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YHTIÖKOKOUS

OSAKEREKISTERI

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous pidetään perjantaina 27.4.2018
Jyväskylän Paviljongissa osoitteessa Lutakonaukio 12, Jyväskylä

Yhtiön osaketietoja pitää Euroclear Finland Oy,
p. 020 770 6000, faksi 020 770 6658. Osaketietoja koskevia
asioita hoitaa Keskisuomalainen Oyj:ssä taloushallinto,
Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä. Yhteystieto: Tiina Happonen,
talouspäällikkö, Keskisuomalainen Oyj p. 050 3720 663.

OSINGONMAKSU
Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on 5 027 446 kpl ja A-sarjan
osakkeita 5 709 257 kpl eli yhteensä 10 736 703 kappaletta.
Yhtiön hallussa on omia osakkeita 25 850 kpl, niille ei makseta osinkoa.
Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 0,70 euroa osakkeelle. Osingon täsmäytyspäivä
on 2.5.2018 ja maksupäivä on 9.5.2018, mikäli hallituksen ehdotus hyväksytään.

TALOUDELLINEN
INFORMAATIO
Keskisuomalainen Oyj julkaisee vuonna 2018
puolivuosikatsauksen 22.8.2018.

Keskisuomalainen-konsernin tunnusluvut

10

Yleistä konsernista

16

Toimitusjohtajan katsaus

22

Sisällöt & digitaalisuus

32

Myynti & markkinointi

50

Vastuullisuus

58

Konsernin vuosi lukuina

120

Johtoryhmä

126

Hallitus

130

Organisaatiokaavio

131

A-osakkeen kurssikehitys

SIJOITTAJAINFORMAATIO
Sijoittajainformaatioon liittyvissä asioissa
yhteyshenkilönä toimii Keskisuomalainen Oyj:ssä
Tiina Happonen, talouspäällikkö, p. 050 3720 663.

Sähköinen vuosikertomus vuodelta 2017
on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa
www.keskisuomalainen.com kohdassa ”Sijoittajalle”.
Painetun vuosikertomuksen voi tilata yhtiöltä:
tiina.happonen@keskisuomalainen.fi
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Keskisuomalainen
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2017

2016

2015

2014

2013

Liikevaihto, Me

174,0

152,0

149,8

157,7

150,0

Liikevoitto, Me

14,4

11,3

13,6

14,4

13,9

Konsernin
tunnusluvut

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

174

• % liikevaihdosta
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, Me

me

14,4
LIIKEVOITTO

9,0

9,1

9,3

9,8

10,6

6,1

• % liikevaihdosta

10,1

6,6

6,5

6,8

4,1

14,5

7,9

7,7

8,6

4,6

• % liikevaihdosta
Tilikauden voitto ilman alaskirjauksia, Me

8,3
14,5

5,2
9,1

5,1
9,4

5,5
9,8

3,0
9,0

Oman pääoman tuotto (ROE), %

18,6

11,2

11,8

14,2

7,8

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

13,3

8,7

9,7

11,1

12,7

Omavaraisuusaste, %

48,4

43,3

42,7

39,0

35,4

3,5

14,7

3,5

6,5

24,1

• % liikevaihdosta

me

7,4
10,0

Tilikauden voitto

Bruttoinvestoinnit, Me

L I I K E VA I H T O

8,3
17,5

2,0

9,7

2,3

4,4

16,1

Taseen loppusumma, Me

181,9

178,6

164,4

168,3

174,8

Henkilöstö keskimäärin

1377

1185

1146

1210

1293

Osakekohtaiset tunnusluvut
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur

1,35

0,74

0,70

0,79

0,43

Oma pääoma/osake, eur

7,65

6,74

6,18

5,82

5,45

Osakekohtainen osinko, eur

*) 0,70

0,50

0,46

0,46

0,40

Efektiivinen osinkotuotto, %

7,2

6,6

5,6

5,2

4,5

Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)

7,2

10,3

11,8

11,3

20,7

Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys
• alin, eur

7,66

7,06

8,10

8,42

8,60

• ylin, eur

10,28

8,35

10,65

10,70

15,18

• keskikurssi, eur
Koko osakekannan markkina-arvo, Me

9,30

7,70

9,02

9,10

12,10

103,6

81,5

88,7

95,60

95,4

*) hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Bruttoinvestointeihin sisältyy myös investointien ennakkomaksut. *) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osingon määrästä.
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1

2

3

Lehdet ja
sähköiset mediat

Digipalvelut

Graafiset
tuotantopalvelut

4

5

6

Tutkimuspalvelut

7
Jakelu

Markkinointija viestintäpalvelut

8

Kiinteistöliiketoiminta

KONSERNIN
VA I K U T U S A L U E E T

Vahvasti valtakunnallinen.
Aidosti paikallinen.

IISALMI

KUOPIO

SEINÄJOKI

Painopalvelut

JYVÄSKYLÄ

PIEKSÄMÄKI

9

TAMPERE
HEINOLA
HÄMEENLINNA LAHTI

Tapahtumat
TURKU
TUUSULA
ESPOO
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VARKAUS

VANTAA
HELSINKI

TALLINNA

IMATRA
LAPPEENRANTA

FINNISH MEDIA GROUP

Mediatalo
Keskisuomalainen

Over a century
of experience.
Mediatalo Keskisuomalainen has a stable of top
Finnish brands, such as Keskisuomalainen, Savon Sanomat,
Etelä-Suomen Sanomat, Aamuposti, Keski-Uusimaa,
Helsingin Uutiset, Länsiväylä, Vantaan Sanomat,
Tamperelainen and Turkulainen. In addition to publishing,
the company has five printing plants and provides distribution,
marketing communications and research services.

62
N E W S PA P E R S A N D
D I G I TA L M E D I A S

O P E R AT E S I N O V E R

40 cities

1

2
Digital
services

Graphic
production services

REVENUE OF
174 MILLION
EUROS

4

5

6

COUNTRY’S
BIGGEST
N E W S PA P E R
PUBLISHER

Newspapers and
digital medias

Research
services

7

Distribution

Marketing and
communications
services

8

Real estate business

3
Print
services

9
Events

Keskisuomalainen is
a public media group.
ALMOST

It publishes 62 newspapers and
periodicals read by 2.6 million
consumers every week.

2 000
employees

Vahva tulos
vuonna 2017
Mediatalo Keskisuomalaisen liikevaihto oli vuonna 2017
korkeampi kuin koskaan aiemmin. Liikevaihto oli 174 miljoonaa euroa. Olemme kyenneet suomalaisten mediayhtiöiden
joukossa poikkeuksellisen vahvaan kasvuun viime vuosien
aikana.
Kasvanut liikevaihto yhdistyneenä kohentuneeseen kannattavuuteen paransi tulostamme merkittävästi edellisestä
vuodesta. Yhtiön operatiivinen tulos koheni tehostamisien
ansiosta ja tilikauden tulosta nostivat omaisuuserien myyntivoitot.
Tuloksen paranemiseen vaikutti merkittävästi Mediatalo
ESA:n hankinta ja integroiminen osaksi kokonaisuutta, mutta
tulos myös ilman Mediatalo ESA:n vaikutusta parani edellisestä vuodesta. Tilikauden tulokseen vaikutti myönteisesti muun
muassa kaupan yhteydessä Mediatalo Keskisuomalaisen
omistukseen päätyneiden Oikotie Oy:n osakkeiden myynnistä syntynyt myyntivoitto.
Yhtiön tulos per osake oli 1,35 euroa. Vahva tulos yhdessä edelleen parantuneen omavaraisuuden kanssa mahdollistavat vastuullisen osingonjakopolitiikkamme mukaisesti hyvän osingon. Hallituksen esitys osingoksi vuodelta 2017 on
0,70 euroa / osake, mikä on 0,20 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Huolimatta yhtiön osakkeen kurssin noususta efektiivinen tuotto osingon kautta mitattuna on pörssiyhtiöiden parhaimmistoa.

Tuotto osingon
kautta mitattuna
on pörssiyhtiöiden
parhaimmistoa.
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Uudistaminen
jatkuu edelleen.

me nimenomaisesti kiihdyttämään digitaalista liiketoiminYhtiön viime vuosien systemaattinen kasvustrategia on
taamme. Perinteisen liiketoiminnan osalta tehostaminen,
mahdollistanut myönteisen tuloskehityksen tilanteessa,
johon kasvanut kokonaisuus antaa entistä paremmat mahjossa perinteisen median liiketoimintaympäristö on ollut
dollisuudet, on keskeinen osa toimintaamme. Digitaalisespoikkeuksellisen haastava. Omistaja-arvon kasvattaminen
sa liiketoiminnassa pyrimme kasvattamaan järjestelmällierityisesti vahvan osinkotuoton kautta on mahdollistunut
sesti digitaalisten kuluttaja-asiakkaiden määrää.
kasvun kautta.
Mediatalo Keskisuomalainen pyrkii tulevaisuudessa
Yhtiö pyrkii tulevaisuudessa löytämään uusia kasvuaihivahvistamaan suhteellista asemaansa suomalaisessa meoita, jotta pystyisimme myös jatkossa huolehtimaan omisdiakentässä. OIemme valmiita edelleen tekemään yritysostaja-arvomme kehityksestä.
toja ja vahva taseemme antaa siihen myös mahdollisuuksia.
Yhtiö ei ole vielä onnistunut kasvattamaan riittävästi diYhtiö jatkaa myös taseensa tegitaalista liiketoimintaansa huolimatta
hokkaampaa hyödyntämistä erisiitä, että kasvu silläkin saralla on ollut
tyisesti kiinteistöjensä osalta. Tiihuomattavaa. Konsernimme puhtaat
Uuden organisaatiomallin
aidot digitaaliset tilaukset kasvoivat
ja strategian avulla pyrimme vistämme omaa toimintaamme ja
vapautamme aiemmin omassa käylähes 37 prosenttia ja konsernin omiskiihdyttämään digitaalista
tössä olevia kiinteistöjä kaupallisesti
tukseen siirtyneen digitaalisia näyttöliiketoimintaamme.
hyödynnettäväksi.
pintoja myyvän Esa Digitalin mediaYhtiön arvoissa korostuu entisesmyynti myös kasvoi vahvasti vuoden
tään vastuullisuus. Haluamme toimia
2017 aikana.
vastuullisesti omistajiemme ja henkiTulevissa linjauksissamme digitalilöstömme suuntaan. Huolehdimme myös ympäristövassen liiketoiminnan kasvattaminen on aivan keskiössä joka
tuullisuudesta. Erityisesti korostamme vastuutamme suhsuhteessa.
teessa asiakkaisiimme – niin kuluttajiin kuin mediamyynnin
Yhtiömme strategiaa ja johtamismallia uudistettiin
asiakkaisiin. Oikeutuksemme ja toimintamme merkitykselvuonna 2017 ja uudistaminen jatkuu edelleen. Strategian
lisyys muodostuu tai on muodostumatta asiakkaittemme
nimi ”Yhdessä uudistuen” kertoo osuvasti, mistä on kyse.
meihin osoittamasta luottamuksesta.
Rakennamme yritysostojen ja muun tekemisen myötä
Haluan kiittää yhtiön omistajia ja hallitusta luottamukmuodostuneiden uusien kyvykkyyksien varaan yhtiöllemsesta yhteisen yhtiömme asioiden hoitamisessa.
me uutta tulevaisuutta. Olemme uudistaneet voimakkaasti johtamismalliamme, jotta saamme koko mediatalon kokoV E S A- P E K K A K A N G A S KO R P I
naisuuden toimimaan mahdollisimman tehokkaasti.
Uuden organisaatiomallin ja strategian avulla pyrimtoimitusjohtaja

1.

Jatkamme lehden
kustantajana sekä
printissä että
verkossa.

Uusi strategiamme on

”Yhdessä uudistuen”

2.

Haemme kasvua
digitaalisesta
liiketoiminnasta
rakentamalla uusia
palveluita.

3.

Kasvamme
orgaanisesti tai
yritysostojen
kautta.

4.

Uudet kasvualueemme ovat
kiinteistöliiketoiminnassa
ja digitaalisissa
näyttötaulumedioissa.

KESKISUOMALAINEN.COM

21

VUOSIKERTOMUS 2017

Sisällöt &
digitaalisuus
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Toimituksissa täytyy
olla rohkeutta tehdä myös
juttuja, joita lukijat eivät
analytiikan perusteella
osaa odottaa.

Analytiikka auttaa

toimituksia
tuntemaan
lukijansa
Analytiikan avulla saadaan tietoa lehtien ja
verkkosisältöjen lukijakunnasta ja heidän
tottumuksistaan. Saatu data auttaa tarjoamaan lukijoita kiinnostavia sisältöjä keskitetymmin ja sopivien kanavien kautta. Etelä-Suomen Media Oy:n sisältöjohtaja Silja
Tenhunen kertoo, että analytiikkaa käytetään ennen kaikkea verkossa. Se on verkkotuotteiden tapa mitata reaaliajassa, mitä
tapahtuu. Printtimediasta saadaan analytiikkaa esimerkiksi lukijatutkimuksin.
Kun verkkoanalytiikka aloitettiin muutama vuosi sitten, toimitukset seurasivat paljon yksittäisten juttujen lukijamääriä. Nykyään mietitään lukutottumuksia, miksi ja
miten kauan sisältöjä luetaan, millä laitteilla ja mitä lukija tekee lukemisen jälkeen.
– Sen perusteella pohditaan, mikä saa
lukijan lukemaan seuraavan jutun ja millaisesta jutusta herää tarve kertoa kavereille ja jakaa se vaikka somessa, Tenhunen
pohtii.
Analytiikka paljastaa erilaiset lukijatyypit, ajankohdan, jolloin he lukevat mediaa
sekä kanavat ja sovellukset, joita he mieluiten käyttävät.
– On helppo tunnistaa erityyppisiä verkon käyttäjiä. On niitä, jotka aamulla heräävät, avaavat kännykän, sieltä Facebookin
tai Twitterin ja haluavat tietää, mitä maailmalla tapahtuu. Meidän täytyy miettiä, miten voisimme erottua heidän feedissään ja
tarjota heitä kiinnostavaa sisältöä.
Toinen lukijatyyppi haluaa aamulla avata
paperilehden, näköislehden tai lehden so-

velluksen, mutta tarttuu päivällä uutiskirjeeseen. Kolmas kulkee julkisilla töihin ja
hänellä on aikaa lukea sisältöä.
Verkkojulkaiseminen on muuttanut mediaa. Nyt päivässä on Tenhusen mukaan
useita ”prime timeja”. Median kulutuskello
ei ole kiinni vain siitä, milloin media julkaisee sisältöä, vaan myös siitä, miten ihmisten arki rytmittyy, ja milloin heillä on aikaa
lukea. Pienten lasten vanhemmilla on usein
oma hetki illalla puoli kahdeksalta ja heillä
on silloin aikaa paneutua vaikka pidempään
henkilöhaastatteluun.
– Kymmenen jälkeen illalla, kun urheilun sarjat ovat päättyneet, urheilusta kiinnostuneet nuoret miehet voi houkutella
lukemaan myös muuta sisältöä, Tenhunen
kertoo.
Lehtitalojen lisäksi myös kaupungit keräävät dataa, joka kertoo paljon sen asukkaista: mistä he ovat kiinnostuneita, onko
heillä auto tai löytyykö heiltä lemmikkejä.
– Esimerkiksi Etelä-Suomessa kaupunkeihin muuttaa jatkuvasti uusia asukkaita.
Ei riitä, että tarjoamme sisältöä vain heille, jotka ovat jo lukijoitamme, vaan käytössä olevan tiedon avulla voimme tavoittaa
myös uusia lukijoita.
Tenhunen sanoo, että toimituksissa täytyy olla rohkeutta tehdä myös juttuja, joita lukijat eivät analytiikan perusteella osaa
odottaa.
– Tieto siitä, kenelle tekee juttuja, auttaa toimitusta yllättämään lukijan, Tenhunen kiteyttää.
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”Oletko koskaan pysähtynyt
kaupungilla katsomaan
ohikulkijoita, miettinyt
keitä he ovat, mistä he ovat
tulossa ja minne menossa?
Kaupungilla pysähtyminen
on arjen analysointia. Kun
toimituksessa käytetään
analytiikkaa, on kyse
samasta asiasta kuin arjen
analysoinnissa: missä lukijat
asuvat, mistä he tulevat ja
mikä heitä kiinnostaa?”
Etelä-Suomen Media Oy:n
sisältöjohtaja Silja Tenhunen
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Uusi journalismi on

jatkuvaa
kehitystyötä
ja valintoja
Digitaalinen murros ei ole uutta journalismia. Uudistuminen on sanomalehti Keskisuomalaisen päätoimittaja ja Mediatalo
Keskisuomalaisen journalistisen johtajan
Pekka Mervolan mukaan jatkuvaa ajassa
kehittymistä, linjausta ja valintoja aiheista,
joista lukijat haluavat lukea.
– Meiltä toivotaan laajan uutispalvelun
tuottamista. Lukijat haluavat lukea uutisia
ulkomailta, kansallisesti ja paikallisesti.
Mervola sanoo, että uutispalveluna lehti on myös ajan säästäjä, sillä se kokoaa tarpeellisen tiedon yhteen pakettiin. Lukijan
ei itse tarvitse etsiä tietoa eri lähteistä.
– Paikallisilla lehdillä on etuna se, että
me kuuntelemme omia lukijoitamme todella tarkkaan ja tunnemme lukijamme. Myös
toimittajamme elävät samassa paikallisessa yhteisössä.
Paikalliset lehdet tarjoavat myös paikallisten uutisten lisäksi lukijan elämän omiin
murroksiin liittyviä ajankohtaisia juttuja
perheistä, työelämästä ja esimerkiksi rahankäytöstä.
Mervola sanoo, että tärkeintä on tarjota lukijoille heidän haluamaansa sisältöä.
Uutispäällikkö Keijo Lehdon vetämä työryhmä kehittää sanomalehti Keskisuomalaisen verkkolehden, sovelluksen ja näköislehden juttusisältöjen analytiikkaa ja
mittaamista.
– Mittaaminen on aivan toisella tasolla
kuin mitä se on ollut viime vuosina: Klikkien määrästä päästään lukuaikaan ja jutun
lukemisen tarkkuuteen ja siihen, miten erilaiset lukijat juttua ja digitaalista lehteämme lukevat. Tulevaisuudessa mittaamme

Kuuntelemme
omia lukijoitamme
todella tarkkaan
ja tunnemme
lukijamme.

digitaalisen lehtemme lukemista, emme
vain yksittäisen jutun klikkaamista. Mittaamme myös, kuinka pitkälle lukija juttua
luki ja mitä hän siitä piti.
Seuraavaksi toimituksessa lähdetään
mittaamaan näköislehden lukemista.
– Se antaa meille uutta tietoa paperilehden lukemisesta.
Analytiikan ja mittaamisen kehitysprojekti on valtava harppaus analytiikassa.
Tämä tuo Mervolan mukaan toimituksille nykyistä valtavasti parempaa tietoa siitä, mitä lukijat lehdeltä toivovat ja miten he
lehteä lukevat.
– Tämä on meille tämän vuoden tärkein
sisällön kehittämisen hanke ja pohja tulevien vuosien toimituksellisen työn kehittämiselle. Tämä on suuri asia, Pekka Mervola sanoo.
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Fotofinlandia 2018 -reportaasisarjassa voittajaksi valittiin helsinkiläinen lehtikuvaaja
Päivi Tuovinen. Hän työskentelee Helsingin Uutisten, Länsiväylän ja Vantaan Sanomien
valokuvaajana. Tuovisen kuvassa ammattilaiskehonrakentaja Roelly Winklaar poseeraa
ihailijoille, jotka ottavat hänestä kuvia kameroilla ja älypuhelimilla.

Vastuullisen journalismin
arvostus on nousussa.

Lukijat saavat ilmaista
tunteitaan Helsingin Uutisissa

Koko median voimalla
valeuutisia vastaan

Helsingin Uutisissa pilotoitiin teknologiaa, joka mahdollistaa uutisten synnyttämien tunteiden ilmaisemisen rakentavalla,
anonyymilla tavalla. NayaDaya®- sovellus
otettiin käyttöön tiistaina 24. lokakuuta.
– Verkkokeskustelut ovat kärjistyneet
kolmen viimeisen vuoden aikana etenkin voimakkaasti tunteita herättävien tapahtumien ympärillä. Kärjekäs ajatustenvaihto vieraannuttaa osan lukijoista
ja vääristää helposti käsitystä yleisestä

mielipiteestä, sisältöjohtaja Silja Tenhunen
Etelä-Suomen Mediasta sanoo.
Tenhusesta on kiinnostavaa nähdä, miten
lukijat reagoivat mahdollisuuteen ilmaista
juttujen herättämiä tunteita. Tunnedatan
analysointi osoittaa, minkälaiset aiheet ja
artikkelit herättävät eniten tunteita.
– Hyödyntämällä ihmisen koko tunneskaalaa nostamme päivänvaloon jotain sellaista, mikä on tähän asti ollut pimennossa,
Tenhunen toteaa.

