626

Maksetut korot -1 169 -1 056

Saadut korot 100 70

Maksetut verot -3 464 -3 625

Liiketoiminnan rahavirta 23 907 13 361

Investointien rahavirrat

Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankintahetken 
rahavaroilla 3 -6 311 -3 721

Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -4 233 -2 462

Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1 109 -445

Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin -114 -73

Aineellisten ja aineettomien  hyödykkeiden myynti 966 208

Muiden pitkäaikaisten rahoitusvarojen myynti 28 182

Lainasaamisten lisäys/vähennys -121 18

Saadut osingot 2 018 754

Investointien rahavirrat -8 876 -5 539

Rahoituksen rahavirrat

Lainojen nostot 28 14 000

Lainojen takaisinmaksut 28 -6 441 -6 539

Rahoitusleasingvelkojen maksut -3 681 -185

Määräysvallattomien osuuksien hankinta -345 -100

Maksetut osingot -6 844 -7 565

Rahoituksen rahavirta -3 310 -14 389

Rahavarojen muutos 11 720 -6 566

Rahavarat tilikauden alussa 12 833 19 399

Rahavarat tilikauden lopussa 24 553 12 833

Rahavarat taseessa sisältyvät seuraaviin eriin:

Rahavarat *) 24 553 12 833

Rahavarat tilikauden lopussa 24 553 12 833

*) sisältää sekä rahavarat että  
sulkutilillä olevat muut rahoitusvarat

Yhtiö hankki 30�12�2019 omia osakkeita ja Ilkka-Yhtymän 
osakkeita, joiden hankintameno yhteensä  oli 11�916 tuhatta 
euroa� Hankinnat on maksettu tilikauden 2019 jälkeen�

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, IFRS (1 000 eur)

Oman pääoman muutos 2018

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

YhteensäOsake-
pääoma

Muut 
sidotut 

rahastot

Muut 
rahastot

Omat 
osakkeet

Kertyneet 
voitto-
varat

Yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 5 185 -357 74 531 81 886 687 82 573

Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman 
pääoman kirjauksista 35 35 35

Uusien standardien käyttöönoton 
vaikutus -87 -87 -87

Muut oikaisut -19 -19 -19

Tytäryhtiön hankinta 0 0 -5 -5

Laaja tulos

Tilikauden tulos 5 500 5 500 -125 5 374

Muut laajan tuloksen erät

Etuuspohjaisen nettovelan 
(tai omaisuuserän) uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät

198 198 198

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -895 -895 -895

Tilikauden laaja tulos yhteensä -895 5 697 4 802 -125 4 677

Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako -7 498 -68

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -7 498 -7 498 -68 -7 565

Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset

Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinnat, jotka eivät 
johtaneet muutokseen määräysvallassa

-100 -100 -100

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 4 290 -357 72 560 79 020 489 79 510

Oman pääoman muutos 2019

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Määräys-
vallattomien 

omistajien 
osuus

YhteensäOsake-
pääoma

Muut 
sidotut 

rahastot

Muut 
rahastot

Omat 
osakkeet

Kertyneet 
voitto varat Yhteensä

OMA PÄÄOMA 1.1. 2 257 270 4 290 -357 72 560 79 020 489 79 510

Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman 
pääoman kirjauksista -11 -11 -11

Muut oikaisut 1 1 1

Tytäryhtiön hankinta 32 32 5 36

Laaja tulos

Tilikauden tulos 13 185 13 185 105 13 290

Muut laajan tuloksen erät

Etuuspohjaisen nettovelan 
(tai omaisuuserän) uudelleen 
määrittämisestä johtuvat erät

230 230 230

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 1 399 1 399 1 399

Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 399 13 415 14 815 105 14 920

Liiketoimet omistajien kanssa

Osingonjako -6 748 -107

Omien osakkeiden hankinta -9 390

Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -9 390 -6 748 -16 138 -107 -16 245

Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset

Määräysvallattomien omistajien 
osuuksien hankinnat, jotka eivät 
johtaneet muutokseen määräysvallassa

13 13 -274 -261

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12. 2 257 270 5 689 -9 747 79 261 77 731 218 77 949
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

seen kanavaan, esimerkiksi ulkotauluil-
le tai nettisivuille� Myynti laskutetaan ja 
tuloutetaan, kun ilmoitus on julkaistu� 
Maksuehdot ovat pääsääntöisesti 10 - 
14 pv netto�

Lehtimyynti on yhtiön kustantamien 
lehtitilausten myyntiä joko paperisena 
tai sähköisenä versiona� Myynti tulou-
tetaan, kun lehti on toimitettu luetta-
vaksi� Tyypillisesti lehtitilaus maksetaan 
etukäteen tilausjakson alkaessa muuta-
maksi kuukaudeksi tai enintään yhdek-
si vuodeksi ja laskun maksuehto on pää-
sääntöisesti 14 pv netto�

Painon myynti muodostuu pääasiassa 
sanomalehtipaperille painettuista pai-
notuotteista, joiden myynti tuloutetaan, 
kun painotuote on luovutettu� Laskutus 
tehdään pääsääntöisesti luovutuksen 
jälkeen ja normaali maksuehto on 14 pv 
netto�

Jakelu- ja kuljetustuotot ovat pää-
sääntöisesti lehtien jakelua lehden tilaa-
jalle tai kuljetusta jakelupisteeseen� Tuo-
tot laskutetaan, kun jakelu on suoritettu 
ja normaali maksuehto on 14 pv netto� 
Muiden tuottojen merkittävimmät tuo-
tot ovat muun muassa tilavuokria, mark-
kinatutkimustuottoja  ja tuottoja tapah-
tumien järjestämisestä�

IFRS 15 -standardin käyttöönotto ei 
ole aiheuttanut muutosta suoritevel-
voitteiden tunnistamiseen�

Muuttuva vastike
IFRS 15 -standardin mukaan, jos sopi-
muksessa luvattuun vastikkeeseen sisäl-
tyy muuttuva rahamäärä, yhteisö arvioi 
vastikemäärän, johon se on oikeutettu si-
tä vastaan, että luvatut tavarat ja palve-
lut luovutetaan asiakkaalle� Vastikemää-
rä voi muuttua esimerkiksi alennusten, 
bonusten, rangaistusseuraamusten tai 
muiden vastaavanlaisten erien vuoksi� 

Keskisuomalainen-konsernin tarjoa-
miin tuotteisiin ja palveluihin saattaa 
liittyä volyymialennuksia tai muita alen-
nuksia� Mahdollisen muuttuvan vastik-
keen määrä on vähäinen konsernin asia-
kassopimuksissa�

Merkittävä rahoituskomponentti
Mikäli sopimukseen sisältyy merkittävä 
rahoituskomponentti, on yhteisön IFRS 
15 mukaan oikaistava luvattua vastike-
määrää rahan aika-arvon vaikutuksilla�

Tilausmyynnin tilaukset makse-
taan etupainotteisesti� Keskisuoma-

lainen-konserni hyödyntää IFRS 15 
-standardin käytännön apukeinoa, jos-
sa yhteisön ei tarvitse oikaista luvattua 
vastikemäärää merkittävän rahoitus-
komponentin vaikutuksilla, sillä yhteisö 
odottaa, että aika, joka kuluu siitä, kun 
asiakas suorittaa ennakkomaksun, sii-
hen, kun yhteisö luovuttaa luvatut tuot-
teet asiakkaalle, on enintään vuoden pi-
tuinen�

Muuna kuin rahana   
suoritettava vastike
Asiakkaan lupaama vastike voi olla 
muussa muodossa kuin rahana, esimer-
kiksi tavaroina, palveluina tai muuna 
kuin rahana suoritettavana vastikkee-
na� IFRS 15 mukaan yhteisön on arvos-
tettava muuna kuin rahana suoritettava 
vastike käypään arvoon�

Keskisuomalainen-konsernissa kaikki 
vastike saadaan rahana�

Takuut  
IFRS 15 määrittelee kahdentyyppisiä 
takuita� Varmennustyyppinen takuu lu-
paa asiakkaalle, että toimitus vastaa 
sopimuksella sovittua, kun taas palve-
lutyyppinen takuu tarjoaa asiakkaalle 
varmennustyyppisen takuun päälle eril-
listä palvelua� 

Keskisuomalainen-konsernin asiakas-
sopimuksissa ole takuita�

Kanta-asiakasohjelmat ja   
muut edut asiakkaille
Keskisuomalainen-konserni ei tarjoa 
asiakkailleen etuja kanta-asiakasohjel-
mien muodossa�

Päämiehenä toimiminen
Konserni toimii asiakassopimuksissa 
lähes aina päämiehenä� Yhtiö hankkii 
asiakkaiden puolesta jakelu- ja taitto-
palveluita, jotka ostetaan konsernin ul-
kopuolelta� Näiden palvelujen myynti-
tuotot netotetaan ulkopuolisten kulujen 
kanssa� Mahdollinen palkkio asiakkaalta 
kirjataan liikevaihtoon�

Transaktiohinnan kohdistaminen
suoritevelvoitteille
Yhteisön tulee kohdistaa transaktiohin-
ta suoritevelvoitteille edellä kuvattujen 
vaiheiden jälkeen� IFRS 15 päämääränä 
on kohdistaa transaktiohinta jokaiselle 
suoritevelvoitteelle siihen vastikemää-
rään, jonka yhteisö katsoo olevansa oi-

keutettu saamaan toimitettuaan asiak-
kaalle nämä tavarat tai palvelut�

IFRS 15 mukaan transaktiohinnan 
kohdistaminen tehdään suhteellisten 
erillismyyntihintojen perusteella�

Myyntituoton kirjaaminen   
suoritevelvoitteen täyttyessä
Yhteisö määrittää sopimuksen alkamis-
hetkellä siirtääkö se tavaroita tai palve-
luja koskevan määräysvallan asiakkaalle 
ajan kuluessa�

Mediamyynti
Mediamyyntiin sisältyvässä ilmoitus-
myynnissä IFRS 15 -standardin mukai-
set kriteerit määräysvallan siirtymiseksi 
ajan kuluessa eivät täyty, jolloin Keski-
suomalainen-konserni tulouttaa myyn-
nistä saadut tuotot yhtenä ajankohtana, 
eli ilmoituksen julkaisuhetkellä� 

Mediamyynti digitaalisiin kanaviin tu-
loutetaan ajan kuluessa, sillä asiakas saa 
ja kuluttaa saamansa hyödyn sitä mu-
kaan kun palvelua tuotetaan�

Tilausmyynti
Tilausmyynti kirjataan tilausjakson aika-
na� Kokonaisvastike tuloutetaan tilaus-
jaksolle lehtien jakamisen perusteella�

Digitaalisten tuotteiden tilausmyyn-
ti   tuloutetaan ajan kuluessa ilmesty-
mispäivien mukaan,   sillä asiakas saa ja 
kuluttaa suoritteesta saamansa hyödyn 
sitä mukaa kuin Keskisuomalainen-kon-
serni tuottaa suoritetta� 

Tilausmyynnin pakettimyynti jaetaan 
paperi- ja digituotteisiin, paperilehden 
osalta tuotot tuloutetaan yhtenä ajan-
kohtana ja digituotteiden osalta ajan ku-
luessa�

Painon myynti
Painon myynnissä IFRS 15 -standardin 
mukaiset kriteerit määräysvallan siirty-
miseksi ajan kuluessa eivät täyty, jolloin 
Keskisuomalainen-konserni tulouttaa 
myynnistä saadut tuotot yhtenä ajan-
kohtana, kun painotuotteet luovutetaan 
asiakkaalle�

Jakelu- ja kuljetustuotot    
sekä muut tuotot
Jakelu- ja kuljetustuotot sekä muut tuo-
tot tuloutetaan kuukaudelle, jolloin ta-
vara tai palvelu on luovutettu� Näiden 
osalta IFRS 15 -standardin mukaiset 
kriteerit määräysvallan siirtymiseksi 

1. Konsernitilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet

Yrityksen perustiedot
Keskisuomalainen-konserni kustantaa 
ja julkaisee sanomalehtiä sekä harjoittaa 
paino- ja jakelutoimintaa sekä sähköistä 
viestintää usealla paikkakunnalla Kes-
ki-Suomessa, Savossa, Etelä-Suomessa, 
Päijät-Hämeessä ja Kaakkois-Suomessa�

Konsernin emoyritys on Keskisuoma-
lainen Oyj, joka on noteerattu NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:n päälistalla vuodes-
ta 1999 alkaen� Emoyrityksen kotipaik-
ka on Jyväskylä ja sen rekisteröity osoite 
on PL 159, 40101 Jyväskylä�

Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on 
saatavissa Internet-osoitteesta www�
keskisuomalainen�com tai konsernin 
emoyhtiön pääkonttorista osoitteesta 
Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä�

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus on 
hyväksynyt kokouksessaan 19�2�2020 
tämän tilinpäätöksen julkistettavak-
si� Suomen osakeyhtiölain mukaan 
osakkeenomistajilla on mahdollisuus 
hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen 
julkistamisen jälkeen pidettävässä yh-
tiökokouksessa� Yhtiökokouksella on 
myös mahdollisuus muuttaa tilinpää-
töstä�

Laatimisperusta

Konsernitilinpäätös on laadittu kansain-
välisten tilinpäätösstandardien (Inter-
national Financial Reporting Standards) 
mukaisesti ja sitä laadittaessa on nou-
datettu 31�12�2019 voimassa olevia 
IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IF-
RIC-tulkintoja� Kansainvälisillä tilinpää-
tösstandardeilla tarkoitetaan Suomen 
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuis-
sa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY) 
N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn 
mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hy-
väksyttyjä standardeja ja niistä annet-
tuja tulkintoja� Konsernitilinpäätöksen 
liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjan-
pito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset� 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-stan-
dardien mukaisesti edellyttää konsernin 
johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja 
harkintaa laatimisperiaatteiden sovel-
tamisessa� Tietoa harkinnasta, jota joh-
to on käyttänyt konsernin noudattamia 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita so-

veltaessaan ja joilla on eniten vaikutus-
ta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin, 
on esitetty kohdassa ”Johdon harkintaa 
edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvi-
oihin liittyvät keskeiset epävarmuuste-
kijät”�

Tilinpäätöksen tiedot esitetään tu-
hansina euroina ja ne perustuvat alku-
peräisiin hankintamenoihin ellei laadin-
taperiaatteissa ole muuta kerrottu� 

1.1.2020 tai sen jälkeen 
käyttöönotettavat standardit

Tiedossa olevilla uusilla tai uudistetuilla 
standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tule-
vat voimaan 1�1�2020 tai sen jälkeen, ei 
ole suurta vaikutusta konsernin tilinpää-
tökseen�

Tytäryritykset

Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa 
konsernilla on määräysvalta� Määräys-
valta syntyy, kun konserni omistaa yli 
puolet äänivallasta tai sillä on muutoin 
määräysvalta� Määräysvallalla tarkoi-
tetaan oikeutta määrätä yrityksen ta-
louden ja liiketoiminnan periaatteis-
ta hyödyn saamiseksi sen toiminnasta� 
Hankitut tytäryhtiöt sisällytetään tilin-
päätökseen hankintamenomenetelmää 
käyttäen, jonka mukaan hankitun yhti-
ön varat ja velat arvostetaan käypiin ar-
voihin hankintahetkellä ja jäljelle jäänyt 
osuus hankintahinnan ja hankitun net-
tovarallisuuden erotuksesta on liikear-
voa� Mahdollinen ehdollinen lisäkaup-
pahinta on arvostettu käypään arvoon 
hankintahetkellä ja kirjattu velaksi� Li-
säkauppahinta arvostetaan käypään ar-
voon jokaisen raportointikauden päätty-
mispäivänä ja tästä syystä syntyvä voitto 
tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti� 
IFRS 1 –standardin salliman helpotuk-
sen mukaisesti IFRS-siirtymispäivää ai-
kaisempia yrityshankintoja ei ole oikais-
tu IFRS-periaatteiden mukaisiksi, vaan 
ne on jätetty suomalaisen tilinpäätös-
käytännön mukaisiin arvoihin� Hankitut 
tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilin-
päätökseen siitä hetkestä lähtien, kun 
konserni on saanut määräysvallan ja 
luovutetut tytäryritykset siihen saakka, 
jolloin määräysvalta lakkaa� Kaikki kon-
sernin sisäiset liiketapahtumat, saami-
set, velat ja voitot eliminoidaan konser-
nitilinpäätöstä laadittaessa� 

Osakkuusyritykset

Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa 
konsernilla on huomattava vaikutusval-
ta� Huomattava vaikutusvalta toteutuu, 
kun konserni omistaa yli 20 % yrityksen 
äänivallasta tai kun konsernilla on muu-
toin huomattava vaikutusvalta, mutta ei 
määräysvaltaa� 

Osakkuusyritykset on yhdistelty kon-
sernitilinpäätökseen pääomaosuusme-
netelmää käyttäen� Jos konsernin osuus 
osakkuusyrityksen tappioista ylittää kir-
janpitoarvon, ei kirjanpitoarvon ylittäviä 
tappioita yhdistellä, ellei konserni ole si-
toutunut osakkuusyritysten velvoittei-
den täyttämiseen� 

Yhteisjärjestelyt

Keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä, joista 
konserni omistaa alle 100 %, käsitel-
lään yhteisinä toimintoina IFRS 11 Yh-
teisjärjestelyt -standardin mukaisesti� 
Konsernitilinpäätökseen konserni kirjaa 
yhteisiin toimintoihin liittyvät varansa ja 
velkansa, mukaan lukien osuutensa yh-
teisistä varoista ja veloista� Lisäksi kon-
serni kirjaa yhteisiin toimintoihin liitty-
vät tuottonsa ja kulunsa, mukaan lukien 
osuutensa yhteisten toimintojen tuo-
toista ja kuluista�

Ulkomaanrahan määräiset 
tapahtumat

Konsernin kaikissa yksiköissä toimin-
tavaluutta on euro� Myös konserniti-
linpäätös on esitetty euroina, joka on 
konsernin emoyhtiön toiminta- ja esit-
tämisvaluutta� Konsernin lähes kaikki 
liiketapahtumat ovat euroissa ja kon-
serni toimii Suomessa ja Virossa� Ulko-
maanrahan määräiset tapahtumat kirja-
taan maksupäivän kurssiin, joka vastaa 
tapahtumapäivän kurssia, koska valuut-
tatapahtumien määrä on konsernissa 
vähäinen� 

Myyntituottojen tulouttaminen

Suoritevelvoitteet
Keskisuomalaisen myyntituotot muo-
dostuvat enimmäkseen ilmoitusmyyn-
nistä, tilausmyynnistä, painotoiminnan 
myynnistä, sekä jakelu- ja kuljetustuo-
toista� 

Ilmoitusmyynti on ilmoitusten myyn-
tiä paperilehteen tai johonkin sähköi-

VUOSIKERTOMUS 2019KESKISUOMALAINEN�COM 99VUOSIKERTOMUS 2019 KESKISUOMALAINEN�COM98
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10 – 20 vuotta
• Rakennelmat ja muut rakennukset 

10 – 20 vuotta
• Painon ja postituksen koneet 

10 – 15 vuotta
• Muut tuotantokoneet 5 – 8 vuotta
• Muut koneet ja kalusto 3 – 5 vuotta

Hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika 
tarkistetaan jokaisessa tilinpäätöksessä 
ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan 
taloudellisen hyödyn odotuksissa tapah-
tuneita muutoksia�

Käyttöomaisuushyödykkeen myyn-
nistä tai luovutuksesta syntyvät voitot 
tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan�

Aineellisen käyttöomaisuushyödyk-
keen poistot lopetetaan silloin, kun ai-
neellinen käyttöomaisuushyödyke luo-
kitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5 
Myytävänä olevat omaisuuserät ja lope-
tetut toiminnot –standardin mukaisesti�

Vieraan pääoman menot

Vieraan pääoman menot kirjataan ku-
luksi sillä kaudella kun ne ovat synty-
neet�

Arvonalentumiset

Jokaisena tilinpäätöspäivänä arvioi-
daan, onko viitteitä siitä, että jonkin 
omaisuuserän arvo on alentunut� Jos 
viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä 
omaisuuserästä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä� Kerrytettävissä oleva raha-
määrä arvioidaan lisäksi vuosittain lii-
kearvosta riippumatta siitä, onko arvon-
alentumisesta viitteitä�

Arvonalentumisen arviointi tapahtuu 
rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla 
tai niiden muodostaman ryhmän tasolla� 
Rahavirtaa tuottavalla yksiköllä tarkoi-
tetaan pienintä omaisuuserien ryhmää, 
jonka jatkuvasta käytöstä kertyy raha-
virtaa ja joka on pitkälti riippumaton 
muiden omaisuuserien tuottamasta ra-
havirrasta� Konsernin rahavirtaa tuotta-
via yksiköitä ovat sanomalehti tai niiden 
muodostama ryhmä sekä paikallislehti-
en ryhmä ja painon yksiköt yhteensä�

Kerrytettävissä oleva rahamäärä on 
omaisuuserän käypä arvo vähennetty-
nä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla 
tai sitä korkeampi käyttöarvo� Rahavir-
taennusteissa otetaan huomioon kaikki 
korvausinvestoinnit ja uusinvestoinnit 

silloin, kun niihin on sitouduttu� Kustan-
nustoiminnan osalta on oletettu, että lii-
ketoiminta jatkuu myös ennustettujen 
rahavirtojen jälkeen, jolloin kustannus-
toiminnalle on laskettu jäännösarvo� 

Arvonalentumistappio kirjataan, kun 
omaisuuserän kirjanpitoarvo on suu-
rempi kuin siitä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä� Arvonalentumistappio kir-
jataan tuloslaskelmaan� Arvonalentu-
mistappio perutaan, kun on olemassa 
viitteitä, että arvonalentumistappiota ei 
ole tai se on pienentynyt ja olosuhteis-
sa on tapahtunut muutos sekä hyödyk-
keen kerrytettävissä oleva rahamäärä 
on muuttunut arvonalentumistappion 
kirjaamisajankohdasta� Arvonalentu-
mistappiota ei kuitenkaan peruta enem-
pää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpito-
arvo olisi ilman arvonalentumistappion 
kirjaamista� Liikearvosta kirjattua arvon-
alentumistappiota ei peruta missään ti-
lanteessa� 

Rahoitusvarojen kerrytettävissä ole-
va rahamäärä on joko käypä arvo tai 
odotettavissa olevien vastaisten, alku-
peräisellä efektiivisellä korolla diskon-
tattujen rahavirtojen nykyarvo�

Konserni arvioi arvonalentumista saa-
misestaan osakkuusyhtiö Arena Part-
ners Oy:ltä seuraamalla yhtiön taloudel-
lista kehitystä säännöllisesti�

IFRS 9:n mukaisesti arvonalentumi-
set kirjataan perustuen odotettavissa 
olevien luottotappioiden malliin� Arvon-
alentuminen tulee tehdä kaikista so-
pimukseen perustuvista varoista sekä 
niistä velkainstrumenteista, joita ei ole 
arvostettu käypään arvoon tulosvaikut-
teisesti�

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus arvostetaan hankinta-
menoon tai sitä alhaisempaan nettorea-
lisointiarvoon� Hankintameno määrite-
tään FIFO-menetelmää käyttäen�

Rahoitusinstrumentit

Rahoitusvarat
Alkuperäinen arvostaminen
Rahoitusvarat jaotellaan alkuperäisen 
arvostamisen mukaisesti kolmeen luok-
kaan: jaksotettu hankintameno, käy-
pään arvoon tulosvaikutteisesti ja käy-
pään arvoon muiden laajan tuloksen 
erien kautta� Rahoitusvarojen luokitte-

lu perustuu yhteisön määrittelemään lii-
ketoimintamalliin sekä sopimusperus-
teisiin rahavirtoihin� Lukuunottamatta 
myyntisaamisia, joihin ei liity merkit-
tävää rahoituskomponenttia tai johon 
yhteisö on soveltanut käytännön apu-
keinoa, yhteisö arvostaa rahoitusvarat 
alkuperäisessä arvostamisessa käypään 
arvoon lisättynä, muiden paitsi kuin käy-
pään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatta-
vien rahoitusvarojen osalta, transaktio-
kustannuksilla� Myyntisaamiset, joihin ei 
liity merkittävää rahoituskomponenttia, 
arvostetaan transaktiohintaan IFRS 15 
-standardin mukaisesti�

Myöhemmin tapahtuva arvostaminen
Myöhemmin tapahtuvaa arvostamista 
varten konserni jakaa rahoitusvarat kol-
meen kategoriaan:

• Jaksotettuun hankintamenoon 
arvostetut rahoitusvarat 
(velkainstrumentit)

• Käypään arvoon muiden laajan 
tuloksen erien kautta arvostetut 
rahoitusvarat, ilman kumulatiivisten 
voittojen ja tappioiden kierrättämistä 
pois kirjaamisen yhteydessä (oman 
pääoman ehtoiset instrumentit) 

• Käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
arvostetut rahoitusvarat

Jaksotettuun hankintamenoon 
arvostetut rahoitusvarat
Rahoitusvaroihin kuuluvat erät arvos-
tetaan jaksotettuun hankintamenoon, 
jos liiketoimintamallin mukaan siitä on 
tarkoituksena kerätä rahavirrat ja sii-
hen liittyvän sopimuksen ehdot ovat 
sellaiset, että siitä saadaan määrättyinä 
ajankohtina rahavirtoja, jotka koostuvat 
vain pääoman palautuksista ja pääomal-
le maksettavasta korosta�

Jos rahoitusvaroihin kuuluva erä ei 
täytä edellä esitettyjä ehtoja, arvoste-
taan se käypään arvoonsa� 

Keskisuomalainen-konsernilla rahoi-
tusvaroista jaksotettuun hankintame-
noon kirjataan tyypillisesti myyntisaa-
miset� Eriä on tarkoitus pitää eräpäivään 
asti�

