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Keskisuomalainen Oyj on tänään 30.9.2021 toteuttanut yrityskaupan, jossa se ostaa Hämeen Sanomat -
konsernin Aina Group Oyj:ltä. Kauppaan kuuluvat Hämeen Sanomat Oy:n, tytäryhtiö Ilves Jakelu Oy:n ja 
tytäryhtiö Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy:n koko osakekannat. 
 
Hämeen Sanomat Oy julkaisee Kanta-Hämeessä kahta 7-päiväistä sanomalehteä Hämeen Sanomia ja Forssan 
Lehteä sekä Hämeenlinnassa kaupunkilehti Hämeenlinnan Kaupunkiuutisia. Ilves Jakelut Oy harjoittaa Kanta-
Hämeessä sanomalehtien ja muiden tuotteiden varhaisjakelua. Hämeenlinnan Jakelupalvelu Oy suorittaa 
Hämeenlinnan alueella osoitteettoman suoramainonnan jakelua. 
 
Keskisuomalainen – konserni vuokraa Hämeen Sanomien käyttämät toimitilat jatkossa Aina Groupilta kuuden 
vuoden vuokrasopimuksella. Vuokravastuun maksimimäärä kuudelta vuodelta ilman indeksikorotuksia on 
900.000 euroa. 
 
Vuonna 2020 Hämeen Sanomat -konsernin liikevaihto oli noin 17,3 miljoonaa euroa, käyttökate noin 1,6 
miljoonaa euroa, liikevoitto noin 1,3 miljoonaa euroa, tilikauden tulos noin 0,8 miljoonaa euroa ja taseen 
loppusumma 7,2 miljoonaa euroa. Hämeen Sanomat -konsernilla on noin 400 työntekijää, joista noin 300 on osa-
aikaisia jakajia. Kokopäiväiseksi muutettuna konserni työllistää noin 200 henkilöä. 
 
Vuonna 2021 kauppa kasvattaa Keskisuomalainen -konsernin liikevaihtoa noin 4 miljoonaa euroa ja sillä on 
positiivinen vaikutus Keskisuomalainen -konsernin kannattavuuteen.  
 
Keskisuomalainen -konsernin ja Hämeen Sanomat -konsernin muodostaman kokonaisuuden pro forma -
liikevaihto vuodelta 2020 on noin 224,1 miljoonaa euroa, pro forma operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 
noin 10,4 Me ja pro forma operatiivinen vertailukelpoinen käyttökate 24,8 miljoonaa euroa. Pro forma -luvuissa 
Hämeen Sanomat -konserni on arvostettu FAS periaatteiden mukaisesti.  
 
Hämeen Sanomat -konsernin liiketoimintojen velaton arvo (enterprise value) on toteutetussa kaupassa 8.3 
miljoonaa euroa. Koko konsernin osakekannan arvo sisältäen mm. siirtyvät kassavarat on alustavasti arviolta 
14,8 miljoonaa euroa. Lopullinen maksettava osakkeiden kauppasumma määräytyy osakekaupan 
toteuttamispäivän perusteella.  
 
Keskisuomalainen Oyj rahoittaa kaupan kassavaroillaan. Kaupan toteuttaminen kasvattaa Keskisuomalaisen 
nettovelkaa velattomalla liiketoiminnan arvolla sekä vuokravastuun määrällä, yhteensä noin 9,2 miljoonaa 
euroa. 
 
Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33 
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