Raivopaikallisuudella
herätetään keskustelua
Sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi
Vastuullisen journalismin merkin ensimmäistä kertaa 13. maaliskuuta. Muutkin
journalistin ohjeita noudattavat mediat
aloittivat laajan kampanjan, jonka tarkoituksena on viestiä, miten vastuullinen journalismi eroaa muusta viestinnästä.
– Vastuullisten medioiden täytyy muistuttaa ja avata jutunteon prosessia läpinäkyvämmäksi, jotta voimme kertoa, miksi
meihin kannattaa luottaa, sanoo sanomalehti Keskisuomalaisen varapäätoimittaja
Inkeri Pasanen.
Hän myöntää, että työ ei ole aivan help-

poa. Lukijoilla on vaihtelevia medialukutaitoja ja sosiaalinen media levittää myös
epäuskottavia sisältöjä nopeasti verkossa.
Facebook on jo ryhtynyt kitkemään ilmiötä
tarjoamalla käyttäjälle Related News –toiminnon. Se tarjoaa linkkejä vaihtoehtoisiin
artikkeleihin tai kyseenalaistaa levitetyn
aineiston oikeellisuuden. Lukija voi toiminnon avulla miettiä oman mielipiteensä asiaan.
Pasanen sanoo, että onneksi Fake News
– tai valeuutiset ja valemediat – ovat olleet
viime vuosina puheenaiheina.
– Suuri osa lukijoista osaa olla jo varpail-
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laan, ja selvästi vastuullisen journalismin
merkitys on kasvanut. Silloin kun media on
ansainnut lukijan luottamuksen, sitä osataan myös arvostaa.
Kampanjan koti on verkkosivu www.vastuullistajournalismia.fi.
– Sivustolla kerrotaan myös siitä, ettei
vastuullinen journalismi ole aina täysin virheetöntä, mutta se myöntää virheensä reilusti ja korjaa ne, JSN:n puheenjohtaja Elina Grundström sanoo.
Julkisen sanan neuvoston sääntelyn piiriin kuuluvat lähes kaikki suomalaiset tiedotusvälineet.
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Raivopaikallisuus on meidän juttu, sanoo
Helsingin Uutisten, Länsiväylän ja Vantaan
Sanomien vastaava päätoimittaja Mikko
Heino.
Ilmaisu ”Elämä on paikallista” on Heinon
mukaansa erittäin paikkansa pitävä.
– Jotta voimme olla oikeasti lukijoille läheisiä, meidän täytyy vaikuttaa jutuillamme
lukijan arkeen. Jos voimme herättää paikallisesti tunteita ja reaktioita sekä saamme
ihmiset toimimaan, olemme onnistuneet.
Näkökulman on Heinon mukaan aina ol-
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tava paikallinen, jotta se herättäisi tunteita
kaupunkilehtien lukijoissa.
Tällä hetkellä paikallisuus puree edelleen
printissäkin, mutta Heino muistuttaa, että
esitystapa tai kanava voivat vaihtua, paikallisuuden tarve ei.
– Kieli on osin suojellut meitä tähän asti
globaaleilta trendeiltä, mutta tilanne ei ole
enää sama. Kilpailemme lukijoiden ajasta, ei
pelkästään muiden medioiden kanssa, vaan
muunkin lukijaa kiinnostavan sisällön kanssa, Heino sanoo.
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Supersovellus
nykyaikaistaa näköislehtiä
Mediatalon Keskisuomalaisen 19 paikallis- ja aluelehteä saa
oman näköislehtisovelluksen.
– Kehitämme näköislehtien teknologiaa lukijoilta saadun
palautteen perusteella, sanoo tekninen projektipäällikkö
Jutta Iistamo-Javanainen.
Supersovellus yhdistää näköislehdet yhteen alustaan ja
mahdollistaa käytön sekä mobiililaitteilla että tietokoneella.
Lukijat pääsevät kirjautumaan uudistuneisiin näköislehtiin
kevään 2018 aikana.

DigiOnly-tilaajien
määrä halutaan tuplata

Laadukas päivittäisjournalismi toi

Uutissuomalaiselle
Suuri journalistipalkinto
-ehdokkuuden

Uutissuomalaisen
toimitus
Tarja Koljonen (vas.),
Antti Launonen,
Katri Nieminen,
Ari Helminen,
Iida Tiihonen,
Minna Harmaala,
Sari Vanninen ja
Matti Pietiläinen.

Uutissuomalainen on maamme kovimpia uutiskoneita.
Uutissuomalainen oli ehdolla vuoden 2017
journalistiseksi teoksi. Bonnierin Suuren
Journalistipalkinnon saajaehdokkaat julkistettiin 15. helmikuuta.
Palkintoraadin perusteluissa Uutissuomalaista kuvataan näin: "Seitsemän kirjoittavan toimittajan ja uutispäällikön toimitus
on heti ensimmäisenä toimintavuotenaan
noussut merkittäväksi osaksi yhteiskunnallista keskustelua.
Uutissuomalainen on kokoonsa nähden tuottanut erittäin suuren määrän uutisvoittoja ja muiden lainaamia juttuja",

perusteluissa sanotaan.
Väli-Suomen Media Oy:n toimitusjohtaja Ville Grahn iloitsee yhtiöön kuuluvan
Uutissuomalaisen ehdokkuudesta.
– Ehdokkuudet ovat harvinaista herkkua. Taustalla on varmasti Uutissuomalaisen menestyminen viime vuoden
uutisvoitoissa. Ehdokkuus kertoo, että yhteiskunnalliselle journalismille on tilausta,
Grahn kommentoi.
Kun katsotaan STT:n siteeraamien uutisvoittojen määrää, Uutissuomalainen
sijoittui viime vuonna kolmanneksi heti
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Ylen ja Helsingin Sanomien jälkeen 125
siteerauksellaan.
Uutissuomalaisen toimitus aloitti työnsä helmikuussa 2017. Toimitukseen kuuluu seitsemän toimittajaa sekä uutispäällikkö Matti Pietiläinen.
– On mukavaa, että nyt huomioidaan laadukasta päivittäisuutisjournalismia. Olen
ylpeä uutisvoitoistamme ja tiimistä, jossa
jokainen on sitoutunut kovan tason journalismin tekemiseen. Ilman vahvaa yhteistyötä menestys ei olisi mahdollista, Pietiläinen kommentoi.
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Uutissuomalainen on Mediatalo Keskisuomalaisen ja sanomalehti Karjalaisen
yhteinen uutistoimitus. Uutissuomalaisen
juttuja julkaisevat sanomalehdet Aamuposti, Etelä-Suomen Sanomat, Itä-Häme,
Karjalainen, Keskisuomalainen, Keski-Uusimaa, Länsi-Uusimaa, Savon Sanomat ja
Uusimaa sekä kaupunkilehdet Helsingin
Uutiset, Länsiväylä, Tamperelainen, Turkulainen ja Vantaan Sanomat.

Palkintojen saajat julkistettiin 14.3.

Mediatalo Keskisuomalaisessa halutaan tuplata tilattavien
lehtien puhtaiden digitilaajien määrä vuoden loppuun mennessä. Konsernin digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kirsi Hakaniemen mukaan kuluttajamyynti on aikaisemmin keskittynyt enemmän printin ja digitilausten yhteismyyntiin. Nyt
DigiOnly-projektissa haetaan koko konsernin laajuisesti uusia digitilaajia ja printistä luopuvia asiakkaita takaisin uutisten
pariin.
Lukijoita houkutellaan huippujutuilla somessa. Maksumuurin takana olevilla uutisilla sitoutetaan lukijaa lehden digitilaajaksi.
– Myös tilattavien lehtien toimitukset ovat alkaneet käyttää
työssään kaupallisia mittareita. Niiden avulla tarkastellaan,
millaisilla jutuilla lukija tilaa näytetilauksen kahdeksi viikoksi.
Yksi projektin tärkeistä vaiheista on Hakaniemen mukaan
saada digitilauksen maksanut asiakas aktiiviseksi lukijaksi.
– Jos lukija ei ole käyttänyt maksullista uutispalvelua tai
näköislehteä noin neljään päivään, kynnys luopua tilauksesta
kasvaa. Toivomme tietenkin lukijalta jatkotilausta.
Jo aiemmin kuluttajamyynnissä on otettu käyttöön markkinoinnin automaatio, joka tarjoaa automaattisesti lukijalle jatkoaikaa digitaalisen tilauksen parissa.
Tehokkaan DigiOnly-prosessin rakentaminen on myös toimitusten ja kuluttajamyynnin oppimis- ja koulutusprojekti.
– Tuplaaminen on tavoitteena haasteellinen. Tämä onkin
meillä koko konsernin strateginen projekti, Hakaniemi sanoo.

Lukijoita houkutellaan
huippujutuilla somessa.

Myynti &
markkinointi
VUOSIKERTOMUS 2017
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Valtakunnallisen
palvelukanavan
konsepti on Meks
Valtakunnallisen myynnin yksikkö Meks starttasi loppusyksystä 2017.
Valtakunnallisen palvelukanavan konseptia on rakennettu viime vuoden ajan ja loppusyksystä Meks esiteltiin myös asiakkaille. Meks-viestiä on viety asiakkaille ja
mediatoimistoille.
Asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita, mutta myöskin
yllättyneitä.
– Sitä on kiitelty, että valtakunnallinen asiakas saa palvelua nyt yhdestä paikasta ja tutulta asiakasvastaavalta,
sanoo konsernin kaupallinen johtaja Jaakko Lintunen.
Meksin palvelupaketti mediamarkkinoilla on erittäin
kattava.
– Meillä on eniten medioita lehtinimikkeillä mitaten,
laajat digimedian palvelut ja ulkomainonnan ratkaisut.
Ratkaisumme tavoittavat laajasti ja ne ovat kilpailukykyisiä, luettelee Lintunen syitä positiivisiin yllätyksiin.

Meks

– Viilaamme vielä asiakkaan palvelukokemusta ja sisäisiä prosessejamme sujuvimmiksi. Ensimmäisessä
vaiheessa tavoitteemme on saada tunnettuutta ja konsernin tuotteita tutuksi. Viestin lähtökohtana on mediabrändiemme vahva paikallisuus.
Meksin viesti on ”Mediaa koko Suomeen”. Se kiteyttää
Mediatalo Keskisuomalaisen palveluiden laajuuden tärkeimmillä markkina-alueilla.
Konsernin b-to-b markkinointipäällikkö Katja Lindman sanoo, että meksiläisten myyntitiimin fiiliksiä nostaa erityisesti se, että myyjä ei ole enää pelkästään printtilähtöisesti liikenteessä asiakkaiden luona. Mukana
myyntisalkussa ovat koko konsernin palvelut.
– Tämä on otettu hyvin vastaan ja se muuttaa myös
omaa työtämme asiakkaiden kanssa, Lindman sanoo.

Me tarkoittaa
paitsi Mediatalo
Keskisuomalaista,
myös yhdessä tekemistä.

Ks tarkoittaa paitsi
Keskisuomalaisia juuria,
myös koko Suomea
– valtakunnallisuutta.

Yksikön tavoitteena on tuoda konsernin koko
tuotevalikoima kiinnostavasti esille ja kasvattaa
mediatalon yrityspalvelujen valtakunnallista
tunnettuutta ja markkinaosuutta.
Yksikkö tavoittelee erityisesti valtakunnallisia asiakkaita.
Uusi myyntiyksikkö toimii osana mediamyyntiä
kaupallisen johtaja Jaakko Lintusen alaisuudessa.

Facebookja Googleasiantuntijoiden
määrä kasvaa

Googlen ja Facebookin rooli markkinoinnissa on kovassa kasvussa. Antti Hirvonen
aloitti syyskuussa 2017 sanomalehti Keskisuomalaisen digimarkkinoinnin myyntipäällikkönä. Hän on rakentanut Mediatalo
Keskisuomalaiseen konsernin digiyksikön
kanssa tiukan asiantuntijatiimin.
– Asiakkaamme kokevat, että Googlea
ja Facebookia tarvitaan markkinoinnis-
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sa. Kuitenkin se, miten niitä voi hyödyntää
omassa liiketoiminnassa, on vielä epäselvää. Tiimimme tehtävä on löytää oikeat kanavat asiakkaan tarpeisiin.
Facebook ja Google ovat osa Mediatalo Keskisuomalaisen markkinoinnin kokonaisratkaisuja. Niiden avulla asiakkaille tarjotaan laajempia markkinoinnin ratkaisuja.
Asiakkaat haluavat tänä päivänä tie-
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tää, miten markkinointi vaikuttaa ja millaisia tuloksia sillä saadaan. Hirvonen sanoo,
että tärkeintä on tietää, mihin tavoitteisiin
asiakas pyrkii. Asiakas voi hakea esimerkiksi liidejä, klikkauksia videoihin, brändinäkyvyyttä tai vaikkapa verkkokauppaostoksia.
– Google- ja Facebook-markkinoinnissa
vastaamme asiakkaan tavoitteisiin mittaamalla ja optimoimalla kampanjoita.

Sanomalehti Keskisuomalaisen myyntijohtaja Timo Vilpponen sanoo, että digitaalinen markkinointi on tuonut mediayhtiölle aivan uudentyyppisiä asiakkaita.
– Olemme avanneet näillä palveluilla
myös uusien valtakunnallisten asiakkaiden
ovia. Digitaalinen markkinointi on nyt selvästi kiinnostavin asia asiakkaidemme mielestä, Vilpponen sanoo.
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Tavoitteisiin
päästään optimoimalla
kampanjoita.

e
l
g
o
o
G
Millaisella otteella mediaväen pitäisi
mielestäsi katsoa digitalisaatiota?

”Digitalisaatio on
ennennäkemätön alusta
uusille innovaatioille”

Googlen maajohtaja Antti Järvinen
vastasi Mediatalo Keskisuomalaisen
kysymyksiin median, Googlen ja
digitalisaation vuorovaikutuksesta.

Google-bisnes on kasvava alue
mediatalossakin. Miten neuvoisit
meitä tällä matkalla?

Googlen ja maksullisen
median suhde on ollut
monimutkainen
ja monimuotoinen.
Mitä ajattelet tilanteesta?

Valtaosa tuotteistamme, kuten mainosalustamme,
Youtube ja Google Play, perustuvat tulonjakomalliin,
jossa partneri saa valtaosan tuloista. Jos kustantajan
tulovirrat eivät kasva, Googlekaan ei kasva. Siksi
partnerin kannattaa haastaa tiimejämme tekemään
parhaansa yhteisen taloudellisen edun nimissä.

Digitalisaatio on muuttanut
bisnestä ja kaikkien meidän
elämäämme. Mitä tulevia
trendejä näet edessäpäin?

Googlen lähtökohtana on yhtiön perustamisesta
saakka ollut tarve tuoda ja tehdä avoimen internetin
kaikki tieto käyttäjilleen löydettäväksi ja hyödylliseksi.
Me autamme käyttäjiämme löytämään relevantin
tiedon, kustantajia saamaan lukijoita ja tilaajia heidän
omille sivuilleen. Ilman monipuolista ja menestyvää
mediaa Googlekaan ei voi menestyä. Kustantajien ja
Googlen intressit ovat yhteneväiset. Yhteistyö ja
dialogi on molempien osapuolten etu.
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Tähän on helppo vastata: Koneoppiminen ja tekoäly
ovat suurimpia teknologiatrendejä lähivuosien aikana.
Ne muuttavat tapaamme tehdä työtä ja yksinkertaistavat
monia asioita, jotka ovat aikaisemmin olleet monimutkaisia.
Monet kustantajat käyttävät koneoppimista hyödyntäviä
työkaluja jo nyt. Ja nyt ollaan vasta alussa.
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Digitalisaatio on osoittautunut ennennäkemättömäksi
alustaksi uusille innovaatioille, bisnesmalleille ja palveluille.
Myös uutistoiminnassa erilaiset sovellukset ja notifikaatiot
tavoittavat lukijat välittömästi. Mobiilin merkitys on korostunut:
Analyysimme osoittavat, että jos verkkosivun latautuminen
mobiililaitteella kestää yli kolme sekuntia, asiakkaat poistuvat,
eivätkä jaksa odottaa. Tähän kehitimme kustantajien kanssa
AMP-teknologian, joka mahdollistaa lähes välittömästi
avautuvat artikkelit. Digitalisaatio vaikuttaa myös tulevaisuuden
osaamistarpeisiin. Konsulttiyhtiö McKinseyn raportin mukaan
Suomi kuuluu maihin, joilla on paljon voitettavaa, mitä tulee
teknologian vaikutuksesta työpaikkojen määrään.

Voiko suomalainen media
onnistua digitaalisilla markkinoilla
ja onko medialla riittäviä
valmiuksia tai osaamista
digitaaliseen menestykseen?

Digissä onnistuminen on enemmän kulttuuri- kuin
teknologiakysymys. Yksi onnistumisen edellytys on halu oppia
lisää. On myös tärkeää, että toimittajat voivat tehdä työtään
turvassa ja lehdistön vapaus nähdään tärkeänä. Reuters-instituutin
tutkimuksen mukaan suomalaisilla on korkea luottamus uutisiin ja
halukkuutta maksaa digitaalisista tilauksista. Kun nämä yhdistetään
tekniseen osaamiseemme ja infrastruktuuriimme, suomalaisilla
kustantajilla on kaikki edellytykset menestyä digitaalisessa
julkaisuympäristössä. Onnistuminen riippuu silti viime kädessä
lukijoista: Keskittymällä käyttäjään ja käyttäjän kokemukseen
menestytään kilpailussa kansainvälisten verrokkien kanssa.

Miten suomalaisyritykset pärjäävät
ylipäätäänsä digitaalisaatiossa?
Suomalaisilla yrityksillä on valtavasti kasvupotentiaalia.
Tutkimuksemme mukaan esimerkiksi joka kolmannella pk-yrityksellä
ei ole verkkosivuja ja vain 12 prosentilla on vahva läsnäolo verkossa.
Kuitenkin jälkimmäinen ryhmä kasvatti liikevaihtoaan vuoden sisällä
kahdeksan kertaa enemmän kuin ensimmäinen. Kannustan yrityksiä
pitämään tavoitteet korkealla: hyödynnetään verkkoa, ei vain
joillakin osa-alueilla, vaan koko liiketoimintamallin uudistamisessa.
Uskalletaan hakea uusia markkinoita Suomen ulkopuolelta sekä
kehitetään jatkuvasti osaamistamme.

Diginäytöt
rantautuvat
kaikkialle
Mitä on
ohjelmallinen
ostaminen?

Mediatalo Keskisuomalainen valtaa
mainosmarkkinoita digitaalisilla näyttötauluilla.

Ohjelmallinen ostaminen (programmatic buying)
tarkoittaa digimainonnan ostamista ja myymistä
ohjelmistoratkaisujen ja järjestelmien avulla.

Nesteen diginäytöt
(TNS Gallup Oy/2016)

Ostamisessa hyödynnetään automaatiota. Se tarkoittaa
myös mainonnan ostamista suoraan esimerkiksi Google
Adwords- tai Facebook-järjestelmistä. Mainontaa
ostetaan reaaliajassa ja sen ostamisessa hyödynnetään
dataa. Mainontaa on helppo kohdentaa ja optimoida.

Ohjelmallinen ostaminen tulee
tiiviimmin osaksi toimintaamme.