Käypään arvoon muiden laajan tulok-
sen erien kautta arvostetut rahoitus-
varat (oman pääoman ehtoiset instru-
mentit)
Alkuperäisen arvostuksen yhteydessä 

ajan kuluessa eivät täyty, jolloin Keski-
suomalainen-konserni tulouttaa myyn-
nistä saadut tuotot yhtenä ajankohta-
na, eli hetkellä jolloin tavara tai palvelu 
on luovutettu�

Sopimuksesta aiheutuvat lisämenot
IFRS 15 sisältää ohjeistuksia sopimuk-
sesta aiheutuvien lisämenojen ja so-
pimuksen täyttämisestä aiheutuvien 
menojen käsittelyyn kirjanpidossa� So-
pimuksesta aiheutuvat lisämenot ja so-
pimuksen täyttämisestä aiheutuvat me-
not tulee tietyin edellytyksin aktivoida 
taseeseen� Konsernilla ei ole tällaisia 
lisämenoja�

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimus- ja kehitysmenot kirjataan sen 
tilikauden kuluksi, jolloin ne syntyvät� 
Tuotteiden kehitystoimintaan liittyviä 
kuluja ei ole aktivoitu, koska niistä saa-
tavat tulevaisuuden tuotot varmistuvat 
vasta, kun tuotteet tulevat markkinoille�

Liiketoiminnan muut  
tuotot ja kulut

Liiketoiminnan muina tuottoina kirja-
taan muut kuin varsinaiseen suorite-
myyntiin liittyvät tuotot, kuten omaisuu-
den myyntivoitot�

Liiketoiminnan muihin kuluihin sisäl-
tyvät kaikki muut liiketoiminnan kulut 
kuin materiaalista, alihankinnoista, pois-
toista ja työsuhde-etuuksista aiheutuvat 
kulut� Merkittävimmät kuluerät muo-
dostuvat ict- sekä toimitilojen kuluista�

Liikevoitto

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen –stan-
dardi ei määrittele liikevoiton käsitettä� 
Konserni on määrittänyt sen seuraavas-
ti: liikevoitto on nettosumma, joka muo-
dostuu, kun liikevaihtoon lisätään liike-
toiminnan muut tuotot, vähennetään 
ostokulut vaihto-omaisuuden varas-
ton muutoksella, vähennetään työsuh-
de-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot 
ja mahdolliset arvonalentumistappiot 
sekä liiketoiminnan muut kulut� Kaikki 
muut kuin edellä mainitut tuloslaskel-
maerät esitetään liikevoiton alapuolella� 

Tuloverot

Tuloveroihin kirjataan tilikauden tulok-
seen perustuvat verot, aikaisempien ti-
likausien verojen oikaisut ja laskennal-
listen verojen muutos� Suoraan omaan 
pääomaan kirjattavien erien verovaiku-
tus kirjataan vastaavasti suoraan omaan 
pääomaan�

Laskennalliset verot lasketaan ti-
linpäätöspäivään mennessä säädetyl-
lä verokannalla kaikista väliaikaisista 
eroista kirjanpitoarvon ja verotukselli-
sen arvon välillä� Suurimmat väliaikai-
set erot syntyvät aineellisten käyttö-
omaisuushyödykkeiden poistoeroista, 
etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä, 
muiden pitkävaikutteisten rahoitusva-
rojen arvostamisesta käypään arvoon 
ja johdannaissopimusten käyvän arvon 
muutoksista� Verotuksessa vähennys-
kelvottomista liikearvon arvonalentu-
misista ei kirjata laskennallista veroa� 
Taseessa laskennalliset verosaamiset 
ja –velat vähennetään toisistaan silloin, 
kun ne voidaan kuitata toisiaan vastaan�

Laskennallinen verosaaminen kirja-
taan siihen määrään asti, kuin on toden-
näköistä, että tulevaisuudessa syntyy 
verotettavaa tuloa, jota vastaan väliai-
kainen ero voidaan hyödyntää�

Liikearvo

Liikearvo vastaa sitä osaa hankintame-
nosta, joka ylittää konsernin osuuden 
1�1�2004 jälkeen hankitun yrityksen 
nettovarallisuuden käyvästä arvosta 
hankinta-ajankohtana� Tätä aiempien lii-
ketoimintojen yhdistämisten liikearvo 
vastaa aiemman tilinpäätösnormiston 
mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytet-
ty oletushankintamenona� Näiden han-
kintojen luokittelua tai tilinpäätöskäsit-
telyä ei ole oikaistu konsernin avaavaa 
IFRS-tasetta laadittaessa� 

Liikearvosta ei tehdä poistoja, vaan lii-
kearvo testataan vuosittain mahdollisen 
arvonalentumisen varalta� Liikearvo on 
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksi-
köille tai niiden muodostamalle ryhmäl-
le� Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen 
hankintamenoon vähennettynä arvon-
alentumisilla�

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomia hyödykkeitä ovat atk-oh-
jelmat, tuotemerkit ja asiakkuuksiin liit-
tyvät aineettomat hyödykkeet� Aineet-

tomat käyttöomaisuushyödykkeet on 
arvostettu poistoilla ja arvonalentumi-
silla vähennettyyn alkuperäiseen han-
kintamenoon� Aineettomat hyödykkeet 
arvostetaan alkuperäiseen hankintame-
noon ja poistetaan tasapoistoin arvioi-
tuna taloudellisena vaikutusaikanaan� 
Hankittujen liiketoimintojen yhteydes-
sä syntyneet aineettomat hyödykkeet 
merkitään käypään arvoon ja tämän jäl-
keen arvostetaan alkuperäiseen käy-
pään arvoon vähennettynä kertyneillä 
poistoilla�

Poistoajat ovat seuraavat:
• Ict-ohjelmat  5 vuotta
• Tuotemerkit 10 - 15 vuotta
• Asiakkuudet 10 vuotta

Sijoituskiinteistöt

Sijoituskiinteistöt ovat osakehuoneis-
toja, joita konserni pitää hallussaan 
hankkiakseen vuokratuottoja� Sijoitus-
kiinteistöt arvostetaan alkuperäiseen 
hankintamenoon ja poistetaan tasapois-
toin 20 vuoden aikana�

Aineelliset 
käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
on arvostettu poistoilla ja arvonalentu-
misilla vähennettyyn alkuperäiseen han-
kintamenoon� 

Kun käyttöomaisuushyödykkeen 
osaa käsitellään erillisenä hyödykkeenä, 
osan uusimiseen liittyvät menot aktivoi-
daan� Muussa tapauksessa myöhemmin 
syntyvät menot sisällytetään aineellisen 
käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpito-
arvoon vain, mikäli on todennäköistä, 
että hyödykkeeseen liittyvä vastainen 
taloudellinen hyöty koituu konsernin 
hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on 
luotettavasti määritettävissä� Muut kor-
jaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvai-
kutteisesti, kun ne ovat toteutuneet�

Hyödykkeistä tehdään tasapoistot 
arvioidun taloudellisen vaikutusajan ku-
luessa� Maa-alueista ei tehdä poistoja� 

Arvioidut taloudelliset 
vaikutusajat ovat:
• Rakennukset 30 – 40 vuotta
• Rakennusten koneet ja laitteet  

10 vuotta
• Rakennusten perusparannukset 
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yhteisö voi päättää arvostaa oman pää-
oman ehtoiset instrumentit käypään ar-
voon muiden laajan tuloksen erien kaut-
ta, jos ne täyttävät IAS 32 -standardin 
määritelmän omasta pääomasta ja niitä 
ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa� 
Päätös voidaan tehdä instrumenttita-
solla ja on peruuttamaton� 

Keskisuomalainen-konserni on päät-
tänyt kirjata kaikkien osakesijoituk-
siensa arvonmuutokset muiden laajan 
tuloksen erien kautta käyvän arvon ra-
hastoon�

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
arvostetut rahoitusvarat
Johdannaissopimukset arvostetaan 
käypään arvoon tulosvaikutteisesti�

Rahoitusvarojen arvonalentuminen
Rahoitusvaroista tulee tehdä arvonalen-
tumiskirjaus odotettavissa olevan luot-
totappion perusteella�

Rahoitusvelat
Alkuperäinen arvostaminen
Keskisuomalainen-konsernilla rahoitus-
velat merkitään alun perin kirjanpitoon 
saadun vastikkeen perusteella käypään 
arvoon�

Konsernilla rahoitusveloista jaksotet-
tuun hankintamenoon kirjataan tyypilli-
sesti ostovelat ja pankkilainat� Näitä eriä 
on tarkoitus pitää eräpäivään asti�

Suojauslaskenta
Konsernin koronvaihtosopimuksia ei kä-
sitellä IFRS 9:n mukaisesti suojaavana� 
Voitot ja tappiot, jotka syntyvät käypään 
arvoon arvostamisesta, kirjataan tulos-
vaikutteisesti rahoituseriin�

Johdannaissopimusten käyvät arvot 
on esitetty liitetiedossa 28� 

Varaukset

Varaus kirjataan, kun konsernilla on ai-
kaisemman tapahtuman seurauksena 
oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoi-
te ja on todennäköistä, että velvoitteen 
täyttäminen edellyttää taloudellista 
suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen 
menetyksen ja velvoitteen määrä on luo-
tettavasti arvioitavissa�

Työsuhde-etuudet
Konsernilla on maksu- ja etuuspohjaisia 
eläkejärjestelyjä� Maksupohjaisiin eläke-

järjestelyihin tehdyt suoritukset kirja-
taan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota 
veloitus koskee� Etuuspohjaisten elä-
kejärjestelyjen velvoitteet on laskettu 
kustakin järjestelystä erikseen käyttäen 
ennakoituun etuusoikeusyksikköön 
perustuvaa menetelmää� Eläkemenot 
kirjataan kuluksi henkilöiden palvelu-
sajalle auktorisoitujen vakuutusmate-
maatikkojen suorittamien laskelmien 
perusteella� Eläkevelvoitteen nykyarvoa 
laskettaessa käytetään diskonttauskor-
kona valtion velkasitoumusten korkoa, 
joka vastaa olennaisilta osin laskettavan 
eläkevelvoitteen maturiteettia� 

IFRS-standardeihin siirtymispäivänä 
1�1�2004 kaikki vakuutusmatemaatti-
set voitot ja tappiot on kirjattu avaavaan 
omaan pääomaan IFRS 1 –standardin 
salliman helpotuksen mukaisesti� 

Osingot

Hallituksen yhtiökokoukselle ehdotta-
ma osinko kirjataan velaksi, kun yhtiö-
kokous on päättänyt osingonmäärän�

Vuokrasopimukset 

IFRS 16 Vuokrasopimukset
Uusi IFRS 16 sisältää kaikille vuokraso-
pimukselle yhdenmukaisen arvostus- ja 
kirjaamismenettelyn� Aiemmin Keski-
suomalainen-konserni on kirjannut ai-
neellisiin hyödykkeisiin ja korollisiin vel-
koihin vain rahoitusleasing-sopimukset� 
Yhtiö ei ottanut standardia käyttöön ta-
kautuvasti, jolloin vertailukauden tietoja 
ei ole oikaistu IFRS 16- standardin mu-
kaisesti�

IFRS 16 -standardin mukaises-
ti 1�1�2019 alkaen konserni on kirjan-
nut varoja, jotka kuvaavat sen oikeutta 
käyttää vuokrattuja omaisuuseriä vuok-
rakauden aikana (käyttöoikeusomai-
suuserä) ja velkoja vastaisten vuokrien 
suorittamisesta (leasingvelka)� Käyttö-
oikeusomaisuuserästä kirjataan poisto 
ja leasingvelasta korko, mitkä korvaavat 
tuloslaskelman vuokrakulun� 

Konserni ei erottele vuokrasopimuk-
sistaan palvelukomponentteja niiden 
epäolennaisuuden vuoksi�

Standardin käyttöönoton vaikutus 
konsernin taseeseen on esitetty liitetie-
tojen kohdassa 17�

Rakennusten ryhmään kirjatut käyt-
töoikeusomaisuuserät koostuvat lähin-

nä operatiivisessa käytössä olevista toi-
mistotiloista ja kiinteistöistä� Koneiden 
ja kaluston ryhmään kirjatut erät koos-
tuvat autoista ja it-laitteista� Lyhytaikai-
siksi vuokrasopimuksiksi katsotaan sopi-
mukset, joiden vuokra-aika on enintään 
12 kuukautta�  Pääsääntöisesti kaikki ly-
hytaikaisten ja vähäarvoisten omaisuu-
serien vuokrasopimukset on kirjattu ta-
seeseen�

Taseen käyttöoikeusomaisuuserät 
on arvostettu leasingvelkaa vastaavaan 
määrään oikaistuna mahdollisten en-
nakkoon maksettujen vuokrien määräl-
lä� Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan 
sen vuokrakauden aikana� Leasingvelka 
arvostettiin jäljellä olevien vuokramak-
sujen suuruiseksi käyttäen diskontto-
korkona 1,5 %:n lisäluoton korkoa� Kon-
sernin kaikissa sopimuksissa on käytetty 
samaa diskonttokorkoa, koska konser-
nissa ei ole erilaisia yrityskohtaisia, 
maantieteellisiä tai valuuttariskejä�

IFRS 16 -standardin käyttöönotto vai-
kuttaa konsernin tuloslaskelmaan siten, 
että liikevoittoon sisältyneet vuokraku-
lut on korvattu liikevoittoon sisältyvillä 
käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla ja 
rahoituskuluihin sisältyvällä leasingve-
lan korkokululla�

IFRS 16 -standardin käyttöönotto 
vaikuttaa rahavirtalaskelmaan siten, et-
tä aiemmin liiketoiminnan rahavirrassa 
esitetyt maksetut vuokrakulut, esite-
tään nyt korkojen osalta liiketoiminnan 
rahavirrassa ja leasingvelan lyhennyk-
sen osalta rahoituksen rahavirrassa

Uudet laadintaperiaatteet
Käyttöoikeusomaisuuserät
Konserni kirjaa käyttöoikeusomaisuu-
serän vuokrakauden alkaessa� Käyt-
töoikeusomaisuuserät arvostetaan 
poistoilla ja arvonalentumisilla vähen-
nettyyn alkuperäiseen hankintamenoon 
oikaistuna mahdollisella leasingvelan 
uudelleenarvostuksella� Käyttöoike-
usomaisuuserän hankintameno koos-
tuu kirjatun leasingvelan määrästä, vä-
littömistä alkuvaiheen kustannuksista 
ja ennen vuokrakauden alkamista tai 
sen jälkeen suoritetuista maksuista se-
kä näistä vähennettävistä mahdollisis-
ta vuokrakannustimista� Käyttöoikeus-
omaisuuserät poistetaan tasapoistoina 
vuokrakauden aikana tai tätä lyhyem-
män omaisuuserän taloudellisen vaiku-
tusajan kuluessa�

Leasingvelat
Konserni kirjaa vuokrakauden alkaessa 
leasingvelan, joka on määrältään vuok-
rakauden aikana maksettavien vuokrien 
nykyarvo� Konserni sisällyttää vuokra-
kauteen toistaiseksi voimassa olevien 
vuokrasopimusten osalta vuokrasopi-
muksen irtisanomisajan vuokran� Vuok-
ratut tilat ovat pääosin tavanomaisessa 
toimistokäytössä ja toisiin tiloihin siir-
tyminen on mahdollista irtisanomisajan 
puitteissa� Vuokramaksut sisältävät kiin-
teät maksut, indeksistä johtuvat muu-
tokset sekä mahdolliset jäännösarvota-
kuut�

Tulevien vuokrien nykyarvoa lasket-
taessa konserni käyttää lisäluoton kor-
koa� Vuokrakauden alun jälkeen lea-
singvelan määrä kasvaa johtuen koron 
kertymisestä ja pienenee vuokrien 
maksun myötä� Leasingvelka arvoste-
taan uudelleen, mikäli vuokrakaudessa, 
vuokrien määrässä, arviossa osto-opti-
on käytössä tai arviossa jäännösarvo-
takuiden maksujen määrässä tapahtuu 
muutoksia�

Johdon harkintaa tarvitaan toistai-
seksi voimassa olevien vuokrasopimus-
ten keston arviointiin, osto-optioiden 
käytön arvioimiseen ja leasingmaksujen 
nykyarvon laskemisessa käytettävän li-
säluoton koron määrittämisessä�

Käyttöoikeusomaisuuserät on eritel-
ty liitetietojen kohdassa 17 ja velkojen 
maturiteetti liitetietojen kohdassa 30�

Konserni vuokralle antajana
Konsernin vuokralle antamat hyödyk-
keet, joiden omistamiselle ominaiset ris-
kit ja hyödyt ovat siirtyneet olennaisilta 
osilta vuokralle ottajalle, käsitellään ra-
hoitusleasingsopimuksina ja kirjataan 
taseeseen saamisena� Saaminen kirja-
taan nykyarvoon� Rahoitusleasingso-
pimuksen rahoitustuotto määritetään 
siten, että jäljellä oleva nettosijoitus 
tuottaa saman tuottoprosentin vuok-

ra-ajan kuluessa� Muilla kuin rahoitus-
leasingsopimuksella vuokralle annetut 
hyödykkeet sisältyvät aineellisiin käyt-
töomaisuushyödykkeisiin tai sijoitus-
kiinteistöihin taseessa� 

Konsernilla ei ole vuokralle antajana 
vuokrasopimuksia, jotka luokitellaan ra-
hoitusleasingsopimuksiksi�

Segmenttiraportoinnin perusteet

Toimintasegmentit koostuvat liiketoi-
minnoista, joiden tuotteisiin tai palvelui-
hin liittyvät riskit ja kannattavuus ovat 
erilaiset kuin muissa liiketoiminnois-
sa� Keskisuomalaisen raportoitavat se-
gmentit ovat kustannustoiminta sekä 
tuotanto- ja logistiikkapalvelut�

Keskisuomalainen-konsernilla on toi-
mintaa Suomessa sekä vuonna 2015 
aloitettu vähäinen liiketoiminta Virossa� 
Tämän vuoksi ei esitetä maantieteellisiä 
alueita koskevia konsernitason tietoja�

Johdon harkintaa edellyttävät 
laatimisperiaatteet ja 
arvioihin liittyvät keskeiset 
epävarmuustekijät

Tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan te-
kemään tulevaisuutta koskevia arvioita 
ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat 
poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksis-
ta� Lisäksi joudutaan käyttämään har-
kintaa tilinpäätöksen laatimisperiaattei-
den soveltamisessa� Arviot pohjautuvat 
johdon parhaaseen näkemykseen tilin-
päätöshetkellä� Mahdolliset arvioiden ja 
olettamusten muutokset merkitään kir-
janpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana 
arvioita tai olettamusta korjataan, ja kai-
killa tämän jälkeisillä tilikausilla�

Myyntituottojen kirjaaminen ei ole 
vaatinut johdon harkintaa vaativia ar-
vioita�

Konsernissa ne keskeiset tulevaisuut-
ta koskevat oletukset ja sellaiset tilin-

päätöspäivän arvioihin liittyvät keskei-
set epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat 
merkittävän riskin varojen ja velkojen 
kirjanpitoarvojen muuttumisesta olen-
naisesti seuraavan tilikauden aikana, 
ovat seuraavat:

Työsuhde-etuudet
Konsernilla on erilaisia etuuspohjaisia 
eläkejärjestelyjä� Työsuhde-etuuksiin 
kuuluvien kulujen ja velkojen laskennas-
sa käytetään useita tilastollisia ja muita 
vakuutusmatemaattisia tekijöitä kuten 
diskonttokorko, eläkejärjestelyjen va-
rojen odotettu tuotto, arvioidut tulevat 
palkkatason muutokset ja lähtövaihtu-
vuus� Käytetyt tilastolliset tekijät voi-
vat poiketa huomattavasti toteutunees-
ta kehityksestä johtuen muun muassa 
muuttuneesta yleisestä taloudellisesta 
tilanteesta ja henkilökunnan palvelus-
ajan pituudesta�

Arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan vuosittain lii-
kearvot mahdollisen arvonalentumisen 
varalta sekä arvioidaan viitteitä arvon-
alentumisesta� Rahavirtaa tuottavien 
yksiköiden kerrytettävissä olevat ra-
hamäärät on määritetty käyttöarvoon 
perustuvina laskelmina� Nämä laskel-
mat edellyttävät arvioiden käyttämis-
tä� Rahavirtaa tuottavan yksikön kas-
savirtoja ennustettaessa käytetään 
arvioita EBITDA:sta, tulevien vuosien 
korvausinvestoinneista, pitkän ajan 
kasvukertoimesta ja diskonttokoros-
ta� Herkkyysanalyysin kannalta merkit-
tävimmät arvonalentumistestaukseen 
vaikuttavat tekijät ovat diskonttokor-
ko sekä rahavirtaa tuottavan yksikön 
EBITDA� Näiden tekijöiden olennainen 
muutos voi aiheuttaa liikearvojen alas-
kirjausta� Herkkyysanalyysia on kuvat-
tu tarkemmin liitetietojen kohdassa 14�
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2. Segmentti-informaatio

Segmentti-informaatio esitetään kon-
sernin liiketoiminnallisen segmenttijaon 
mukaisesti� Toimintasegmentit perustu-
vat konsernin sisäiseen organisaatiora-
kenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen 
raportointiin� Keskisuomalainen-kon-
serni toimii vain Suomessa� 

Segmenttien välinen hinnoittelu ta-
pahtuu käypään markkinahintaan� 

Varoja ja velkoja ei  kohdisteta seg-
menteille, koska konsernin hallitus ja 
johtoryhmä eivät seuraa tasetta tällä 
tasolla� Segmenttien voiton tai tappion 
määrittämisperusteissa ei ole tehty 
muutoksia� Yhdenkään ulkoisen asiak-
kaan tuotot eivät ole yli 10 % konsernin 
kokonaistuotoista�

Konsernin  
toimintasegmentit ovat:

Kustannustoiminta
Keskisuomalainen-konserni kustantaa 
10 seitsenpäivästä lehteä, kolmea kuu-
sipäivästä lehteä, kolmea viisipäiväistä 
lehteä, 28 paikallislehteä sekä 28 kau-
punkilehteä� Seitsenpäiväiset lehdet 
ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, 
Uusimaa, Keski-Uusimaa, Aamupos-
ti, Etelä-Suomen Sanomat, Länsi-Savo, 
Kymen Sanomat, Kouvolan Sanomat ja 
Etelä-Saimaa�  Länsi-Uusimaa, Iisalmen 
Sanomat ja Itä-Savo ilmestyvät kuute-

na päivänä viikossa� Warkaden Lehti, 
Itä-Häme ja Uutisvuoksi ilmestyvät vii-
tenä päivänä viikossa�

Paikallislehtiä ovat Keski-Suomen 
alueella ilmestyvät Hankasalmen Sa-
nomat, Laukaa-Konnevesi, Viitasaaren 
Seutu, Viispiikkinen, Sampo ja Sisä-Suo-
men Lehti� Savon alueella paikallislehdis-
tä ilmestyvät Ylä-Savoon sijoittuvat Pie-
lavesi-Keitele, Matti ja Liisa, Miilu sekä 
Itä-Savossa ilmestyvä Heinäveden Lehti� 
Kuopion lähistöllä ilmestyvät Uutis-Jou-
si, Pitäjäläinen, Koillis-Savo, Paikallisleh-
ti Sisä-Savo, Soisalon Seutu, Pieksämäen 
Lehti ja Joroisten lehti� Etelä-Suomen 
alueella ilmestyy Sipoon Sanomat ja Lo-
viisan Sanomat� Kaakon alueella ilmesty-
vät huhtikuun alusta konserniin hankitut 
Puruvesi, Keskilaakso, Pitäjänuutiset, 
Länsi-Saimaan Sanomat, Kangasniemen 
Kunnallislehti, Juvan Lehti, Kaakonkul-
ma, Luumäen Lehti ja Joutseno� Uutis-
vuoksi ilmestyy 5 päivänä viikossa, jois-
ta kaksi ilmaisjakeluna� Paikallislehdet 
ilmestyvät 1–3 kertaa viikossa� 

Konsernin kustantamat kaupun-
kilehdet ovat Jyväskylässä ilmestyvä 
Suur-Jyväskylän Lehti ja Kuopiossa il-
mestyvät Viikkosavo ja Kuopion Kau-
punkilehti� Iisalmen seudulla ilmestyy 
Töllötin� Lisäksi kaupunkilehdistä Saa-
rijärven alueella ilmestyy Saarijärveläi-
nen ja Äänekosken seudulla Pikkukau-
punkilainen� Etelä-Suomen alueella 
ilmestyvät Mäntsälän Uutiset, Nurmi-
järven Uutiset, Keski-Uusimaa Viikko, 

Toimintasegmentti

2018 Kustannus-
toiminta

Tuotanto- ja 
logistiikkapalvelut Eliminoinnit Kohdista-

mattomat
Konserni 
yhteensä

TULOSLASKELMATIEDOT

Ulkoinen liikevaihto 137 560 21 784 6 749 166 093

Sisäinen liikevaihto 427 41 648 -57 277 15 203 0

Liikevaihto 137 987 63 432 -57 277 21 951 166 093

Segmentin liikevoitto 12 517 -1 362 -330 -3 545 7 280

Liikevoitto 12 517 -1 362 -330 -3 545 7 280

Rahoitustuotot ja -kulut -239 -239

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 753 753

Tuloverot -2 420 -2 420

Tilikauden tulos 12 517 -1 362 -330 -5 451 5 374

MUUT TIEDOT

Liikevaihto, tavarat 59 263 16 736 382 76 381

Liikevaihto, palvelut 78 297 5 048 6 368 89 712

Investoinnit 407 695 5 467 6 569

Poistot -665 -3 134 -4 418 -8 217

Arvonalentuminen -1 152 -3 309 -4 461

2019 Kustannus-
toiminta

Tuotanto- ja 
logistiikkapalvelut Eliminoinnit Kohdista-

mattomat
Konserni 
yhteensä

TULOSLASKELMATIEDOT

Ulkoinen liikevaihto 170 561 51 550 9 000 231 110

Sisäinen liikevaihto 674 48 311 -65 754 16 768 0

Liikevaihto 171 235 99 861 -65 754 25 768 231 110

Segmentin liikevoitto 17 343 2 714 -1 293 -4 634 14 130

Liikevoitto 17 343 2 714 -1 293 -4 634 14 130

Rahoitustuotot ja -kulut 1 599 1 599

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 687 687

Tuloverot -3 126 -3 126

Tilikauden tulos 17 343 2 714 -1 293 -5 473 13 290

MUUT TIEDOT

Liikevaihto, tavarat 78 405 16 778 344 95 528

Liikevaihto, palvelut 92 155 34 772 8 655 135 583

Investoinnit 1 478 2 786 12 707 16 970

Poistot -3 040 -4 906 -6 063 -14 008

Arvonalentuminen 0

(1 000 eur)