HUOMIOARVO JOPA

YLI 30 %

TAVOITTAVUUS NOIN

Digitaalista
mainontaa
ostetaan
ohjelmallisesti

Maailmalla iso osuus digitaalisesta mainonnasta on jo ohjelmallisesti ostettua.
Mediatalo Keskisuomalaisessa ohjelmallisen ostamisen osuus on vielä pieni, mutta
se on nousussa.
– Mainonnanhallinnanjärjestelmämme
muuttuu kesällä ja meillä ohjelmallinen ostaminen tulee syvemmin ja tiiviimmin osaksi omaa toimintaamme, sanoo digiyksikön
web-analyytikko Jaakko Mattila.
Valtakunnalliset asiakkaat ja mediatoimistot ostavat jo paljon ohjelmallisesti.
Digiyksikön digitaalisen mainonnan tuo-
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tepäällikkö Anne Selonen sanoo, että ohjelmallinen ostaminen on vakiinnuttanut
paikkansa omana ostokanavana.
– Näemme, että tämä mahdollistaa
meillekin uusia asioita. Seurannan ja uusien työkalujen avulla voimme optimoida, mistä saamme parasta tuloa. Se voi
tulla omasta myynnistä, Kärkimedia-verkostosta tai ohjelmallisen ostamisen kautta. Toimimme samalla tavalla kuin asiakas, joka optimoi, mistä saa laadukasta
mainontaa parhaaseen hintaan, Selonen
sanoo.
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7,2 miljoonaa
BRUTTOKONTAKTIA / KK

Digitaalinen ulkomainonta eli DOOH (Digital Out of Home) on noussut tehokkaaksi
vaihtoehdoksi perinteisten mainosratkaisujen rinnalle. Sen tutkittuja kilpailuetuja
ovat hyvä tavoittavuus, kohdennettavuus
ja kustannustehokkuus. Mediatalo Keskisuomalainen onkin viimeisen vuoden aikana laajentanut digitaalisten näyttötaulujen
liiketoimintaansa yhdessä tytäryhtiönsä
Esa Digital Oy:n kanssa. Tavoitteena on näkyä entistä paremmin siellä, missä kuluttajat liikkuvat.
Esa Digital Oy:n toimitusjohtaja Esa
Rimpiläisen mukaan Mediatalo Keskisuomalainen on digitaalisen ulkomainonnan
liiketoiminnassa edelläkävijä verrattuna
muihin suomalaisiin mediataloihin. Sen sijaan ulkomailla digitaalisia näyttöpintoja hyödynnetään monipuolisemmin ja monessa maassa diginäytöt ovat rantautuneet
kaikkialle kuluttajien keskelle niin vaatekauppoihin kuin lentoasemillekin.
– Esimerkiksi englantilaisissa vaatekaupoissa kuluttajien ei tarvitse enää hikoilla sovituskopeissa, vaan he voivat halutessaan sovittaa vaatteita digitaalisen
näyttöpinnan kautta, Rimpiläinen kertoo.
Mediatalo Keskisuomalainen tarjoaa
mainostajille tehokkaita diginäyttöpintoja koko Suomen alueella. Pelkästään Neste-asemien mittarikentillä sijaitsevia digitaalisia näyttötauluja on tällä hetkellä noin
kahdella sadalla Neste-asemalla. Lisäksi 15
maantielle näkyvää Big One -ulkonäyttöä
tavoittaa autoilijat vilkkaasti liikennöityjen teiden varsilla sekä Neste-asemien läheisyydessä. Shoppailijat puolestaan näkevät diginäyttöjen mainoksia jo seitsemässä
kauppakeskuksessa. Tavoitteena on ottaa
käyttöön myös ohjelmallinen ostaminen.
– Suunnittelemme ohjelmallista ostamista Nesteen diginäyttötauluille. Keskustelut ovat jo käynnissä ja näyttää siltä, että
tarjoamme Suomen diginäyttöbisneksessä ensimmäisenä ohjelmallisen ostamisen
mahdollisuutta, Rimpiläinen kertoo.
Digitaalisten näyttöpintojen teknologia kehittyy nyt nopeasti. Mediatalo Keskisuomalainen ottanee pian ensimmäiset
askeleensa kohti 3D-näyttöjä, joiden kautta kuluttajille pystytään tarjoamaan uusia
elämyksiä mainoksen muodossa vaikkapa
päivittäistavarakaupassa.
– Uskon, että jatkossa elämykset ja interaktiivisuus ovat suomalaisillekin kuluttajille tärkeitä asioita – myös mainosratkaisuissa.

Hyvä kumppanuus
on sitä, että
toimitaan samalla
aaltopituudella.
Yksi mediatalo
ja monta ratkaisua

Kuopio Wine Festival

Arvostaa hyvää
kumppanuutta
Osuuskauppa Peeässän omistama Kuopio
Wine Festival on yksi Savon alueen suurimmista ruoka- ja viinitapahtumista, joka houkuttelee noin 35 000 kävijää vuosittain kesäiseen Kuopioon. Tapahtumassa nähdään
joka vuosi myös kattava kotimainen artistikattaus sekä ainakin yksi ulkomaalainen
tähtiesiintyjä.
Kuopio Wine Festivalien vuoden 2018
teemana on ”Kaukaa idästä”, joka tuo yhteen aasialaisen keittiön ja eri maiden viinit. Ruokalistalla nähdään muun muassa
korealaista Gochujang-maustettua possua, thaimaalaista mausteista keittoa ja
japanilaista juustokakkua, joiden makupareina toimivat Riesling-viinit, kesäisen kepeät roseeviinit sekä laadukkaat

punaviinit.
– Yhdistelmät ovat eksoottisia, joten luvassa on varmasti monelle uusia elämyksiä, Osuuskauppa Peeässän ryhmäpäällikkö Mikko Rosendahl lupaa.
Tämän kokoluokan festivaali vaatii Kuopio Wine Festivalien nelihenkiseltä markkinointitiimiltä tarkkaa suunnittelua ja aikataulujen hallintaa, sillä jokainen tiimiläinen
tekee tapahtumajärjestelyä oman päätyönsä ohessa. Ensi vuoden teemasuunnittelu on Rosendahlin mukaan jo käynnissä. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä
itse ja siksi tiimin luottokumppanina toimii
Savon Media Oy ja Mediatalo Keskisuomalaisen markkinoinnin ja viestinnän yhtiö
Kamua Oy.

Kamua on suunnitellut jo viiden Kuopio
Wine Festivalien teeman visuaalisen ilmeet, verkkosivustot, markkinointiaineistot sekä tekstisisältöjä. Osuuskauppa Peeässän ryhmäpäällikkö Mikko Rosendahlin
mielestä hyvä kumppanuus on sitä, että toimitaan samalla aaltopituudella.
– Kaukaa idästä -teemasta pidimme yhden aloituspalaverin Kamuan kanssa. Sen
jälkeen saimme ehdotuksen ilmeestä ja se
vastasi täysin kaikkia odotuksiamme. Näin
sen pitääkin mennä. Arvostamme sitä, että
pitkäaikainen kumppanimme ymmärtää
meitä, Rosendahl sanoo.
Kamualla Kuopio Wine Festivalien asiakkuudesta vastaa projektipäällikkö Tomi
Riipinen.
– Meillä Kuopio Wine Festivaleja tehdään isolla ylpeydellä. Pyrimmekin joka
vuosi pistämään vielä vähän edellisvuotta paremmaksi. On mukavaa, että se näkyy
näin hyvin asiakkaallemme, Riipinen sanoo.
Myös Mediatalo Keskisuomalaiseen
kuuluva Savon Media Oy on tehnyt Kuopio Wine Festivalien kanssa hyvää yhteistyötä jo usean vuoden ajan. Savon Median aluemyyntipäällikkö Tuomas Huuskon
mukaan ison mediatalon yksi suurimmista
vahvuuksista on se, että se pystyy tuottamaan asiakkailleen monentyyppisiä markkinointiratkaisuja: printtiä ja digiä sekä
kaikkea siltä väliltä.
– Kuopio Wine Festivalien kanssa olemme tehneet paljon digikampanjoita sekä Savon Sanomien verkkosivuille että mobiiliin.
Savon Sanomien kesälehdessä festivaaleilla puolestaan on perinteinen mainospaikka. Molemmilla ratkaisuilla saamme tehostettua asiakkaamme lipunmyyntiä, Huusko
sanoo.

Saan tarvittaessa koko
markkinointiimme
liikettä yhdellä
puhelinsoitolla.

Meidän Katsastus keskitti

markkinointinsa
Mediatalo
Keskisuomalaiselle
Jyväskyläläinen katsastusasema Meidän
Katsastus hoitaa noin 75 prosenttia markkinoinnistaan Mediatalo Keskisuomalaisen
kanssa.
Meidän Katsastus on toiminut Jyväskylässä vuodesta 2009 lähtien yrittäjä Jarno Viinikaisen osaavissa käsissä. Viinikainen itse on tehnyt katsastusalan töitä jo
vuodesta 1995 lähtien.
Jyväskylässä katsastusasemien kilpailu
käy erityisen kuumana ja se näkyy Viinikaisen mukaan alhaisena hintatasona kuluttajille. Markkinoinnilla sekä ammattitaitoisella katsastuspalvelulla Meidän Katsastus
on kuitenkin onnistunut saamaan hyvän ja
vakiintuneen asiakaskunnan.
– Markkinoinnin näkökulmasta ei ole
aina helppoa ymmärtää, mikä saa asiakkaat

liikkeelle. Viime vuonna tehokkaasti toiminut suorakirje ei välttämättä toimikaan
tänä vuonna. Silloin on taas keksittävä uusia ideoita – niitä odotan myös markkinoinnin kumppanilta, Viinikainen sanoo.
Meidän Katsastus on keskittänyt suurimman osan markkinoinnistaan Mediatalo
Keskisuomalaiselle. Yritys on ottanut käyttöönsä lähes kaikkia konsernin markkinoinnin palveluita kuten visuaalista suunnittelua ja ilmeuudistusta, painopalveluita,
nettisivujen sisällöntuotantoa ja -ylläpitoa, videotuotantoa, lehti-ilmoittelua sekä
Google AdWords- ja Facebook-mainontaa. Viinikaisen mielestä markkinointipalveluiden keskittäminen on yrittäjälle suuri
etu, sillä markkinoinnin kustannukset pysyvät silloin paremmin hallinnassa.
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– Nyt saan tarvittaessa koko Meidän Katsastuksen markkinointiin liikettä yhdellä puhelinsoitolla. Lisäksi tuttujen
yhteyshenkilöiden kanssa toiminta on sujuvaa, kun he jo tuntevat minut ja Meidän
Katsastuksen liiketoiminnan, Viinikainen
sanoo.
Google AdWords -mainonta on tuonut Meidän Katsastukselle erityisen hyviä tuloksia. Niissä etuna on myös mitattavuus. Meidän Katsastus kokeili
hiljattain myös perinteistä kuponkikampanjaa, jossa asiakas sai alennuksen katsastuspaketista leikkaamalla kupongin
talteen sanomalehti Keskisuomalaisesta. Lopputulos oli, että Google AdWordsin ja kupongin konversiohinta oli yllättäen
lähes sama.
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Lahden Talot:

Markkinajohtajankin
on uudistuttava
Päijät-Hämeen vuokra-asuntomarkkinoilla kilpailutilanne on kiristynyt, mutta Lahden Talojen asunnot ovat edelleen haluttuja vuokrakohteita. Käyttöaste on pysynyt
pitkään korkeana, viime vuonna se oli 98,4
prosenttia. Toimitusjohtaja Jukka Anttonen sanoo, että keskeiset syyt kilpailussa
menestymisessä ovat Lahden Talojen asuntojen kohtuuhintaisuus sekä strateginen
linja uudistua.
– Haluamme pysyä edelleenkin markkinajohtajana, Anttonen sanoo.
Lähtökohta markkinoiden ykköspaikalle
on Anttosen mukaan hyvä. Yhtiö yhdistetään asiakkaiden mielissä kohtuuhintaiseen
asumiseen, luotettavuuteen ja turvallisuuteen.
– Toinen puoli on se, että saamme viestimme halutulla tavalla läpi asiakkaillemme
ja ympäristöön. Meillä on ollut tarve uudistaa viestejä, freesata ilmettä ja alleviivata palvelunäkökulmaa toiminnassamme.
Tässä työssä olemme hyvässä prosessissa uuden kumppanimme kanssa, Anttonen
sanoo.
Lahden Talot on käyttänyt markkinointiinsa Etelä-Suomen Sanomia ja paikallisia kaupunkilehtiä. Vuoden 2018 alusta markkinoinnin ja viestinnän uudistusta
on suunnittelemassa myös uusi kumppani,
Mediatalo Keskisuomalaisen markkinointiviestinnän yhtiö Kamua.
Uudistumisprosessi näkyy myös muualla kuin markkinoinnissa. Lahden Talot on
investoinut uudisrakentamiseen ja perusparantamiseen reippaasti ja näiden investointien arvo vuonna 2017 oli yhteensä
noin 30 miljoonaa euroa.
Yhtiö on panostanut vihreämpään vuokra-asumiseen. Kuntarahoituksen ensimmäiset Vihreällä rahoituksella rakennetut
asuinrakennuskohteet ovat valmistuneet.
Kolmevuotinen Luukuta Oikein -lajittelukilpailu pienensi sekajätteen määrää 30 litrasta per asukas 23,6 litraan. Asukkaita ympäristöasioihin aktivoiva kilpailu MiniMoi!
vähensi ensimmäisen puolen vuoden aikana CO2-päästöt 96 kiinteistössä 77 tonniin.

Kaupan liitto
Keskon pääjohtaja Mikko Helander on
Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja
vuonna 2018. Kaupan liitto edustaa
elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa.

Kauppa työllistää noin
300 000 henkilöä Suomessa.
Kaupan liiton piirissä on
noin 7 000 jäsenyritystä, ja
se edustaa sekä vähittäisettä tukkukauppoja
elinkeinopolitiikassa ja
työmarkkinaedunvalvonnassa.

Kauppakin elää paikallisuudesta –

Kauppakeskusten
yhteyteen julkisen
sektorin palveluita
Vaikka pienillä paikkakunnilla on vaikeaa
ylläpitää palveluita, muistuttaa Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos, Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen jäsen ja Keskon pääjohtaja Mikko
Helander, että tilanne kauppaverkoston
osalta on Suomessa hyvä.
– Meillä on edelleenkin hyvät ja laadukkaat kauppaverkostot, vaikka Suomi on iso
ja harvaanasuttu maa. Olemme tässä suhteessa Suomessa etuoikeutettuja.
Suomi kuitenkin polarisoituu kovaa
vauhtia, ja asutus on keskittymässä kasvukeskuksiin. Helanderin mielestä tästä kehityksestä käydään yllättävän vähän yhteiskunnallista keskustelua.
Pienemmillä paikkakunnilla tulee Helanderin mukaan jatkossakin olemaan haastei-

ta huolehtia peruspalveluista. Kyse ei ole
pelkästään kauppapalveluista, vaan myös
muista ihmisille tärkeistä palveluista. Helander toisaalta uskoo, että ongelma voi
synnyttää uusia toimivia ratkaisuja.
– Kauppojen yhteyteen tuodaan jo nyt
enemmän julkisen sektorin palveluita.
Meidän K-ryhmässämme on paljon onnistuneita hankkeita, joissa uuden kauppakeskuksen yhteyteen tulee esimerkiksi kirjasto- ja terveyspalveluita. Toivon, että tämä
kehitys jatkuu tiiviissä yhteistyössä julkisen sektorin kanssa.
Kaupan alan viimeaikojen suurin murros
oli aukioloaikojen vapauttaminen. Helander näkee muutoksen positiivisena.
– Tämä helpottaa ihmisten arkea ja elämää. Kaupassa muutos on iso, sillä ku-
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luttajat käyvät myöhemmin kaupassa ja
sunnuntaista on tullut merkittävä kauppapäivä. Monelle liikkeelle kaupan alalla sunnuntai alkaa olla tärkeämpi kauppapäivä
kuin arkipäivät.
Helander näkee kaupan alan aukioloaikojen olevan hyvä osoitus siitä, että yhteiskunnassa puretaan säätelyä.
– Vaikea nähdä, että tässä olisi ollut häviäjiä, päinvastoin. Tästä on syntynyt 2 000
uutta työpaikkaa. Työntekijöille on tarjolla
erilaisia työaikoja, jotka sopivat omaan elämäntilanteeseen.
Maailmalla näkyvä vahva lähikauppatrendi vahvistui Suomessa Keskon käsissä,
kun Suomen Lähikauppa Valintataloineen
ja Siwoineen siirtyi Ruokakeskon omistukseen keväällä 2016.
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Mediatalo
Keskisuomalainen
on kasvanut yhdeksi
Suomen suurimmista
mediataloista.
Ilolla olen pannut
merkille Mediatalo
Keskisuomalaisen
arvokkaan työn ja
tiedän, että tätä työtä
arvostetaan muuallakin,
Mikko Helander sanoo.

Helander niputtaa lähikauppatrendin
ja polarisoitumisen yhteen. Yhä useampi
kotitalous on pieni ja autottomien nuorten määrä lisääntyy. Globaali maailma
saa meidät arvostamaan lähellä olevia
asioita.
– Siwojen ja Valintatalojen osto on meillä Keskolla ylittänyt odotukset. Kuluttajat
ovat ottaneet muutokset hyvin vastaan.
Kun kauppiasyrittäjät ovat ottaneet liikkeet haltuunsa, ovat myynnit nousseet yli
15 prosenttia. Se on vahva viesti suomalaisilta kuluttajilta, että he pitävät uusista ja
hienoista lähikaupoista.
Lähikauppatrendin rinnalla hypermarketit porskuttavat hyvin. Helander näkee,
että molemmilla on omat roolinsa. Lähikauppa palvelee arkiostoksilla, hypermar-

KESKISUOMALAINEN.COM

45

ketteihin lähdetään isommille ostoksille.
– Myös rajanveto kahviloiden, ravintoloiden ja ruokakauppojen välillä hämärtyy.
Meiltä saa salaatteja ja valmisannoksia,
useassa paikassa ne voi jo nauttia paikan
päällä.
Kaupan alan kasvua vauhdittaa talouden muutos parempaan suuntaan. Helander muistuttaa, että kuten muutokset
yleensäkin, tämäkään ei ole syntynyt itsestään. Helander kiittää yhteistyötä, johon
on osallistunut elinkeinoelämä, hallitus ja
ammattiliitot.
– Toivon, että jatkamme yhteisellä linjalla eteenpäin ja teemme rohkeita muutoksia
yhteiskunnassa. Nämä muutokset varmistavat, että talous kehittyy oikeaan suuntaan jatkossakin, Mikko Helander sanoo.
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Datasta lisää
älykyyttä
kuluttajamarkkinointiin

Digitaaliset tuotteet
laventavat asiakaspohjaa

Mediatalo Keskisuomalaisen kuluttajamyynnin
strategiahankkeessa rakennetaan
kohdistetumpia viestejä asiakkaille.

– Tarvitsemme enemmän asiakasymmärrystä tavoittaaksemme kuluttajat heille sopivilla tuotteilla ja viesteillä, sanoo Mediatalo Keskisuomalaisen kaupallinen johtaja
Jaakko Lintunen.
Ihmisten mediakäyttötottumukset ovat
erilaistuneet, joten pääsääntöisesti kuluttajamarkkinoinnin viestitkin kannattaa
suunnata tarkemmin kuin isoille massoille. Jatkossa viestejä ja tuotteita sopeutetaan entistä enemmän asiakasryhmän tarpeiden mukaan.
Perinteisesti iän on ajateltu olevan merkittävä lukijoiden jaottelutapa, ja Lintunen
sanoo, että joissakin asioissa se pätee edelleenkin.

– Tiedämme, että printtilehden tilaajien keski-ikä on noussut, mutta printin lukija käyttää usein myös digitaalisia kanaviamme.
Iän rinnalle kuluttajamarkkinointi saa
laajan joukon muuttujia, näitä ovat muun
muassa lukijan omat kiinnostuksen kohteet. Erilaiset tavat käyttää mediaa jakavat
mediankäyttäjät eri mediankäyttötyyppeihin. Lintunen sanoo, että jatkossa tämä
data ja siitä saatu asiakasymmärrys muuttaa kuluttajamarkkinoinnin tapaa.
– Voi sanoa, että tuomme lisää asiakasymmärrystä kuluttajamarkkinointiin. Tällä
haluamme tavoittaa potentiaalisia asiakkaita paremmin kohdistetulla tarjoamalla.
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Tietoa kuluttajan kokemuksista voidaan
hyödyntää myös asiakaspalvelun, sisällöntuotannon, tuotteistuksen ja konsernin
palvelutarjooman kehittämisessä.
Lintunen sanoo, että kehittyäkseen mediatalon pitää tietää, mikä tehtävä heillä on
ihmisten elämässä ja varmistaa, että täytämme tämän tehtävän paremmin kuin kilpailijat.
– Kysymyksen siitä, kuinka hyvin opimme ymmärtämään asiakkaitamme, voi tiivistää siihen, kuinka paljon enemmän meillä on digitaalisia asiakkaita viiden vuoden
päästä verrattuna paperilehden huippuvuosiin. Tämä on merkittävin asia ja suurin
tehtävä tulevaisuudessa.
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Kuinka paljon
enemmän
meillä on digitaalisia
asiakkaita viiden
vuoden päästä?

Keski-Suomen Median myyntipäällikkö
Jani Ylönen sanoo, että monet asiakkaat
haluavat tänä päivänä keskittää markkinointiostojaan.
– Haluan rakentaa luottamuksellista
asiakassuhdetta, jolloin asiakaani tietää,
että hänen oma yhteyshenkilönsä miettii
asiakkaan lähtökohdista markkinointia kokonaisuutena ja aidosti asiakaslähtöisesti.
Asiakaslähtöisyys tarkoittaa oikeaa ymmärrystä siitä, millä keinoin asiakas pääsee
tavoitteisiinsa. Myynnin täytyy tuoda pkyrityksiin lisää laajaa markkinointiviestinnän ymmärrystä.
– Jos emme kykene tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa, olemme varmasti ulkona
kuvioista.
Myyjän rooli on muuttunut Mediatalo
Keskisuomalaisessa enemmän asiantuntijan tai konsultin roolin suuntaan. Ylönen
sanoo, että myyjän on oltava entistä paremmin perillä asiakkaansa markkinoinnin
arjesta ja liiketoiminnasta. Hän tiivistääkin
haastavan paketin: Asiantuntijalta vaaditaan ymmärrystä markkinoinnin kokonais-
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ratkaisuista, Mediatalon omista tuotteista
ja palveluista sekä asiakkaan liiketoiminnasta ja sen tavoitteista.
Tämä paketti vaatii myyntihenkilöstöltä
entistä enemmän. Ylönen sanoo pitävänsä ammattitaitoaan yllä lukemalla ja seuraamalla esimerkiksi blogeja eri kanavista.
– Tämä vaatii myyjältä myös jatkuvaa itseopiskelua. Varsinkin digitaalisissa tuotteissa.
Hän itse on innostunut digitaalisesta
markkinoinnista ja näkee siinä isoja mahdollisuuksia. Yksi näistä on se, että uusilla tuotteilla on saatu laajennettua asiakaspohjaa.
Esimerkkinä Ylönen nostaa jyväskyläläisen it-palveluyritys Inmicsin, jonka monikansallinen teleoperaattori Telia juuri osti.
– Pelkällä printtituotteella meillä ei olisi
asiakassuhdetta Inmicsin kanssa. Nyt tarjoamme heille muun muassa sosiaalisen
median markkinointia, Google Adwordsia, kampanjoiden laskeutumissivuja, tutkimuspalveluita ja asiakaslehden tuottamista.
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Kiinteistöliiketoimintaa kehitetään

reippaasti
uudeksi
kivijalaksi
Mediatalo Keskisuomalainen rakentaa
kiinteistöliiketoiminnasta uutta kivijalkaa
toiminnalleen. Konsernin uuden strategian mukaisesti liiketoiminnasta saatavat
vuosittaiset tuotot halutaan moninkertaistaa.
Tietohallinnon ja kiinteistöjen johtaja Antti Torila sanoo, että uusia rahavirtoja haetaan muun muassa nykyisiin tiloihin sijoittuvista ulkoisista vuokralaisista ja
uudisrakentamisesta konsernin nykyisille
tonteille.

– Esimerkiksi Vuorikadulla Kuopiossa
on uusi vuokralainen ja Ilmarisentiellä Lahdessa neuvottelut ovat käynnissä uuden
vuokralaisen kanssa. Tätä kautta saamme
nopeaa tuottoa ilman uusia investointeja,
Torila kertoo.
Konsernilla on rakentamatonta tonttimaata ja kaavamuutoksilla haetaan mahdollisuutta aluekehitykselle.
– Kaavamuutokset mahdollistavat tonttien laajemman kehittämisen ja rakentamisen.

Liiketoiminnasta saatavat
vuosittaiset tuotot
halutaan moninkertaistaa.
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Uudisrakentamista
tonteille
Mediatalo Keskisuomalainen on
kiinnostunut kaavamuutosten
mahdollistamasta aluekehityksestä
ja uudisrakentamisesta.

Tehokkaampia
neliöitä
Konsernin oman liiketoiminnan
tilantarve on pienentynyt, sillä työn
luonne on muuttunut, henkilöstöä
on vähemmän ja nykyisin tilantarve
mitoitetaan eri tavalla.

Tarjoamme ylimääräistä tilaa
vuokralle ulkopuolisille tahoille.

Uudenlaiset
tilatarpeet
Konsernin strategia korostaa
yhdessä tekemistä.
Myös tilojen täytyisi taipua
uudenlaiseen toimintaan, kuten
mahdollistaa paikasta riippumattoman
työskentelyn ja projektityöskentelyn.

Vastuullisuus
VUOSIKERTOMUS 2017
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Älyteknologia
auttaa säästämään
ympäristöä.

EU:n tietosuoja-asetus

Henkilötiedot
hyvässä tallessa
Vuonna 2016 hyväksytty EU:n tietosuojaasetus astuu voimaan 25.5.2018 kahden
siirtymävuoden jälkeen.
EU:n tietosuoja-asetuksen päätavoitteena on vahvistaa ihmisten oikeuksia ja
yksityisyyttä siten, että henkilötietojen keräilyä ja käsittelyä määritellään sekä valvotaan tarkasti. Huolellisen henkilötietojen
käsittelyn ansiosta henkilötiedot pysyvät
hyvässä tallessa eivätkä päädy rikollisten
käsiin, jotka kauppaavat tietoja esimerkiksi
identiteettivarkaille. Yritys voi saada tietosuoja-asetuksen rikkomisesta sakon, joka
voi olla jopa 20 miljoonaa euroa tai neljä
prosenttia yrityksen liikevaihdosta.
Yrityksissä joissa henkilötietojen käsittely on laajamittaista ja säännöllistä on palkattava tietosuojavastaava neuvomaan ja
valvomaan asetuksen noudattamista. Keskisuomalainen-konsernin tietosuojavastaava Marjo Salovaaran mukaan Keskisuomalainen-konserni suhtautuu asetukseen
vakavasti ja siksi velvollisuuksiin on varauduttu hyvin. Henkilöstön kouluttaminen
aloitettiin kolmen videon sarjalla ja tietosuojatenteillä jo syksyllä 2017.
– Videoissa kerrotaan työntekijöille
muun muassa tietosuoja-asetukseen liittyvät perustiedot sekä velvollisuudet, jotka
kuuluvat konsernin lisäksi kaikille työntekijöillemme. Videoiden katsomisen jälkeen
työntekijät suorittivat jokaisesta videosta
lyhyet tietosuojatentit, jotka oli saatava hyväksytysti läpi, Salovaara kertoo.

Nollajäteprojektilla
ympäristön hyväksi
Lehtiseppien painoissa nollajäteprojekti
on tehty yhteistyössä Paperinkeräys Oy:n kanssa.

Mediatalo Keskisuomalaisen painoissa
kiinnitetään huomiota kierrätykseen ja
ympäristöön.
Nollajäteprojekti on pienentänyt loppusijoitukseen eli kaatopaikalle päätyvän
jätteen määrän painoissa nollaan. Painotaloissa onkin onnistuttu kierrättämään
yli 95 prosenttia syntyneestä jätteestä
ja hyödyntämään loput esimerkiksi polttamalla.
– Mediatalo Keskisuomalaisessa on panostettu syntypaikkalajitteluun ja koulutettu henkilökuntaa sekä annettu tietoa,
mitkä jätteet menevät mihinkin astioihin
ja jätevirtoihin, Paperinkeräys Oy:n avainasiakaspäällikkö Markus Närhi kertoo.
Eniten painoista syntyy kierrätyspaperijätettä. Paperihylky eli makulatuuri päätyy

eristeteollisuuden tai kierrätyskuitua käyttävien paperitehtaiden raaka-aineeksi.
– Paperikuitu kiertää viidestä kuuteen kertaa prosessin läpi, kunnes pienenee niin paljon, että seuloutuu pois, Närhi
sanoo.
Kierrätykseen menee painojen ja kiinteistöjen jätteistä muun muassa sanomalehtipaperi, keräyspaperi, pahvit sekä
käytetyt alumiiniset painolevyt. Hyödyntämiseen taas sisältyy biojäte, energiajäte,
poltettava jäte sekä vaarallinen jäte, kuten
painomusteet ja kemikaalit.
Painotaloissa käytettävä älyteknologia
on apuna myös jätehuollossa. Esimerkiksi
silppupuristimeen on kytketty SIM-kortillinen älylaite ja sensoreita, jotka mittaavat
kontin täyttöä. Älyteknologia auttaa sääs-
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tämään ympäristöä, kun kontti tyhjennetään sen avulla juuri oikeaan aikaan – ei liian tyhjänä tai täytenä.
– Silppupuristimet syöttöputkistoineen
ovat yleensä suoraan yhteydessä tuotantoon. Kontti ei saa tulla liian täyteen, muuten painokoneet pysähtyvät. Käytännössä
älyteknologialla varustetulla silppupuristimella on oma puhelinnumero. Sensorit
mittaavat puristinkontin täyttöastetta ja
lähettävät suoraan jätekuskin puhelimeen
pyynnön tulla vaihtamaan täysi kontti tyhjään, Markus Närhi kertoo.
Närhen mukaan Mediatalo Keskisuomalaisen seuraava ympäristöaskel voisi olla
esimerkiksi kerros-, työpiste- tai tuotantotilakohtaisen jätehuollon seuranta- ja kierrätystavoitteiden asettaminen.
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Tietosuoja-asetukseen
on varauduttu hyvin.

Kuva: Vesa-Pekka Kangaskorpi

KESKISUOMALAINEN.COM

53

VUOSIKERTOMUS 2017

Moni haki
valmennuksesta
parempaa
jaksamista
sekä pysyvää
elämäntapamuutosta.

Ryhmässä
liikkuminen
tuo selvästi ryhtiä
liikkumiseen.

Työssäjaksamisen
eteen tehdään töitä
Mediatalo Keskisuomalaisessa työhyvinvointia vahvistettiin liikunnalla ja pysyvillä
elämäntapamuutoksilla.
Työhyvinvoinnin KIHU-tutkimushanke
käynnistettiin Jyväskylässä helmikuussa
2017. Hankkeen tavoitteena oli kehittää
työikäisten kestävyys- ja lihakuntoa sekä
elämäntapoja ja arvioida muutosten vaikutusta työvireyteen ja hyvinvointiin. Tutkimuksen toteuttajana oli kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskus KIHU.
Valmennukseen ilmoittautui yhteensä
80 henkilöä, joiden joukossa oli muun mu-

assa taloushallinnon ammattilaisia, asiakaspalvelijoita, painon työntekijöitä, it-asiantuntijoita ja projektipäälliköitä. Heidän
joukossaan oli sekä aktiivisia arkiliikkujia
että rehellisiä sohvaperunoitakin. Moni
haki valmennuksesta parempaa jaksamista sekä pysyvää elämäntapamuutosta –
Lehtiseppien postittaja Mikael Ojomaa oli
yksi heistä.
– Lähdin valmennukseen mukaan, koska halusin kehittää peruskuntoani. Olen
käynyt aikaisemminkin kuntosalilla ja lenkkeillyt, mutta harjoittelu ei ole ollut tavoit-
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teellista eikä säännöllistä. Halusin myös
pudottaa painoani ja kulkea kohti terveellisempää elämää, Ojomaa kertoo.
Erityisesti pysyvät elämäntapamuutokset kiinnostivat Ojomaata, joka omien sanojensa mukaan innostuu liikunnasta vain
kausittain. Lapsena Ojomaa harrasti jalkapalloa, jääkiekkoa ja kaukalopalloa, mutta liikunnan kipinä ei säilynyt aikuiseksi saakka. Tällä kertaa yhteisön paine piti
liikuntakipinän tehokkaasti päällä koko
12-viikkoisen harjoitusjakson ajan, sillä Ojomaan työkavereista moni osallistui
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valmennukseen.
Kihun urheilulääkäri ja Olympiakomitean vastuulääkäri Maarit Valtonen kehuu
osallistujien olleen heti projektin alussa
innostuneita ja motivoituneita.
– Ryhmässä liikkuminen tuo selvästi ryhtiä liikkumiseen. Tätä tukea meistä jokainen
kaipaa kiireisessä arjessa. Paremmassa
fyysisessä kunnossa kiireistä arkea jaksaa
pyörittää paremmalla energialla. Tästä projektista moni sai hyvän buustin elämänhallintaan ja omaan hyvinvointiin, Valtonen
uskoo.

Eeva luki Etlaria
ääneen 7 tuntia
23 minuuttia
Radio Voiman juontaja Eeva Ristkari luki
Etelä-Suomen Sanomat ääneen suorassa
lähetyksessä syyskuun alussa. Pelkkään lukemiseen aikaa kului 7 tuntia 23 minuuttia.
Ristkari luki lehdestä ääneen kaikki tekstiosuudet, myös mainokset ja jopa sarjakuvat
ja sudokuruudukon. Lehti oli 32-sivuinen.
Lukemisurakka alkoi kello yhdeksän
ESS-radiouutisten jälkeen ja lähetyksessä
luettiin Etelä-Suomen Sanomia noin puoli seitsemään illalla. Lukuaikaa oli tunnissa
noin 50 minuuttia, sillä tasatunnein tulivat
ESS-uutiset, sää ja yksi musiikkikappale.
Lehti luettiin markkinapäivänä Lahden
torilla kahvilan terassilla. Luku-urakasta
lähetettiin myös Facebook-liveä, joka oli
upotettuna elementtinä myös radion kotisivuille. Idean lukutempaukseen Ristkari
sai kesälomallaan, kun huomasi, että lehti
maksaa kotiin kannettuna vajaan euron, ja
hän alkoi pohtia kuinka paljon lehdestä jää
lukematta päivittäin.
TNS Atlas Intermedia 2014 -tutkimuksen mukaan painetun sanomalehden lukuaika on 31 minuuttia päivittäin. Keskimäärin lukijalta jää lukematta siis valtaosa
lehden sisällöstä.
– Oivalsin, että lehdessä on paljon myös
sellaista tietoa, joka on tarkoitettu auttamaan ihmistä arjessa, ja jota ei todellakaan
ole ajateltu luettavaksi vaan enemmän hakemistoksi.

Uutisia Kuopiosta
viittomakielellä
Vuosi sitten Kuopion Mielenterveyspäivillä kuuro osallistuja
haastoi Kuopion Kaupunkilehden ja Viikkosavon päätoimittaja Aija Piristä vastaamaan, miksi lehdet eivät tee uutisia viittomakielellä. Pirinen yllätti kysyjän vastaamalla viittomakielellä.
Päätoimittaja valmistui vuonna 2008 viittomakielen tulkiksi
humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Viikkosavon pääuutiset ja tapahtumat viitottiin projektiluontoisesti videolle lehden Facebook-sivuille viikoittain muutaman kuukauden ajan.
– Ylekin viittoo, miksei kaupallinen mediakin. Olemme saaneet kiitosta kuuroilta ympäri Suomea. He arvostavat, että
kaupunkilehti huomioi myös paikallisen kielivähemmistön. Lisäksi asia on huomioitu Kuurojen Liitossa, joka on jakanut uutisia sivuillaan.
Pirisen mielestä viittomakieliset uutiset kertovat viittomakielen kulttuurin arvostamisesta.
– Kuopiossa meillä on pitkä kuurojen opetuksen historia,
sillä yksi maan ensimmäisistä kuurojen kouluista perustettiin
juuri Kuopioon. Pirinen haluaa myös pitää yllä viittomakielen taitojaan, joita hän nykyään pääsee harvoin käyttämään.
Pirinen muistuttaa, että suomenkieli tulee kuurolle vasta
toisena kielenä.
– Kaikille kuuroille suomen ymmärtäminen ei ole itsestäänselvyys ja kaikki eivät osaa lukea sitä sujuvasti. Sehän ei ole
kuuron äidinkieli, heidän äidinkielensä on viittomakieli.

Huomioimme paikallisen kielivähemmistön.
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talo ESA Oy:n osakkuusyhtiö on Lahden Jakelut Oy (44,8 %)�
Sekä Keskisuomalainen Oyj, Suomen Lehtiyhtymä Oy että Mediatalo ESA Oy omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yhteenlaskettu omistusosuus on 26,5 %�
Arena Partners Oy on viiden maakuntalehden yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitysyhtiö� Arena Partners -konsernin
liikevaihto oli 4,5 Me (4,0 Me)� Arena Partnersilla on mobiiliratkaisujen kehittämiseen erikoistunut tytäryhtiö Arena Interactive
Oy, josta Alma Media Oyj omistaa 35 %:n osuuden� Arena Partners omistaa 35 %:n osuuden Alma Media Oyj:n tytäryhtiöstä
Alma Mediapartners Oy:stä, joka harjoittaa asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimintaa�

Konsernin aikakauslehtiryhmään kuuluvat ruoan ja juoman
ammattilehdet Aromi ja Shaker sekä tapahtumien, viestinnän ja
HR:n erikoislehti Evento� Näiden lisäksi aikakauslehtiä kustantavalla Omnipress Oy:llä on sopimusperusteisesti tuotettavanaan noin 20 asiakas- ja sidosryhmälehteä� Konsernin aikakauslehtiryhmään kuuluu myös Autoliiton julkaisema Moottori-lehti�
Suurimpaan osaan Aikakauslehtiryhmän lehdistä liittyy myös
digitaalista julkaisemista omilla verkkosivustoillaan� Keskisuomalainen-konsernin liikevaihto oli liiketoiminta-alueella 2017
4,2 Me (4,5 Me)�

Painotoiminta

HALLITUKSEN
TOIMINTAKERTOMUS
Konsernin taloudellinen kehitys

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 0,3 Me (-1,3 Me)�
Konsernin tilikauden voitoksi muodostui 14,5 Me (7,9 Me)�
Emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2017 luvut sisältävät pääosan konsernin holding-toiminnoista sekä konsernin keskitetyistä hallintopalveluista� Yhtiön liikevaihto oli 11,2 Me (8,5
Me)� Kasvu johtuu lisääntyneestä konsernin yhteisten toimintojen keskittämisestä�

Konsernin liikevaihto kasvoi 14,5 % ja oli 174,0 Me (152,0 Me)�
Kasvu perustui 30�9�2016 toteutuneeseen Mediatalo ESA Oy:n
osakkeiden kauppaan, jonka yhteydessä Mediatalo ESA Oy:stä
tuli Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö� Mediatalo ESA oli konsernin vuoden 2016 liikevaihdossa vain 3 kuukauden osalta�
Ilmoitusmyynti kasvoi Mediatalo ESAn myötä 10,4 % ja oli
85,0 Me (76,9 Me)� Konsernin tilattavien lehtien tilaustuotot
kasvoivat 17,0 % 60,0 Me:oon (51,3 Me)� Ulkoinen painonmyynti
nousi 8,9 % ja oli 18,2 Me (16,8 Me)�
Liikevaihtoa vertailtaessa edellisvuoteen tulee huomioida, että vuonna 2017 oli kunnallisvaalit, josta saatiin tuottoja 3,0 Me�
Tilattavien lehtien levikkikehitys jatkoi lievää laskua, mutta vertailukelpoiset tilaustuotot säilyivät kuitenkin hyvällä tasolla�
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,8 Me (1,1 Me), jotka koostuvat pääosin vuokratuotoista� Lisäksi muissa tuotoissa on asunto-osakkeiden myyntivoittoa 0,5 Me�
Vuonna 2017 liikevoittoa kertyi 14,4 Me eli 8,3 % liikevaihdosta� Edellisenä vuonna liikevoitto oli 11,3 Me ja liikevoittoprosentti oli 7,4 %�
Nettorahoitustuotot olivat 2,9 Me (0,0 Me)� Rahoitustuottoja
kertyi 4,3 Me (1,8 Me)� Rahoitustuottoihin sisältyy osakkeiden
myyntivoittoa 3,1 Me� Rahoituskulujen lasku selittyy sillä, että
konserni maksoi vuoden 2016 kesäkuussa 16,7 Me pääomalainan pois osin pankkilainalla ja osin kassavaroilla�

VUOSIKERTOMUS 2017

Kustannustoiminta
Keskisuomalainen-konserni kustantaa seitsemää seitsenpäiväistä lehteä, kahta kuusipäiväistä lehteä ja yhtä viisipäiväistä
lehteä, 18 paikallislehteä sekä 27 kaupunkilehteä� Seitsenpäiväiset lehdet ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen
Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Uusimaa, Keski-Uusimaa ja
Aamuposti� Länsi-Uusimaa ja Itä-Häme ilmestyvät kuutena päivänä viikossa ja Warkauden Lehti viitenä päivänä viikossa� Paikallislehdet ilmestyvät 1–3 kertaa viikossa pääasiassa Savossa
ja Keski-Suomessa sekä yksi lehti Uudellamaalla� Kaupunkilehdistä kaksitoista ilmestyy kaksi kertaa viikossa ja 16 pääsääntöisesti kerran viikossa� Lisäksi konserni julkaisee verkkolehteä
Tallinnassa�
Kustannustoiminnan liikevaihto oli 147,1 Me (131,0 Me)� Vertailuluvuissa on huomioitu Mediatalo ESA:n vaikutus omistusajalta�
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Tutkimus- ja kehitystoiminta

Keskisuomalainen Oyj:n konsernin painopalveluihin kuului vuoden 2017 lopussa viisi sanomalehtipainoa, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Pieksämäellä, Tuusulassa, Hämeenlinnassa ja Lahdessa� Lisäksi Lahdessa on Painotalo Plus Digital Oy:n arkkipaino�
Painotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2017 oli
48,7 Me (42,0 Me)� Ulkoisten painotöiden liikevaihto kasvoi tiukasta markkinatilanteesta huolimatta 10,5 % ja oli 18,2 Me (16,8
Me)�

Sähköiset media- ja liiketoimintaratkaisut ovat merkittävä osa
konsernin tuotekehitystoimintaa� Lisäksi konsernin osakkuusyhtiö Arena Partners Oy kehittää uusia sähköisiä ja mobiilija palveluja osakkailleen� Kehitysmenoja ei ole aktivoitu, koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun tuotteet tulevat
markkinoille�

Jakelu

Emoyhtiön hallitus ja tilintarkastus

Konserni harjoittaa jakeluliiketoimintaa Savon ja Päijät-Hämeen
alueella� Savon Jakelu Oy hoitaa sanomalehtien jakelua koko
Pohjois-Savon ja Etelä-Savon pohjoisosien alueella sekä Pohjanmaalla Pyhäjärven kunnan alueella� Jakeluliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2017 oli 10,4 Me (8,3 Me)� Savon Jakelun liikevaihto oli 7,9 Me (7,7 Me), josta konsernin ulkoista oli
reilut 20 %� Mediatalo ESA Oy:n Päijät-Hämeessä harjoittaman
jakeluliiketoiminnan osuus konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihdosta oli 2,6 Me (0,3 Me)�

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat
henkilöt 28�4�2017 asti:
• maanviljelysneuvos Antero Vesterinen, puheenjohtaja
• toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja
• toimitusjohtaja Mikko Paananen
• toimitusjohtaja Kalle Kautto
• toimitusjohtaja Jaakko Kurikka
• metsätalousyrittäjä Pekka Haltia
• toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi
Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat
henkilöt 28�4�2017 lähtien:
• 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

Tutkimuspalvelut
Konserniin kuuluu tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy�
Tietoykkösen liikevaihto oli 0,7 Me (0,7 Me)�

Konsernirakenne
Tilikauden aikana ei tapahtunut olennaisia muutoksia konsernirakenteessa� Tiedot konserniyhtiöistä sekä niiden omistusosuuksista löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista�

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi�
Tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen�

Osakkuusyhtiöt
Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää� Yhtiö on antanut suosituksessa tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään�
Selvitys on nähtävissä yhtiön internet sivuilla www�keskisuomalainen�com�

Keskisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy
(37,9 %), Jyväskylän Messut Oy (26,3 %), Jyväskylän Jakelut Oy
(50,0 %)� Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osakkuusyhtiöt ovat Porvoon Mediajakelu Oy (40,0 %), Jakelujuniorit Oy (20,0 %), Myyntimestarit Oy (31,6 %) sekä Hämeen Ääni Oy (40,0 %)� Media-
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Yhtiön osakkeet

Investoinnit

merkitystä konsernin liiketoimintaan tai tuloksen kehittymiseen�

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�2017 K-osakkeita oli yhteensä
5�037�745 kpl ja A-osakkeita 5�698�958 kpl, yhteensä osakkeita
on 10�736�703 kappaletta�
Yhtiöllä on omistuksessaan 25�850 kappaletta omia A-osakkeita�
Yhtiökokous päätti 28�4�2017 valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta� Hallitus voi päättää hankkia A-sarjan osakkeita enintään 1�000�000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1�000�000 kappaletta, kuitenkin yhteensä
enintään 1�000�000 osaketta� Enimmäismäärä vastaa 9,3 % yhtiön osakkeista ja enintään 18,8 % äänimäärästä� Omia osakkeita
voidaan hankkia myös suunnattuna hankintana� Osakkeista maksettavan vastikkeen on oltava vähintään 6,00 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-sarjan osakkeen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
antamisesta� Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä� Lisäksi 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,
kuitenkin enintään 28�4�2018 saakka�
Muut tiedot osakkeista ja osakkeiden omistuksesta löytyvät
tilinpäätöksen liitetiedoista�

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 3,5 Me ja 2,0 % liikevaihdosta (1,9 Me ja 1,2 %)� Tilikauden investoinnit olivat pääsääntöisesti korvaus- ja ylläpitoinvestointeja� Lisäksi vuonna 2016 tytäryritysten hankintaan käytettiin 12,9 Me�

Rahoitusvälineiden käypään arvoon
arvostamista koskevat tiedot

Arvio yhtiön taloudellisesta asemasta ja
tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä
koskevat tärkeät seikat
Konsernin liikevaihto vuonna 2017 nousi 14,5 % vuoteen 2016
verrattuna ja oli 174,0 Me� Kustannustoiminnan liikevaihto oli
147,1 Me (131,0 Me), tuotanto- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto oli 69,4 Me (54,0 Me)�
Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 12,3 %� Kasvu johtui
pääasiassa siitä, että 30�9�2016 hankittu Mediatalo ESA Oy laskettiin koko vuoden konsernin lukuihin� Kustannustoiminnan
kannattavuus pysyi hyvällä tasolla ja sen liikevoitto oli 13,9 Me
(13,1 Me) ja liikevoittoprosentti 9,5 % (10,0 %)�
Myös tuotanto- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto kasvoi
edellisestä vuodesta ja oli 69,4 Me (54,0 Me)� Kasvua selittää
se, että Mediatalo ESAn myötä konserniin tuli sanomalehtipaino Lahdessa sekä jakeluliiketoiminta laajeni Päijät-Hämeeseen�
Myös konsernin ulkoinen painomyynti kasvoi tiukasta markkinatilanteesta huolimatta� Volyymin kasvun ja toiminnan tehostumisen myötä sekä suhteellinen kannattavuus, että liikevoitto paranivat� Tuotanto- ja logistiikkapalveluiden liikevoitto oli 4,3 Me
(2,7 Me) ja liikevoittoprosentti oli 6,1 % (5,0 %)�
Konsernin tulos oli 14,5 Me (7,9 Me)� Operatiivisen kehityksen lisäksi tilikauden tulokseen vaikutti rahoitustuottoihin kirjatut osakkeiden myyntivoitot sekä korkokulujen lasku vuoden
2016 pääomalainan takaisinmaksun jälkeen� Vertailuvuotta rasittaa Mediatalo ESA:n aiemmasta osakkuusyhtiön hankintamenosta kirjattu, ei kassavirtavaikutteinen 1,2 Me tappio�

Rahoitus
Keskisuomalainen-konsernilla oli vieraan pääoman ehtoista lainaa vuoden 2017 lopussa 60,2 Me (65,7 Me)�
Keskisuomalainen-konserni on solminut noin 58 miljoonan
euron suuruisen rahoitussopimuksen Nordea Bank AB (publ),
Suomen sivuliikkeen kanssa 29�11�2017� Järjestelyllä muutettiin ja uudistettiin aiemmin voimassa ollut rahoitussopimus� Uusi laina erääntyy marraskuussa 2022�
Sopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka perustuvat
Keskisuomalainen Oyj:n nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen
sekä omavaraisuusasteeseen�
Yritys on suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen
korkosuojausjärjestelyn�
Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2017 lopussa oli 48,4 %
(43,3 %)� Tilikauden rahavarojen muutos oli 10,2 Me (-7,8 Me) ja
rahavarojen määrä oli 19,4 Me (9,2 Me)�
Keskisuomalainen-konsernin maksuvalmius on säilynyt hyvällä tasolla koko tilikauden�
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2017

2016

2015

Liikevaihto

174,0 Me

152,0 Me

149,8 Me

Liikevoitto

14,4 Me

11,3 Me

13,6 Me

Liikevoitto-%

8,3 %

7,4 %

9,0 %

Tilikauden tulos

14,5 Me

7,9 Me

7,7 Me

Tulos/osake, Eur

1,35

0,74

0,70

Oman pääoman tuotto-%

18,6 %

11,2 %

11,8 %

Omavaraisuusaste-%

48,4 %

43,3 %

42,7 %

Lisää tunnuslukuja ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty
tilinpäätöksen liitetiedoissa�

Olennaiset tapahtumat
tilikauden päättymisen jälkeen
Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi olennaista
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nosmyynnin muutosta siten, että mainontaa siirtyy printistä digitaalisiin vaihtoehtoihin�
Globaalit toimijat, kuten Facebook ja Google kilpailevat yhä
voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista ja samalla
poliittiset ja työmarkkinariskit kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin�
Postin ja muiden jakeluyhtiöiden jakelustrategioiden muutokset sanomalehtien varhais- ja päiväjakelussa sekä kaupunkilehtien jakelussa kasvattavat riskiä kustannustason nousulle sekä
jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tilaajamenetyksille�
Ylen panostukset kirjoitettuun verkkouutistoimintaan voi vähentää perinteisten painettujen sanomalehtien lukemista ja vaikeuttaa sanomalehtien digitaalisten sisältöjen maksullistamista�
Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin
suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen� Onnistumisemme
tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta�
Painotoiminnassa oleva ylikapasiteetti kiristää edelleen kilpailutilannetta� Kustannustehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden
parantaminen korostuu, ja riskeinä ovat ulkoisen painovolyymin
laskeminen sekä painotoiminnan kannattavuuden heikentyminen� Omien lehtien volyymin lasku voimistaa tätä kehitystä� Taloudellisen suhdanteen paraneminen lisää paperin kysyntää, mikä
saattaa aiheuttaa hintatason nousua, koska sanomalehtipaperin
tuotantokapasiteettia on systemaattisesti pienennetty�
Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen�
Yleisestä talouden ja toimialan kehityksestä huolimatta konsernin rahoitusasema on katsauskauden taloudellisen kehityksen myötä pysynyt vakaana�

Likvidien varojen sijoittamisessa pitäydytään maltillisen riskitason instrumenteissa kuten korkorahastoissa ja pitkäaikaistalletuksissa� Pörssiosakkeisiin sijoittamisesta hallitus on hyväksynyt
erillisen periaatteen, jonka mukaan Keskisuomalainen-konserni tekee suoria sijoituksia pääsääntöisesti vain oman toimialan
yhtiöihin� Lisäksi konsernilla on sijoituksia osin osakepohjaisissa
rahastoinstrumenteissa� Keskisuomalainen-konsernilla on pankkilainoihin liittyen tehty koronvaihtosopimuksia rahalaitoksen
kanssa�
Kaikki noteeratut sijoitukset sekä koronvaihtosopimus arvostetaan tilinpäätöksessä käypään arvoon� Myös noteeraamattomat sijoitukset arvostetaan pääsääntöisesti käypään arvoon�
Mikäli noteeraamattoman sijoituksen käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää, se on kirjattu hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla�

Henkilöstöä koskevat tiedot
Konsernin keskimääräinen henkilömäärä kasvoi vuonna 2017,
kun Mediatalo ESA oli koko vuoden osa konsernia� Työsuhteita
oli vuoden lopussa 1798 (1866)� Toimittajia oli konsernissa yhteensä 404 (401)� Tuotannollista henkilöstöä oli 245 (288)� Pääosin osa-aikaisia lehdenjakajia oli 600 (601). Graafisten toimihenkilöiden ja teknisten toimihenkilöiden yhteinen määrä oli
392 (411), johtoa ja ylempiä toimihenkilöitä oli 157 (165)� Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin
1377 henkilöä (1185)�

Näkymät vuodelle 2018
2017
Henkilöstöä keskimäärin
kokopäiväiseksi
muutettuna tilikauden
aikana

1377

Palkkojen ja palkkioiden
kokonaissumma tilikaudella

62,1 Me

Työsuhteita vuoden
lopussa

1798

2016

2015

1 185

1 146

53,1 Me

51,2 Me

1 866

1 291

Vuoden 2018 osalta uskomme operatiivisen liikevoiton pysyvän
vuoden 2017 tasolla� Liikevaihtomme laskee hieman�

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
osingonjaoksi vuodelta 2017
Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 60�532�326,43 euroa�
A- ja K -osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin� Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita on 5�029�652 kpl
ja A-sarjan osakkeita 5�681�201 kpl eli yhteensä 10�710�853 kpl�
Emoyhtiön hallussa on omia osakkeita 25�850 kpl, niille ei makseta osinkoa�
Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden
tuloksesta� Hallitus on OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna konsernin maksukykyä�
Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,70 euroa osakkeelle�
Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 7�497�597,10
euroa�
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50�000,00 euroa�

Ympäristö- ja vastuuasiat
Keskisuomalainen-konserni toimii vastuullisesti ja ympäristötietoisesti. Konsernilla on ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. Yhtiö
julkaisee erillisen vastuuraportin toukokuussa 2018�

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Mainonnan vaihtoehtojen lisääntyminen mediatoimialan digitalisoitumisen myötä voi edelleen kiihdyttää mediatoimialan mai-
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KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS

liitetieto
LIIKEVAIHTO
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastonmuutos
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
LIIKEVOITTO

4
6
5

Rahoitustuotot
Rahoituskulut
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Tappio aiemman osakkuusyhtiöosuuden
arvostamisesta käypään arvoon
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA

8
9

Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

10

TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO
Emoyhtiön osakkeenomistajille
Määräysvallattomille omistajille

VUOSIKERTOMUS 2017

2016

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

174 026

152 033

153
1 793

15
1 136

-50 062
-75 081
-9 023
-27 375
14 431

-45 605
-65 299
-8 102
-22 891
11 286

4 251
-1 392
251

1 822
-1 863
-61

17 541

9 981

-3 051
14 490

-2 130
7 851

14 416
74
14 490

7 903
-52
7 851

KONSERNIN TASE, IFRS

(1 000 eur)

2017

2016

31.12.2017

31.12.2016

12
12
14
15
16
17
18
19

10 044
68 881
500
41 640
2 898
14 102
794
3 031
141 888

12 162
68 831
690
44 685
2 883
15 320
883
3 905
149 357

20
21

1 363
15 292
139
3 907
19 333
40 034

1 382
14 819
236
3 736
9 085
29 258

181 922

178 615

23
23
23

2 257
-357
5 455
74 531
81 886
687
82 573

2 257
-357
4 975
65 389
72 264
680
72 945

19
26
27
24
25

3 125
54 130
48
2 463
28
59 794

3 572
57 540
3 011
53
64 176

26
27

7 654
31 434
467
39 555

10 041
30 499
954
41 494

181 922

178 615

liitetieto
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Sijoituskiinteistöt
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet osakkuusyhtiöissä
Myytävissä olevat sijoitukset
Muut pitkäaikaiset saamiset
Laskennalliset verosaamiset
PITKÄAIKAISET VARAT
LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus
Myyntisaamiset ja muut saamiset
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset
Muut rahoitusvarat
Rahavarat
LYHYTAIKAISET VARAT

22

VARAT

OMA PÄÄOMA JA VELAT
11

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä:
• laimentamaton
• laimennettu
KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT
Tilikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

2017

-1 203

TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön osakkeenomistajille
Määräysvallattomille omistajille
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen tulos
Tulos/osake, laimentamaton
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu

(1 000 eur)

64

1,35
1,35

0,74
0,74

10 710 853
10 710 853

10 714 128
10 714 128

14 490

7 851

530

-386

-106

77

613
-134
904
15 394

3 541
-697
2 535
10 386

15 320
74

10 437
-52
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OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Omat osakkeet
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot
Kertyneet voittovarat
Emoyhtiön osakkeenomistajien oma pääoma
Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma yhteensä
PITKÄAIKAISET VELAT
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikaiset korolliset velat
Pitkäaikaiset korottomat velat
Eläkevelvoitteet
Pitkäaikaiset varaukset
PITKÄAIKAISET VELAT
LYHYTAIKAISET VELAT
Lyhytaikaiset korolliset velat
Ostovelat ja muut velat
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat
LYHYTAIKAISET VELAT
OMA PÄÄOMA JA VELAT
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liitetieto
Liiketoiminnan rahavirrat
Asiakkailta saadut maksut
Tavaroiden ja palvelujen toimittajille
ja henkilöstölle suoritetut maksut
Maksetut korot
Saadut korot
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta

(1 000 eur)

2017

2016

31.12.2017

31.12.2016

176 774

153 317

-153 661

-135 925

-1 348
73
-3 253
18 584

Investointien rahavirrat
Tytäryrityksen hankinta
vähennettynä hankintahetken rahavaroilla
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin
Investoinnit myytävissä oleviin sijoituksiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynti
Myytävissä olevien rahoitusvarojen myynti
Lainasaamisten lisäys/vähennys
Saadut osingot
Investointien rahavirrat
Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot
Lainojen takaisinmaksut
Omien osakkeiden hankinta
Maksetut osingot
Rahoituksen rahavirta

3

26
26

Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa
Rahavarat taseessa sisältyvät seuraaviin eriin:
Rahavarat
Rahavarat tilikauden lopussa

*)

-2 514
79
-3 202
11 755

-4

-12 854

-2 965
-430
-93
693
4 855
80
864
2 999

-1 183
-454
-246
863
1 205
-18
888
-11 799

57 851
-63 762
-5 423
-11 335

22 000
-24 742
0
-4 973
-7 715

10 248
9 151
19 399

-7 759
16 910
9 151

19 399
19 399

*) sisältää sekä rahavarat että
sulkutilillä olevat muut rahoitusvarat

9 151
9 151

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Oman pääoman muutos 2016

OMA PÄÄOMA 1.1.
Osinkojen palautuminen konsernille
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman
pääoman kirjauksista
Virheen korjaus
Omien osakkeiden mitätöinti
Tytäryhtiön hankinta
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisen nettovelan
(tai omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tilikauden laaja tulos yhteensä
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako
Omien osakkeiden hankinta
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset
Määräysvallattomien omistajien
osuuksien hankinnat, jotka eivät
johtaneet muutokseen määräysvallassa
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.

Määräysvallattomien Yhteensä
Muut
Osake- sidotut
Muut
Omat Kertyneet
Yhteensä omistajien
pääoma rahastot rahastot osakkeet voittoosuus
varat
2 257

270

1 862

-324

62 152
691

66 217
691

-128

-128

-128

142
-4

142
1
-4

-140

142
1
-144

7 903

7 903

-52

7 851

-309

-309

7 594

2 843
10 437

1

2 843
2 843

-4 929
-34
-34

2 257

270

4 705

-357
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787

67 004
691

-309

-52

2 843
10 385

-44

-4 929

-4 963

-44

-5 007

-129

-129

129

0

65 389

72 264

680

72 945

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Oman pääoman muutos 2017

OMA PÄÄOMA 1.1.
Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman
pääoman kirjauksista
Virheen korjaus *)
Omien osakkeiden mitätöinti
Laaja tulos
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisen nettovelan
(tai omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Tilikauden laaja tulos yhteensä
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.