Aamuposti Viikko, Vihdin Uutiset, Imat-
ralainen, Helsingin Uutiset, Länsiväylä, 
Vantaan Sanomat, Lappeenrannan Uu-
tiset, Tamperelainen, Turkulainen, Sei-
näjoen Sanomat ja Pyhtäänlehti.  Lah-
den seudulla ilmestyvät Uusi Lahti sekä 
Seutuneloset lehtiperheeseen kuulu-
vat Orimattilan aluelehti, Nastola-lehti, 
Hollolan Sanomat ja Päijät-Häme� Kau-
punkilehdistä 8 ilmestyy kaksi kertaa 
viikossa ja 16 pääsääntöisesti kerran vii-
kossa�

Tuotanto- ja logistiikkapalvelut
Tuotanto- ja logistiikkapalveluihin kuu-
luva painotoiminta käsittää kuusi leh-
tipainoa, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, 
Pieksämäellä, Tuusulassa, Hämeenlin-
nassa, Lahdessa ja Kouvolassa� Lisäksi 
konsernilla on arkkipainotalo Lahdes-
sa� Keskisuomalainen Oyj on päätti sul-
kea Hämeenlinnan sanomalehtipainon 
ja painotoiminta Hämeenlinnassa päät-
tyi 31�12�2019�

Savon Jakelu Oy hoitaa sanoma-
lehtien yhteisjakelun Kuopiossa, Var-
kaudessa, Pieksämäellä, Siilinjärvellä, 
Maaningalla, Joroisissa, Leppävirralla, 
Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella 
ja Säyneisissä� 

Tuotanto- ja logistiikkapalveluihin kuu-
luva Mediasepät Oy tuottaa konsernin 
lehdille sivun- ja ilmoitusvalmistuksen�

Suomen Suoramainonta Oy ja sen ty-
täryhtiöt on Suomen suurin osoitteet-
toimien painotuotteiden jakelija�
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2019 2018

Liikevaihdon jakautuminen tuotteisiin ja palveluihin 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Kustannustoiminta

Ilmoitustuotot 87 727 74 591

Tilaustuotot 77 962 59 079

Paino- ja jakelutuotot 934 628

Sijoituskiinteistöjen vuokratuotot 10 10

Muut tuotot 3 928 3 252

Kustannustoiminta yhteensä 170 561 137 560

Tuotanto- ja logistiikkapalvelut

Paino- ja jakelutuotot 50 426 20 911

Muut tuotot 1 124 873

Tuotanto- ja logistiikkapalvelut yhteensä 51 550 21 784

Kohdistamaton

Ilmoitustuotot 3 140 2 222

Sijoituskiinteistöjen vuokratuotot 46 61

Muut tuotot 5 813 4 466

Kohdistamaton yhteensä 9 000 6 749

Tuloslaskelman liikevaihto 231 110 166 093

(1 000 eur)

3. Hankitut liiketoiminnot

Hankitut liiketoiminnot 2019
Keskisuomalainen Oyj osti 100 % Suo-
men Suoramainonta Oy:n osakkeista 
1�1�2019�  

Osakkeiden hankintahinta oli 2,0 Me, 
joka on maksettu rahana� Tilikauden tu-
lokseen sisältyy hankitun yhtiön liike-
vaihtoa 29,2 Me ja tappiota - 0,2 Me� 
Hankitusta liiketoiminnasta on arvos-
tettu asiakkuuksiin 0,2 Me, joka poiste-
taan 10 vuodessa� Liikearvoa syntyi 1,8 
Me� Liikearvo ei ole verotuksessa vähen-
nyskelpoinen� Liikearvon syntymiseen 

vaikuttivat hankinnasta odotettavissa 
olevat synergiaedut�

Keskisuomalainen Oyj osti 100 % 
Kaakon Viestintä Oy:n, ESV-Paikallis-
mediat Oy:n ja Kiinteistö Oy Lehtikaa-
ri 1:n osakkeista 5�4�2019� Osakkeiden 
hankintahinta on 14,2 Me ja se makset-
tiin rahana� Tilikauden tulokseen sisäl-
tyy hankittujen yhtiöiden liikevaihtoa 
36,5 Me ja tulosta 4,4 Me� Hankinnas-
ta on arvostettu asiakkuuksiin 4,0 Me ja 
tuotemerkkiin 1,9 Me, jotka poistetaan 
10 vuodessa� Liikearvoa syntyi yhteensä 
8,3 Me, joka ei ole verotuksessa vähen-
nyskelpoinen� Liikearvon syntymiseen 
vaikuttivat markkinaosuuden kasvatta-

minen kyseisellä alueella sekä hankin-
nasta odotettavissa olevat synergiaedut�

Konsernin liikevaihto 2019 olisi ollut 
243,1 Me ja tulos 14,0 Me, jos tilikau-
den aikana toteutuneet liiketoimintojen 
hankinnat olisi yhdistelty konserniin tili-
kauden 2019 alusta lähtien� Tilikauden 
tulokseen sisältyy yhteensä 4,1 Me han-
kittujen yhtiöiden tulosta� Hankinnasta 
syntyneet transaktiokulut 0,6 Me on kir-
jattu liiketoiminnan muihin kuluihin� Kun 
huomioidaan myös tilikauden poisto 
hankituista asiakkuuksista ja tuotemer-
keistä sekä hankinnasta aiheutuneet 
muut kulut, niin hankintojen vaikutus ti-
likauden tulokseen on yhteensä 3,3 Me�

2019 2018

Hankitun nettovarallisuuden erittely Yhdistymisessä kirjatut  
käyvät arvot�

Aineettomat hyödykkeet 8 751 3 160

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9 613 70

Osuudet osakkuusyhtiöissä 245

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 124

Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 122 58

Laskennallinen verosaaminen 20

Vaihto-omaisuus 370 13

Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 7 854 523

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0 3

Rahavarat 9 878 1 050

Varat yhteensä 36 976 4 877

Määräysvallattomien omistajien osuus nettovaroista 42 -5

Laskennallinen verovelka 1 099 632

Pitkäaikaiset velat 4 371

Pitkäaikaiset varaukset 100

Ostovelat ja muut velat 25 237 536

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 0 29

Velat yhteensä 30 807 1 198

Nettovarat 6 127 3 684

Hankintameno 16 189 4 771

Liikearvo 10 062 1 087

Rahana maksettu kauppahinta 16 189 4 771

Hankitun tytäryrityksen rahavarat 9 878 1 050

Rahavirtavaikutus 6 311 3 721

Hankinnan rahavirtavaikutus esitetään rahavirtalaskelman investointien rahavirrassa rivillä Tytäryhtiön hankinta vähennettynä 
hankintahetken rahavaroilla�

(1 000 eur)

Hankitut liiketoiminnot 2018
Keskisuomalainen Oyj osti 100 % mark-
kina- ja mielipidetutkimuksia tekevän 
IROResearch Oy Tutkimustoimiston 
osakkeista 27�6�2018�  Yritys työllistää 
lähes sata henkilöä, joista 21 on koko-
aikaisia� 

Osakkeiden hankintahinta oli 4,6 Me, 
joka on maksettu rahana� Tilikauden tu-
lokseen sisältyy hankitun yhtiön tulosta 
0,4 Me� Hankitusta liiketoiminnasta on 
arvostettu asiakkuuksiin 2,8 Me ja tuo-
temerkkiin liittyvä aineeton hyödyke 0,2 
Me, jotka poistetaan 10 vuodessa� Lii-
kearvoa syntyi yhteensä 1,1 Me� Liikear-
vo ei ole verotuksessa vähennyskelpoi-

nen� Liikearvon syntymiseen vaikuttivat 
markkinaosuuden kasvattaminen kysei-
sellä alueella sekä hankinnasta odotet-
tavissa olevat synergiaedut�

Keskisuomalainen Oyj osti 52,17 % 
Neonmedia Oy:n osakkeista 31�8�2018� 
Neonmedia asentaa diginäyttöjä pää-
asiassa pikavuoroliikenteen ja  kau-
punkien paikallisliikenteen busseihin� 
Diginäyttöihin myydään mainoksia� 
Osakkeiden hankintahinta oli 0,2 Me ja 
se on maksettu rahana� Hankinnalla ei 
ole suurta merkitystä konsernin tilikau-
den tulokseen� Hankinnasta on arvos-
tettu asiakkuuksiin 0,2 Me, joka poiste-
taan 10 vuodessa�

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuul-
ta 2018 olisi ollut 168,3 Me ja tulos 5,6 
Me, jos tilikauden aikana toteutuneet lii-
ketoimintojen hankinnat olisi yhdistelty 
konserniin tilikauden 2018 alusta lähtien� 
Tilikauden tulokseen sisältyy 0,4 Me han-
kittujen yhtiöiden tulosta� Hankinnasta 
syntyneet transaktiokulut 0,2 Me on kir-
jattu liiketoiminnan muihin kuluihin� Kun 
huomioidaan myös tilikauden poisto han-
kituista asiakkuuksista ja tuotemerkeistä 
sekä hankinnasta aiheutuneet muut ku-
lut, niin hankintojen vaikutus tilikauden 
tulokseen on yhteensä 0,2 Me�
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2019 2018

4. Myyntituoton kirjaaminen suoritevelvoitteen 
täyttyessä

1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Yhtenä ajankohtana tuloutettavat tavarat/palvelut 216 063 155 920

Ajan kuluessa tuloutettavat palvelut 15 047 10 173

Asiakassopimusten myyntituotot yhteensä 231 110 166 093

5. Liiketoiminnan muut tuotot 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Muut tuotot 332 71

Myyntivoitot käyttöomaisuudesta 192 119

Liiketoiminnan muut tuotot 523 190

6. Liiketoiminnan muut kulut 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Tilakulut -5 032 -5 506

Tietoliikenne-, konttori- ja ict-kulut -8 769 -6 313

Luovutustappiot käyttöomaisuudesta -3 -7

Sijoituskiinteistöjen hoitokulut -31 -43

Muut kulut -22 620 -14 709

Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -36 456 -26 577

Tilintarkastajien palkkiot 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Tilintarkastuspalkkiot Ernst & Young Oy:lle -142 -99

Tilintarkastuspalkkiot muille -53

Veroneuvonta -5 -1

Muut palvelut -208 -6

Yhteensä -407 -105

7. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Palkat ja palkkiot -86 382 -60 226

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt -14 056 -10 063

Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt -177 -213

Muut henkilösivukulut -2 029 -1 645

Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut yhteensä -102 644 -72 148

Henkilöstö keskimäärin 2019 2018

Kustannustoiminta 1 005 784

Tuotanto- ja logistiikkapalvelut*) 564 378

Muut 206 167

Yhteensä 1 775 1 330

*) ei sisällä mainosjakajia, joita oli vuoden aikana keskimäärin 3660�

(1 000 eur) (1 000 eur)

2019 2018

8. Tutkimus- ja kehitysmenot
Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja kehitysmenoja 1488 tuhatta euroa vuonna 2019�
(1300 tuhatta euroa vuonna 2018)�

9. Rahoitustuotot 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Osinkotuotot sijoituksista 1 814 579

Luovutusvoitot 121

Realisoitumattomat voitot käypään arvoon arvostamisesta 693 219

Muut korkotuotot, lainat ja muut saamiset 103 70

Rahoitustuotot yhteensä 2 730 868

Muut laajan tuloksen erät

2019 Käyvän arvon muutokset

Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 230

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 1 399

Yhteensä 1 630

2018 Käyvän arvon muutokset

Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 198

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -895

Yhteensä -697

10. Rahoituskulut

Tulosvaikutteisesti kirjatut erät 1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018

Korkokulut, jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista 
rahoitusveloista -956 -1 075

Muut rahoituskulut -175 -32

Rahoituskulut yhteensä -1 131 -1 107
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11. Tuloverot 2019 2018

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero 3 572 2 497

Edellisten tilikausien verot 197 268

Laskennalliset verot -643 -345

Yhteensä 3 126 2 420

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla
laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

Tulos ennen veroja 16 416 7 795

Verot laskettuna kotimaan verokannalla 3 283 1 559

Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat 17 16

Verovapaat tulot -378 -166

Vähennyskelvottomat kulut 137 207

Liikearvon arvonalentumiset 892

Aikaisempien tilikausien verot 197 268

Tappioista kirjaamaton vero 252 1

Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö -249 0

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta -137 -151

Muut erät 5 -205
Verot tuloslaskelmassa 3 126 2 420

12. Osakekohtainen tulos
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto kauden aikana 
ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla�

2019 2018

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (1000 eur) 13 185 5 500

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana 10 707 260 10 710 853

Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur/osake) 1,23 0,51

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan 
huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus� 
Konsernilla ei ole laimentavia instrumentteja, jolloin laimennusvaikutuksella oikaistu tulos/osake on sama kuin laimentamaton tulos�

13. Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo

Aineettomat hyödykkeet 2019 Kehittämis-
menot

Aineettomat 
oikeudet

Asiakkuudet ja 
tavara merkit

Ennakko-
maksut Yhteensä

Hankintameno 1�1� 13 8 096 17 728 273 26 109

Liiketoimintojen yhdistäminen 4 377 10 690 13 15 079

Lisäykset 1 118 184 1 303

Vähennykset -1 435 -1 435

Siirrot erien välillä 236 -287 -52

Hankintameno 31�12� 13 12 392 28 418 183 41 006
 
Kertyneet poistot  ja arvonalentumiset 1�1� -13 -6 434 -8 473 0 -14 920

Liiketoimintojen yhdistäminen -2 267 -4 062 -6 329

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 1 234 1 234

Tilikauden poisto -1 559 -2 436 -3 995

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31�12� -13 -9 025 -14 971 0 -24 009

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 0 3 367 13 447 183 16 997

Aineettomat hyödykkeet 2018 Kehittämis-
menot

Aineettomat 
oikeudet

Asiakkuudet ja 
tavara merkit

Ennakko-
maksut Yhteensä

Hankintameno 1�1� 13 8 602 14 568 232 23 415

Liiketoimintojen yhdistäminen 3 160 3 160

Lisäykset 206 238 444

Vähennykset -885 -885

Siirrot erien välillä 173 -198 -25

Hankintameno 31�12� 13 8 096 17 728 273 26 109

 

Kertyneet poistot  ja arvonalentumiset 1�1� -13 -6 449 -6 909 0 -13 370

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 884 884

Tilikauden poisto -869 -1 564 -2 433

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31�12� -13 -6 434 -8 473 0 -14 920

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 0 1 662 9 255 273 11 190

(1 000 eur)(1 000 eur)
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Liikearvot 2019 2018

Hankintameno 1�1� 74 732 73 645

Liiketoimintojen hankinta 10 151 1 087

Hankintameno 31�12� 84 883 74 732
 
Kertyneet arvonalennukset 1�1� -9 225 -4 764

Arvonalennukset -4 461

Kertyneet arvonalennukset 31�12� -9 225 -9 225

Kirjanpitoarvo 31.12. 75 658 65 507

14. Arvonalentumiset

Arvonalentumisen arviointi tapahtuu pääosin rahavirtaa tuotta-
vien yksiköiden tasolla� Rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joille lii-
kearvoa on kohdistettu, ovat Savon Media, Etelä-Suomen Media, 
Mediatalo ESA, rotaatiopainot, vuonna 2019 hankittu Kaakon 
Viestinnän kustannustoiminnan kokonaisuus ja muut kustannus-
toiminnan yksiköt� Aiemmin Savossa liikearvot oli kohdistettu 
Savon Median yksittäisiin lehtiin tai lehtiryhmiin� Vuonna 2019 
Savossa liikearvojen testauksessa on siirrytty testaamaan Sa-
von Mediaa yhtenä liiketoimintakokonaisuutena� Savon Mediaan 
kohdistettuun liikearvoon on yhdistetty Savon Sanomat, Kuopion 

Kaupunkilehti, Savon alueen paikallislehdet sekä muiden rahavir-
taan tuottavien yksiköiden ryhmästä Iisalmen Sanomat  ja War-
kauden Lehti� Muutos johtuu siitä, että Savoa johdetaan nykyään 
käytännössä yhtenä kokonaisuutena� Savon Median mediamyyn-
nista vastaa yksi aluemyyntijohtaja� Mediamyynnin asiakkaille 
tarjotaan kaikkia Savon alueen printti- ja digijulkaisuja, ulkomai-
nontaa, verkkomarkkinointia, markkinointipalveluja, tutkimus-
palveluita sekä luonnollisesti tarpeen mukaan myös konsernin 
muiden alueiden tuotteita�

Merkittävin osuus liikearvosta on  
kohdistettu seuraaville yksiköille: 2019 2018

Savon Media 31 561

Savon Sanomat ja Kuopion Kaupunkilehti 21 969

Savon alueen paikallislehdet 4 841

Etelä-Suomen Media 16 968 16 889

Rotaatiopainot 10 036 10 036

Kaakon Viestintä ja ESV-Paikallismediat kustannustoiminta 8 342

Mediatalo ESA 4 622 4 631

Yhteensä 71 530 58 365

Muut rahavirtaa tuottavat yksiköt ja niiden ryhmä 4 128 7 141 *)

Liikearvot yhteensä 75 658 65 507

*) Savon Mediaan on tästä ryhmästä kohdistettu 4761 tuhatta euroa vuodesta 2019 alkaen�

Savon Media, Etelä-Suomen Media, Mediatalo ESA sekä Kaakon 
Viestintä ja ESV-Paikallislehdet kuuluvat kustannustoiminnan 
toimintasegmenttiin� Laskelmissa käytetyt rahavirtaennusteet 
pohjautuvat  toteutuneisiin liikevoittoihin ja  seuraavien viiden 
vuoden ennusteisiin, jotka johto on hyväksynyt� Rahavirtaa tuot-
tavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty 
käyttöarvoon perustuen� Kustannustoiminnan diskonttokorko-
na on käytetty 8,88 %:a (9,27 %), joka perustuu pääoman tuotto-
vaatimukseen (WACC) riskikertoimen ollessa 3,5 (3,5)� Johdon 
hyväksymän ennustejakson jälkeiset rahavirrat on laskettu jään-
nösarvomenetelmällä� Jäännösarvoa määritettäessä on kasvu-
prosenttina käytetty 0 %:a (0 %)� 

Rotaatiopaino kuuluu tuotanto- ja logistiikkapalvelut -seg-
menttiin� Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva 
rahamäärä on laskettu käyttöarvoon perustuen� Perusteena 

ovat toteutuneet liikevoitot ja johdon viiden vuoden ennus-
teet, jonka jälkeen rahavirrat on arvioitu -3 %:n (-3 %) kasvul-
la niin pitkälle kuin nykyisen konekannan arvioidaan toimivan� 
Tämän ajanjakson jälkeen rotaatiopainotoiminnan jäännösarvo 
on määritetty käyttöomaisuuden arvioidun myyntihinnan pe-
rusteella� Tuotanto- ja logistiikkapalveluissa diskonttokorkona 
on käytetty 10,84 %:a (9,27 %), joka perustuu  pääoman tuot-
tovaatimukseen (WACC) riskikertoimen ollessa 3,5 (3,5)� Raha-
virtaennusteissa on otettu huomioon vain korvausinvestoinnit� 
Uusinvestoinnit otetaan mukaan laskelmiin vasta kun niihin on 
sitouduttu�  

Vuonna 2019 ei ole kirjattu arvonalentumistappioita� Vuon-
na 2018 kirjattiiin arvonalentumista yhteensä 4461 tuhatta eu-
roa� Rotaatiopainotoiminnasta alaskirjausta tuli 3309 tuhatta 
euroa  ja muusta kustannustoiminnasta 1152 tuhatta euroa� 

(1 000 eur)

Rahavirtaa tuottavan yksikön kassa-
virtoja ennustettaessa on oletuksena 
käytetty seuraavia tekijöitä:

EBITDA

EBITDA (liikevoitto ennen poistoja) en-
nusteet perustuvat historialliseen koke-
mukseen ja viiden vuoden ennusteisiin, 
jotka johto ja hallitus on hyväksynyt� 
Tuleva viiden vuoden ennuste perus-
tuu useimpien yksiköiden osalta pie-
neen laskuun�

Investoinnit

Investointien kassavirta perustuu his-
torialliseen kokemukseen ja viiden vuo-
den ennustettuihin investointeihin� 
Ennusteissa on otettu huomioon vain 
korvausinvestoinnit ja painojen on ole-
tettu toimivan nykyisellä konekannalla�

Pitkän ajan kasvukerroin

Pitkän ajan kasvukertoimena ennuste-
jakson jälkeisiä jäännösarvoja  määri-
tettäessä on käytetty kustannustoimin-
nassa 0 %:a (0 %) ja tuotanto- ja  
logistiikkapalveluissa -3 %:a (-3 %)�

Diskonttauskorko

Kustannustoiminnassa diskonttauskor-
kona (korkokanta ennen veroja) käyte-
tään 8,88 %:a (9,27 %) ja tuotanto- ja 
logistiikkapalveluissa  10,84 %:a (9,27 
%)� Diskonttokorko määritettiin perus-
tuen keskimääräisen painotetun pää-
omakustannuksen (WACC) avulla, joka 
kuvaa oman ja vieraan pääoman koko-
naiskustannusta ottaen huomioon omai-
suuseriin liittyvät erityiset riskit� Tuotto-
vaatimusta määritettäessä riskittömänä 
korkona on käytetty Suomen valtion 10 
vuoden obligaatiolainan korkoa� Toimi-
alaverrokkeihin perustuva omavarai-
suusaste on noin 77 % ja yhtiökohtainen 

riskilisä on 3,5 %� Muita laskentakom-
ponetteja ovat markkinariskipreemio, 
toimialaverrokkeihin perustuva oman 
pääoman betakerroin sekä vieraan pää-
oman kustannus� 

Herkkyysanalyysin kannalta merkittä-
vimmät arvonalentumistestaukseen vai-
kuttavat tekijät ovat pitkän tähtäimen 
kasvukerroin (kustannustoiminta 0 % se-
kä tuotanto- ja logistiikkapalvelut -3 %), 
rahavirtaa tuottavan yksikön EBITDA 
sekä diskonttauskorko�  Mikäli kustan-
nustoiminnan EBITDA-taso laskisi  0,5 
%, tulisi Etelä-Suomen Mediaan kohdis-
tetusta liikearvosta alaskirjauksta 3623 
tuhatta euroa� 

Rotaatiopainotoiminnan liikevaihdon 
ja kustannusten pitäisi laskea 9,0 % en-
nenkuin rotaatiopainotoiminnasta tulisi 
alaskirjausta, alaskirjaus olisi tällöin 196 
tuhatta euroa�

Mikäli diskonttauskorko nousisi 1 %, 
alaskirjausta olisi tullut Etelä-Suomen 
Mediasta 1024 tuhatta euroa�
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15. Sijoituskiinteistöt 2019 2018

Hankintameno 1�1� 661 661

Siirrot erien välillä -206

Hankintameno 31�12� 455 661

Kertyneet poistot 1�1� -189 -161

Siirtojen kertyneet poistot 47

Tilikauden poisto -21 -28

Kertyneet poistot 31�12� -163 -189

Kirjanpitoarvo 31.12. 292 472

Sijoituskiinteistöt ovat liikehuoneistoja tai asuntoja, jotka on vuokrattu konsernin ulkopuolelle� 
Käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää�

16. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet 2019 Maa- ja 
vesialueet

Rakennukset ja 
rakennelmat

Koneet 
ja kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Enn.maks. 
ja kesk.
eräiset 

hankinnat

Yhteensä

Hankintameno 1�1� 4 915 61 711 42 127 1 064 177 109 994
Liiketoimintojen yhdistäminen 200 6 671 11 121 72 18 064
Lisäykset 46 3 633 431 4 110
Vähennykset -380 -686 -2 396 -3 462
Siirrot erien välillä -3 10 123 -189 -59
Hankintameno 31�12� 4 732 67 752 54 607 1 136 419 128 646

Kertyneet poistot 1�1� 0 -42 438 -30 181 0 0 -72 619
Liiketoimintojen yhdistäminen -5 587 -9 006 -14 592
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 627 2 305 2 933
Tilikauden poisto -2 343 -3 932 -6 275
Kertyneet poistot 31�12� 0 -49 741 -40 813 0 0 -90 554

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 4 732 18 011 13 794 1 136 419 38 092

Aineelliset hyödykkeet 2018 Maa- ja 
vesialueet

Rakennukset 
ja rakennelmat

Koneet 
ja kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Enn.maks. 
ja kesk.
eräiset 

hankinnat

Yhteensä

Hankintameno 1�1� 4 917 61 712 41 750 1 064 267 109 710
Liiketoimintojen yhdistäminen 70 1 70
Lisäykset 59 1 810 162 2 032
Vähennykset -3 -61 -1 668 -1 731
Siirrot erien välillä 166 -252 -86
Hankintameno 31�12� 4 915 61 711 42 127 1 064 177 109 994

Kertyneet poistot 1�1� 0 -40 628 -28 319 0 0 -68 948

Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 51 1 584 1 635
Tilikauden poisto -1 861 -3 445 -5 306
Kertyneet poistot 31�12� 0 -42 438 -30 181 0 0 -72 619

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 4 915 19 273 11 947 1 064 177 37 375

(1 000 eur)

17. Käyttöoikeusomaisuuserät 

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla hankittua omaisuutta seuraavasti:

Käyttöoikeusomaisuuserät  2019 Rakennukset ja 
rakennelmat

Koneet ja 
kalusto Yhteensä

Hankintameno 1�1� 1 766 1 766

Lisäykset 8 079 2 458 10 537

Vähennykset -162 -158 -320

Hankintameno 31�12� 7 917 4 065 11 982
 
Kertyneet poistot 1�1� -1 073 -1 073

Vähennysten kertyneet poistot 103 103

Tilikauden poisto -2 630 -1 051 -3 681

Kertyneet poistot 31�12� -2 630 -2 020 -4 651

Kirjanpitoarvo 31.12. 5 287 2 045 7 332

(1 000 eur)

Leasingsopimuksiin liittyvien käyttöomaisuuserien, leasingvelkojen, poiston sekä korkokulun määrät

  2019
31.12.2019

Käyttöoikeus-
omaisuuserät

31.12.2019
Vuokrasopimusvelka

pitkäaikainen

31.12.2019
Vuokrasopimusvelka

lyhytaikainen

Kohdistamaton 7 332 4 342 2 920

Yhteensä 7 332 4 342 2 920

Vuokrasopimusvelkojen maturiteettijakautuma on esitetty liitetietojen kohdassa 30�
Vuokrasopimusvelkojen maksut on esitetty liitetietojen kohdassa 28�

1-12/2019
Vuokrakulun

peruutus

1-12/2019
Poistot

1-12/2019
Korkokulu

Kustannustoiminta 1 690 -1 644

Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 1 544 -1 391

Kohdistamaton 660 -646 -108

Yhteensä 3 895 -3 681 -108
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IFRS 16 standardin käyttöönoton vaikutus

IFRS 16 standardin käyttöönoton vaikutus konsernin taseeseen

31.12.2018 IFRS 16 1.1.2019

Käyttöoikeusomaisuuserät

   Rakennukset 0 2 082 2 082

   Koneet ja kalusto 692 1 617 2 309

Yhteensä 692 3 699 4 391

Vuokrasopimusvelka

   Vuokrasopimusvelat, pitkäaikaiset 300 1 527 1 827

   Vuokrasopimusvelat,  lyhytaikaiset 391 2 172 2 563

Yhteensä 691 3 699 4 390

IFRS 16 standardin käyttöönoton vaikutus tunnuslukuihin

1-12/2019

Raportoitu

1-12/2019
Ilman IFRS 16:n

vaikutusta

Käyttökate, (1000 eur) 28 138 24 457

- % liikevaihdosta 12,2 10,6

Omavaraisuusaste % 39,4 40,9

Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyi rahoitusleasingsopimuksilla hankinttua omaisuutta vuonna 2018 seuraavasti

2018

Hankintameno 1�1� 1 501

Lisäykset 265

Hankintameno 31�12� 1 766

Kertyneet poistot 1�1� -624

Tilikauden poisto -449

Kertyneet poistot 31�12� -1 073

Kirjanpitoarvo 31.12. 692

Rakennukset Koneet ja kalusto

Rahoitusleasing omaisuus ja 
vuokrasopimusvastuut 31�12�2018

300 692

Lyhytaikaiset ja vähäarvoiset sopimukset 1 782 1 617

Käyttöoikeusomaisuuserät 1�1�2019 2 082 2 309

(1 000 eur)

18. Osuudet osakkuusyrityksissä 2019 2018

Tilikauden alussa 3 511 2 898

Liiketoimintojen yhdistäminen 322

Lisäykset ja osuus osakkuusyhtiön suorista  
oman pääoman kirjauksista 189 35

Siirrot erien välillä -199

Osuus kauden tuloksesta 687 753

Tilikauden aikana saadut osingot -205 -175

Tilikauden lopussa 4 305 3 511

Tiedot konsernin olennaisista osakkuusyrityksistä

Omistusosuus-%

Nimi Pääasiallinen toimiala Kotipaikka 2019 2018

Arena Partners Oy mobiilipalvelut Kuopio 41,21 37,86

Taloudellisen informaation yhteenveto  
olennaisista osakkuusyrityksistä

Taulukossa mainittu konsernin olennainen osakkuusyritys on 
käsitelty konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä� 
Siitä esitettävä taloudellisen informaation yhteenveto perustuu 

osakkuusyritysten IFRS-standardien mukaisesti laadittuihin ti-
linpäätöksiin�

Konsernin osakkuusyhtiö Arena Partners Oy tuottaa mobiilipalveluja ja  omistajayhtiöille sähköistä kauppapaikkaa Internetissä� 

Arena Partners Oy

2019 2018

Lyhytaikaiset varat 2 033 2 761

Pitkäaikaiset varat 18 550 16 949

Lyhytaikaiset velat 1 397 1 481

Pitkäaikaiset velat 12 618 13 195

Liikevaihto 4 747 4 546

Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista 1 535 1 473

Osakkuusyritysten taloudellisen informaation 
täsmäytys konsernin kirjaamaan tasearvoon:

Osakkuusyrityksen nettovarat 6 568 5 033

Konsernin omistusosuus % 41,21 % 37,86 %

Konsernin osuus nettovaroista 2 707 1 906

Muut oikaisut -308 -289

Osakkuusyrityksen tasearvo konsernin taseessa 2 399 1 617

(1 000 eur)
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Ehdolliset velat

Ehdolliset velat, jotka aiheutuvat konsernille sen antamista takauksista osakkuusyrityksien puolesta, olivat 4492 tuhatta euroa 
31�12�2019 (3964 tuhatta euroa 31�12�2018)�

Taloudellisen informaation yhteenveto  
muista kuin olennaisista osakkuusyrityksistä 2019 2018

Konsernin osuus laajasta tuloksesta 55 195

Kirjanpitoarvo konsernin taseessa yhteensä 1 906 1 894

19. Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

2019
Osakkeet ja osuudet

Yhteensä
noteeratut noteeraamattomat

Hankintameno 1�1�2019 10 061 3 005 13 065

Liiketoimintojen yhdistäminen 28 96 124

Lisäykset 2 605 378 2 983

Vähennykset -363 -363

Siirrot erien välillä 108 108

Käypään arvoon arvostaminen 1 605 380 1 986

Kirjanpitoarvo 31.12.2019 14 299 3 605 17 904

2018
Osakkeet ja osuudet

Yhteensä
noteeratut noteeraamattomat

Hankintameno 1�1�2018 11 219 2 883 14 102

Lisäykset 667 667

Vähennykset -49 -426 -475

Käypään arvoon arvostaminen -1 109 -119 -1 228

Kirjanpitoarvo 31.12.2018 10 061 3 005 13 065

Muista pitkävaikutteisista rahoitusvaroista noteeratut (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 1) ja noteeraamattomat (IFRS käyvän arvon 
hierarkiataso 3) osakkeet arvostetaan käypään arvoon� 

Noteeratuista osakkeista merkittävimmät ovat Alma Median osakkeiden käypä arvo 6434 tuhatta euroa ja Ilkka Yhtymän osakkeiden 
käypä arvo 7686 tuhatta euroa�

Noteeraamattomien osakkeiden käypä arvo perustuu johdon näkemykseen� Johdon näkemyksessä on otettu huomioon mahdolliset 
listaamattomista osakkeista saatavat kauppatiedot�

Rahoitusvelkojen käyvät arvot on esitetty kohdassa 28�

(1 000 eur)

20. Pitkäaikaiset saamiset
2019 2018

Myyntisaaminen 5 27

Siirtosaaminen 243 109

Lainat osakkuusyrityksille 759 638

Muut velat 20 20

Yhteensä 1 028 794

Lainasaamisiin osakkuusyrityksiltä ei sisälly olennaista luottotappioriskiä tilinpäätöshetkellä�    

21. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisten verojen muutokset 
vuoden 2019 aikana: 1.1.2019

Kirjattu 
tulos-

laskelmaan

Kirjattu 
omaan 

pääomaan

Ostetut 
liike-

toiminnot
31.12.2019

Laskennalliset verosaamiset:

Varaukset 4 0 20 23

Työsuhde-etuudet 427 -22 -58 347

Aineelliset hyödykkeet 875 144 296 1 315

Vahvistetut tappiot 482 -146 336

Muiden sijoitusten arvostaminen  käypään arvoon 1 221 -271 950

Johdannaisten arvostaminen käypään arvoon 96 -42 54

IFRS 9 myyntisaamisten arvostus 4 3 6

Laskennallisten verojen netotus -204 -400

Yhteensä 2 903 -63 -328 316 2 632

Laskennalliset verovelat:

Kertyneet poistoerot 618 -219 172 571

Muiden sijoitusten arvostaminen käypään arvoon 135 91 294 5 525

Aineelliset hyödykkeet 677 -143 11 545

Aineettomat hyödykkeet 1 882 -437 1 207 2 652

Laskennallisten verojen netotus -204 -400

Yhteensä 3 107 -707 294 1 395 3 894

Laskennallisten verojen muutokset 
vuoden 2018 aikana: 1.1.2018

Kirjattu 
tulos-

laskelmaan

Kirjattu 
omaan 

pääomaan

Ostetut 
liike-

toiminnot
31.12.2018

Laskennalliset verosaamiset:

Varaukset 6 -2 4

Työsuhde-etuudet 493 -17 -49 427

Aineelliset hyödykkeet 952 -78 875

Vahvistetut tappiot 528 -46 482

Muiden sijoitusten arvostaminen käypään arvoon 2 168 -947 1 221

Johdannaisten arvostaminen käypään arvoon 140 -44 96

IFRS9 myyntisaamisten arvostus 0 4 4

Laskennallisten verojen netotus -1 255 -204

Yhteensä 3 031 -186 -996 0 2 903

Laskennalliset verovelat:

Kertyneet poistoerot 765 -148 0 618

Muiden sijoitusten arvostaminen käypään arvoon 1 305 -1 171 135

Aineelliset hyödykkeet 747 -70 677

Aineettomat hyödykkeet 1 563 -313 632 1 882

Laskennallisten verojen netotus -1 255 -204

Yhteensä 3 125 -531 -1 171 632 3 107

Hyllypoistot ja tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista ovat 11430 tuhatta euroa (2345 tuhatta euroa vuonna 2018)� 
Verosaamisia ei ole kirjattu, koska todennäköisesti kaikkia hyllypoistoja ja tappioita ei pystytä hyödyntämään� Tappiot vanhenevat vuosina 
2020 - 2028�

(1 000 eur)
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22. Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus koostuu aineista ja tarvikkeista�

23. Myyntisaamiset ja muut saamiset
(lainat ja muut saamiset)

2019 2018

Myyntisaamiset 19 884 11 203

Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä 118 1 314

Muut saamiset 191 2 142

Siirtosaamiset 1 829 1 843

Yhteensä 22 022 16 502

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät henkilöstökuluihin ja liiketoiminnan muiden kulujen jaksotukseen� 

Myyntisaamisten ikäjakautuma 2019 2018

Tasearvo 20 002 12 517

Erääntyneet 1–30 päivää 4 409 1 992

Erääntyneet 31–60 päivää 626 305

Erääntyneet 61–90 päivää 407 117

Erääntyneet yli 90 päivää 466 99

(1 000 eur)

24. Muut rahoitusvarat

Konsernin muihin rahavaroihin sisältyy  3324 tuhatta euroa rahastosijoituksia ja 66 tuhatta euroa sulkutilillä olevia rahavaroja (3596 
tuhatta euroa rahastosijoituksia ja  66 tuhatta euroa sulkutilillä olevia rahavaroja vuonna 2018)�

31.12.2019 31.12.2018

Myyntisaamiset 20 002 12 517

Sopimukseen perustuvat velat (saadut ennakot) 19 103 10 756

Sopimukseen perustuvat velat tuloutetaan seuraavan 12 kk aikana� Tilinpäätöksessä tuloutettiin vuoden 2018 tilinpäätökseen 
kirjatut sopimuksiin perustuvat velat�

Yhtiö on kirjannut kaikki yli 180 päivää vanhemmat saatavat luottotappioksi�  Myyntisaamisten 20181 tuhannen euron määrää on 
pienennetty 30 tuhannen euron luottotappiovarauksella�
Konserni on kirjannut tilikauden aikana luottotappioita myyntisaamisista 244 tuhatta euroa (161 tuhatta euroa vuonna 2018)�

26. Eläkevelvoitteet

Konsernin merkittävimmät etuuspohjaiset eläkkeet ovat vapaaehtoisia ryhmäeläkejärjestelyjä, jotka oikeuttavat varhennettuun vanhuuseläk-
keeseen� Etuuspohjaiset eläkkeet on järjestetty eläkevakuutusyhtiön kautta� Konsernin eläkejärjestelyt ovat osittain rahastoituja�

Taseeseen merkityt erät 2019 2018

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 13 268 13 426

Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo -11 534 -11 293

Eläkevelka taseessa 1 734 2 133

Oma pääoma 2019 2018

Osakepääoma 2 257 2 257

Rahastot 5 959 4 560

Sidottu oma pääoma 8 217 6 817

Edellisten tilikausien voitto 66 076 67 060

Omat osakkeet -9 747 -357

Tilikauden voitto/tappio 13 185 5 500

Vapaa oma pääoma 69 514 72 203

Määräysvallattomien omistajien osuus 218 489

Oma pääoma 77 949 79 510

(1 000 eur)

25. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

Osakkeiden enimmäismäärä on 21�493�760 kappaletta 
(21�493�760 kappaletta vuonna 2018)� Osakkeiden nimellisarvo 
on 0,21 euroa per osake ja konsernin enimmäisosakepääoma on 
4�519 tuhatta euroa (4�519 tuhatta euroa vuonna 2018)� Kaikki 
liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu�

Osakkeet jakautuvat kahteen sarjaan� K-osakkeet ja A-osak-
keet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-osake tuottaa oi-
keuden äänestää yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) ää-
nellä ja A-osake yhdellä (1) äänellä�

Osakkeiden kokonaismäärä on 10�736�703 kappalet-
ta (10�736�703 kappaletta vuonna 2018), josta ulkona ole-
vien osakkeiden määrä on 10�042�468 kappaletta (10�710�853 
vuonna 2018)� Tilinpäätöksessä 31�12�2019 K-osakkeita oli 
4�936�681 kappaletta ja A-osakkeita 5�800�022 kappaletta�

Omat osakkeet

Omat osakkeet sisältää konsernin hallussa olevien omien osakkei-
den hankintamenon� Konsernin emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj 
osti  yhtiökokouksen 29�4�2009 antaman valtuutuksen nojalla  
21�500 omaa A-osaketta 18�3�2010� Mediatalo ESA:n hankinnan 
yhteydessä konsernille tuli 4�350 kappaletta omia A-osakkeita� 
Keskisuomalainen Oyj hankki 26�4�2019 yhtiökokouksen myön-

tämän valtuutuksen nojalla 445�059 omaa A-osaketta ja 223�315  
omaa K-osaketta 30�12�2019� Omien osakkeiden hankintameno 
yhteensä on 9�747 tuhatta euroa� Hankintaa ei ole tilinpäätöshet-
kellä 31�12�2019 vielä maksettu� Omat osakkeet ovat 6,47 % yh-
tiön koko osakemäärästä ja edustavat 4,72 % äänimäärästä� Omat 
osakkeet esitetään oman pääoman vähennyksenä�

Vararahasto

Vararahasto on voittovarojen luonteinen rahasto, jota on käytet-
ty 1950–1970 -luvuilla� Sen jälkeen rahaston suuruus on pysynyt 
ennallaan� Vararahasto ei ole jakokelpoisia varoja�

Käyvän arvon rahasto

Käyvän arvon rahasto sisältää muiden pitkäaikaisten rahoitus-
varojen ja rahoitusarvopapereiden käypien arvojen muutokset 
vähennettynä laskennallisilla veroilla�

Osingot

Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi 
osinkoa 0,75 euroa/osake, yhteensä 7�535 tuhatta euroa�  Vuo-
delta 2018 jaettiin osinkoa 0,63 euroa/osake, yhteensä 6�751 tu-
hatta euroa�

VUOSIKERTOMUS 2019KESKISUOMALAINEN�COM 121VUOSIKERTOMUS 2019 KESKISUOMALAINEN�COM120



KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Etuuspohjainen nettovelka on muuttunut tilikauden aikana seuraavasti:

2018 Velvoitteen 
nykyarvo

Järjestelyyn kuuluvien 
varojen käypä arvo Yhteensä

1�1�2018 13 908 11 445 2 463

Kauden työsuoritukseen perustuva meno 179 179

Korkokulu tai -tuotto 202 168 34

Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno  
ja tappiot velvoitteen täyttämisestä 0 0 0

14 289 11 613 2 676

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat  
vakuutusmatemaattiset voitot (-) tai tappiot (+) 73 320 -247

Järjestelyn supistaminen 0

14 362 11 933 2 429

Maksusuoritukset:

Työnantajilta (+) 296 -296

Järjestelyistä suoritetut maksut:

Maksetut etuudet (-) -936 -936 0

31.12.2018 13 426 11 293 2 133

2019 Velvoitteen 
nykyarvo

Järjestelyyn kuuluvien 
varojen käypä arvo Yhteensä

1�1�2019 13 426 11 293 2 133

Kauden työsuoritukseen perustuva meno 151 151

Korkokulu tai -tuotto 182 156 26

Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno  
ja tappiot velvoitteen täyttämisestä   0

13 759 11 449 2 310

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:

Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat  
vakuutusmatemaattiset voitot (-) tai tappiot (+) 638 926 -288

Kokemusperusteiset voitot (-) tai tappiot (+) -14 14

Järjestelyn supistaminen  -18  -18

14 379 12 361 2 018

Maksusuoritukset:

Työnantajilta (+) 284 -284

Järjestelyistä suoritetut maksut:

Maksetut etuudet (-) -1 111 -1 111 0

31.12.2019 13 268 11 534 1 734

Järjestelyn varoihin sisältyy tilinpäätöspäivään mennessä vakuutusyhtiölle suoritetut maksut� Varat ovat vakuutusyhtiön vastuulla ja ne 
ovat osa vakuutusyhtiön omaisuutta� Täten varojen jakautumista omaisuusryhmittäin ei ole mahdollista esittää�

(1 000 eur)

Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset 2019 2018

Diskonttauskorko 0,50 % 1,40 %

Palkkojen nousu 1,60 % 2,00 %

Eläkkeiden nousu 1,40 % 1,80 %

Kuolevuutta koskevat oletukset tehdään vakuutusmatemaatikkojen ohjeistuksen pohjalta ja ne perustuvat  julkaistuihin tilastoihin 
ja kokemukseen� Oletusten pohjalta johdetaan odotettavissa oleva keskimääräinen jäljellä oleva elinikä 65-vuotiaana eläkkeelle 
jäävälle henkilölle:

Raportointikauden lopussa eläkkeelle jäävät
• miehet 22,0
•  naiset 27,0  
20 vuoden kuluttua raportointikauden päättymisestä eläkkeelle jäävät
• miehet 21,4  
• naiset 25,4  
     
Konserni ennakoi maksavansa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin 289 tuhatta euroa vuonna 2020�
 
Diskonttaamattomien eläkevelvoitteiden oletettu maturiteettinanalyysi (1000 euroa)     

• Vuoden kuluessa 647
• Yhtä vuotta pidemmän ja enintään 5 vuoden kuluttua 3 357  
• Viittä vuotta pidemmän ja enintään 10 vuoden kuluttua 3 452  
• Myöhemmin kuin 10 vuoden kuluttua 7 479  
  14 935  

Herkkyysanalyysi

Etuuspohjaisen velvoitteen herkkyyspainotetuissa keskeisissä oletuksissa tapahtuville muutoksille� 
Taulukossa on esitetty merkittävimmistä vakuutusmatemaattisista oletuksista herkkyysanalyysi, 
joka osoittaa jokseenkin mahdollisen vakuutusmatemaattisen oletuksen muutoksen vaikutuksen 
etuuspohjaiseen eläkeveloitteeseen� Herkkyysanalyysin vaikutukset on laskettu niin, että oletuksen 
muutoksen vaikutusta laskettaessa on kaikkien muiden oletusten oletettu pysyvän ennallaan�

Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen

Oletus Oletuksen muutos Oletuksen kasvun vaikutus Oletuksen vähentymisen vaikutus

Diskonttokorko 0,50 % velvoite pienenee 8,4 % velvoite kasvaa 10,3 %

Palkkojen nousuvauhti 0,50 % velvoite kasvaa  3,1 % velvoite pienenee 2,7 %

Eläkkeiden nousuvauhti 0,50 % velvoite kasvaa  36,4 % velvoite pienenee 32,5 %

Odotettavissa oleva elinikä 1 vuosi velvoite kasvaa  9,2 % velvoite pienenee 9,2 %
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27. Varaukset

Pitkäaikaiset varaukset

2019 Työttömyys-
eläkevaraukset

Muut 
varaukset Yhteensä

Varaukset 1�1�2019 17 0 17

Varausten lisäykset 200 200

Käytetyt varaukset -1 -1

Varaukset 31.12.2019 17 200 217

2018 Työttömyys-
eläkevaraukset

Muut 
varaukset Yhteensä

Varaukset 1�1�2018 28 0 28

Varausten lisäykset 3 3

Käytetyt varaukset -13 -13

Varaukset 31.12.2018 17 0 17

(1 000 eur)

28. Korolliset velat 31.12.2019 31.12.2018

Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot

Pitkäaikaiset velat

Rahalaitoslainat 53 727 54 152 47 228 47 517

Vuokrasopimusvelat 4 342 4 342 301 301

Pitkäaikaiset korolliset velat 58 069 58 494 47 529 47 817

Lyhytaikaiset velat

Rahalaitoslainat 7 501 8 111 6 441 6 975

Vuokrasopimusvelat 2 920 2 920 392 392

Johdannaiset 270 270 480 480

Lyhytaikaiset korolliset velat 10 691 11 302 7 313 7 847

Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla velkaan liittyvät rahavirrat tilinpäätöspäivän markkinakorolla (IFRS käyvän 
arvon hierarkiataso 2)� Kaikki korolliset velat kuuluvat jaksotettuun hankintamenoon arvostettuihin rahoitusvelkoihin ja valuutta on euro�
Rahoitusvarojen käyvät arvot on esitetty liitetietojen kohdassa 19�

Rahoituksesta johtuvien velkojen muutokset

1.1.2019
Lainojen 
takaisin- 
maksut

Lainojen 
nostot

Käyvän 
arvon 

muutokset

Luokittelun 
muutos 

lyhytaikaiseksi
31.12.2019

Pitkäaikaiset korolliset lainat 47 228 12 600 -6 101 53 727

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 301 6 932 -2 891 4 342

Lyhytaikaiset korolliset lainat 6 441 -6 441 1 400 6 101 7 501

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 392 -3 886 3 523 2 891 2 920

Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit 480 -210 270

Yhteensä 54 841 -10 327 24 455 -210 0 68 760

29. Ostovelat ja muut velat
2019 2018

Lyhytaikaiset velat

Ostovelat 7 722 5 112

Saadut ennakot 19 103 10 756

Velat osakkuusyrityksille 181 14

Siirtovelat 30 729 11 395

Muut velat 5 800 3 633

Yhteensä 63 536 30 910

Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät ovat  työsuhde-etuuksista johtuvia jaksotuksia ja omien osakkeiden hankinnan 
tammikuulle 2020 siirtynyt hankintamenon maksu� 
Ostovelat kuuluvat jaksotettuun hankintamenoon arvostettuihin rahoitusvelkoihin�

Pitkäaikainen koroton velka 52 tuhatta euroa on vuokravakuuksia�

(1 000 eur)

1.1.2018
Lainojen 
takaisin- 
maksut

Lainojen 
nostot

Käyvän 
arvon 

muutokset

Luokittelun 
muutos 

lyhytaikaiseksi
31.12.2018

Pitkäaikaiset korolliset lainat 53 669 -6 441 47 228

Pitkäaikaiset rahoitusleasing velat 461 265 -425 301

Lyhytaikaiset korolliset lainat 6 539 -6 539 6 441 6 441

Lyhytaikaiset rahoitusleasig velat 416 -449 425 392

Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit 699 -219 480

Yhteensä 61 784 -6 988 265 -219 0 54 841
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30. Rahoitusriskien hallinta

Keskisuomalainen-konserni toimii pääasiassa kotimaisilla mark-
kinoilla, joten sen pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski, 
luottoriski sekä likviditeettiriski� Konsernin riskienhallinnan ta-
voite on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset 
vaikutukset konsernin tulokseen sekä turvata konsernin likvidi-
teetti� 

Riskienhallinta- sekä rahoitusperiaatteet hyväksyy ja niistä 
vastaa konsernin hallitus ja periaatteiden käytännön toteutuk-
sesta vastaavat konsernin toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä 
konsernin keskitetty talousosasto�

Korkoriski

Konsernin korkoriskin katsotaan liittyvän lähinnä konsernin 
lainasalkkuun� Hallituksen määrittämien periaatteiden mukai-
sesti konserni voi ottaa lainaa joko kiinteäkorkoisena tai vaih-
tuvakorkoisena ja käyttää koronvaihtosopimuksia tai vastaavia 
järjestelyjä päästäkseen rahoitusperiaatteiden mukaiseen ta-
voitteeseen� Tilinpäätöshetkellä konsernilla oli avoinna nimel-
lisarvoltaan 21,4 Me koronvaihtosopimukset, joiden perusteella 
konserni vaihtaa vaihtuvan koron kiinteään korkoon� 

Konserni analysoi korkopositionsa laatimalla säännöllises-
ti herkkyysanalyysin pohjalta arvion mahdollisten ympäris-
tömuutosten sekä vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen aiheut-
tamien korkomuutosten vaikutuksesta konsernin tulokseen� 
Simulointien perusteella 1 korkoprosentin nousu vaihtuvissa 
koroissa vaikuttaisi konsernin tulokseen vuositasolla –0,5 Me 
(-0,5 Me vuonna 2018) tai vastaavasti laskun vaikutus olisi 0,5 
Me (0,7 Me vuonna 2018)� Todellisuudessa markkinakorot oli-
vat niin matalalla 31�12�2019, että 1 korkoprosentin lasku ei ole 
mahdollista� Simulaatio tehdään puolivuosittain� 

Konsernin lainoihin liittyvät kovenantit perustuvat riittävän 
omavaraisuustason säilyttämiseen sekä käyttökate per netto-
velka tunnuslukuun� Tilinpäätöshetken ennusteen mukaan on 
epätodennäköistä, että kovenanttien tunnusluvut heikkenisivät 
niin paljon, että konsernin korkotaso nousisi kovenanttien pe-
rusteella tai että lainoja jouduttaisiin uudelleen järjestelemään�

Markkinariski – hintariski

Konserni altistuu toiminnassaan noteerattujen osakkeiden 
markkinahintojen vaihtelusta aiheutuvalle hintariskille� Kon-

sernin hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti osa 
varoista saa olla sijoitettuna noteerattuihin osakkeisiin tai osa-
kepohjaisiin rahoitusinstrumentteihin� Pääsääntöisesti konser-
ni sijoittaa suoraan vain oman toimialansa yritysten osakkeisiin� 
Lisäksi konsernilla on sijoituksia osin osakepohjaisissa rahas-
toinstrumenteissa� Tilinpäätöksessä 31�12�2019 konsernin 
merkittävimmät sijoitukset ovat Alma Media Oyj:n ja Ilkka-Yh-
tymä Oyj:n osakkeissa� Sijoitusten hintariskiä arvioidaan sään-
nöllisesti� Tilinpäätöksessä on käyvän arvon rahastoon omaan 
pääomaan kirjattu 2,0 Me käyvän arvon kasvua� Osakeindek-
seissä tapahtuva 15 %:n vahvistuminen tai heikkeneminen kaik-
kien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina aiheuttaisi 
konsernissa 1,7 Me (vuonna 2018 1,2 Me) vaikutuksen omaan 
pääomaan� Muiden pitkäaikaisten rahoitusvarojen arvonmuu-
tokset vaikuttavat omaan pääomaan� Laskelma on tehty olet-
taen, että konsernin sijoitukset muuttuvat kyseisten indeksien 
mukaisesti�

Rahavirran ja käyvän arvon luottoriski

Konsernin periaatteet määrittelevät asiakkaiden, sijoitustransak-
tioiden ja johdannaissopimusten vastapuolten luottokelpoisuus-
vaatimukset sekä sijoituspolitiikan� Tuotteita myydään velaksi 
vain sellaisille yrityksille, joilla ei ole merkintöjä luottotiedoissa� 
Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä asiakassaa-
misissa ja sillä on laaja asiakaskunta� Tilikauden aikana kirjattujen 
luottotappioiden määrä ei ole ollut merkittävä� Myyntisaamisten 
ikäjakauma on esitetty kohdassa 23�

Maksuvalmiusriski 

Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liike-
toiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi 
tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja eräänty-
vien lainojen takaisinmaksuun� Ylimääräiset likvidit varat sijoite-
taan rahoitusperiaatteiden mukaisesti� Rahoituksen saatavuutta 
ja joustavuutta pyritään takaamaan nostamattomilla luottolimii-
teillä sekä likvideillä sijoituksilla� Nostamattomien luottolimiit-
tien määrä 31�12�2019 oli 2,0 miljoonaa euroa� 

Seuraava taulukko kuvaa sopimuksiin perustuvaa maturiteet-
tianalyysia� Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät sekä 
korkomaksut että pääoman takaisinmaksut� 

2019 tase arvo raha virta alle 1 vuosi 1–2 vuotta 2–5 vuotta yli 5 vuotta

Pankkilainat, vaihtuvakorkoiset 63 228 62 922 8 146 8 065 46 711

Vuokrasopimusvelat 7 262 7 447 3 007 1 891 2 438 112

Ostovelat ja muut velat 13 703 13 703 13 703

Johdannaisinstrumentit

Koronvaihtosopimus 270 283 149 72 62

2018 tase arvo raha virta alle 1 vuosi 1–2 vuotta 2–5 vuotta yli 5 vuotta

Pankkilainat, vaihtuvakorkoiset 53 669 55 557 7 016 6 604 41 938

Rahoitusleasing 692 692 392 206 94

Ostovelat ja muut velat 8 760 8 760 8 760

Johdannaisinstrumentit

Koronvaihtosopimus 480 580 302 145 133

Pääoman hallinta

Konsernin pääoman hallinnan pyrkimyksenä on ylläpitää pitkällä aikavälillä riittävää omavaraisuutta ja likvidiä vakautta ja täten luoda poh-
ja liiketoiminnan kehittymiselle� Konsernilla tulee olla myös riittävää liikkumavaraa investointien ja yritysostojen rahoittamiseksi� Opti-
maalinen pääomarakenne takaa myös pienemmät pääoman kustannukset ja siten paremman tuoton sijoitetulle pääomalle�

Haluttuun pääomarakenteeseen päästään kestävällä osinkopolitiikalla sekä tehokkaalla taseen hallinnalla� Konserni pyrkii jakamaan vä-
hintään 50 % tilikauden tuloksesta osinkona�  

Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan jatkuvasti muun muassa omavaraisuusasteen perusteella� Konsernin korolliset netto-
velat olivat vuoden 2019 lopussa 43,5 Me (31�12�2018 41,4 Me) ja omavaraisuusaste 39,4 % (31�12�2018  49,6 %)�

Omavaraisuusaste on kehittynyt konsernissa seuraavasti: 2019 2018

Korolliset velat 68 760 54 841

Korolliset saamiset 759 638

Rahavarat 24 487 12 767

Nettovelat 43 514 41 436

Oma pääoma yhteensä 77 949 79 510

Omavaraisuusaste 39,4 % 49,6 %

(1 000 eur)
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2019 2018

31. Muut vuokrasopimukset

Konserni vuokralle antajana
Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten  
perusteella saatavat vuokratuotot:

Yhden vuoden kuluessa 637 674

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 547 1 185

Yli viiden vuoden kuluttua

Yhteensä 1 185 1 858

Konserni on vuokrannut toimisto- ja hallitilat sekä 
asuinhuoneistot, jotka eivät ole omassa käytössä�  
Konsernilla on myös vuokrasopimuksia, jotka ovat 
purettavissa lyhyen (3-6 kk) irtisanomisajan puitteissa�

32. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä 
kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä

Rahalaitos- ja eläkelainat 61 228 53 669

Luottolimiitti 2 000 2 000

Omasta puolesta annetut vakuudet

Kiinteistökiinnitykset 42 709 42 709

Yrityskiinnitykset 30 068 30 068

Tytäryhtiöosakkeet 32 790 18 790

Takaukset osakkuusyhtiön puolesta 4 492 3 964

Konsernin vakuudellisiin lainoihin sisältyy panttaamattomuussitoumus, jonka mukaan yhtiö ei saa antaa vakuutta,  
joka rasittaisi sen nykyistä tai tulevaa varallisuutta, oikeuksia tai saatavia�

(1 000 eur) Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat seuraavat:

Emoyritys: Kotimaa Omistus osuus Osuus äänivallasta

Keskisuomalainen Oyj Suomi

Tytäryritykset:

Esa Digital Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

ESV-Paikallismediat Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Etelä-Suomen Media Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Helsingin Jakelu-Expert Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Hämeen Lehtipaino Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

IROResearch Oy Tutkimustoimisto Suomi 100,0 % 100,0 %

Jakelujuniorit Oy Suomi 85,0 % 85,0 %

Jakelumasters Oy Suomi 60,0 % 60,0 %

Jakelusuora Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Jakelu-Ässät Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Janternet Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Joensuun Ykkösjakelut Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Jyväskylän Jakelut Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Kaakon Viestintä Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Kamua Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Keski-Suomen Media Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 21 Suomi 100,0 % 100,0 %

Kiinteistö Oy Lehtikaari 1 Suomi 100,0 % 100,0 %

Kiinteistö Oy Tahko Twinhills 213 Suomi 100,0 % 100,0 %

Lahden Jakelu Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Lehtisepät Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Länsi-Uusimaan Kiinteistö Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Mediasepät Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Mediatalo ESA Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Moottori Media Oy Suomi 52,1 % 52,1 %

Neonmedia Oy Suomi 52,2 % 52,2 %

Omnipress Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Painotalo Plus Digital Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Pasi-Jakelut Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Porin Jakelukeskus Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Porvoon Mediajakelu Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

P-S Suorajakelu Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Päijänne Jakelu Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Riihimäen Kirjapaino Oy Suomi 99,7 % 99,7 %

Salo-Suorajakelu Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Savon Jakelu Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Savon Media Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

SLY-Kirkkolehdet Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

SSM Cityjakelu Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

SSM Henkilöstöpalvelu Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Suomen Lehtiyhtymä Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Suomen Suoramainonta Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Tampereen Ykkösjakelu Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Tietoykkönen Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Turku-Palvelu Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Vaba Meedia Öu Viro 100,0 % 100,0 %

Witster Oy Suomi 100,0 % 100,0 %

Väli-Suomen Media Oy Suomi 75,0 % 75,0 %

33. Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin kuuluvat konsernin johtoryhmä, Keskisuomalainen Oyj:n hallitus, osakkuusyritykset ja yhteisyritykset�
Johtoryhmän jäsenmäärä on kasvanut kahdella henkilöllä 1�8�2019 alkaen�
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Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 2019 2018

Myynnit

Osakkuusyritykset 8 431 7 093

Muu lähipiiri 1 8

Ostot 

Osakkuusyritykset 3 800 1 109

Muu lähipiiri 20

Osakkuusyrityksistä Arena Partners Oy on vuokrannut tilat emoyhtiöltä Jyväskylässä� 

2019 2018

Johdon työsuhde-etuudet

Maksetut palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 912 1 758

Lakisääteinen Tyel-maksu 311 281

Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet 161

Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet, vapaaehtoisia 
eläkejärjestelyjä 71 137

Johdon kompensaatiot yhteensä 2 293 2 338

Palkat ja palkkiot luontoisetuineen (ei sisällä henkilösivukuluja)

Toimitusjohtaja 607 542

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus:

Vesa-Pekka Kangaskorpi 10

Leena Hautsalo 46 46

Pekka Haltia 26 25

Kalle Kautto 26 25

Jaakko Kurikka 28 27

Mikko Paananen 25 24

Riitta Vesterinen-Virtanen 26 25

Yhteensä 176 181

Toimitusjohtaja on tulospalkkiojärjestelmän piirissä, tulospalkkio perustuu hallituksen hyväksymiin periaatteisiin� Toimitusjohtajan irti-
sanomisaika yhtiön puolelta on 6 kk ja irtisanoutumisaika on 6 kk� Mikäli Keskisuomalainen Oyj irtisanoo toimitusjohtajan, hänelle mak-
setaan 12 kk peruspalkkaa vastaava korvaus normaalin irtisanomisajanpalkan lisäksi� Itse irtisanoutuessa tätä lisäkorvausta ei makseta�
Toimitusjohtajan sopimuksessa ei ole erityisiä ehtoja eläkeiästä� Toimitusjohtajalla on maksuperusteinen lisäeläkejärjestely, josta makset-
tiin vakuutusmaksuja 32 tuhatta euroa vuonna 2019� Toimitusjohtajalle maksettavan palkan Tyel-eläkemaksut olivat 109 tuhatta euroa� 
Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa� 

(1 000 eur)

Osakkeet

Osakkeet jakautuvat kahteen sarjaan� K-osakkeet ja A-osakkeet 
eroavat toisistaan siten, että jokainen K-osake tuottaa oikeuden 
äänestää yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja 
A-osake yhdellä (1) äänellä�

Osakevaihdot

Vuonna 2019 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi 
A-osakkeiksi 63�864 kpl� Kumulatiivisesti muuntojen määrä on 
402�418 kpl� Muuntojen jälkeen 31�12�2019 K-osakkeita oli yh-
teensä 4�936�681 kpl ja A-osakkeita 5�800�022 kpl�

Hallituksen osakepääoman korottamiseen sekä 
omien osakkeiden hankintaan liittyvät valtuudet 
ja päätökset

Yhtiökokous päätti 26�4�2019 valtuuttaa hallituksen päättä-
mään omien osakkeiden hankinnasta� Hallitus voi päättää hank-
kia A-sarjan osakkeita enintään 1�000�000 kappaletta ja K-sar-
jan osakkeita enintään 1�000�000 kappaletta, kuitenkin yhteensä 

enintään 1�000�000 osaketta� Enimmäismäärä vastaa 9,3 % yh-
tiön osakkeista ja enintään 19,1 % äänimäärästä� Omia osakkei-
ta voidaan hankkia myös suunnattuna hankintana ja vastikkeen 
on oltava vähintään 8 euroa ja enintään 15 euroa osakkeelta� 
Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden 
hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla�

Hallitus voi päättää myös enintään 1�000�000 uuden A-sar-
jan osakkeiden antamisesta� Valtuutusta voidaan käyttää yhti-
ön kasvustrategian tukemiseksi yrityshankinnoissa tai muissa 
järjestelyissä� Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille 
osakkeenomistajille tai ne voidaan mitätöidä tai K-sarjan osak-
keet voidaan muuntaa A-sarjan osakkeiksi ja myydä ne julki-
sessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjär-
jestelmässä� Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita 
suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen 
laissa säädetyin ehdoin�

Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen, kuiten-
kin enintään 26�4�2020 saakka�

Edellisenä vuonna on ollut vastaava yhtiökokouksen myön-
tämä valtuutus� 

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistuksen jakauma sektoreittain 
9.1.2020 omien osakkeiden hankinnan 
rekisteröinnin jälkeen

Hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan 
sijaisen osakkeenomistus 31.12.2019

% osakkeista Kpl
Osuus-% 

osakkeista
Osuus-% 

äänistä

Yksityiset yritykset 9,48 K-osakkeet 275 810 5,59 5,59

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1,02 A-osakkeet 179 560 3,10 3,10

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,29 Yhteensä 455 370 4,24 5,45

Kotitaloudet 88,47

Ulkomaat 0,44

Yhteensä 99,71

Odotusluettelolla 0,14

Hallintarekisteröity 0,16

Kaikki yhteensä 100,00

OSAKKEENOMISTUKSEN JAKAUMA 
JA TIEDOT OSAKKEENOMISTAJISTA

34. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Keskisuomalainen Oyj on myynyt 52,1 %:n osuutensa Moottori Media Oy:stä Autoliitolle 1�1�2020 alkaen�   
Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiön Moottori Media Oy:n vuodesta 2013 kustantama Moottori-lehti siirtyy Autoliiton kustannettavaksi� 

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Kaakon Viestintä Oy osti 1�1�2020 Mikkelin Kaupunkilehden liiketoiminnan   
Mikkelin Kaupunkilehti Oy:ltä� 

VUOSIKERTOMUS 2019KESKISUOMALAINEN�COM 131VUOSIKERTOMUS 2019 KESKISUOMALAINEN�COM130



KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Osakkeenomistuksen jakauma suuruusluokittain 9.1.2020 omien osakkeiden hankinnan rekisteröinnin jälkeen

Osakkeita
Osakkaiden 
lukumäärä 

kpl

Osuus 
osakkaista 

%

Osakkeita 
yhteensä 

kpl

Osuus 
osakkeista 

%

Äänimäärä 
kpl

Osuus 
äänimäärästä 

%

1–100 967 31,81 45 167 0,42 69 031 0,07

101–1 000 1323 43,52 528 243 4,92 1 937 454 1,85

1 001–10 000 568 18,68 1 917 858 17,86 17 331 323 16,58

10 001–100 000 168 5,53 5 100 237 47,50 56 053 962 53,52

100 001–999 999 14 0,46 3 130 470 29,16 28 847 312 27,60

Yhteensä 3040 100,00 10 721 975 99,86 104 239 082 99,62

Odotusluettelolla yhteensä 5 14 728 0,14 294 560 0,28

Liikkeeseen laskettu määrä 10 736 703 100,00 104 533 642 100,00

Tiedot osakkeenomistajista

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden lukumäärän mukaan

Osakas K-osakkeita 
kpl

A-osakkeita 
kpl

% kaikista 
osakkeista

% kaikista 
äänistä

Keskisuomalainen Oyj 223 326 466 559 6,43 4,72

Kangaskorpi Pekka 216 481 184 608 3,74 4,32

Ristola Arimo 250 027 2,33 0,24

Kangaskorpi Vesa-Pekka 123 413 111 201 2,19 2,47

Jalkanen Matti 108 810 80 204 1,76 2,16

Kangaskorpi Inkeri 94 840 91 840 1,74 1,90

Moisio Lauri kuolinpesä 90 424 86 847 1,65 1,81

Punamusta Media Oyj 160 800 1,50 0,15

Pekkala Tuula 84 958 74 288 1,48 1,70

Pekkala Tiina 84 078 73 408 1,47 1,68

Yhteensä 1 026 330 1 579 782 24,27 21,15

K-osakkeita yhteensä 4 936 681

A-osakkeita yhteensä 5 800 022

Osakkeet yhteensä 10 736 703

Suurimmat osakkeenomistajat ääniosuuden mukaan

Osakas K-osakkeita 
kpl

A-osakkeita 
kpl

% kaikista 
äänistä

% kaikista 
osakkeista

Keskisuomalainen Oyj 223 326 466 559 4,72 6,43

Kangaskorpi Pekka 216 481 184 608 4,32 3,74

Kangaskorpi Vesa-Pekka 123 413 111 201 2,47 2,19

Kautto Anna-Liisa 114 076 21 472 2,20 1,26

Jalkanen Matti 108 810 80 204 2,16 1,76

Kangaskorpi Inkeri 94 840 91 840 1,90 1,74

Moisio Lauri kuolinpesä 90 424 86 847 1,81 1,65

Pekkala Tuula 84 958 74 288 1,70 1,48

Pekkala Tiina 84 078 73 408 1,68 1,47

Kinnunen Immo 76 796 53 500 1,52 1,21

Yhteensä 1 217 202 1 243 927 24,48 22,92

K-osakkeita yhteensä 4 936 681

A-osakkeita yhteensä 5 800 022

Osakkeet yhteensä 10 736 703

2019 2018 2017 2016 2015

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Liikevaihto, Me 231,1 166,1 174,1 152,0 149,8

Liikevoitto, Me 14,1 7,3 14,4 11,3 13,6

• % liikevaihdosta 6,1 4,4 8,3 7,4 9,0

Käyttökate, Me 28,1 20,0 23,5 19,4 20,9

• % liikevaihdosta 12,2 12,0 13,5 12,8 14,0

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, Me 16,4 7,8 17,5 10,0 9,8

• % liikevaihdosta 7,1 4,7 10,1 6,6 6,5

Tilikauden voitto 13,3 5,4 14,5 7,9 7,7

• % liikevaihdosta 5,8 3,2 8,3 5,2 5,1

Oman pääoman tuotto (ROE), % 16,9 6,6 18,6 11,2 11,8

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12,5 6,4 13,3 8,7 9,7

Omavaraisuusaste, % 39,4 49,6 48,4 43,3 42,7

Bruttoinvestoinnit, Me 11,8 7,9 3,5 14,7 3,5

• % liikevaihdosta 7,1 4,7 2,0 9,7 2,3

Taseen loppusumma, Me 216,8 170,9 181,9 178,6 164,4

Henkilöstö keskimäärin *) 1775 1330 1377 1185 1146

Osakekohtaiset tunnusluvut

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur 1,23 0,51 1,35 0,74 0,70

Oma pääoma/osake, eur 7,26 7,38 7,65 6,74 6,18

Osakekohtainen osinko, eur **) 0,75 0,63 0,70 0,50 0,46

Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, % 60,9 122,7 52,0 67,8 65,3

Efektiivinen osinkotuotto, % 6,6 7,2 7,2 6,6 5,6

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) 9,2 17,1 7,2 10,3 11,8

Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys

• alin, eur 8,72 8,74 7,66 7,06 8,10

• ylin, eur 13,10 14,30 10,28 8,35 10,65

• keskikurssi, eur 10,06 10,59 9,30 7,70 9,02

Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, Me 55,8 43,9 48,7 38,4 46,6

Koko osakekannan markkina-arvo, Me 120,4 94,0 103,6 81,5 88,7

Osakkeiden vaihdon kehitys koko osakekannasta

Osakkeiden lukumäärä 886 805 416 637 391 192 443 676 295 453

% A-sarjan osakkeista 18,0 8,3 7,8 8,8 5,2

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 1 000 kpl 10.707 10.711 10.711 10.714 10.715

Bruttoinvestointeihin sisältyy myös investointien ennakkomaksut.

*) ei sisällä mainosjakajia, joita oli vuoden aikana keskimäärin 3660.

**) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osingon määrästä.

KONSERNIN TUNNUSLUVUT
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Oman pääoman tuotto-% (ROE) (Tilikauden tulos) x 100 

Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) (Voitto ennen veroja + rahoituskulut) x 100

Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana)

Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)

Tulos/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos

Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

 

Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31�12�

Osinko/tulos, % (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100

Tulos/osake

Efektiivinen osinkotuotto-% (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100

Osakeantioikaistu pörssikurssi 31�12�

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) Osakeantioikaistu pörssikurssi 31�12�

Tulos/osake

Osakekannan markkina-arvo Osakkeiden lukumäärä x tilikauden päätöskurssi

Käyttökate Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset 
poistot

Käyttökate % Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset 
poistot

Liikevaihto

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
2019 2018

1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

LIIKEVAIHTO 16 686 15 883

Liiketoiminnan muut tuotot 654 570

Ulkopuoliset palvelut 28 6

Henkilöstökulut 9 733 9 330

Poistot ja arvonalentumiset 1 432 1 419

Liiketoiminnan muut kulut 9 135 7 930

LIIKEVOITTO / TAPPIO -2 988 -2 232

Rahoitustuotot 13 762 15 301

Rahoituskulut -970 -2 177

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 9 804 10 892

Tilinpäätössiirrot

Saadut konserniavustukset 3 300 3 900

Tuloverot -240 -221

TILIKAUDEN VOITTO 12 864 14 572

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA (1 000 eur)
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2019 2018

Vastaavaa

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet 1 424 1 060

Aineelliset hyödykkeet 9 027 10 006

Osuudet saman konsernin yrityksissä 127 989 111 157

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 734 524

Muut sijoitukset 19 160 15 040

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 158 334 137 787

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Pitkäaikaiset saamiset 2 481 2 532

Lyhytaikaiset saamiset 11 334 10 914

Muut rahoitusvarat 66 66

Rahat ja pankkisaamiset 16 404 7 068

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 30 285 20 580

Vastaavaa yhteensä 188 619 158 367

Vastattavaa

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 2 257 2 257

Vararahasto 269 269

Edellisten tilikausien voitto 51 463 53 032

Tilikauden voitto 12 864 14 572

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 66 854 70 130

PAKOLLISET VARAUKSET 3 3

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma 53 169 46 370

Lyhytaikainen vieras pääoma 68 593 41 864

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 121 762 88 235

Vastattavaa yhteensä 188 619 158 367

EMOYHTIÖN TASE (1 000 eur)

2019 2018

Liiketoiminnan rahavirta

Myynnistä saadut maksut 16 234 16 950

Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 648 525

Maksut liiketoiminnan kuluista -11 407 -17 106

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5 475 369

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -1 012 -1 010

Saadut korot liiketoiminnasta 90 87

Saadut osingot liiketoiminnasta 11 301 14 561

Maksetut välittömät verot -214 -200

Liiketoiminnan rahavirta (A) 15 640 13 806

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -831 -424

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 20 81

Investoinnit muihin sijoituksiin -226 -100

Luovutustulot muista sijoituksista 0 182

Myönnetyt lainat 1 857 -2 002

Ostetut tytäryhtiöosakkeet -17 122 -4 937

Saadut osingot investoinneista 921 428

Investointien rahavirta (B) -15 382 -6 772

Rahoituksen rahavirta

Omien osakkeiden hankinta 0 0

Lainasaamiset konserniyhtiöiltä -2 150 7

Lyhytaikaisten lainojen nostot konserniyhtiöiltä 5 861 2 356

Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0

Pitkäaikaisten lainojen nostot 14 000 0

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5 785 -5 785

Maksetut osingot ja muu voitonjako -6 748 -7 498

Saadut konserniavustukset 3 900 3 350

Rahoituksen rahavirta (C) 9 078 -7 569

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys+/vähennys - 9 336 -535

Rahavarat tilikauden alussa *) 7 134 7 669

Rahavarat tilikauden lopussa *) 16 470 7 134

*) Rahavarat sisältää sekä rahat ja pankkisaamiset että muut rahavarat�

*) Rahavaroihin sisältyy 65�914,54 euroa (65�914,54 euroa vuonna 2018) sulkutilillä olevia varoja�

Yhtiö hankki 30�12�2019 omia osakkeita ja Ilkka-Yhtymän osakkeita, joiden hankintameno yhteensä  oli 11�916 tuhatta euroa�
Hankinnat on maksettu tilikauden 2019 jälkeen�

EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA (1 000 eur)
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1. Laadintaperiaatteet

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjan-
pitosäännösten mukaisesti (FAS)�

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vä-
hennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla� Suunnitelman 
mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina hyödykkeiden talo-
udellisen pitoajan perusteella� Konsernissa osassa käyttöomai-
suudesta hankintamenoon ja kertyneisiin poistoihin sisältyvät 
vain ne hankintamenot, joita ei ole vielä poistettu kokonaan�

 
Suunnitelman mukaiset pitoajat ovat:
• ATK-ohjelmat 5 vuotta
• Muut pitkävaikutteiset menot 5–10 vuotta
• Liikearvot 5–10 vuotta
• Rakennukset 30 vuotta
• Rakennusten koneet ja laitteet 10 vuotta
• Rakennusten perusparannukset 10 vuotta
• Rakennelmat ja muut rakennukset 10 vuotta
• Muut koneet ja kalusto 4–5 vuotta

2019 2018

2. Liikevaihto toimialoittain 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Hallintopalvelut 12 977 10 825

Vuokratuotot 2 958 2 944

Muu myynti 751 2 114

Yhteensä 16 686 15 883

3. Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Julkaisuoikeus 545 521

Liiketoiminnan muut tuotot 103 4

Käyttöomaisuuden myyntivoitot 6 45

Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 654 570

4. Henkilöstö keskimäärin tilikaudella

Henkilöstöä 139 137

5. Henkilöstökulut 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Palkat ja palkkiot 8 194 7 772

Eläkekulut 1 343 1 310

Muut henkilösivukulut 196 249

Yhteensä 9 733 9 330

Emoyhtiön toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta ja eräiden muiden johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63–65 vuotta�

Vaihto-omaisuus ja sijoitukset arvostetaan hankintamenoon 
tai sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan�

Tilikauden suunnitelman mukaisten ja kokonaispoistojen ero-
tus tilinpäätöksessä esitetään tuloslaskelman tilinpäätössiirrois-
sa ja kertynyt poistoero taseen vastattavien tilinpäätössiirtojen 
kertymässä� Konsernitilinpäätöksessä kertynyt poistoero jae-
taan omaan pääomaan ja verovelkaan�

Saamiset arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan to-
dennäköiseen arvoon� 

Velat arvostetaan nimellisarvoon�
Yhtiöllä on koronvaihtosopimus, joka arvostetaan käypään 

arvoon� Koronvaihtosopimuksen käypien arvojen muutokset 
kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti rahoitustuottoihin tai 
-kuluihin� Koronvaihtosopimus on euromääräinen ja sen voimas-
saoloaika on 29�11�2022 asti� 

(1 000 eur)

2019 2018

6. Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Toimitusjohtaja 607 540

Hallituksen jäsenet 176 181

Yhteensä 783 721

7. Poistot ja arvonalentumiset 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Suunnitelman mukaiset poistot

Aineettomat hyödykkeet 104 115

Liikearvot 34 37

Muut pitkävaikutteiset menot 213 145

Rakennukset ja rakennelmat 941 960

Koneet ja kalusto 140 163

Yhteensä 1 432 1 419

8. Tilintarkastajien palkkiot 1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Tilintarkastus 44 39

Veroneuvonta 0 1

Muut palvelut 208 6

Yhteensä 251 45

9. Rahoitustuotot ja -kulut

1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Rahoitustuotot

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 11 220 14 480

Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 81 81

Tuotot osuuksista yhteensä 11 301 14 561

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

Muilta 921 428

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä 921 428

Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä 87 56

Muut korko- ja rahoitustuotot omistusyhteysyrityksiltä 34 28

Muut korko- ja rahoitustuotot muilta 1 2

Osakkeiden myyntivoitot 0 5

Realisoitumattomat voitot koronvaihtosopimuksista 210 219

Realisoitumattomat voitot käypään arvoon arvostuksesta 1 498 0

Muut rahoitustuotot yhteensä 1 830 312

Rahoitustuotot yhteensä 14 052 15 301

(1 000 eur)
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10. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2019 Aineettomat 
oikeudet Liikearvo Muut pitkä- 

vaikut teiset menot
Ennakko-

maksut Yhteensä

Hankintameno 1�1� 1 159 237 1 127 187 2 710

Lisäykset 54 10 598 87 749

Siirrot erien välillä 154 -187 -33

Hankintameno 31�12� 1 213 247 1 879 87 3 425

Kertyneet poistot 1�1� -876 -108 -666 -1 650

Tilikauden poisto -104 -34 -213 -351

Kertyneet poistot 31�12� -980 -142 -879 0 -2 001

Kirjanpitoarvo 31.12. 232 105 1 000 87 1 424

Aineettomat hyödykkeet 2018 Aineettomat 
oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikut-

teiset menot
Ennakko-

maksut Yhteensä

Hankintameno 1�1� 1 493 237 1 037 63 2 830

Lisäykset 72 187 259

Siirrot erien välillä 63 -63 0

Vähennykset -334 -45 -379

Hankintameno 31�12� 1 159 237 1 127 187 2 710

Kertyneet poistot 1�1� -1 095 -71 -567 -1 732

Tilikauden poisto -115 -37 -145 -297

Vähennysten kertyneet poistot 334 0 45 379

Kertyneet poistot 31�12� -876 -108 -666 -1 650

Kirjanpitoarvo 31.12. 283 129 461 187 1 060

(1 000 eur)

2019 2018

1.1.–31.12.2019 1.1.–31.12.2018

Rahoituskulut

Muut korko- ja rahoituskulut muille -970 -1 131

Muut korko- ja rahoituskulut yhteensä -970 -1 131

Realisoitumattomat tappiot käypään arvoon arvostuksesta -290 -1 045

Rahoituskulut yhteensä -1 260 -2 177

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 12 791 13 125

11. Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet 2019 Maa-
alueet

Rakennukset 
ja rakennelmat

Koneet 
ja kalusto

Muut aineelliset 
hyödykkeet

Ennakko-
maksut Yhteensä

Hankintameno 1�1� 2 375 36 034 2 235 399 41 043

Lisäykset 46 53 17 116

Vähennykset -91 -91
Hankintameno 31�12� 2 375 36 080 2 197 399 17 41 067

Kertyneet poistot 1�1� -29 203 -1 834 -31 037
Vähennysten ja siirtojen kertyneet 
poistot 78 78

Tilikauden poisto -941 -140 -1 081
Kertyneet poistot 31�12� -30 144 -1 897 -32 040

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 375 5 936 300 399 17 9 027

Aineelliset hyödykkeet 2018 Maa-
alueet

Rakennukset 
ja 

rakennelmat

Koneet 
ja kalusto

Muut 
aineelliset 

hyödykkeet

Ennakko-
maksut Yhteensä

Hankintameno 1�1� 2 378 36 045 2 518 399 41 340
Lisäykset 165 165
Vähennykset -3 -11 -448 -461
Hankintameno 31�12� 2 375 36 034 2 235 399 41 043

Kertyneet poistot 1�1� -28 244 -2 095 -30 340
Vähennysten ja siirtojen kertyneet 
poistot 1 423 425

Tilikauden poisto -960 -163 -1 122
Kertyneet poistot 31�12� -29 203 -1 834 -31 037

Kirjanpitoarvo 31.12. 2 375 6 831 401 399 10 006

12. Sijoitukset

Sijoitukset 2019 Saman konsernin 
yrityksissä

Osuudet osakkuus- 
yhtiöissä

Muut osakkeet 
ja osuudet Yhteensä

Hankintameno 1�1� 111 157 524 15 040 126 721
Lisäykset 17 122 210 2 621 19 953
Vähennykset -290 -290
Uudelleen arvostus 1 498 1 498
Hankintameno 31�12� 127 989 734 19 160 147 883

Kirjanpitoarvo 31.12. 127 989 734 19 160 147 883

Sijoitukset 2018 Saman konsernin 
yrityksissä

Osuudet osakkuus- 
yhtiöissä

Muut osakkeet 
ja osuudet Yhteensä

Hankintameno 1�1� 106 220 524 16 235 122 979
Lisäykset 4 937 100 5 037
Uudelleen arvostus -1 045 -1 045
Hankintameno 31�12� 111 157 524 15 040 126 721

Kirjanpitoarvo 31.12. 111 157 524 15 040 126 721

(1 000 eur)
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

2019 2018

13. Konserniosakkeet

Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 21, Kuopio 100,0 100,0

Kiinteistö Oy Tahko Twinhills 213, Kuopio 100,0 100,0

Länsi-Uusimaan Kiinteistö Oy, Lohja 100,0 100,0

Savon Media Oy, Kuopio 100,0 100,0

Lehtisepät Oy, Jyväskylä 100,0 100,0

Savon Jakelu Oy, Kuopio 100,0 100,0

Mediasepät Oy, Jyväskylä 100,0 100,0

Keski-Suomen Media Oy, Jyväskylä 100,0 100,0

Tietoykkönen Oy, Jyväskylä 100,0 100,0

Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula 100,0 100,0

Kamua Oy, Jyväskylä 100,0 100,0

Vaba Meedia Oü, Tallinna 100,0 100,0

Etelä-Suomen Media Oy, Tuusula 100,0 100,0

Päijänne Jakelu Oy, Jyväskylä 100,0 100,0

Mediatalo Esa Oy, Lahti 100,0 100,0

Hämeen Lehtipaino Oy, Hämeenlinna 100,0 80,0

Riihimäen Kirjapaino Oy, Riihimäki 99,7 99,7

IROResearch Oy Tutkimustoimisto, Helsinki 100,0 100,0

Neonmedia Oy, Porvoo 52,2 52,2

Suomen Suoramainonta Oy, Helsinki 100,0 0,0

Kaakon Viestintä Oy, Mikkeli 100,0 0,0

ESV-Paikallismediat Oy, Mikkeli 100,0 0,0

Kiinteistö Oy Lehtikaari 1, Kouvola 100,0 0,0

14. Osakkuusyritykset

Väli-Suomen Media Oy, Jyväskylä 50,00 50,00

Arena Partners Oy, Kuopio 41,21 37,86

Jyväskylän Messut Oy, Jyväskylä 26,25 26,25

Jyväskylän Jakelut Oy, Jyväskylä 50,00 50,00

Esport media solutions Oy, Jyväskylä 24,99 0,00

15. Pörssiosakkeet

Kirjanpitoarvo 13 851 9 748

Markkina-arvo 13 932 9 799

16. Pitkäaikaiset saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

Lainasaamiset 1 640 1 840

Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä 1 640 1 840

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

Lainasaamiset 759 568

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä 759 568

Saamiset muilta

Muut saamiset 61 104

Lainasaamiset 20 20

Siirtosaamiset 1 1

Saamiset muilta yhteensä 82 124

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 2 481 2 532

(1 000 eur)

2019 2018

17. Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 833 998

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 

Myyntisaamiset 1 239 575

Lainasaamiset 5 476 4 099

Konsernitilisaamiset 2 990 2 567

Siirtosaamiset 148 2

Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä 9 853 7 244

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

Myyntisaamiset 3

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä 3

Muut saamiset 7 2 016

Siirtosaamiset 641 654

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 11 334 10 914

18. Siirtosaamisten olennaiset erät

Korkosaamiset 31 28

Työterveysmenojen korvausjaksotus 31 31

Muut 579 594

Yhteensä 641 654

19. Rahavarat

Rahavaroihin sisältyy 66 tuhatta euroa (66 tuhatta euroa vuonna 2018) sulkutilillä olevia varoja�

20. Oman pääoman muutos

Oman pääoman muutos 2019 Osake-
pääoma

Muut 
rahastot

Voitto-
varat

Omat 
osakkeet Yhteensä

OMA PÄÄOMA 1�1� 2 257 269 67 926 -323 70 130

Osingonjako -6 748 -6 748

Osingonjako konsernin sisäinen -3 -3

Osakkeiden ja osinkojen palautuminen yhtiölle -9 389 -9 389

Tilikauden voitto 12 864 12 864

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2019 2 257 269 74 039 -9 712 66 854

Oman pääoman muutos 2018 Osake-
pääoma

Muut 
rahastot

Voitto-
varat

Omat 
osakkeet Yhteensä

OMA PÄÄOMA 1�1� 2 257 269 60 855 -323 63 059

Osingonjako -7 498 -7 498

Osingonjako konsernin sisäinen -3 -3

Tilikauden voitto 14 572 14 572

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2018 2 257 269 67 926 -323 70 130

(1 000 eur)
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

2019 2018

21. Voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 31.12.2018

Edellisten tilikausien voitto 51 463 53 032

Tilikauden voitto/tappio 12 864 14 572

Voitonjakokelpoiset varat 64 327 67 603

22. Pakolliset varaukset
 
Eläkevaraukset  3 3

Pakolliset varaukset  3 3

23. Pitkäaikainen vieras pääoma

Pitkäaikaiset velat

Lainat rahoituslaitoksilta 53 095 46 281

Muut velat 74 90

Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 53 169 46 370

(1 000 eur)

2019 2018

24. Lyhytaikainen vieras pääoma

Lainat rahoituslaitoksilta 7 185 5 785

Ostovelat 750 583

Siirtovelat 14 392 1 848

Muut velat 748 535

Korkojohdannaiset, ei suojausta 270 480

Yhteensä 23 346 9 231

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille:

Ostovelat 655 29

Siirtovelat 194 1 075

Muut velat 7 004

Konsernitilivelka 37 390 31 529

Yhteensä 45 242 32 633

Velat omistusyhteysyrityksille:

Ostovelat 4 0

Yhteensä 4 0

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 68 593 41 864

25. Siirtovelkojen olennaiset erät 

Jaksotetut henkilöstökulut 2 280 1 678

Jaksotetut korkokulut 60 102

Maksamattomat osakkeet 11 995 0

Muut siirtovelat 58 68

Yhteensä 14 392 1 848

26. Pantit, vastuut, takaukset

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai 
yrityskiinnityksiä

Rahalaitos- ja eläkelainat 60 281 52 066

Takaukset osakkuusyhtiön puolesta 4 181 3 964

Kiinteistökiinnitykset 46 281 31 318

Yrityskiinnitykset 30 068 30 068

Tytäryhtiöosakkeet 18 790 18 790

Konsernitilin luottolimiitin takausvastuu 2 000 2 000

Yrityskortit 19 10

Muut takaukset samaan konserniin kuuluvan yhtiön puolesta 282 694

Muut annetut vakuudet 42 42

Konsernitilisopimuksen perusteella syntyneet tytäryhtiösaamiset (2990 tuhatta euroa) on pantattu yleisvakuudeksi 
Nordea Pankki Suomi Oyj:lle� Konsernin vakuudellisiin lainoihin sisältyy panttaamattomuussitoumus, jonka mukaan 
yhtiö ei saa antaa vakuutta, joka rasittaisi sen nykyistä tai tulevaa varallisuutta, oikeuksia tai saatavia�     
 

27. Leasingvastuut
Seuraavan vuoden maksut 465 478

Sitä seuraavien vuosien maksut 476 377

28. Lähipiiritapahtumat
Konsernin johdolta ja hallituksen jäseniltä ei ole lainasaamisia� Johdon ja osakkaiden puolesta  
ei ole annettu pantteja tai muita vastuita� Konserniliitetiedossa 33 on eritelty lähipiiritapahtumat�

(1 000 eur)
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Kuopiossa  19� päivänä  
helmikuuta 2020  

Hallitus
Leena Hautsalo, puheenjohtaja
Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja
Pekka Haltia
Vesa-Pekka Kangaskorpi
Kalle Kautto
Mikko Paananen
Riitta Vesterinen-Virtanen

Toimitusjohtaja
Vesa-Pekka Kangaskorpi

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on 
tänään annettu kertomus�

Kuopiossa 19� päivänä  
helmikuuta 2020

Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö

Miikka Hietala, KHT

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

TILINTARKASTUSKERTOMUS
Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus 

Lausunto 
Olemme tilintarkastaneet Keskisuomalainen Oyj:n (y-tunnus 
0174445-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1�1�–31�12�2019� Tilin-
päätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslas-
kelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskel-
man ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, tu-
loslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot� 

Lausuntonamme esitämme, että 
• konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin 

taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja 
rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti, 

• tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön 
toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa 
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien 
säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset�

Lausuntomme on ristiriidaton hallitukselle annetun lisärapor-
tin kanssa�

Lausunnon perustelut  

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatet-
tavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti� Hyvän tilintarkas-
tustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin 
kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintar-
kastuksessa� 

Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä 

niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukai-
sesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olem-
me täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset vel-
vollisuutemme�

Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin 
tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme 
mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja kos-
kevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-ase-
tuksen 537/2014 5� artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä 
palveluja� Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on 
esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 6 ja emoyhtiön ti-
linpäätöksen liitetiedossa 8�

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilin-
tarkastusevidenssiä�

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat 

Tilintarkastuksen kannalta keskeiset seikat ovat seikkoja, jotka 
ammatillisen harkintamme mukaan ovat olleet merkittävimpiä 
tarkastuksen kohteena olevan tilikauden tilintarkastuksessa� 
Nämä seikat on otettu huomioon tilinpäätökseen kokonaisuu-
tena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessam-
me siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista 
erillistä lausuntoa�

Olemme täyttäneet kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa kuvatut velvollisuutemme 
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa mukaan lukien näihin seik-
koihin liittyvät velvoitteemme� Tämän mukaisesti suoritimme 
suunnittelemamme tilintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistui-
vat arviomme mukaisesti riskeihin, jotka voivat johtaa tilinpää-
töksen olennaiseen virheellisyyteen� Suorittamamme tilintar-
kastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat myös alla mainittuihin 

seikkoihin, ovat olleet perustana oheista tilinpäätöstä koskeval-
le lausunnollemme�

Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin 

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen  
ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimises-
ta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan 
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstan-
dardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean 
ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen 
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisäätei-
set vaatimukset� Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sel-
laisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi 
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä 
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä�  

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvolli-
sia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaan-
sa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät 
toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toi-
minnan jatkuvuuteen perustuen� Tilinpäätös laaditaan toimin-
nan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni ai-
otaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista 
vaihtoehtoa kuin tehdä niin�

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen   
tilintarkastuksessa 

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko ti-
linpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastusker-
tomus, joka sisältää lausuntomme� Kohtuullinen varmuus on kor-
kea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen vir-
heellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
suoritettavassa tilintarkastuksessa� Virheellisyyksiä voi aiheutua 
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olen-
naisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa 
vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilin-
päätöksen perusteella� 

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, 
että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatilli-
sen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan� Lisäksi: 

• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä 
johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, 

Tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka Miten seikkaa käsiteltiin tilintarkastuksessa

Liikearvon arvostus

Viittaamme liitetietoon 13 Aineettomat hyödykkeet ja 
liikearvo, liitetietoon 14 Arvonalentumiset sekä liitetietoon 1 
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet (Arvonalentumistestaus)

Tilinpäätöspäivänä liikearvon tasearvo oli 75,7 miljoonaa euroa 
vastaten 34,9 % varoista ja 97,1 % omasta pääomasta (2018: 
65,5 miljoonaa euroa, 38,3 % kokonaisvaroista ja 82,4 % omasta 
pääomasta)� Tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka on 
liikearvon vuotuinen arvonalentumistestaus, koska testaus sisältää 
Keskisuomalaisen johdon arvioita ja oletuksia� Keskisuomalaisen 
johto joutuu käyttämään harkintaa määrittäessään muun muassa 
EBITDA-ennustetta, diskonttauskorkoa ja pitkän ajan kasvukerrointa�

Tämä seikka oli EU-asetuksen 537/2014 10� artiklan 2 c -kohdassa 
tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisyyden riski�

Tilintarkastustoimenpiteemme olennaisen riskin huomioimiseksi 

sisälsivät muun muassa seuraavat toimenpiteet:

• Arvioimme testausmenetelmän sekä oletusten 
asianmukaisuutta�

• Arvioimme johdon aikaisempina vuosina käyttämien 
oletusten historiallista tarkkuutta�

• Lisäksi arvioimme liitetiedossa 14 esitettyjen 
tietojen riittävyyttä sekä arvonalentumistestauksen 
herkkyysanalyysien asianmukaisuutta� 

Myyntituottojen tuloutus 

Viittaamme liitetieto 1 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
(Myyntituottojen tulouttaminen), liitetieto 2 Segmentti-informaatio, 
liitetieto 4 Myyntituoton kirjaaminen suoritevelvoitteen täyttyessä

Konsernin myyntituotot muodostuvat tuotteiden ja palveluiden 
myynnistä� Myyntituottojen määrä konsernitilinpäätöksessä oli 
231,1 miljoonaa euroa (2018: 166,1 miljoonaa euroa)�  Tuotemyynnit 
tuloutetaan kun tuotteiden määräysvalta on siirtynyt asiakkaalle� 
Palvelumyynnit tuloutetaan, kun palvelu on luovutettu asiakkaalle� 
Tuottojen kirjaaminen on määritetty riskiksi tuottojen oikea-aikaisen 
ja oikeamääräisen tuloutuksen osalta�

Tämä seikka on EU-asetuksen 537/2014 10� artiklan 2 c -kohdassa 
tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisyyden riski johtuen 
tuottojen oikea-aikaiseen ja oikeamääräiseen tuloutukseen 
liittyvästä riskistä�

Myyntituottojen tulouttamiseen liittyvän olennaisen riskin 
huomioimiseksi suoritimme muun muassa seuraavat toimenpiteet:

• Arvioimme yhtiön tuloutusperiaatteita sovellettaviin 

tuloutusstandardeihin nähden�

• Suoritimme myynnin tuloutukseen liittyen analyyttisiä ja 

transaktiotasoisia tarkastustoimenpiteitä�

• Arvioimme konsernin myyntituottoihin liittyvien liitetietojen 

asianmukaisuutta�  

 

 

 

siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja� Tähän on sisältynyt arvi-
ointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuises-
ta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan 
olennaisen virheellisyyden riski�
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suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia 
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa 
tilintarkastusevidenssiä� Riski siitä, että väärinkäytöksestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on 
suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen 
virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi 
liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista 
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä 
taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista�

• muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta 
relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset 
tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, 
että pystyisimme antamaan lausunnon emoyhtiön tai 
konsernin sisäisen valvonnan tehokkuudesta� 

• arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden 
asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten 
arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta�

• teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja 
toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös 
perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme 
hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella 
johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai 
olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi 
antaa merkittävää aihetta epäillä emoyhtiön tai konsernin 
kykyä jatkaa toimintaansa� Jos johtopäätöksemme on, 
että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy 
kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota 
epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin 
tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole 
riittäviä, mukauttaa lausuntomme� Johtopäätöksemme 
perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään 
mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin� Vastaiset 
tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, 
ettei emoyhtiö tai konserni pysty jatkamaan toimintaansa�

• arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät 
tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja 
sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia 
liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja 
riittävän kuvan� 

• hankimme tarpeellisen määrän tarkoitukseen 
soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä konserniin kuuluvia 
yhteisöjä tai liiketoimintoja koskevasta taloudellisesta 
informaatiosta pystyäksemme antamaan lausunnon 
konsernitilinpäätöksestä� Vastaamme konsernin 
tilintarkastuksen ohjauksesta, valvonnasta ja 
suorittamisesta� Vastaamme tilintarkastuslausunnosta yksin�

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintar-
kastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä mer-
kittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset 
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnis-
tamme tilintarkastuksen aikana� 

Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että 
olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantte-
ja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikis-
ta suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella 

vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksis-
sa niihin liittyvistä varotoimista�

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista 
seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikau-
den tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kan-
nalta keskeisiä� Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskerto-
muksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan 
julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa to-
teamme, ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskerto-
muksessa, koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten 
voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaises-
ta viestinnästä koituva yleinen etu� 

Muut raportointivelvoitteet

Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot 
Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastaja-
na vuodesta 2006 alkaen yhtäjaksoisesti 14 vuotta�

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta� 
Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikerto-
mukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpää-
töstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme� Olemme 
saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilin-
tarkastuskertomuksen antamispäivää, ja odotamme saavamme 
vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen�

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaa-
tiota�

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio 
tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäm-
me arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa ti-
linpäätöksen tai tilintarkastusta suorittaessa hankkimamme tie-
tämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti 
virheellistä� Toimintakertomuksen osalta velvollisuutenamme on 
lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen 
sovellettavien säännösten mukaisesti�

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja ti-
linpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakerto-
mus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien 
säännösten mukaisesti� 

Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää 
käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon kohdistamam-
me työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa in-
formaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoita-
va tästä seikasta� Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa�

Kuopiossa 19�2�2020

Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö

Miikka Hietala
KHT
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SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ  
Tämä on Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7§:n tarkoittama erillinen selvitys Keskisuomalainen Oyj:n hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä, johon on viitattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2019 ja joka on käsitelty  
yhtiön hallituksen kokouksessa 19.2.2020.

Johdanto

Keskisuomalainen Oyj noudattaa Suomen Arvopaperimarkkina-
yhdistyksen 19�9�2019 antamaa ja 1�1�2020 voimaan tullutta 
suositusta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista (Corpo-
rate Governance) jäljellä esitetyin poikkeuksin, sekä toimialoja 
valvovien viranomaisten määräyksiä ja ohjeita�  Listayhtiöiden 
hallinnointikoodin edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjes-
telmästä on annettu erillisenä kertomuksena toimintakertomuk-
sen yhteydessä� Yhtiön hallinnointikoodi on nähtävillä yhtiön 
internetsivuilla www�keskisuomalainen�com kohdassa Sijoitta-
jalle / Hallinto ja omistajat� Hallinnointikoodi on saatavilla Arvo-
paperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilta: www.cgfinland.fi.
Yhtiö antaa Palkka- ja palkkioselvityksen Suomen listayhtiöi-
den hallinnointikoodin 2015 pohjalta osana selvitystä hallinto- 
ja ohjausjärjestelmästä�

Hallinnointikoodin tavoitteena on varmistaa, että yhtiötä joh-
detaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja am-
matillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt�

Hyvän hallinnointikoodin keskeisiä ominaisuuksia ovat:
• omistajien oikeuksien sekä heidän tasapuolisen   

kohtelunsa turvaaminen
• hallintoelinten vastuu yhtiön johtamisesta   

ammattitaitoisesti sekä vastuullisesti
• yhtiön taloudellisesta ja muusta toiminnasta   

annettavan tiedon asianmukaisuus ja läpinäkyvyys
• eri sidosryhmien etujen huomioon ottaminen

Keskisuomalainen Oyj:n hallinnointikoodi edellyttää, että
• yrityksen strategiset tavoitteet ovat selkeät ja ne on   

viestitetty henkilöstölle, joka sitoutuu niihin
• päätäntävalta ja vastuut on selkeästi määritelty   

koko konsernissa
• hallitus on ammattitaitoinen ja toimivasta   

johdosta riippumaton
• hallitus ja toimiva johto tietävät valvontavastuunsa
• yrityksessä ymmärretään sisäisen ja ulkoisen   

valvonnan merkitys ja rooli
• palkitsemisjärjestelmät tukevat yhtiön strategisia   

tavoitteita ja ovat osa johtamisjärjestelmää
• yhtiön hallintokulttuuri on avoin ja läpinäkyvä
• konsernilla on vahvistetut missio, visio ja arvot

Hallinnointikoodin suositukset, 
joista yhtiö poikkeaa

Poikkeaminen suosituksesta 6: Hallituksen jäsenet on valittava 
vuodeksi kerrallaan
Selvitys: Yhtiön liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäse-

niltä yhtä vuotta pitkäaikaisempaa perehtymistä ja sitoutumista 
toimintaan� Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy Keskisuo-
malainen Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti vaalia seuraavan 
kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä� Hallituksen 
jäsenistä on kunakin vuonna erovuorossa kaksi - kolme jäsentä� 
Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 
65 vuotta�

Poikkeaminen suosituksesta 7: Hallituskokoonpanoa koskevan 
ehdotuksen valmistelu
Selvitys: Hallituksen jäsenehdokkaita ei Keskisuomalainen Oyj:n 
pitkäaikaisen vakiintuneen käytännön mukaisesti ilmoiteta yh-
tiökokouskutsussa� Hallitus käy valmistellessaan yhtiökokousta 
keskustelua mahdollisista uusista jäsenistä, mutta jättää yhtiö-
kokoukselle esityksen teon jäsenehdokkaista�

Poikkeaminen suosituksesta 15: Valiokunnan jäsenten valinta
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti pal-
kitsemisvaliokunnan jäsenmäärä on kaksi� 

Keskisuomalainen-konserni
Keskisuomalainen Oyj on Helsingin Pörssissä noteerattu viestin-
täyhtymä ja sen kotipaikka on Jyväskylä� Keskisuomalainen-kon-
serni toimii Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, 
Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Kar-
jalassa, Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa sekä Tallinnassa, Vi-
rossa� Yhtiön päätoimialana on sanomalehtien kustantaminen, 
sanomalehtien ja muiden painotuotteiden painaminen ja jakelu 
sekä sähköinen liiketoiminta� 

Keskisuomalainen-konserniin kuuluivat 31�12�2019 emoyh-
tiö Keskisuomalainen Oyj ja sen tytäryhtiöt Keski-Suomen Me-
dia Oy, Savon Media Oy, Etelä-Suomen Media Oy, Väli-Suomen 
Media Oy, Lehtisepät Oy, Hämeen Lehtipaino Oy, Painotalo Plus 
Digital Oy, Savon Jakelu Oy, Mediasepät Oy, Kamua Oy, Tieto-
ykkönen Oy, Riihimäen Kirjapaino Oy, IROResearch Oy, Neon-
media Oy, Päijänne Jakelu Oy sekä kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy 
Kuopion Vuorikatu 21, Kiinteistö Oy Tahko Twinhills 213 ja Län-
si-Uusimaan Kiinteistö Oy, alakonserni Suomen Lehtiyhtymä Oy 
ja sen tytäryhtiöt Omnipress Oy ja SLY-Kirkkolehdet Oy sekä ala-
konserni Mediatalo Esa Oy ja sen tytäryhtiö Esa Digital Oy� Li-
säksi Keskisuomalainen Oyj omistaa täysin Virossa toimivan Va-
ba Meedia Oü:n� 

Keskisuomalainen Oyj osti lisäksi 1�1�2019 Suomen Suora-
mainonta Oy:n koko osakekannan� Tämän seurauksena Suomen 
Suoramainonta Oy:stä ja sen tytäryhtiöstä sekä Jyväskylän Jake-
lut Oy:stä ja Lahden Jakelut Oy:stä tuli Keskisuomalainen Oyj:n 
tytäryhtiöitä 1�1�2019 alkaen� Suomen Suoramainonta Oy:n ty-
täryhtiöt ovat Helsingin Jakelu-Expert Oy, Jakelusuora Oy, Ja-
kelu-Ässät Oy, Janternet Oy, Joensuun ykkösjakelut Oy, Pasi-Ja-

kelut Oy, Salo-Suorajakelu Oy, Porin Jakelukeskus Oy, Porvoon 
Mediajakelu Oy, P-S Suorajakelu Oy, SSM Cityjakelu Oy, SSM 
Henkilöstöpalvelut Oy, Tampereen Ykkösjakelut Oy, Turku-Pal-
velu Oy, Witster Oy, Jakelujuniorit Oy, Jakelumasters Oy, Lah-
den Jakelut Oy�

Konserniin kuuluu myös Keskisuomalainen Oyj:n 5�4�2019 os-
tamat Kaakon Viestintä Oy, ESV-Paikallismediat Oy ja Kiinteistö 
Oy Lehtikaari�

Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners 
Oy (41,2 %), Jyväskylän Messut Oy (26,3 %) sekä Esports me-
dia solutions Oy (24,99 %), Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osakkuus-
yhtiöt ovat Myyntimestarit Oy (31,6 %) sekä Hämeen Ääni Oy 
(40,0 %)� Keskisuomalainen Oyj, Suomen Lehtiyhtymä Oy että 
Mediatalo Esa Oy omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yh-
teenlaskettu omistusosuus on 26,5 %� Suomen Suoramainon-
ta Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu 
Oy (35,0 %), Oulu Suorajakelu Oy (50 %) sekä Suora Lähetys Oy 
(49,0 %)

Keskisuomalainen Oyj hallitus

Nykyisessä 26�4�2019 yhtiökokouksen valitsemassa hallitukses-
sa on seitsemän jäsentä� 

Nimi
Leena Hautsalo, puheenjohtaja  
Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja  
Pekka Haltia    
Mikko Paananen   
Kalle Kautto     
Riitta Vesterinen-Virtanen  
Vesa-Pekka Kangaskorpi    

Hallituksen jäsenet ja heidän omistuksensa esitellään vuosiker-
tomuksessa ja yhtiön internetsivuilla www�keskisuomalainen�
com/fi/sijoittajalle/hallinto-ja-omistajat/hallitus-ja-toimitusjoh-
taja/  

Kuvaus hallituksen toiminnasta

Keskisuomalainen Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaises-
ta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi 
(5) ja enintään yhdeksän (9) yhtiökokouksen osakkeenomistaji-
en keskuudesta valitsemaa jäsentä� Yhtiön hallitukseen valitaan 
henkilöitä, joilla on tehtävän edellyttämä pätevyys� 

Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edus-
tavat monipuolista asiantuntemusta ja omistajien näkökulmaa 
sekä molempia sukupuolia� Hallituksessa oli 31�12�2019 viisi 
miestä ja kaksi naista�  Tulevissa hallituksen jäsenten valinnoissa 
pyritään huolehtimaan hallituksen monimuotoisuudesta� 

Hallituksen toiminnassa noudatetaan yhtiöjärjestyksen mää-
räyksiä, voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä, osakeyhtiöla-
kia ja arvopaperimarkkinalakia� Samoin noudatetaan Suomessa 
pörssiyhtiöille annettuja ohjeita ja säännöksiä soveltuvin osin�

Yhtiön hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen� Halli-
tuksen tehtäviin kuuluvat mm:
• hyväksyy yhtiön strategian ja varmistaa sen toteuttamista
• määrittelee yhtiön osinkopolitiikan

• hyväksyy strategian pohjalta vuosittaisen toimintasuunnitel-
man ja budjetin sekä valvoo niiden toteutumista

• hyväksyy vuosittaiset investointiperiaatteet sekä päättää suu-
rista ja merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja omai-
suuden myynnistä

• vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä konsernin organisaati-
orakenteen

• nimittää ja erottaa tehtävistään toimitusjohtajan 
• nimittää ja erottaa tehtävistään suurimpien 7-päiväisten lehti-

en päätoimittajat toimitusjohtajan esityksestä 
• nimittää palkitsemisvaliokunnan, joka päättää yhtiössä käy-

tössä olevista palkitsemisperiaatteista 
• käsittelee ja hyväksyy puolivuosikatsauksen, toimintakerto-

muksen ja tilinpäätöksen
• käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja tai toi-

mitusjohtaja ovat esittäneet otettaviksi kokousten esityslis-
talle� Myös hallituksen jäsenillä on oikeus saattaa haluamansa 
asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä puheenjoh-
tajalle�

Hallitus suorittaa vuosittain toiminnastaan itsearvioinnin�

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus suorittaa hallituksen jäsen-
ten riippumattomuusarvioinnin kerran vuodessa� Tämän hetki-
sen arvioinnin perusteella ovat kaikki muut hallituksen jäsenet 
paitsi toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi yhtiöstä ja lista-
yhtiöiden hallinnointikoodisuosituksessa tarkoitetusta merkittä-
västä osakkeenomistajasta riippumattomia� Vesa-Pekka Kangas-
korvella on työsuhde yhtiöön� 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jä-
senet kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan� 

Poikkeaminen suosituksesta 6: Hallituksen jäsenet on valittava 
vuodeksi kerrallaan
Hallituksen jäsenehdokkaita ei ilmoiteta yhtiökokouskutsussa�

Poikkeaminen suosituksesta 7: Hallituskokoonpanoa koskevan eh-
dotuksen valmistelu
Poikkeamat suosituksista 6 ja 7 on selvitetty johdanto-osassa�

Vuoden 2019 aikana hallitus kokoontui 16 kertaa, hallituksen jä-
senten osallistumisprosentti kokouksiin oli 97,3 %�

Hallituksen jäsenten ja osallistuminen kokouksiin jäsenittäin  
 eriteltynä 2019:

Nimi Läsnä
Leena Hautsalo, puheenjohtaja 16/16
Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja 15/16
Pekka Haltia 16/16
Mikko Paananen 14/16
Kalle Kautto  16/16
Riitta Vesterinen-Virtanen 16/16
Vesa-Pekka Kangaskorpi  16/16

Hallituksen valiokunnat

Keskisuomalainen Oyj:n hallituksella on palkitsemisvaliokunta, 
joka raportoi työstään hallitukselle� Yhtiöllä ei ole tarkastusva-
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liokuntaa, vaan koko hallitus osallistuu yhtiön taloudellista rapor-
tointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyyn� Yhtiöllä ei ole 
erillistä nimitysvaliokuntaa�

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella johdon ja hen-
kilöstön palkkaus- ja palkitsemisperiaatteet Keskisuomalainen 
Oyj:n hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti� Li-
säksi palkitsemisvaliokunta päättää toimitusjohtajan ja johto-
ryhmän palkitsemisesta� Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat hal-
lituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtaja� 
Toimitusjohtaja toimii esittelijänä� Valiokunta kokoontui vuonna 
2019 yhden kerran� 

Palkitsemisvaliokunnan jäsenten ja osallistuminen kokouksiin jä-
senittäin eriteltynä 2019:

Nimi Läsnä Läsnäolo%
Leena Hautsalo, puheenjohtaja 1/1 100
Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja 1/1 100

Poikkeaminen suosituksesta 15: Valiokunnan jäsenten valinta
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen päätöksen mukaisesti pal-
kitsemisvaliokunnan jäsenmäärä on kaksi�

Toimitusjohtaja

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus nimittää ja erottaa toimitusjoh-
tajan� Toimitusjohtaja vastaa koko konsernin toiminnasta kon-
sernin hallituksen hyväksymien strategisten tavoitteiden, bud-
jettien ja yleisperiaatteiden mukaisesti� Toimitusjohtaja hoitaa 
Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtajana yhtiön juoksevaa hal-
lintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti� 
Toimitusjohtajalla on apunaan konsernin johtoryhmä, jonka hal-
litus nimeää toimitusjohtajan esityksestä�

Toimitusjohtaja toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä� 
Hän voi halutessaan kutsua myös muita yhtiön johtoon kuuluvia 
henkilöitä hallituksen kokouksiin esittelemään omaan asiantun-
tijatehtäväänsä kuuluvia asioita�

Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtajana on KTM Vesa-Pek-
ka Kangaskorpi (syntynyt 1963)� 

Toimitusjohtaja ja hänen omistuksensa esitellään vuosikerto-
muksessa ja yhtiön internetsivuilla www�keskisuomalainen�com/
fi/sijoittajalle/hallinto-ja-omistajat/hallitus-ja-toimitusjohtaja/  

Johtoryhmä

Johtoryhmän avustaa toimitusjohtajaa seuraavissa tehtävissä:
• konsernin strategiatyön valmistelu   

ja jalkauttaminen
• liiketoiminnan kilpailukyvyn kehittäminen
• jatkuva liiketoiminnan seuranta ja   

toiminnan ohjaus
• asiakaslähtöisen tuotekehityksen edistäminen   

sekä asiakastyytyväisyyden ja tuloksien seuranta
• liiketoimintasuunnitelmat, budjetoinnit, investoinnit,   

koulutussuunnitelmat konsernin vuosikellon mukaan

• konsernin henkilöstön osaamisen ja   
työtyytyväisyyden kehittäminen

Johtoryhmän jäsenet

Konsernin johtoryhmä 1�1� - 31�7�2019
• Konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, puheenjohtaja
• Liiketoimintajohtaja Erkki Summanen
• Kaupallinen johtaja Mikko Pakarinen 
• Talousjohtaja Heikki Linnavirta
• Journalistinen johtaja, päätoimittaja Pekka Mervola
• Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kirsi Hakaniemi

Konsernin johtoryhmä 1�8� -31�12�2019
• Konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, puheenjohtaja
• Liiketoimintajohtaja Erkki Summanen
• Kaupallinen johtaja Mikko Pakarinen 
• Talousjohtaja Heikki Linnavirta
• Journalistinen johtaja, päätoimittaja Pekka Mervola
• Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kirsi Hakaniemi
• Henkilöstöjohtaja Jarmo Koskinen
• Kuluttaja-asiakkuuksista vastaava johtaja Juhana Tikka

Konsernin johtoryhmän sihteerinä toimi Anna Järvinen� Konser-
nin johtoryhmä kokoontui vähintään kerran kuukaudessa� 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten henkilö- ja omis-
tustiedot esitellään yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://
www�keskisuomalainen�com/fi/sijoittajalle/hallinto-ja-omista-
jat/johto/ 

Tytäryhtiöiden ja tulosyksiköiden  
johto ja hallinnointi

Emoyhtiön yhtiökokouksesta, hallituksesta, toimitusjohtajasta 
sekä johtoryhmistä todettu pätee myös soveltuvin osin tytäryh-
tiöissä ja tulosyksiköissä�

Tytäryhtiöiden hallitukset nimeää konsernin toimitusjohtaja�

Palkat ja palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti kokouksessaan 26�4�2019 Keskisuomalainen 
Oyj:n hallituksen palkkioiksi:

Puheenjohtajan palkkio on 3000 € kuukaudessa ja kokous-
palkkio 600 € kokoukselta� Varapuheenjohtajan palkkio on 1700 
€ kuukaudessa ja kokouspalkkio on 500 € kokoukselta� Jäsenen 
palkkio on 1500 € kuukaudessa ja kokouspalkkio on 500 € ko-
koukselta� Sellaiselle hallituksen jäsenelle, joka on työsuhteessa 
Keskisuomalainen Oyj:hin ei makseta palkkiota�

Hallitukselle maksetut palkkiot vuonna 2019:
• Leena Hautsalo, 46 te                                                                                                                                                                                    
• Pekka Haltia, 26 te                                                                                                           
• Kalle Kautto, 26 te                                                                                                          
• Jaakko Kurikka, 28 te                                                                                                    
• Mikko Paananen, 25 te                                                                          

• Riitta Vesterinen-Virtanen, 26 te 
• Vesa-Pekka Kangaskorpi, 0 te       

Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna 
2019 kuukausi- ja kokouspalkkioita yhteensä 176 te

Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtajalle on maksettu vuon-
na 2019 palkkaa ja luontoisetuja 607 te� Toimitusjohtaja on tu-
lospalkkiojärjestelmän piirissä, tulospalkkio perustuu hallituksen 
hyväksymiin periaatteisiin� Toimitusjohtajalla on oikeus maksi-
missaan 8 kuukauden tulospalkkioon� Toimitusjohtajan irtisano-
misaika yhtiön puolelta on 6 kuukautta ja irtisanoutumisaika 6 
kuukautta� Mikäli Keskisuomalainen Oyj irtisanoo toimitusjoh-
tajan, hänelle maksetaan 12 kuukauden peruspalkkaa vastaava 
korvaus normaalin irtisanomisajan palkan lisäksi�

Toimitusjohtajasopimuksessa ei ole erityisiä ehtoja eläkeiästä� 
Toimitusjohtajalla on maksuperusteinen lisäeläkejärjestely, josta 
maksettiin vakuutusmaksuja 32 t€ vuonna 2019� Toimitusjohta-
jan työsuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa hallituksen hy-
väksymässä toimitusjohtajasopimuksessa�

Muille johtoryhmän jäsenille maksettujen palkkojen, palkkioi-
den ja luontoisetujen yhteismäärä oli 1 129 te� Toimitusjohtajan 
ja hänen suorien alaistensa palkoista ja palkitsemisjärjestelmäs-
tä päättää Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen palkitsemisvalio-
kunta�

Konsernin tulospalkkiojärjestelmä

Konsernissa on tulospalkkiojärjestelmä, jonka perusteet hallitus 
määrittelee vuosittain� Yhtiössä ei ole käytössä kannustejärjes-
telmää, jossa yhtiö antaa johdolle omia osakkeita�

Riskien hallinta 

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Sisäisen valvonnan yleiskuvaus  

Keskisuomalainen Oyj:n sisäisen valvonnan tavoitteena on var-
mentaa, että konsernin toiminta on tuloksellista, tehokasta ja 
sääntöjenmukaista sekä se, että liiketoimintojen riskienhallinta 
on asianmukaista ja taloudellinen raportointi luotettavaa� Kes-
keisiä sisäisen valvonnan periaatteita ovat valvontaympäristön 
määrittely (mm� toimintaohjeet ja -valtuudet), riskienhallinta, 
esimiesten suorittamat käytännön valvontatoimenpiteet, tiedot-
taminen ja koulutus sekä sisäisen valvonnan toimivuuden jatku-
va seuranta�

Havaintoihin ja poikkeamiin reagoidaan viipymättä�

Sisäisen valvonnan viitekehys 

Keskisuomalainen-konserniin on nimetty sisäinen tarkastaja, 
jonka avulla voidaan tehostaa hallitukselle kuuluvan valvontavel-
vollisuuden hoitamista� Sisäisen tarkastajan tehtävänä on avus-
taa ja tukea hallitusta ja toimivaa johtoa sisäisessä valvonnassa 
ja riskienhallinnassa� Sisäinen tarkastaja raportoi konsernin toi-
mitusjohtajalle� Sisäistä valvontaa suoritetaan lisäksi kautta ko-
ko konsernin organisaation sisäisen tarkastajan koordinoimana� 

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat osaltaan oman liiketoi-
mintayksikkönsä sisäisen valvonnan toimeenpanosta�

Sisäinen valvonta perustuu hallituksen vahvistamien konser-
nin ja tytäryhtiöiden toiminta- ja hankinta- yms� ohjeiden noudat-
tamisen seurantaan� Riittävän tarkoilla toimintaohjeilla pyritään 
jo ennakoiden estämään riskit ja mahdolliset väärinkäytökset� 
Olennainen huomio kiinnitetään myös konsernin voimavarojen 
tehokkaaseen hyödyntämiseen�

Konsernin hallitus seuraa talousraportointia säännöllisesti 
kuukausittain kokouksissaan� Lisäksi kaikki ulkoiset julkistetta-
vat talousraportit käsitellään hallituksessa ennen julkaisua� Ta-
loudelliseen valvontaympäristöön liittyen toimitusjohtaja ja ta-
lousjohtaja raportoivat hallitukselle ja hallitus keskustelee asiaan 
liittyen tarvittaessa myös tilintarkastajien kanssa�

Yhtiöjärjestyksen mukaan Keskisuomalainen Oyj:ssä on yksi 
tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksy-
mä tilintarkastusyhteisö� Myös konsernin tilintarkastus seuraa 
konsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa osana tarkas-
tustyötään� Lisäksi erityistoimeksiannoilla voidaan tarvittavas-
sa laajuudessa kiinnittää tiettyihin havaintoihin tarkempaa huo-
miota�

Riskienhallinnan yleiskuvaus 

Riskienhallinta on olennainen osa konsernin sisäistä valvontaa� 
Keskisuomalainen Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on var-
mistaa konsernin strategiassa asetettujen tavoitteiden saavut-
taminen� Riskienhallinnan avulla johdetaan ja kehitetään liike-
toimintaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamista, 
arviointia ja niihin reagointia ja raportointia osana tuloksellista 
liiketoimintaa� Keskisuomalainen Oyj pyrkii toiminnassaan hyö-
dyntämään liiketoiminnan mahdollisuudet sekä karttamaan tar-
peetonta tai liiallista riskinottoa�

Konsernin riskienhallinta ja markkinamuutosten ennakointi 
on Keskisuomalainen-konsernin johdon jokapäiväistä työtä toi-
minnan jatkuvuuden turvaamiseksi�

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus käsittelee ja vahvistaa kon-
sernin strategian, jonka yhteydessä kartoitetaan vuosittain 
myös liiketoiminta- ja muuhun toimintaympäristöön liittyvät ris-
kit� Hallitus on vahvistanut konsernin ja tytäryhtiöiden toiminta- 
ja hankintaohjeet, jotka ovat myös liiketoiminnan riskien hallin-
nan välineitä� 

Konsernin suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä sisältää mm� vuo-
sittaisen strategiaprosessin, toimintasuunnitelmat ja niiden seu-
rannan sekä riskikartoitukset�

Riskienhallinnan järjestämisen pääperiaatteet

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus vastaa konsernin riskienhallin-
nasta ja liiketoimintojen sisäisestä valvonnasta� Operatiivisella 
tasolla toimiva johto emo- ja tytäryhtiöissä huolehtii riittävän 
kattavan ja ajantasaisen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan 
järjestämisestä�

Konsernin riskienhallinta tukee pyrkimyksiä saavuttaa asete-
tut tavoitteet välttäen ei-toivottuja operatiivisia ja taloudellisia 
yllätyksiä� Tämän ohella riskienhallinnassa pyritään myös tun-
nistamaan ja käyttämään hyväksi liiketoiminnassa esiin tulevat 
mahdollisuudet�
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Riskienhallinnassa pyritään ennakoivaan toimintatapaan, ko-
konaisvaltaisuuteen sekä liiketoimintalähtöisyyteen� Tässä toi-
mintamallissa konsernin hallituksella ja liiketoimintojen johdolla 
on keskeinen rooli�

Riskienhallintaprosessin pääpiirteet  
ja yhteys sisäiseen valvontaan

Strategisten sekä rahoitukseen ja raportointiin liittyvien riskien 
hallinta on keskitetty konsernitasolla� Konsernijohto seuraa ak-
tiivisesti liiketoimintaympäristön muutoksia sekä arvioi, suun-
nittelee ja koordinoi konsernin rahoitukseen ja pääomahuoltoon 
liittyviä asioita�

Taloudelliseen raportointiin liittyvä riskienhallinta sisältää 
mm� toteutuneet tulosraportit ja muut tunnusluvut� Talousen-
nusteprosessi perustuu koko vuoden näkymien ja tuloksen ar-
vioinnin lisäksi 18 kuukauden rullaavaan ennustamiseen� Lisäksi 
hyödynnetään eri markkinatoimijoilta saatavaa tietoa historial-
lisen tiedon analysoinnin lisäksi� Näiden pohjalta eri yksiköiden 
vetäjät ja konsernin johto muodostavat näkemyksen yleisen ta-
loudellisen tilanteen, alueellisten tekijöiden ja markkinoiden ke-
hityksestä sekä niiden vaikutuksesta eri yksiköihin ja sitä kautta 
koko konserniin� Taloudellinen ennuste päivitetään hallituksen 
kokoukseen, jossa käsitellään tilinpäätöstä tai puolivuosikatsa-
usta�

Konsernitason controller-toiminto tekee säännöllistä laadun-
varmistustyötä analysoimalla talousraportit ja -ennusteet ennen 
jakelua� Konsernin taloudellista kehitystä ja riskejä seurataan 
kuukausittain hallituksessa ja johtoryhmissä� Lisäksi konsernin 
hallitus käsittelee riskit säännöllisesti vuosi- ja puolivuosikatsa-
usten käsittelyn yhteydessä�

Konsernin operatiivisia riskejä ovat mm� mediatuotantoon, 
painolaitoksiin ja painamiseen liittyvät riskit, henkilöstöriskit se-
kä tietoturvariskit�

Tuotannolliset riskit konserni pyrkii minimoimaan selkeällä 
prosessien dokumentoinnilla, niiden automatisoinnilla, laatujär-
jestelmillä sekä selkeillä päätöksenteon ja valvonnan menette-
lytavoilla� Konsernissa tehdään säännöllistä toimintaprosessien 
kehittämistä� Siinä tunnistetaan yksiköittäin tärkeimmät kehitys-
kohteet sekä yhtenäistetään ja selkeytetään koko konsernin toi-
mintaa�

Omaisuusvahinkoihin ja liiketoiminnan keskeytymiseen on va-
rauduttu vakuutuksin� Vakuutusturvan kattavuus tarkistetaan 
säännöllisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa� Henkilö-
riskien toteutumista konsernissa ehkäistään varahenkilöjärjes-
telmällä ja tehtävien kierrättämisellä sekä huolehtimalla hyvästä 
työilmapiiristä� Tietoturvariskien hallinta ja valvonta on keskitet-
ty konsernin tietohallinnolle ja sitä kehitetään tietoturva-asian-
tuntijoiden antamien suositusten perusteella�

Merkittävimmät tunnistetut riskialueet huomioidaan myös si-
säisen tarkastuksen ja valvonnan suunnitelmissa� Tällä varmiste-
taan niiden systemaattinen seuranta ja riittävä ennakointi mah-
dollisiin ongelmiin�

Sisäpiirihallinto

Keskisuomalainen Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Nasdaq Hel-
sinki Oy:n 3�7�2016 voimaan tullutta sisäpiiriohjetta�

Keskisuomalainen Oyj:ssä sisäpiiriläiset on jaettu kahteen ka-
tegoriaan: ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin sekä hankekoh-
taisiin sisäpiiriläisiin� 

Johtohenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka on jäsen liikkee-
seenlaskijan hallinto-, johto- tai valvontaelimessä� Johtohenkilöl-
lä tarkoitetaan myös ylemmän tason johtajaa, jolla on säännöl-
linen pääsy kyseistä yhteisöä suoraan tai välillisesti koskevaan 
sisäpiiritietoon ja jolla on valtuudet tehdä johdolle kuuluvia yh-
tiöön vaikuttavia päätöksiä� Keskisuomalainen Oyj:n johtohen-
kilöt muodostuvat hallituksesta, toimitusjohtajasta ja konsernin 
johtoryhmästä� Yhtiö on laatinut ja ylläpitää rekisteriä kaikista 
johtohenkilöistä sekä heidän lähipiiriin kuuluvista� Rekisteri ei 
ole julkinen�

Hankekohtaisista sisäpiiriläisistä Keskisuomalainen Oyj pitää 
puolestaan hankekohtaisia sisäpiirirekisterejä, jotka eivät ole jul-
kisia�

Keskisuomalainen Oyj:n johtohenkilöt eivät saa käydä kaup-
paa Keskisuomalainen Oyj:n rahoitusvälineillä ennen Keskisuo-
malainen Oyj:n puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen 
julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen puo-
livuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päät-
tyy julkistamispäivää seuraavana päivänä� 

Lähipiiripolitiikka 

Keskisuomalainen Oyj noudattaa lähipiiritoimiin liittyvää lain-
säädäntöä ja pakottavia säännöksiä sekä varmistaa, että kaikkia 
lähipiiritoimiin liitettyjä vaatimuksia noudatetaan yhtiössä� Lä-
hipiiripolitiikka on hyväksytty Keskisuomalainen Oyj:n hallituk-
sessa� 

Keskisuomalainen Oyj on määrittänyt lähipiiriinsä kuuluvat ta-
hot ja yhtiö pitää lähipiiristä asianmukaista rekisteriä� Keskisuo-
malainen Oyj voi tehdä lähipiirinsä kanssa liiketoimia, mikäli ne 
ovat tavanomaista liiketoimintaa ja se tehdään normaalein kau-
pallisin ehdoin Keskisuomalainen Oyj:n päätöksentekomenette-
lyn mukaisesti� 

Keskisuomalainen Oyj seuraa lähipiiritoimia säännöllisesti� 
Keskisuomalainen Oyj:n lähipiiriin kuuluvalla henkilöllä on vel-
vollisuus ilmoittaa suunnitelluista lähipiiriliiketoimista Keskisuo-
malainen Oyj:lle viipymättä� Lähipiiriliiketoimista raportoidaan 
säännöllisesti hallitukselle�

Tilintarkastus

Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous 
26�4�2019 valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Ernst & Young 
Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen�

Keskisuomalainen Oyj:n tilintarkastajana toimiva tilintarkas-
tusyhteisö Ernst & Young Oy nimesi KHT Miikka Hietalan Keski-

suomalainen Oyj:n päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tuija 
Korpelaisen tilalle 1�7�2019 lähtien� 

Ernst & Young Oy:lle maksettiin vuonna 2019 tilintarkastuk-
sesta 142 te ja muista palveluista 212 te�   

Tiedottaminen

Keskisuomalainen-konsernin ulkoisesta tiedottamisesta ja sijoit-
tajainformaatiosta vastaa Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjoh-
taja� Yhtiö antaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhtey-
dessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä 
kertomuksena� Selvitys yhtiön hallinnointi- ja ohjauskoodista 
löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteessa www�keskisuomalai-
nen�com kohdasta Sijoittajalle� Keskisuomalainen antaa erillisen 
ei-taloudellisen informaation raportin verkkosivuillaan�
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Erkki Summanen
liiketoimintajohtaja

 

s. 1961, DI
Keskisuomalainen Oyj, liiketoimintajohtaja 2016–
Savon Media Oy, toimitusjohtaja 2015–
Suomen Suoramainonta Oy, toimitusjohtaja 2019 –

Luottamustoimet
• Jakeluyhtiö Suomi Oy, hallituksen jäsen 2016,  
 hallituksen puheenjohtaja 2017–
• Kärkimedia Oy, hallitus 2018–
• Mediapoolin Graafisen viestinnän ryhmän puheenjohtaja 2014–
• Suoralähetys Oy, hallituksen jäsen 2004–
• Suomen Suoramainonta Oy, hallituksen jäsen 2019-
• Sanomalehtien Liitto, Jakelun edunvalvontaryhmän jäsen 2014–

Aiemmat työtehtävät
• Keskisuomalainen Oyj, konsernin myyntijohtaja 2014–2015
• Lehtisepät Oy, toimitusjohtaja 2006–2014
• Maakunnan Sanomat Oy, toimitusjohtaja 2014
• Savon Aluemedia Oy, toimitusjohtaja 2014
• Savon Sanomat Oy, toimitusjohtaja 2006, 2014
• Mediasepät Oy, toimitusjohtaja 2009–2013
• Savon Mediat Oy, toimitusjohtaja 2004–2007
• Savon Jakelu Oy, toimitusjohtaja 2000–2006

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake –
K-osake –

Pekka Mervola
journalistinen johtaja, päätoimittaja

s.1965, filosofian tohtori
Keskisuomalainen, päätoimittaja 2008–
Keskisuomalainen Oyj, journalistinen johtaja 2017–
Keski-Suomen paikallisjohtaja 2017–
Keski-Suomen Media Oy, toimitusjohtaja 2015–

Luottamustoimet
•  Suomen Tietotoimisto Oy (STT), hallituksen jäsen 2009–,
 varapuheenjohtaja 2018-
• Suomen Tietotoimisto Oy (STT), hallituksen jäsen 2009–
 varapuheenjohtaja 2012–2016, puheenjohtaja 2016–
• Väli-Suomen Media Oy, hallituksen jäsen 2002–

Aiemmat työtehtävät 
• Sanomalehti Keskisuomalainen Oy,  
 toimitusjohtaja 2008–2014
• Sanomalehti Karjalainen, päätoimittaja,  
 toimitusjohtaja 2002–2008
• Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy,  
 lehtitoimialajohtaja 2002–2008
• Sanomalehti Karjalainen, toinen päätoimittaja 2001
• Väli-Suomen Media Oy, toimitusjohtaja,  
 tuottaja 1997–2000
• Sanomalehti Keskisuomalainen, toimittaja 1994–1997
• Jyväskylän yliopisto, tutkimusassistentti 1993–1994

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake –
K-osake –

Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja, hallituksen jäsen
 

s. 1963, KTM, konsernijohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Keskisuomalainen Oyj, hallituksen jäsen 1996–,  
hallituksen puheenjohtaja 2002–2010

Luottamustoimet 
• Alma Mediapartners Oy, hallituksen jäsen 2010– 
• Arena Partners Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2010–2016,  
 hallituksen puheenjohtaja 2017– 
• Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen 2016– 
• Ilkka-Yhtymä Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2000– 
• Jyväskylän Messut Oy, hallituksen jäsen 2010– 
• Jyväskylän Kongressikeskus Oy, hallituksen jäsen 2016– 
• Liikesivistysrahasto, valtuuskunnan jäsen 2016– 
• Medialiitto (ent. Viestinnän Keskusliitto),  
 hallituksen jäsen 2014–, hallituksen puheenjohtaja 2016– 
• Medialiitto, Mediapoolin johtoryhmän jäsen 2016– 
• Sanomalehtien Liitto, hallituksen jäsen 2010–,  
 hallituksen puheenjohtaja 2014–2015 
• Suomen Saksan kunniakonsuli 2014– 
• Suomen Suoramainonta Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019– 
• Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö,  
 hallituksen jäsen 2017– 
• WAN-IFRA, Sanomalehtien maailmanjärjestö,  
 hallituksen jäsen 2014–
• Varma, työnantajien neuvottelukunnan jäsen 2020–

Aiemmat työtehtävät:

• Eduskunta, kansainvälisten asiain neuvos 1993–2010
• Enso-Gutzeit Oy, myyntijohtaja 1989–1993

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake 111 201 kpl
K-osake 123 413 kpl

J O H T O R Y H M Ä

Twitter @VPKangaskorpi Twitter @ErkkiSummanen Twitter @PekkaMervola

Heikki Linnavirta
talousjohtaja

s. 1965, KTM
Keskisuomalainen Oyj, talousjohtaja 2005– 

Luottamustoimet
• Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö, hallituksen jäsen 2018–
• Suomen Suoramainonta oy, hallituksen jäsen 2019-

Aiemmat työtehtävät
• Elisa Oyj, aluejohtaja 2005
• Yomi Oyj, talous- ja hallintojohtaja 2003–2004
• Flexlink Automation Oy, johtaja 2001–2003
• Metso Paper Oy, Business Controller 2000–2001
• Valmet Oyj/Metso Oyj, projektipäällikkö,  
 sisäinen tarkastaja, laskentapäällikkö 1990–2000

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake -
K-osake -

Twitter @heikkilinnavir1
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Mikko Pakarinen
kaupallinen johtaja

s. 1973, Tradenomi, MBA (valmistuu 2020)
Keskisuomalainen Oyj, Kaupallinen johtaja, 2018–

Luottamustoimet
• Suomen suoramainonta Oy, hallituksen jäsen
• Laukaa Peurunkagolfin hallituksen jäsen
• Peurungan hallintoneuvoston jäsen

Aiemmat työtehtävät  
• Nordea Pankki Suomi Oyj 2001-2018 
  -  Toimipaikan johtaja,  
   Jyväskylän toimipaikka 2018 
  -  Aluejohtaja, Järvi-Suomen alue 2014-2018
  - Yrityskonttorinjohtaja, 
   Kanta-Helsingin yrityskonttori 2010-2014
  - Konttorinjohtaja, Helsinki WTC 2006-2010
  - Yhteysjohtaja, Henkilöstön kehittämisyksikkö  
   (HRD) 2005-2006
  - Myyntijohtaja, avainasiakkaat,
   Itä-Uudenmaan alue 2001-2005

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake -
K-osake -

Kirsi Hakaniemi
digitaalisen liiketoiminnan johtaja

s. 1978, KTM
Keskisuomalainen Oyj,  
digitaalisen liiketoiminnan johtaja 2015–

Luottamustoimet
• Arena Messaging Oy, hallituksen jäsen 2016–
• IAB Finland, hallituksen jäsen 2016–2019
• Medialiiton teknologiaryhmän jäsen 2018–
• Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) jäsen 2017–

Aiemmat työtehtävät
• Keskisuomalainen Oyj,  
 verkkoliiketoiminnan päällikkö 2014–2015
• Reuters Institute for the Study of Journalism,  
 Oxford, Journalist Fellow 2013–2014
• Sanomalehti Keskisuomalainen, 
 verkkoliiketoiminnan päällikkö 2010–2014
• Sanomalehti Keskisuomalainen, verkkotuottaja 2007–2010
• Sanomalehti Keskisuomalainen, 
 verkkotoimituksen esimies 2005–2007
• Sanomalehti Keskisuomalainen,
 verkko- ja uutistoimittaja 2003–2005

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake -
K-osake -

Twitter @MikkoMsp1 Twitter @kirsihakaniemi

Jarmo Koskinen
henkilöstöjohtaja

s. 1961
Keskisuomalainen Oyj, henkilöstöjohtaja 2019-
Keskisuomalainen Oyj, Kaakon liiketoiminta-alueen 
paikallisjohtaja 2019-

Luottamustoimet
• Medialiitto, työelämävaliokunnan jäsen  
 2007- 2018, 2019- , puheenjohtaja 2014-2018

Aiemmat työtehtävät  
• Kaakon Viestintä Oy, johtaja, henkilöstöasiat,
 painaminen, jakelu ja kiinteistöjen kehitys 2018-2019
• Kaakon Viestintä Oy, toimitusjohtaja 2015-2018
• Sanoma Lehtimedia Oy, toimitusjohtaja 2008-2014
• Sanoma Lehtimedia Oy, johdon eri tehtävät 2003-2008
• Etelä-Saimaan Sanomalehti Oy, 
 tuotantopäällikkö, 1996-2003
• Etelä-Saimaan Kustannus Oy, 
 sivunvalmistuspäällikkö 1994-1996

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake -
K-osake -

Juhana Tikka
kuluttaja-asiakkuuksista vastaava johtaja 

s. 1982, KMT
Keskisuomalainen Oyj, kuluttajamyynnistä  
vastaava johtaja 2019-

Luottamustoimet
• Mpy Osuuskunta, hallituksen jäsen, 2019-
• Fennia, hallintoneuvoston jäsen, 2019-
• Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto,  
 hallintoneuvoston jäsen, 2018-
• Sanomalehtien liitto, hallituksen jäsen, 2017-
• Länsi-Savo Oy, hallituksen jäsen, 2012-

Aiemmat työtehtävät
• Solita Oy, konsultti, 2011-2014
• Etelä-Savon Viestintä Oy, liiketoimintajohtaja, 2014-2015
• Kaakon Viestintä Oy, liiketoimintajohtaja, 2015-2018
• Kaakon Viestintä Oy, toimitusjohtaja, 2018-2019

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake -
K-osake -

Twitter @jkkoskinen Twitter @JuhanaTikka

J O H T O R Y H M Ä
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Kalle Kautto
hallituksen jäsen

s. 1971, DI, MMM, toimitusjohtaja
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsen 2006–

• Sanomalehti Keskisuomalainen Oy,  
 hallituksen jäsen 2006–2014
• Savon Sanomat Oy, hallituksen jäsen 2006–2014
• Viitasaaren Reserviupseerit ry,  
 hallituksen puheenjohtaja 2017–
• Viitasaaren Ampujat ry, johtokunnan sihteeri 2016–

Työtehtävät
• Toimitusjohtaja, Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 2011–
• Maatalousyrittäjä
• Tuotantoteknologian tuntiopettaja,  
 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2009–2011

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake 11 988 kpl
K-osake 47 378 kpl 

Pekka Haltia
hallituksen jäsen

s. 1959, insinööri, metsätalousyrittäjä
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsen 2009–

• Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusalue,  
 hallituksen jäsen 2011–2019
• Keiteleen kalatalousalueen hallituksen jäsen 2019-
• Mainostoimisto Mediataivas Oy,  
 hallituksen jäsen 2000–2015
• Sanomalehti Keskisuomalainen Oy,  
 hallituksen jäsen 2009–2014
• Savon Sanomat Oy, hallituksen jäsen 2009–2014

Työtehtävät
• Staples Finland Oy, avainasiakaspäällikkö 1986–2014
• Suomen Puhallintehdas, suunnittelija 1982–1986

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake 18 094 kpl
K-osake 56 244 kpl

Leena Hautsalo
hallituksen puheenjohtaja

s. 1969, FM, toimitusjohtaja
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsen 2000–, 
varapuheenjohtaja 2012–2016, puheenjohtaja 2017–

• Heebeli Oy, hallituksen puheenjohtaja 2015–2016,  
 hallituksen jäsen 2016–
• Jyväskylän Kesä -festivaali, hallituksen jäsen 2007–,  
 hallituksen puheenjohtaja 2016–
• Keskisuomalainen Oyj:n palkitsemisvaliokunnan  
 jäsen 2012–, puheenjohtaja 2017–
• Sanomalehti Keskisuomalainen Oy, hallituksen  
 jäsen 2006–2012, varapuheenjohtaja 2012–2014
• Savon Sanomat Oy, hallituksen jäsen 2006–2012,  
 varapuheenjohtaja 2012–2014
• Wiisuri Oy, hallituksen jäsen 2007–2015

Työtehtävät
• Heebeli Oy, toimitusjohtaja 2016–
• Wiisuri Oy, toimitusjohtaja 2007–2015

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake 400 kpl
K-osake 560 kpl 

Jaakko Kurikka
hallituksen varapuheenjohtaja

s. 1975, DI, toimitusjohtaja
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsen 2005–, 
varapuheenjohtaja 2017–

• Kurikka Flight Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018–
• Kurikka Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja 2004–
• Kurikka Timber Oy, hallituksen puheenjohtaja  
 2001–2012, jäsen 2012–
• North Star Timber Oy, hallituksen jäsen 2009–

Työtehtävät
• Kurikka Timber Oy, toimitusjohtaja  

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake 27 055 kpl
K-osake  32 752 kpl

H A L L I T U S
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Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

s. 1963, KTM, konsernijohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Keskisuomalainen Oyj, hallituksen jäsen 1996–,  
hallituksen puheenjohtaja 2002–2010

• Alma Mediapartners Oy, hallituksen jäsen 2010–
• Arena Partners Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2010–2016,  
 hallituksen puheenjohtaja 2017–
• Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), hallituksen jäsen 2016–
• Ilkka-Yhtymä Oyj, hallintoneuvoston jäsen 2000–
• Jyväskylän Messut Oy, hallituksen jäsen 2010–
• Jyväskylän Kongressikeskus Oy, hallituksen jäsen 2016–
• Liikesivistysrahasto, valtuuskunnan jäsen 2016–
• Medialiitto (ent. Viestinnän Keskusliitto),  
 hallituksen jäsen 2014–, hallituksen puheenjohtaja 2016–
• Medialiitto, Mediapoolin johtoryhmän jäsen 2016–
• Sanomalehtien Liitto, hallituksen jäsen 2010–,  
 hallituksen puheenjohtaja 2014–2015
• Suomen Saksan kunniakonsuli 2014–
• Suomen Suoramainonta Oy, hallituksen puheenjohtaja 2019–
• Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö,  
 hallituksen jäsen 2017–
• WAN-IFRA, Sanomalehtien maailmanjärjestö,  
 hallituksen jäsen 2014–
• Varma, työnantajien neuvottelukunnan jäsen 2020–

Aiemmat työtehtävät:
• Eduskunta, kansainvälisten asiain neuvos 1993–2010
• Enso-Gutzeit Oy, myyntijohtaja 1989–1993

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake 111 201 kpl
K-osake 123 413 kpl

Riitta Vesterinen-Virtanen
hallituksen jäsen

 
s. 1982, YO-merkonomi, toimitusjohtaja
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsen 2017–

• Perttulan tila Oy:n hallituksen puheenjohtaja 2016
• Perttulan tila Oy:n hallituksen jäsen 2017 -

Työtehtävät
• Toimitusjohtaja, Perttulan tila Oy 2017–
• Maatalousyrittäjä 2016–
• Taloushallinnon työtehtävät 2008–

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake 2 542 kpl
K-osake 3 183 kpl

Mikko Paananen
hallituksen jäsen

 
s. 1963, KTM, OTK, varatuomari
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsen 2001–, 
varapuheenjohtaja 2010–2012

• Kuopion alueen kauppakamari, Ylä-Savon osasto,  
 hallituksen jäsen 2019-
• Finnet-liitto ry, nimitysvaliokunnan jäsen 2012-
• Kaisanet Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2011–
• Puhelinosuuskunta IPY, hallituksen jäsen 2009–
• Sanomalehti Keskisuomalainen Oy,  
 hallituksen jäsen 2006–2010,  
 varapuheenjohtaja 2010–2012, jäsen 2012–2014
• Savon Sanomat Oy, hallituksen jäsen 2006–2010,  
 varapuheenjohtaja 2010–2012, jäsen 2012–2014

Työtehtävät
• Ylä-Savon Osuuspankki, toimitusjohtaja 2017–
• Ylä-Savon Osuuspankki, liiketoimintajohtaja 2015–2017,  
 toimitusjohtajan sijainen 2016–2017
• Säästöpankki Optia, toimitusjohtaja 2014
• Olvi Oyj, johtaja (liiketoiminnan ohjaus ja lakiasiat) 2009–2013
• Ponsse Oyj, talousjohtaja, CFO 2002–2009
• Ponsse Oyj, toimitusjohtajan sijainen 2004–2008
• Osuuspankkiryhmä, asiantuntija- ja johtotehtävät 1989–2002

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2019
A-osake 8 280 kpl
K-osake 12 280 kpl

H A L L I T U S
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Keskisuomalainen Oyj  
osti Mediatalo ESAn.

2007
1.10.2007  

Savon Mediat Oy sulautui  
Keskisuomalainen Oyj:hin.

2003
Keväällä julkaistiin  
Keskisuomalainen  

ensimmäisenä sanomalehtenä  
Suomessa näköislehtenä  

verkossa.

2013
Keskisuomalainen Oyj 
osti 26.3.2013 Suomen 

Lehtiyhtymä -konsernin.

2018
IROResearch Oy
Neonmedia Oy

2019
Suomen 

Suoramainonta Oy
Kaakon Viestintä Oy

Loviisan Sanomat
Mikkelin Kaupunkilehti

1991
Keskisuomalaisesta  
tuli Suomen vanhin  

suomenkielinen  
sanomalehti Uuden Suomen  

lakkauttamisen johdosta.

2001
Vuoden lopulla 

Keskisuomalainen osti 
osake-enemmistön  

Savon Mediat Oy:stä.

1996
Lokakuussa  

Keskisuomalainen alkoi  
ilmestyä verkkolehtenä.

1918
Nimellä Keskisuomalainen  
lehti ilmestyi ensimmäisen  

kerran 3.1.1918. 

1963
Oy Keskimaa nimi 

muutettiin  
Oy Keskisuomalaiseksi.

1932
Keskisuomalainen myytiin 

painoineen kilpailevan 
maalaisliittolaisen 

sanomalehden, Saarijärven 
Paavon tukiyhtiölle Oy 

Keskimaalle.

1986
Sanomalehti 

Keskisuomalainen  
julistautui 

sitoutumattomaksi  
lehdeksi. 

1973
Keskisuomalainen 

painettiin  
ensimmäisen kerran  

offsetrotaatiolla.

1917
Ensimmäinen Keski-Suomi  

ilmestyi 7. päivänä  
tammikuuta 1871.
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GRI-indeksi

YLEINEN SISÄLTÖ  SIJAINTI TARKENNUKSIA

Organisaation 
kuvaus  

102-1 Organisaation nimi   s. 2  

102-2
Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet  
ja palvelut

  s. 14–17

102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti   s. 150  

102-4 Toimintamaat   s. 150  

102-5
Organisaation omistusrakenne  
ja yhtiömuoto

  s. 150

102-6 Markkina-alueet, toimialat   s. 150  

102-7 Organisaation koko   s. 10–11  

102-8
Tietoja palkansaajista ja muista  
työntekijöistä

  s. 67  

Strategia   

102-15
Keskeisen vaikutukset, riskit  
ja mahdollisuudet

  s. 26, 66, 82,  
153–154

Osittain,  
riskit raportoitu

Hallintotapa   

102-20 Vastuuhenkilöt   s. 23  

102-22 Hallituksen kokoonpano
  s. 151, 164–
167

102-23 Hallituksen puheenjohtaja   s. 164

102-24 Hallituksen valinta   s. 151

102-35
Hallituksen ja ylimmän johdon  
palkitseminen

  s. 152–153

Raportointitapa   

102-45 Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt   s. 150

102-49
Merkittävät muutokset raportin laajuudessa  
ja näkökohtien laskentarajoissa

  s. 173  

102-50 Raportointijakso   s. 173  

102-51 Edellisen raportin päiväys   s. 173  

102-52 Raportin julkaisutiheys   s. 173  

102-53
Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin 
liittyviä lisätietoja

  s. 173  

102-54
GRI-standardien mukainen 
raportoinnin kattavuus

  s. 172–173  

102-55 GRI-sisältötaulukko   s. 172–173  

102-56 Raportin varmennus   s. 173 Ei varmennettu

TALOUDELLISET  VAIKUTUKSET

Taloudelliset 
tulokset   

201-1
Suoran taloudellisen lisäarvon  
tuottaminen ja jakautuminen

  s. 12–13 Verojalanjälki

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Materiaalit   

301-1
Materiaalien käyttö painon ja /
tai määrän mukaan 

  s. 83  

Energia   

302-1 Organisaation oma energiankulutus   s. 83

302-3 Energiaintensiteetti   s. 77  

Päästöt vesistöihin 
ja jätteet  

306-2
Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna  
jätelajeittain ja käsittelytavan 
mukaisesti

  s. 83
Osittain, tiedot  
jaoteltuna käsittely-
tavan mukaisesti

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Asiakkaiden 
yksityisyyden suoja   

418-1
Asiakkaiden yksityisyyden suojan 
rikkomiseen ja asiakastietojen 
häviämiseen liittyvät valitukset

  s. 26-27  

Raportointi- ja laskentaperiaatteet
Raportointi- ja laskentarajoja koskeva muutokset edelliseen raporttiin verrattuna on ilmoitettu kunkin tunnusluvun kohdalla. Journa-
listisen vastuun osalta lähteinä on Julkisen sanan neuvosto sekä yhtiön sisäiset järjestelmät. Henkilöstöön liittyvät luvut on kerätty va-
kuutusyhtiöltä, työterveyshuollosta sekä palkkahallinosta. Ympäristövastuun luvut on kerätty toimittajilta, laskutuksesta sekä sisäisistä
järjestelmistä. GRI-standardia (Global Reporting Iniative) on käytetty raportissa soveltuvin osin. Tarkemmin GRI:n kattavuudesta on 
GRIindeksissä. Raporttia ei ole varmennettu ulkopuolisen tahon toimesta.
 
Raportointiajanjakso on 1.1.2019-31.12.2019 ja edellinen raportti on julkaistu maaliskuussa 2019. Raportti julkaistaan vuosittain.
Raportista voi kysyä lisätietoja talousjohtaja Heikki Linnavirralta. 
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  TARVE LUOTETTAVALLE 
TIEDONVÄLITYKSELLE ON NYT 

SUUREMPI KUIN KOSKAAN. 
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014 622 000

keskisuomalainen.com

Toimitusneuvosto
Anna Järvinen

Heikki Linnavirta
Tiina Happonen
Jarmo Koskinen
Marjo Salovaara

Jaana Larsson 
   

Tuottaja 
Kamua Oy / Jaana Larsson  

 
Visuaalinen suunnittelu ja taitto 

Kamua Oy / Kirsi Pehkonen
 

Kuvat
Kuvatuottaja ja valokuvaaja Kamua Oy, Taina Ristikivi

Mediatalo Keskisuomalaisen valokuvaajat sekä valokuvaajat  
Akseli Muraja, Jetro Stavén, Pihla Liukkonen ja Linda Varoma. 
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