Määräysvallattomien Yhteensä
Muut
Osake- sidotut
Muut
Omat Kertyneet
Yhteensä omistajien
pääoma rahastot rahastot osakkeet voittoosuus
varat
2 257

270

4 705

-357

65 389

72 264

-1

-1

-1

-341

-341
0

-341
0

14 416

14 416

424

424

14 840

480
15 320

74

480
15 394

-5 355
-5 355
74 531

-5 355
81 886

-68
-68
687

-5 423
82 573

0

480
480

2 257

270

5 185

0
-357

*) Esa Digitalin myyntiprovisiot
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680

74

72 945

14 490

424

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1. Konsernitilinpäätöksen
laatimisperiaatteet
Yrityksen perustiedot
Keskisuomalainen-konserni kustantaa
ja julkaisee sanomalehtiä sekä harjoittaa
paino- ja jakelutoimintaa sekä sähköistä
viestintää usealla paikkakunnalla Keski-Suomessa, Savossa, Etelä-Suomessa
ja Päijät-Hämeessä�
Konsernin emoyritys on Keskisuomalainen Oyj, joka on noteerattu NASDAQ
OMX Helsinki Oy:n päälistalla vuodesta 1999 alkaen� Emoyrityksen kotipaikka 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 21�2�2018
tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi� Suomen osakeyhtiölain mukaan
osakkeenomistajilla on mahdollisuus
hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen
julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa� Yhtiökokouksella on
myös mahdollisuus muuttaa tilinpäätöstä�

Laatimisperusta
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards)
mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu 31�12�2017 voimassa olevia
IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja� Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen
kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n asetuksessa (EY)
N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn
mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja� Konsernitilinpäätöksen
liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset�
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää konsernin
johdolta tiettyjen arvioiden tekemistä ja
harkintaa laatimisperiaatteiden soveltamisessa� Tietoa harkinnasta, jota joh-

to on käyttänyt konsernin noudattamia
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta tilinpäätöksessä esitettäviin lukuihin,
on esitetty kohdassa ”Johdon harkintaa
edellyttävät laatimisperiaatteet ja arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät”�
Tilinpäätöksen tiedot esitetään tuhansina euroina ja ne perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin ellei laadintaperiaatteissa ole muuta kerrottu�
IASB on julkistanut seuraavat uudet tai uudistetut standardit ja tulkinnat, joita konserni ei ole vielä soveltanut� Konserni ottaa ne käyttöön kunkin
standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen
päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta�

syntyvät käypään arvoon arvostamisesta, kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin� Konserni selvittää, onko koronvaihtosopimuksia jatkossa mahdollista
käsitellä IFRS 9 mukaan suojaavana� Mikäli koronvaihtosopimus käsitellään
suojaavana, tilinpäätöksen liitetiedot
laajenevat�
Muut tulevat muutokset
• IFRS 16 Vuokrasopimukset
• IAS 12 Tuloverot muutos
• IAS 7 Rahavirtalaskelmat muutos
• IFRS 4 Vakuutussopimukset
• IFRS 2 Osakeperusteiset maksut
Alustavan arvion mukaan muilla voimaan tulevilla muutoksilla ei ole suurta
vaikutusta konsernin tilinpäätökseen�

konsernitilinpäätöstä laadittaessa�

Osakkuusyritykset
Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa
konsernilla on huomattava vaikutusvalta� Huomattava vaikutusvalta toteutuu,
kun konserni omistaa yli 20 % yrityksen
äänivallasta tai kun konsernilla on muutoin huomattava vaikutusvalta, mutta ei
määräysvaltaa�
Osakkuusyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen� Jos konsernin osuus
osakkuusyrityksen tappioista ylittää kirjanpitoarvon, ei kirjanpitoarvon ylittäviä
tappioita yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyritysten velvoitteiden täyttämiseen�

kun tavaroiden omistamiseen liittyvät
edut ja riskit ovat siirtyneet ostajalle�
Tuotot palveluista kirjataan silloin, kun
palvelu on suoritettu�
Liikevaihtoon kirjataan myyntituotot
vähennettyinä välillisillä veroilla ja alennuksilla� Myyntituotot muodostuvat
enimmäkseen ilmoitusmyynnistä, lehtimyynnistä, painotoiminnan myynnistä
sekä jakelu- ja kuljetustuotoista�

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

Tytäryritykset
• IFRS 15 Myyntituotot
asiakassopimuksista
Myyntituotot muodostuvat enimmäkseen ilmoitusmyynnistä, lehtimyynnistä, painotoiminnan myynnistä sekä jakelu- ja kuljetustuotoista�
Ilmoitusmyynti tuloutetaan kun ilmoitus on julkaistu� Lehtimyynti muodostuu
tilausmyynnistä, joka jaksotetaan tilausjaksolle lehden jakelun mukaisesti� Painotoiminnan tuotot tuloutetaan, kun
painotuote luovutetaan asiakkaalle� Jakelutuotot tuloutetaan silloin kun jakelupalvelu on suoritettu� Arvion mukaan
IFRS 15:lla ei ole suurta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen�
• IFRS 9 Rahoitusinstrumentit ja siihen
tehdyt muutokset
Kaikki myytävissä olevat sijoitukset, jotka tällä hetkellä arvotetaan hankintamenoon, arvostetaan 1�1�2018 alkaen
käypään arvoon� Kaikki käyvän arvon
muutokset tullaan jatkossa kirjaamaan
laajan tuloksen eriin�
Standardin mukaisesti myyntisaamisten
odotettavissa olevaa luottotappiota on
arvioitava ja kirjattava luottotappiovarausta etukäteen� Siirtymähetkellä luottotappiovaraus kirjataan voittovaroihin�
Arvion mukaan kirjauskäytännön muutoksella ei tule olemaan suurta vaikutusta konsernin tulokseen�
Konsernin koronvaihtosopimuksia ei
käsitellä tällä hetkellä IAS 39:n mukaisesti suojaavana� Voitot ja tappiot, jotka
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Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa
konsernilla on määräysvalta� Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli
puolet äänivallasta tai sillä on muutoin
määräysvalta� Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta�
Hankitut tytäryhtiöt sisällytetään tilinpäätökseen hankintamenomenetelmää
käyttäen, jonka mukaan hankitun yhtiön varat ja velat arvostetaan käypiin arvoihin hankintahetkellä ja jäljelle jäänyt
osuus hankintahinnan ja hankitun nettovarallisuuden erotuksesta on liikearvoa� Mahdollinen ehdollinen lisäkauppahinta on arvostettu käypään arvoon
hankintahetkellä ja kirjattu velaksi� Lisäkauppahinta arvostetaan käypään arvoon jokaisen raportointikauden päättymispäivänä ja tästä syystä syntyvä voitto
tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti�
IFRS 1 –standardin salliman helpotuksen mukaisesti IFRS-siirtymispäivää aikaisempia yrityshankintoja ei ole oikaistu IFRS-periaatteiden mukaisiksi, vaan
ne on jätetty suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaisiin arvoihin� Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä hetkestä lähtien,
kun konserni on saanut määräysvallan
ja luovutetut tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa� Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat,
saamiset, velat ja voitot eliminoidaan
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Yhteisjärjestelyt

Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

Keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä, joista
konserni omistaa alle 100 %, käsitellään yhteisinä toimintoina IFRS 11 Yhteisjärjestelyt -standardin mukaisesti�
Konsernitilinpäätökseen konserni kirjaa
yhteisiin toimintoihin liittyvät varansa ja
velkansa, mukaan lukien osuutensa yhteisistä varoista ja veloista� Lisäksi konserni kirjaa yhteisiin toimintoihin liittyvät tuottonsa ja kulunsa, mukaan lukien
osuutensa yhteisten toimintojen tuotoista ja kuluista�

Liiketoiminnan muina tuottoina kirjataan omaisuuden myyntivoitot ja muut
kuin varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät tuotot, kuten vuokratuotot�
Liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät kaikki muut liiketoiminnan kulut
kuin materiaalista, alihankinnoista, poistoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuvat
kulut� Merkittävimmät kuluerät muodostuvat mainonnan ja markkinoinnin
sekä toimitilojen kuluista�

Liikevoitto
Ulkomaanrahan määräiset
tapahtumat
Konsernin kaikissa yksiköissä toimintavaluutta on euro� Myös konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on
konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta� Konsernin lähes kaikki
liiketapahtumat ovat euroissa ja konserni toimii Suomessa ja Virossa� Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan maksupäivän kurssiin, joka vastaa
tapahtumapäivän kurssia, koska valuuttatapahtumien määrä on konsernissa
vähäinen�

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen –standardi ei määrittele liikevoiton käsitettä�
Konserni on määrittänyt sen seuraavasti: liikevoitto on nettosumma, joka muodostuu, kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut tuotot, vähennetään
ostokulut vaihto-omaisuuden varaston muutoksella, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut, poistot
ja mahdolliset arvonalentumistappiot
sekä liiketoiminnan muut kulut� Kaikki
muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät esitetään liikevoiton alapuolella�

likausien verojen oikaisut ja laskennallisten verojen muutos� Suoraan omaan
pääomaan kirjattavien erien verovaikutus kirjataan vastaavasti suoraan omaan
pääomaan�
Laskennalliset verot lasketaan tilinpäätöspäivään mennessä säädetyllä verokannalla kaikista väliaikaisista eroista
kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon välillä� Suurimmat väliaikaiset erot
syntyvät aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoeroista, etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä, myytävissä
olevien sijoitusten arvostamisesta käypään arvoon ja johdannaissopimusten
käyvän arvon muutoksista� Verotuksessa vähennyskelvottomista liikearvon arvonalentumisista ei kirjata laskennallista
veroa� Taseessa laskennalliset verosaamiset ja -velat vähennetään toisistaan
silloin, kun ne voidaan kuitata toisiaan
vastaan�
Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään asti, kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy
verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen ero voidaan hyödyntää�

Liikearvo
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden
1�1�2004 jälkeen hankitun yrityksen
nettovarallisuuden käyvästä arvosta
hankinta-ajankohtana� Tätä aiempien liiketoimintojen yhdistämisten liikearvo
vastaa aiemman tilinpäätösnormiston
mukaista kirjanpitoarvoa, jota on käytetty oletushankintamenona� Näiden hankintojen luokittelua tai tilinpäätöskäsittelyä ei ole oikaistu konsernin avaavaa
IFRS-tasetta laadittaessa�
Liikearvosta ei tehdä poistoja, vaan liikearvo testataan vuosittain mahdollisen
arvonalentumisen varalta� Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille tai niiden muodostamalle ryhmälle� Liikearvo arvostetaan alkuperäiseen
hankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla�

Aineettomat hyödykkeet
Tuloverot
Tuloutusperiaate ja liikevaihto
Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan,

Tuloveroihin kirjataan tilikauden tulokseen perustuvat verot, aikaisempien ti-
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Aineettomia hyödykkeitä ovat atk-ohjelmat, tuotemerkit ja asiakkuuksiin liittyvät aineettomat hyödykkeet� Aineet-
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tomat käyttöomaisuushyödykkeet on
arvostettu poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon� Aineettomat hyödykkeet
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan�
Hankittujen liiketoimintojen yhteydessä syntyneet aineettomat hyödykkeet
merkitään käypään arvoon ja tämän jälkeen arvostetaan alkuperäiseen käypään arvoon vähennettynä kertyneillä
poistoilla�
Poistoajat ovat seuraavat:
• Atk-ohjelmat
5 vuotta
• Tuotemerkit
10–15 vuotta
• Asiakkuudet
10 vuotta

Sijoituskiinteistöt
Sijoituskiinteistöt ovat osakehuoneistoja, joita konserni pitää hallussaan
hankkiakseen vuokratuottoja� Sijoituskiinteistöt arvostetaan alkuperäiseen
hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin 20 vuoden aikana�

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet

• Rakennusten perusparannukset
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 tapahtuneita muutoksia�
Käyttöomaisuushyödykkeen myynnistä tai luovutuksesta syntyvät voitot
tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan�
Aineellisen käyttöomaisuushyödykkeen poistot lopetetaan silloin, kun aineellinen käyttöomaisuushyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi IFRS 5
Myytävänä olevat omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin mukaisesti�

Vieraan pääoman menot
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä kaudella kun ne ovat syntyneet�

Arvonalentumiset

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
on arvostettu poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon�
Kun käyttöomaisuushyödykkeen
osaa käsitellään erillisenä hyödykkeenä,
osan uusimiseen liittyvät menot aktivoidaan� Muussa tapauksessa myöhemmin
syntyvät menot sisällytetään aineellisen
käyttöomaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain, mikäli on todennäköistä,
että hyödykkeeseen liittyvä vastainen
taloudellinen hyöty koituu konsernin
hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on
luotettavasti määritettävissä� Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet�
Hyödykkeistä tehdään tasapoistot
arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa� Maa-alueista ei tehdä poistoja�
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat:
• Rakennukset 30–40 vuotta
• Rakennusten koneet ja
laitteet 10 vuotta

Jokaisena tilinpäätöspäivänä arvioidaan, onko viitteitä siitä, että jonkin
omaisuuserän arvo on alentunut� Jos
viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä
omaisuuserästä kerrytettävissä oleva
rahamäärä� Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain liikearvosta riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viitteitä�
Arvonalentumisen arviointi tapahtuu
rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla
tai niiden muodostaman ryhmän tasolla�
Rahavirtaa tuottavalla yksiköllä tarkoitetaan pienintä omaisuuserien ryhmää,
jonka jatkuvasta käytöstä kertyy rahavirtaa ja joka on pitkälti riippumaton
muiden omaisuuserien tuottamasta rahavirrasta� Konsernin rahavirtaa tuottavia yksiköitä ovat sanomalehti tai niiden
muodostama ryhmä sekä paikallislehtien ryhmä ja painon yksiköt yhteensä�
Kerrytettävissä oleva rahamäärä on
omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovutuksesta aiheutuvilla menoilla
tai sitä korkeampi käyttöarvo� Rahavir-
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taennusteissa otetaan huomioon kaikki
korvausinvestoinnit ja uusinvestoinnit
silloin, kun niihin on sitouduttu� Kustannustoiminnan osalta on oletettu, että liiketoiminta jatkuu myös ennustettujen
rahavirtojen jälkeen, jolloin kustannustoiminnalle on laskettu jäännösarvo�
Arvonalentumistappio kirjataan, kun
omaisuuserän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva
rahamäärä� Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan� Arvonalentumistappio perutaan, kun on olemassa
viitteitä, että arvonalentumistappiota ei
ole tai se on pienentynyt ja olosuhteissa on tapahtunut muutos sekä hyödykkeen kerrytettävissä oleva rahamäärä
on muuttunut arvonalentumistappion
kirjaamisajankohdasta� Arvonalentumistappiota ei kuitenkaan peruta enempää, kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentumistappion
kirjaamista� Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei peruta missään tilanteessa�
Rahoitusvarojen kerrytettävissä oleva rahamäärä on joko käypä arvo tai odotettavissa olevien vastaisten, alkuperäisellä efektiivisellä korolla diskontattujen
rahavirtojen nykyarvo� Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin luokiteltujen oman
pääoman ehtoisten sijoitusten arvonalentumistappiota ei peruuteta tuloksen
kautta� Arvonalentumistappio kirjataan
tuloslaskelmaan, kun arvonalentuminen
on kestänyt vuoden tai on vähintään 30
%� Jaksotettuun hankintahintaan IAS
39:n mukaisesti käsiteltävistä saamisista kerrytetään arvonalennuskirjauksen
jälkeen korkotuottoa sillä korolla, jota
on käytetty diskonttokorkona arvonalennuskirjausta laskettaessa�

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan nettorealisointiarvoon� Hankintameno määritetään FIFO -menetelmää käyttäen�

mivilla markkinoilla eikä yhtiö pidä niitä
kaupankäyntitarkoituksessa� Tähän ryhmään sisältyvät konsernin rahoitusvarat, jotka on aikaansaatu luovuttamalla
rahaa, tavaroita tai palveluja velalliselle�
Ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon ja ne sisältyvät lyhyt- ja pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin; viimeksi mainittuihin, mikäli ne erääntyvät yli 12
kuukauden kuluttua�
Myyntisaamiset arvostetaan niiden
odotettuun realisointiarvoon, joka on alkuperäinen laskutusarvo vähennettynä
näiden saatavien arvioidulla arvonalennuksella� Myyntisaamisista tehdään arvonalennus, kun on olemassa perusteltu näyttö, että konserni ei tule saamaan
kaikkia saamisiaan alkuperäisin ehdoin�
Arvonalentumiset kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan�
Kaupankäyntitarkoituksessa olevat
johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon ja arvostusvoitot ja -tappiot
kirjataan tuloslaskelmaan�
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat
johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, jotka on nimenomaisesti määrätty
tähän ryhmään tai joita ei ole luokiteltu
muuhun ryhmään� Myytävissä olevat sijoitukset arvostetaan käypään arvoon�
Käyvän arvon muutokset kirjataan käyvän arvon rahastoon omaan pääomaan�
Käyvän arvon muutokset siirretään
omasta pääomasta tuloslaskelmaan silloin, kun sijoitus myydään tai kun sen arvo on alentunut siten, että sijoituksesta
tulee kirjata arvonalentumistappio� Mikäli noteeraamattoman osakkeen käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää, se on kirjattu hankintamenoon
vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla�
Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista�
Rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden maturiteetti
hankinta-ajankohdasta lukien�
Rahoitusvelat merkitään alun perin
kirjanpitoon saadun vastikkeen perusteella käypään arvoon�

ta, jotka on arvostettu käypään arvoon
sinä päivänä jona konsernista tuli sopimusosapuoli ja ne arvotetaan myöhemmin edelleen käypään arvoon� Voitot ja
tappiot, jotka syntyvät käypään arvoon
arvostamisesta, kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin, koska koronvaihtosopimusta ei voida käsitellä IAS 39:n
mukaisesti suojaavana�
Johdannaissopimusten käyvät arvot
on esitetty liitetiedossa 26�

Varaukset
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena
oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen
täyttäminen edellyttää taloudellista
suoritusta tai aiheuttaa taloudellisen
menetyksen ja velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa�

Työsuhde-etuudet
Konsernilla on maksu- ja etuuspohjaisia
eläkejärjestelyjä� Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota
veloitus koskee� Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen velvoitteet on laskettu
kustakin järjestelystä erikseen käyttäen
ennakoituun etuusoikeusyksikköön
perustuvaa menetelmää� Eläkemenot
kirjataan kuluksi henkilöiden palvelusajalle auktorisoitujen vakuutusmatemaatikkojen suorittamien laskelmien
perusteella� Eläkevelvoitteen nykyarvoa
laskettaessa käytetään diskonttauskorkona valtion velkasitoumusten korkoa,
joka vastaa olennaisilta osin laskettavan
eläkevelvoitteen maturiteettia�
IFRS-standardeihin siirtymispäivänä
1�1�2004 kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot on kirjattu avaavaan
omaan pääomaan IFRS 1 –standardin
salliman helpotuksen mukaisesti�

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat
Osingot
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joihin liittyvät maksut ovat kiinteät tai
määritettävissä ja joita ei noteerata toi-
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Johdannaissopimukset ja
suojauslaskenta
Yhtiöllä on kaksi koronvaihtosopimus-

Hallituksen yhtiökokoukselle ehdottama osinko kirjataan velaksi, kun yhtiökokous on päättänyt osingonmäärän�
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Vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana
Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa konsernilla on
olennainen osa omistamiselle ominaisista riskeistä ja eduista, luokitellaan
rahoitusleasingsopimuksiksi� Rahoitusleasingsopimus merkitään taseeseen
vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai
sitä alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon� Rahoitusleasingsopimuksella hankitusta hyödykkeestä tehdään
poistot hyödykkeen taloudellisen vaikutusajan tai sitä lyhyemmän vuokra-ajan
kuluessa� Vuokravelvoitteet sisältyvät
korollisiin velkoihin�
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät
vuokralle antajalle, käsitellään muina
vuokrasopimuksina� Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat
vuokrat kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa�
Konserni vuokralle antajana
Konsernin vuokralle antamat hyödykkeet, joiden omistamiselle ominaiset riskit ja hyödyt ovat siirtyneet olennaisilta
osilta vuokralle ottajalle, käsitellään rahoitusleasingsopimuksina ja kirjataan
taseeseen saamisena� Saaminen kirjataan nykyarvoon� Rahoitusleasingsopimuksen rahoitustuotto määritetään
siten, että jäljellä oleva nettosijoitus
tuottaa saman tuottoprosentin vuokra-ajan kuluessa� Muilla kuin rahoitusleasingsopimuksella vuokralle annetut
hyödykkeet sisältyvät aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin tai sijoituskiinteistöihin taseessa�
Konsernilla ei ole vuokralle antajana
vuokrasopimuksia, jotka luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi�

Segmenttiraportoinnin perusteet
Toimintasegmentit koostuvat liiketoiminnoista, joiden tuotteisiin tai palveluihin liittyvät riskit ja kannattavuus ovat
erilaiset kuin muissa liiketoiminnoissa�
Keskisuomalainen-konsernin raportoitavat segmentit ovat kustannustoiminta sekä tuotanto- ja logistiikkapalvelut�
Keskisuomalainen-konsernilla on toimintaa Suomessa sekä vuonna 2015
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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 tekemään tulevaisuutta koskevia arvioita
ja oletuksia, joiden lopputulemat voivat
poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista� Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa� Arviot pohjautuvat
johdon parhaaseen näkemykseen tilinpäätöshetkellä� Mahdolliset arvioiden ja
olettamusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana
arvioita tai olettamusta korjataan, ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla�
Konsernissa ne keskeiset tulevaisuutta koskevat oletukset ja sellaiset tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat
merkittävän riskin varojen ja velkojen
kirjanpitoarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden aikana,
ovat seuraavat:
Työsuhde-etuudet
Konsernilla on erilaisia etuuspohjaisia
eläkejärjestelyjä� Työsuhde-etuuksiin
kuuluvien kulujen ja velkojen laskennassa käytetään useita tilastollisia ja muita
vakuutusmatemaattisia tekijöitä kuten
diskonttokorko, eläkejärjestelyjen varojen odotettu tuotto, arvioidut tulevat
palkkatason muutokset ja lähtövaihtuvuus� Käytetyt tilastolliset tekijät voivat
poiketa huomattavasti toteutuneesta
kehityksestä johtuen mm� muuttuneesta yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja
henkilökunnan palvelusajan pituudesta�
Arvonalentumistestaus
Konsernissa testataan vuosittain liikearvot mahdollisen arvonalentumisen
varalta sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisesta� Rahavirtaa tuottavien
yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty käyttöarvoon
perustuvina laskelmina� Nämä laskelmat edellyttävät arvioiden käyttämistä� Rahavirtaa tuottavan yksikön kassavirtoja ennustettaessa käytetään
arvioita EBITDA:sta, tulevien vuosien

korvausinvestoinneista, pitkän ajan
kasvukertoimesta ja diskonttokorosta� Herkkyysanalyysin kannalta merkittävimmät arvonalentumistestaukseen
vaikuttavat tekijät ovat diskonttokorko sekä rahavirtaa tuottavan yksikön
EBITDA� Näiden tekijöiden olennainen
muutos voi aiheuttaa liikearvojen alaskirjausta� Herkkyysanalyysia on kuvattu tarkemmin liitetietojen kohdassa 13�
Rahoitusvarojen arvonalentumiset
Johto joutuu käyttämään harkintaa arvioidessaan myytävissä olevien oman
pääomanehtoisten instrumenttien arvostustappion merkittävyyttä ja pitkäaikaisuutta� Arvonalentumistappio kirjataan, kun arvonalentuminen on kestänyt
vuoden tai on vähintään 30 %� Arvio tehdään tapauskohtaisesti ottamalla osakekurssikehitys huomioon�

2. Segmentti-informaatio
Segmentti-informaatio esitetään konsernin liiketoiminnallisen segmenttijaon
mukaisesti� Toimintasegmentit perustuvat konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen
raportointiin� Keskisuomalainen-konserni toimii vain Suomessa�
Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan�
Varoja ja velkoja ei kohdisteta segmenteille, koska konsernin hallitus ja
johtoryhmä ei seuraa tasetta tällä tasolla� Segmenttien voiton tai tappion määrittämisperusteissa ei ole tehty muutoksia� Yhdenkään ulkoisen asiakkaan
tuotot eivät ole yli 10 % konsernin kokonaistuotoista�

Konsernin
toimintasegmentit ovat:
Kustannustoiminta
Keskisuomalainen-konserni kustantaa
seitsemää seitsenpäivästä lehteä, kahta kuusipäivästä lehteä, yhtä viisipäiväistä lehteä, 18 paikallislehteä sekä 27
kaupunkilehteä� Seitsenpäiväiset lehdet
ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat,
Iisalmen Sanomat, Uusimaa, Keski-Uusimaa, Aamuposti ja Etelä-Suomen Sanomat� Länsi-Uusimaa ja Itä-Häme ilmestyvät kuutena päivänä viikossa ja
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Warkaden Lehti viitenä päivänä viikossa�
Paikallislehtiä ovat Keski-Suomen alueella ilmestyvät Hankasalmen Sanomat,
Laukaa-Konnevesi, Viitasaaren Seutu,
Viispiikkinen, Sampo ja Sisä-Suomen Lehti� Savon alueella paikallislehdistä ilmestyvät Ylä-Savoon sijoittuvat Pielavesi-Keitele, Matti ja Liisa, Miilu sekä Itä-Savossa
ilmestyvä Heinäveden Lehti� Kuopion lähistöllä ilmestyvät Uutis-Jousi, Pitäjäläinen, Koillis-Savo, Paikallislehti Sisä-Savo, Soisalon Seutu, Pieksämäen Lehti ja
Joroisten lehti� Etelä-Suomen alueella ilmestyy Sipoon Sanomat� Paikallislehdet
ilmestyvät 1–3 kertaa viikossa� Konsernin
kustantamat kaupunkilehdet ovat Jyväskylässä ilmestyvä Suur-Jyväskylän Lehti ja Kuopiossa ilmestyvät Viikkosavo ja
Kuopion Kaupunkilehti� Iisalmen seudulla
ilmestyy Töllötin� Lisäksi kaupunkilehdistä Saarijärven alueella ilmestyy Saarijärveläinen ja Äänekosken seudulla Pikkukaupunkilainen� Etelä-Suomen alueella
ilmestyvät Mäntsälän Uutiset, Nurmijärven Uutiset, Hyvinkään Viikkouutiset,
Riihimäenseudun Viikkouutiset, Tuusulanjärven Viikkouutiset, Iltalohja, Vihdin
Uutiset, Imatralainen, Helsingin Uutiset,
Länsiväylä, Vantaan Sanomat, Lappeenrannan Uutiset, Tamperelainen, Turkulainen ja Seinäjoen Sanomat. Lokakuusta
2016 konserniin kuuluvat myös Lahden
seudulla ilmestyvät Uusi Lahti sekä Seutuneloset lehtiperheeseen kuuluvat Orimattilan aluelehti, Nastola-lehti, Hollolan
Sanomat ja Päijät-Häme� Kaupunkilehdistä 12 ilmestyy kaksi kertaa viikossa ja 14
pääsääntöisesti kerran viikossa�

Tuotanto- ja logistiikkapalvelut
Tuotanto- ja logistiikkapalveluihin kuuluva painotoiminta käsittää viisi lehtipainoa, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Pieksämäellä, Tuusulassa, Hämeenlinnassa
ja Lahdessa� Lisäksi konsernilla on arkkipainotalo Lahdessa� Lahden lehtipaino on mukana vertailuvuonna viimeisen
neljänneksen luvuissa�
Savon Jakelu Oy hoitaa sanomalehtien
yhteisjakelun Kuopiossa, Varkaudessa,
Pieksämäellä, Siilinjärvellä, Maaningalla,
Joroisissa, Leppävirralla, Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Säyneisissä�
Tuotanto- ja logistiikkapalveluihin kuuluva Mediasepät Oy tuottaa konsernin
lehdille sivun- ja ilmoitusvalmistuksen�
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Toimintasegmentti

(1 000 eur)

2016
TULOSLASKELMATIEDOT
Ulkoinen liikevaihto
Sisäinen liikevaihto
Liikevaihto
Segmentin liikevoitto
Liikevoitto

Kustannustoiminta

Tuotanto- ja
logistiikkapalvelut

Eliminoinnit

Kohdistamattomat

130 432
611
131 044

19 716
34 298
54 014

0
-42 810
-42 810

1 884
7 901
9 785

152 033
0
152 033

13 148
13 148

2 681
2 681

0
0

-4 544
-4 544

11 286
11 286
-42
-1 264
-2 130
7 851

68 944
83 088
16 652
-8 102
-1 203

Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Tuloverot
Tilikauden tulos

13 148

2 681

0

-42
-1 264
-2 130
-7 979

MUUT TIEDOT
Liikevaihto, tavarat
Liikevaihto, palvelut
Investoinnit
Poistot
Arvonalentuminen

51 350
79 083
13 861
-1 027
0

17 257
2 458
935
-3 085
0

0
0
0
0
0

337
1 547
1 856
-3 991
-1 203

2017

TULOSLASKELMATIEDOT
Ulkoinen liikevaihto
Sisäinen liikevaihto
Liikevaihto
Segmentin liikevoitto
Liikevoitto
Rahoitustuotot ja -kulut
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista
Tuloverot
Tilikauden tulos
MUUT TIEDOT
Liikevaihto, tavarat
Liikevaihto, palvelut
Investoinnit
Poistot
Arvonalentuminen

Konserni
yhteensä

Kustannustoiminta

Tuotanto- ja
logistiikkapalvelut

Eliminoinnit

Kohdistamattomat

Konserni
yhteensä

146 838
269
147 107

24 281
45 118
69 399

0
-51 510
-51 510

2 907
6 123
9 030

174 026
0
174 026

13 915
13 915

4 265
4 265

-504
-504

-3 246
-3 246

14 431
14 431

-504

2 859
251
-3 051
-3 186

2 859
251
-3 051
14 490

428
2 479
2 746
-4 795

79 383
94 643
4 095
-9 023
0

13 915

4 265

60 153
86 685
523
-870

18 802
5 479
826
-3 393
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(1 000 eur)

Liikevaihdon jakautuminen tuotteisiin ja palveluihin

2017

2016

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

84 959
59 979
23 494
5 594
174 026

76 931
51 272
19 202
4 628
152 033

Ilmoitustuotot
Tilaustuotot
Paino- ja jakelutuotot
Muut tuotot
Liikevaihto yhteensä

3. Hankitut liiketoiminnot
Hankitut liiketoiminnot 2017
Konserni osti 1�9�2017 asuntokaupan
erikoislehti Kotiavaimen julkaisuoikeuden� Kauppasumma oli 50 tuhatta euroa ja se maksettiin kokonaan käteisellä�
Kotiavain-erikoislehti ilmestyy kaupunkilehti Tamperelaisen yhteydessä joka
toinen lauantai Pirkanmaan talousalueella� Hankinnasta syntyi liikearvoa 50
tuhatta euroa� Liikearvon syntymiseen
vaikuttivat hankinnasta odotettavissa olevat synergiaedut� Hankinnalla oli
hieman vaikutusta konsernin 2017 tulokseen�

Hankitut liiketoiminnot 2016
Konsernin omistusosuus Mediatalo
ESA:sta nousi aiemmasta 25,1 prosentista 100 prosenttiin 30�9�2016 tehdyllä osakekaupalla� Kauppahinta oli 13,4
Me ja se maksettiin kokonaan käteisellä� Kauppaan ei liity ehdollisia lisäkauppahintoja�
Kaupassa Keskisuomalainen Oyj:lle
siirtyi kaksi tilattavaa lehteä ja viisi kaupunkilehteä� Etelä-Suomen Sanomat on
Lahden markkina-alueen luetuin lehti 99 000 lukijallaan. Itä-Häme on Heinolan markkina-alueen luetuin lehti
22 000 lukijallaan. Uusi Lahti on nuorekas lahtelainen kaupunkilehti, jonka
jakelu on 52 700. Seutuneloset-lehtiperheeseen kuuluvat Orimattilan alue-

lehti, Nastola-lehti, Hollolan Sanomat ja
Päijät-Häme� Yhteensä näillä lehdillä on
44 000 lukijaa. Kauppaan kuului myös
Lahden lehtipaino, jakeluliiketoimintaa
ja Radio Voima� Konsernin liiketoiminta
laajeni myös digitaaliseen ulkomainosliiketoimintaan, kun 67,5 % Esa Digital
Oy:stä siirtyi konsernille� Konserni osti
Esa Digital Oy:n 32,5 %:n vähemmistöosuuden 21�12�2016�
Mediatalo ESA:n tuotteet ja palvelut
täydentävät erinomaisesti Keskisuomalainen Oyj:n liiketoimintaa�
Mediatalo ESA:n hankinnan myötä
konsernin omistusosuus Väli-Suomen
Media Oy:stä kasvoi 50 prosentista 75
prosenttiin� Väli-Suomen Media tuottaa
omistamilleen lehdille sunnutaisivustoa
sekä politiikan ja talouden uutisia� Hankinnasta syntyi kuusi tuhatta euroa negatiivista liikearvoa, joka on tuloutettu�
Konsernin liikevaihto tammi-joulukuulta 2016 olisi ollut 174,5 Me ja tulos 5,4 Me, jos tilikauden aikana toteutuneet liiketoimintojen hankinnat olisi
yhdistelty konserniin tilikauden 2016
alusta lähtien� Hankituista liiketoiminnoista on yhdistelty liikevaihtoa 8,4 Me�
Mediatalo ESA:n hankitusta liiketoiminnasta on arvostettu asiakkuuksiin 0,1
Me ja tuotemerkkeihin 1,5 Me, molemmat poistetaan 10 vuodessa� Hankinnasta syntyi liikearvoa 4,5 Me� Liikearvo
ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen�
Liikearvon syntymiseen vaikuttivat hankinnasta odotettavissa olevat synergiaedut sekä markkinaosuuksien kasvattaminen kyseisellä alueella� Tilikauden
tulokseen sisältyy 0,3 Me hankittujen
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yhtiöiden tulosta� Hankinnasta syntyneet transaktiokulut 0,6 Me on kirjattu
liiketoiminnan muihin kuluihin� Kun huomioidaan myös tilikauden poisto hankituista asiakkuuksista ja tuotemerkeistä
sekä hankinnasta aiheutuneet muut kulut, niin hankinnan vaikutus tilikauden
tulokseen oli yhteensä - 0,2 Me�

KESKISUOMALAINEN�COM
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(1 000 eur)

2016

Hankitun nettovarallisuuden erittely

Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Mediatalo ESA

Väli-Suomen Media

Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Sijoitukset
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset
Vaihto-omaisuus
Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset
Laskennallinen verosaaminen
Muut rahoitusvarat
Rahavarat
Varat yhteensä

2 281
15 571
2 374
0
204
2 490
643
3 491
527
27 581

5
10
-111

Määräysvallattomien omistajien osuus
nettovaroista

-179

39

Eläkevelvoitteet
Laskennallinen verovelka
Pitkäaikaiset korolliset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat
Ostovelat ja muut velat
Velat yhteensä

1 655
893
2 977
1 369
7 493
14 386

123
123

Hankintahetken sijoitus svop rahastoon
Nettovarat

13 374

6

Hankintameno 74,92 %
Aiemman 25,08 % omistusosuuden käypä arvo
Hankintameno yhteensä
Liikearvo

13 426
4 494
17 920
4 546

0
-6

Rahana maksettu kauppahinta
Hankitun tytäryrityksen rahavarat
Rahavirtavaikutus

13 626
527
13 099

245
-245
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245
168

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
(1 000 eur)

2017

2016

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

1 054
81
63
595
1 793

750
186
62
138
1 136

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

-5 395
-6 590
-89
-50
-15 252
-27 375

-4 881
-5 112
-20
-126
-12 752
-22 891

Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastus
Veroneuvonta
Muut palvelut
Yhteensä

1.1.–31.12.2017
-71
-8
-3
-82

1.1.–31.12.2016
-94
-26
-72
-192

6. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

-62 084
-10 608
-293
-2 096
-75 081

-53 083
-9 264
-235
-2 717
-65 299

2017
859
396
122
1 377

2016
639
433
113
1 185

4. Liiketoiminnan muut tuotot
Vuokratuotot
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä
Muut tuotot
Myyntivoitot käyttöomaisuudesta
Liiketoiminnan muut tuotot

5. Liiketoiminnan muut kulut
Tilakulut
Tietoliikenne-, konttori- ja ict-kulut
Luovutustappiot käyttöomaisuudesta
Sijoituskiinteistöjen hoitokulut
Muut kulut
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä

Palkat ja palkkiot
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt
Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt
Muut henkilösivukulut
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut yhteensä
Henkilöstö keskimäärin
Kustannustoiminta
Tuotanto- ja logistiikkapalvelut
Muut
Yhteensä

(1 000 eur)

9. Rahoituskulut
Tulosvaikutteisesti kirjatut erät
Arvonalentumiset myytävissä olevista sijoituksista
Korkokulut, jaksotettuun hankintamenoon arvostetuista
rahoitusveloista
Luovutustappiot, myytävissä olevat
Muut rahoituskulut
Rahoituskulut yhteensä

Tuloslaskelmaan sisältyy kuluksi kirjattuja tutkimus- ja kehitysmenoja
1000 tuhatta euroa vuonna 2017 (500 tuhatta euroa vuonna 2016)�

8. Rahoitustuotot
Osinkotuotot, myytävissä olevista sijoituksista
Myyntivoitot, myytävissä olevista sijoituksista
Realisoitumattomat voitot johdannaisista
Muut korkotuotot, lainat ja muut saamiset
Rahoitustuotot yhteensä
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1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

629
3 106
442
73
4 251

495
933
314
79
1 822

KESKISUOMALAINEN�COM
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2016

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

-1 357

-1 849

-6
-29
-1 392

-5
-9
-1 863

Muut laajan tuloksen erät
Rahoitusinstrumentteihin liittyvät muihin laajan tuloksen eriin kirjatut erät
sekä niihin liittyvät luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat seuraavat:
2017
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Yhteensä
2016
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Yhteensä

Käyvän arvon muutokset

Luokittelun muutos

424
2 358
2 782
Käyvän arvon muutokset

Yhteensä
424

-1 878
-1 878
Luokittelun muutos

-309
3 098
2 789

480
904
Yhteensä
-309

-254
-254

2 843
2 535

10. Tuloverot

2017

2016

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuva vero
Edellisten tilikausien verot
Laskennalliset verot
Yhteensä

2 831
32
187
3 051

2 759
-62
-567
2 130

17 541

9 981

3 508
14
-115
84
32
0
-402
-50
-20
3 051

1 996
16
-149
196
-62
128

Tuloslaskelman verokulun ja konsernin kotimaan verokannalla
laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:
Tulos ennen veroja

7. Tutkimus- ja kehitysmenot

2017

Verot laskettuna kotimaan verokannalla
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavat verokannat
Verovapaat tulot
Vähennyskelvottomat kulut
Aikaisempien tilikausien verot
Tappioista kirjaamaton vero
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten tappioiden käyttö
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta
Muut erät
Verot tuloslaskelmassa
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253
-248
2 130

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
(1 000 eur)

(1 000 eur)

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

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto (1 000 eur)
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana
Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur/osake)

2017

2016

14 416
10 710 853
1,35

7 903
10 714 128
0,74

2017

2016

73 595
50
73 645

69 015
4 579
73 595

Kertyneet arvonalennukset 1�1�
Arvonalennukset
Kertyneet arvonalennukset 31�12�

-4 764

-4 764

-4 764

-4 764

Kirjanpitoarvo 31.12.

68 881

68 831

Liikearvot
Hankintameno 1�1�
Liiketoimintojen hankinta
Hankintameno 31�12�

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. Arvonalentumiset
12. Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo
Aineettomat hyödykkeet 2017

Kehittämismenot

Aineettomat
oikeudet

Asiakkuudet ja
tavaramerkit

Ennakkomaksut

Yhteensä

78

9 865

14 568

40

24 551
0
430
-1 566
0
23 415

Hankintameno 1�1�
Liiketoimintojen yhdistäminen
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31�12�

13

232
-1 501
6
8 602

14 568

-6
232

-56

-6 857

-5 476

0

49
-6
-13

1 408
-1 001
-6 449

-1 433
-6 909

0

-12 389
0
1 457
-2 439
-13 370

0

2 153

7 659

232

10 044

Kehittämismenot

Aineettomat
oikeudet

Asiakkuudet ja
tavaramerkit

Ennakkomaksut

Yhteensä

7 404
2 573
414
-771
245
9 865

12 955
1 613

245

14 568

40
0
-245
40

20 604
4 263
454
-771
0
24 551

-4 156

0

-56

-4 516
-1 995
753
-1 099
-6 857

-1 320
-5 476

0

-8 672
-2 044
746
-2 418
-12 389

21

3 008

9 092

40

12 162

-65

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1�1�
Liiketoimintojen yhdistäminen
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31�12�
Kirjanpitoarvo 31.12.2017

Aineettomat hyödykkeet 2016
Hankintameno 1�1�
Liiketoimintojen yhdistäminen
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31�12�

78

78

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1�1�
Liiketoimintojen yhdistäminen
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31�12�
Kirjanpitoarvo 31.12.2016
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-7
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rotaatiopainot ja Evento + S&A-lehti� Lisäksi arvonalentumista arvioidaan Savon alueen paikallislehtien rahavirtaa tuottavan paikallislehtiryhmän tasolla, johon kuuluvat yhtiön lehdistä
Koillis-Savo, Heinäveden Lehti, Matti ja Liisa, Pieksämäen Lehti,
Pielavesi-Keitele, Pitäjäläinen, Paikallislehti Sisä-Savo, Soisalon
Seutu, Uutis-Jousi ja Joroisten Lehti�

Arvonalentumisen arviointi tapahtuu pääosin rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla� Rahavirtaa tuottavia yksiköitä, joille liikearvoa on kohdistettu, ovat Savon Sanomat + Kuopion
Kaupunkilehti, Iisalmen Sanomat + Töllötin, Warkauden Lehti, Keski-Suomen Media, Etelä-Suomen Media, Mediatalo ESA,

Merkittävin osuus liikearvosta on kohdistettu seuraaville yksiköille:
Savon Sanomat ja Kuopion Kaupunkilehti
Etelä-Suomen Media
Savon alueen paikallislehdet
Rotaatiopainot
Mediatalo ESA
Yhteensä
Muut rahavirtaa tuottavat yksiköt ja niiden ryhmä
Liikearvot yhteensä

2016

21 969
16 889
4 841
13 345
4 631
61 674
7 206
68 881

21 941
16 792
4 795
13 345
4 585
61 458
7 373
68 831

Rotaatiopaino kuuluu tuotanto- ja logistiikkapalvelut -segmenttiin� Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on laskettu käyttöarvoon perustuen� Perusteena ovat
toteutuneet liikevoitot ja johdon viiden vuoden ennusteet, jonka
jälkeen rahavirrat on arvioitu -3 %:n (-3 %) kasvulla niin pitkälle
kuin nykyisen konekannan arvioidaan toimivan� Tämän ajanjakson jälkeen painotoiminnan jäännösarvo on määritetty käyttöomaisuuden arvioidun myyntihinnan perusteella� Tuotanto- ja logistiikkapalveluissa diskonttokorkona on käytetty 9,56 %:a (7,85
%), joka perustuu pääoman tuottovaatimukseen (WACC) riskikertoimen ollessa 3,7 (3,6)� Rahavirtaennusteissa on otettu huomioon vain korvausinvestoinnit� Uusinvestoinnit otetaan mukaan laskelmiin vasta kun niihin on sitouduttu�
Vuosina 2017 ja 2016 ei ole kirjattu arvonalentumistappioita�

Savon Sanomat, Kuopion Kaupunkilehti, Etelä-Suomen Media, Keski-Suomen Media, Iisalmen Sanomat, Töllötin, Warkauden Lehti, Savon alueen paikallislehdet ja Mediatalo ESA kuuluvat kustannustoiminnan toimintasegmenttiin� Laskelmissa
käytetyt rahavirtaennusteet pohjautuvat toteutuneisiin liikevoittoihin ja seuraavien viiden vuoden ennusteisiin, jotka johto on hyväksynyt� Rahavirtaa tuottavan yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä on määritetty käyttöarvoon perustuen�
Kustannustoiminnan diskonttokorkona on käytetty 9,56 %:a
(7,85 %), joka perustuu pääoman tuottovaatimukseen (WACC)
riskikertoimen ollessa 3,7 (3,6)� Johdon hyväksymän ennustejakson jälkeiset rahavirrat on laskettu jäännösarvomenetelmällä� Jäännösarvoa määritettäessä on kasvuprosenttina
käytetty 0 %:a (0 %)�
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
(1 000 eur)
Rahavirtaa tuottavan yksikön kassavirtoja ennustettaessa on oletuksena
käytetty seuraavia tekijöitä:

EBITDA
EBITDA (liikevoitto ennen poistoja) ennusteet perustuvat historialliseen kokemukseen ja viiden vuoden ennusteisiin, jotka johto ja hallitus on hyväksynyt�
Tuleva viiden vuoden ennuste perustuu
useimpien yksiköiden osalta pieneen
laskuun�

Investoinnit
Investointien kassavirta perustuu historialliseen kokemukseen ja viiden vuoden
ennustettuihin investointeihin� Ennusteissa on otettu huomioon vain korvausinvestoinnit ja painojen on oletettu toimivan nykyisellä konekannalla�

Pitkän ajan kasvukerroin

sekä vieraan pääoman kustannus� Diskonttokorkoa määritettäessä ei ole havaittu merkittäviä eroja eri liiketoimien
riskikertoimissa, jolloin on päädytty
käyttämään samaa korkoa kaikissa liiketoimissa�
Herkkyysanalyysin kannalta merkittävimmät arvonalentumistestaukseen
vaikuttavat tekijät ovat pitkän tähtäimen kasvukerroin (kustannustoiminta
0 % sekä tuotanto- ja logistiikkapalvelut -3 %), rahavirtaa tuottavan yksikön
EBITDA sekä diskonttauskorko� Kustannustoiminnan EBITDA-tason pitäisi
laskea vähintään 0,4 %, ennen kuin tulee alaskirjauksia� Tällöin Warkauden
lehdestä tulisi alaskirjausta 52 tuhatta
euroa� Mikäli lasku olisi 1 %, alaskirjausta tulisi 421 tuhatta euroa Warkauden
lehdestä�
Lisäksi analysoitiin, että mistään ei
tulisi alaskirjausta, jos kasvuolettamana käytettäisiin -1 %� Painotoiminnan liikevaihdon ja kustannusten pitää laskea
9,0 %, ennen kuin rotaatiopainotoiminnasta tulisi alaskirjausta, tällöin alakirjausta tulisi 289 tuhatta euroa� Mikäli
diskonttauskorko nousisi 1 %, alaskirjausta tulisi vain Warkauden lehdestä
81 tuhatta euroa�

Pitkän ajan kasvukertoimena ennustejakson jälkeisiä jäännösarvoja määritettäessä on käytetty kustannustoiminnassa 0 %:a (2016 0 %:a) ja tuotanto- ja logistiikkapalveluissa -3 %:a (2016 -3 %:a)�

Diskonttauskorko
Kustannustoiminnassa diskonttauskorkona (korkokanta ennen veroja) käytetään 9,56 % (7,85 %) ja tuotanto- ja logistiikkapalveluissa 9,56 % (7,85 %)�
Diskonttokorko määritettiin perustuen keskimääräisen painotetun pääomakustannuksen (WACC) avulla, joka kuvaa oman ja vieraan pääoman
kokonaiskustannusta ottaen huomioon
omaisuuseriin liittyvät erityiset riskit�
Tuottovaatimusta määritettäessä riskittömänä korkona on käytetty Suomen valtion 10 vuoden obligaatiolainan
korkoa� Toimialaverrokkeihin perustuva omavaraisuusaste on noin 70 % ja
yhtiökohtainen riskilisä on 3,7 %� Muita laskentakomponetteja ovat markkinariskipreemio, toimialaverrokkeihin
perustuva oman pääoman betakerroin

(1 000 eur)

14. Sijoituskiinteistöt

2017

2016

Hankintameno 1�1�
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31�12�

864
-203
661

697
167
864

Kertyneet poistot 1�1�
Siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31�12�

-174
41
-28
-161

-117
-21
-36
-174

500

690

Kirjanpitoarvo 31.12.

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

15. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet 2017
Hankintameno 1�1�
Liiketoimintojen yhdistäminen
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31�12�
Kertyneet poistot 1�1�
Liiketoimintojen yhdistäminen
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31�12�
Kirjanpitoarvo 31.12.2017

Aineelliset hyödykkeet 2016
Hankintameno 1�1�
Liiketoimintojen yhdistäminen
Lisäykset
Vähennykset
Siirrot erien välillä
Hankintameno 31�12�
Kertyneet poistot 1�1�
Liiketoimintojen yhdistäminen
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31�12�
Kirjanpitoarvo 31.12.2016

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset ja
rakennelmat

Koneet
ja kalusto

Muut
aineelliset
hyödykkeet

Enn.maks.
ja kesk.
eräiset
hankinnat

4 881

61 215

42 886

1 075

15

2 308
-3 444

0
-12

252

36
4 917

404
-75
167
61 712

41 750

1 064

267

0

-38 187

-27 921

0

0

0

38
-2 478
-40 628

3 279
-3 677
-28 319

0

0

-66 109
0
3 317
-6 156
-68 948

4 917

21 084

13 431

1 064

267

40 762

Maa- ja
vesialueet

Rakennukset
ja rakennelmat

Koneet
ja kalusto

Muut
aineelliset
hyödykkeet

Enn.maks.
ja kesk.
eräiset
hankinnat

Yhteensä

4 010
905

47 913
13 287
146

623
453

289

-34
4 881

-130
61 215

53 834
7 583
1 043
-19 848
274
42 886

0

0

-32 087
-3 974
34
-2 160
-38 187

-41 158
-2 747
19 249
-3 267
-27 921

4 881

23 028

14 965

Rahoitusleasingsopimukset
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110 073
0
2 965
-3 531
203
109 710

106 668
22 229
1 190
-19 849
-165
110 073

1 075

1
-1
-274
15

0

0

0

0

-73 244
-6 721
19 283
-5 427
-66 109

1 075

15

43 964

0

2017

2016

944
557
1 501

61
98
785
944

-223
-401
-624

-2
-222
-223

877

721

Aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyy
rahoitusleasingsopimuksilla hankittua omaisuutta seuraavasti:
Hankintameno 1�1�
Liiketoimintojen yhdistäminen
Lisäykset
Hankintameno 31�12�
Kertyneet poistot 1�1�
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31�12�
Kirjanpitoarvo 31.12.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
(1 000 eur)

(1 000 eur)

16. Osuudet osakkuusyrityksissä

2017

2016

Tilikauden alussa
Liiketoimintojen yhdistäminen
Lisäykset ja osuus osakkuusyhtiön suorista oman pääoman kirjauksista
Vähennykset
Osuus kauden tuloksesta
Arvonalentuminen
Siirrot erien välillä
Tilikauden aikana saadut osingot
Tilikauden lopussa

2 883

8 984
157
-128
-1
-61
-1 203
-4 472
-393
2 883

-1
251

-235
2 898

Ehdolliset velat, jotka aiheutuvat konsernille sen antamista takauksista osakkuusyrityksien puolesta, olivat 3�964 tuhatta euroa
31�12�2017 (3�964 tuhatta euroa 31�12�2016)�
Taloudellisen informaation yhteenveto
muista kuin olennaisista osakkuusyrityksistä

2017

2016

Konsernin osuus laajasta tuloksesta
Kirjanpitoarvo konsernin taseessa yhteensä

116
1 839

304
1 953

Konserni ei ole kirjannut osuuttaan Jakelujuniorit Oy:n tilikauden voitosta, 11 tuhatta euroa, koska yhtiön voittovarat ovat negatiiviset
ja yhtiöllä ei ole sitoumuksia osakkuusyrityksen velvoitteiden täyttämiseen� Kirjanpitoarvo on kirjattu nollaksi jo aiemmin�

17. Myytävissä olevat sijoitukset

Tiedot konsernin olennaisista osakkuusyrityksistä
Nimi
Arena Partners Oy

Ehdolliset velat

Pääasiallinen toimiala
mobiilipalvelut

Omistusosuus-%
2017
2016
37,86
37,86

Kotipaikka
Kuopio

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

Taloudellisen informaation yhteenveto
olennaisista osakkuusyrityksistä

tä esitettävä taloudellisen informaation yhteeenveto perustuu
osakkuusyritysten IFRS-standardien mukaisesti laadittuihin tilinpäätöksiin� Arena Partners Oy:n vertailuvuoden luvut on oikaistu vastaaman vahvistettua tilinpäätöstä�

Taulukossa mainittu konsernin olennainen osakkuusyritys on käsitelty konsernitilinpäätöksessä pääomaosuusmenetelmällä� Sii-

Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet
noteeratut
noteeraamattomat

2017

Hankintameno 1�1�2017
Liiketoimintojen yhdistäminen
Lisäykset
Vähennykset
Käypään arvoon arvostaminen
Siirrot erien välillä
Kirjanpitoarvo 31.12.2017

Lyhytaikaiset varat
Pitkäaikaiset varat
Lyhytaikaiset velat
Pitkäaikaiset velat
Liikevaihto
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista
Muut laajan tuloksen erät
Osakkuusyritykseltä kaudella saadut osingot
Osakkuusyritysten taloudellisen informaation
täsmäytys konsernin kirjaamaan tasearvoon:
Osakkuusyrityksen nettovarat
Konsernin omistusosuus-%
Konsernin osuus nettovaroista
Muut oikaisut
Osakkuusyrityksen tasearvo konsernin taseessa
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2017

2016

2 442
15 619
1 233
13 268
4 176
356

1 899
16 020
10 108
4 607
4 508
387

Hankintameno 1�1�2016
Liiketoimintojen yhdistäminen
Lisäykset
Vähennykset
Käypään arvoon arvostaminen
Siirrot erien välillä
Kirjanpitoarvo 31.12.2016
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3 204
37,86 %
1 213
-284
929

-2 596
2 752

93
-1 506
38

11 219

2 883

7 908
167
9
-261
3 198
42
11 063

2 148
1 765
236
-333
600
-160
4 257

15 320
0
93
-4 102
2 791
0
14 102

Yhteensä

10 056
1 932
246
-593
3 798
-119
15 320

Myytävissä olevista sijoituksista noteeratut osakkeet arvostetaan käypään arvoon (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 1)�
Noteeraamattomista osakkeista ne, joiden käypä arvo on luotettavasti määritettävissä verokkikauppojen perusteella on arvostettu
käypään arvoon (hierarkiataso 2) ja muut on kirjattu hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla arvonalentumisilla�

18. Pitkäaikaiset saamiset
3 560
37,86 %
1 348
-289
1 059

4 257

Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet
noteeratut
noteeraamattomat

2016

Arena Partners Oy

11 063

Yhteensä

Myyntisaaminen
Siirtosaaminen
Lainat osakkuuusyrityksille
Pääomalainasaaminen
Muut velat
Yhteensä

2017

2016

41
77
656

41
86
656
100

20
794
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19. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

(1 000 eur)

20. Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus koostuu aineista ja tarvikkeista�

Laskennallisten verojen muutokset
vuoden 2017 aikana:

1.1.2017

Laskennalliset verosaamiset:
Varaukset
Työsuhde-etuudet
Aineelliset hyödykkeet
Vahvistetut tappiot
Muiden sijoitusten arvostaminen käypään arvoon
Johdannaisten arvostaminen käypään arvoon
Laskennallisten verojen netotus
Yhteensä

11
602
603
662
2 963
228
-1 164
3 905

Laskennalliset verovelat:
Kertyneet poistoerot
Muiden sijoitusten arvostaminen käypään arvoon
Aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Laskennallisten verojen netotus
Yhteensä

Laskennallisten verojen muutokset
vuoden 2016 aikana:

929
1 171
818
1 818
-1 164
3 572

1.1.2016

Kirjattu
tuloslaskelmaan

-5
-4
349
-134
-813
-88
-695

Kirjattu
omaan
pääomaan

Ostetut
liiketoiminnot

-106

18

-88

0

-163
134
-70
-256
-490

134

Kirjattu
tuloslaskelmaan

Kirjattu
omaan
pääomaan

Laskennalliset verosaamiset:
Varaukset
Työsuhde-etuudet
Aineelliset hyödykkeet
Vahvistetut tappiot
Muiden sijoitusten arvostaminen käypään arvoon
Johdannaisten arvostaminen käypään arvoon
Laskennallisten verojen netotus
Yhteensä

21
191
576
231
3 063
291
-553
3 821

-11
3
27
233
-223
-63

Laskennalliset verovelat:
Kertyneet poistoerot
Muiden sijoitusten arvostaminen käypään arvoon
Aineelliset hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet
Laskennallisten verojen netotus
Yhteensä

921
465
593
1 760
-553
3 186

-283

-34

77

0

Ostetut
liiketoiminnot

331

9

198
114

86

643

291
706

-54
-264
-602

279
323
706

893

31.12.2017

6
493
952
528
2 168
140
-1 255
3 031

765
1 305
747
1 563
-1 255
3 125

31.12.2016

11
602
603
662
2 963
228
-1 164
3 905

929
1 171
818
1 818
-1 164
3 572

Hyllypoistot ja tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista ovat 1489 tuhatta euroa (1683 tuhatta euroa vuonna 2016)�
Verosaamisia ei ole kirjattu, koska todennäköisesti kaikkia hyllypoistoja ja tappioita ei pystytä hyödyntämään� Tappiot vanhenevat
vuosina 2018–2026�
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21. Myyntisaamiset ja muut saamiset
(lainat ja muut saamiset)
Myyntisaamiset
Saamiset osakkuusyrityksiltä
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

2017

2016

10 813
1 379
482
2 618
15 292

11 505
1 389
30
1 895
14 819

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät henkilöstökuluihin ja myynnin jaksotukseen� Konserni on kirjannut tilikauden aikana
luottotappioita myyntisaamisista 381 tuhatta euroa (165 tuhatta euroa vuonna 2016)�

Myyntisaamisten ikäjakautuma

Tasearvo
Erääntyneet 31–60 päivää
Erääntyneet 61–90 päivää
Erääntyneet yli 90 päivää

2017

2016

12 192
231
138
161

12 894
233
90
137

22. Muut rahoitusvarat
Konsernin muihin rahavaroihin sisältyy 3841 tuhatta euroa rahastosijoituksia ja 66 tuhatta euroa sulkutilillä olevia rahavaroja
(3670 tuhatta euroa rahastosijoituksia ja 66 tuhatta euroa sulkutilillä olevia rahavaroja vuonna 2016)�

23. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot
10�710�853 kappaletta (10�710�853 kappaletta vuonna 2016)�
Tilinpäätöksessä 31�12�2017 K-osakkeita oli 5�037�745 kappaletta ja A-osakkeita 5�698�958 kappaletta�

Osakkeiden enimmäismäärä on 21�493�760 kappaletta
(21�493�760 kappaletta vuonna 2016)� Osakkeiden nimellisarvo
on 0,21 euroa per osake ja konsernin enimmäisosakepääoma on
4�519 tuhatta euroa (4�519 tuhatta euroa vuonna 2016)� Kaikki
liikkeeseen lasketut osakkeet on maksettu�
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�
Osakkeiden kokonaismäärä on 10�736�703 (10�736�704 kappaletta vuonna 2016), josta ulkona olevien osakkeiden määrä on

KESKISUOMALAINEN�COM
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Omat osakkeet
Omat osakkeet sisältää konsernin hallussa olevien omien osakkeiden hankintamenon� Konsernin emoyhtiö Keskisuomalainen
Oyj osti yhtiökokouksen 29�4�2009 antaman valtuutuksen nojalla 21�500 omaa A-osaketta 18�3�2010 ja yhden K-osakkeen
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Käyvän arvon rahasto

23�3�2016� Mediatalo ESA:n hankinnan yhteydessä konsernille tuli 4�350 kappaletta omia A-osakkeita� K-osake on mitätöity
20�1�2017� Omien osakkeiden hankintameno yhteensä on 357
tuhatta euroa� Omat osakkeet ovat 0,2 % yhtiön koko osakemäärästä ja edustavat 0,02 % äänimäärästä� Omat osakkeet esitetään oman pääoman vähennyksenä�

Etuuspohjainen nettovelka on muuttunut tilikauden aikana seuraavasti:

Käyvän arvon rahasto sisältää myytävissä olevien sijoitusten ja
rahoitusarvopapereiden käypien arvojen muutokset vähennettynä laskennallisilla veroilla�

Osingot
Vararahasto
Tilinpäätöspäivän jälkeen hallitus on ehdottanut jaettavaksi
osinkoa 0,70 euroa/osake, yhteensä 7�498 tuhatta euroa� Vuodelta 2016 jaettiin osinkoa 0,50 euroa/osake, yhteensä 5�355
tuhatta euroa�

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

Velvoitteen
nykyarvo

2016

1�1�2016
Kauden työsuoritukseen perustuva meno
Liiketoimintojen yhdistäminen
Korkokulu tai -tuotto
Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno
ja tappiot velvoitteen täyttämisestä
Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:
Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat
vakuutusmatemaattiset voitot (-) tai tappiot (+)
Järjestelyn supistaminen

(1 000 eur)

Oma pääoma

2017

2016

Osakepääoma
Omat osakkeet
Rahastot
Sidottu oma pääoma

2 257
-357
5 455
7 355

2 257
-357
4 975
6 876

Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto/tappio
Vapaa oma pääoma

60 115
14 416
74 531

57 486
7 903
65 389

Määräysvallattomien omistajien osuus
Oma pääoma

687
82 573

680
72 945

24. Eläkevelvoitteet
Konsernin merkittävimmät etuuspohjaiset eläkkeet ovat vapaaehtoisia ryhmäeläkejärjestelyjä, jotka oikeuttavat varhennettuun vanhuuseläkkeeseen� Etuuspohjaiset eläkkeet on järjestetty eläkevakuutusyhtiön kautta� Konsernin eläkejärjestelyt ovat osittain rahastoituja�

Taseeseen merkityt erät

Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo
Järjestelyyn kuuluvien varojen käypä arvo
Eläkevelka taseessa
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2017

2016

13 908
-11 445
2 463

15 066
-12 055
3 011
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Maksusuoritukset:
Työnantajilta (+)
Järjestelyistä suoritetut maksut:
Maksetut etuudet (-)
31.12.2016

2017

1�1�2017
Kauden työsuoritukseen perustuva meno
Korkokulu tai -tuotto
Aiempaan työsuoritukseen perustuva meno
ja tappiot velvoitteen täyttämisestä

Järjestelyyn kuuluvien
varojen käypä arvo
3 161

Yhteensä

4 118
214
10 851
105

9 197
84

957
214
1 654
21

0

0

0

15 288

12 442

2 846

43

-343

386

-46
15 285

-48
12 051

2
3 234

223

-223

-219
15 066

-219
12 055

0
3 011

Velvoitteen
nykyarvo

Järjestelyyn kuuluvien
varojen käypä arvo

Yhteensä

15 066
257
191

12 055

3 011
257
36

155

0

Uudelleen määrittämisestä johtuvat erät:
Taloudellisten oletusten muutoksista johtuvat
vakuutusmatemaattiset voitot (-) tai tappiot (+)
Järjestelyn supistaminen
Maksusuoritukset:
Työnantajilta (+)
Järjestelyistä suoritetut maksut:
Maksetut etuudet (-)
31.12.2017

15 514

12 210

3 304

-800

-270

-530

14 714

11 940

0
2 774

311

-311

-806
11 445

0
2 463

-806
13 908

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�
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2017

Tärkeimmät vakuutusmatemaattiset oletukset

2016

(1 000 eur)

25. Varaukset
Pitkäaikaiset varaukset

Diskonttauskorko
Palkkojen nousu
Eläkkeiden nousu

1,50 %
2,10 %
1,90 %

1,30 %
2,10 %
1,90 %

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

Työttömyyseläkevaraukset

2017

Konserni ennakoi maksavansa etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin 273 tuhatta euroa vuonna 2018�

Yhteensä

53

0

-25
28

0

53
0
0
-25
28

Työttömyyseläkevaraukset

Muut
varaukset

Yhteensä

107

0

-54
53

0

107
0
0
-54
53

Varaukset 1�1�2017
Varausten lisäykset
Siirto lyhytaikaisiin varauksiin
Käytetyt varaukset
Varaukset 31.12.2017

2016

20 vuoden kuluttua raportointikauden päättymisestä eläkkeelle jäävät:
• miehet 21,4
• naiset 25,4

Muut
varaukset

Varaukset 1�1�2016
Varausten lisäykset
Siirto lyhytaikaisiin varauksiin
Käytetyt varaukset
Varaukset 31.12.2016

Diskonttaamattomien eläkevelvoitteiden oletettu maturiteettianalyysi (1 000 euroa)
•
•
•
•

Vuoden kuluessa
Yhtä vuotta pidemmän ja enintään 5 vuoden kuluttua
Viittä vuotta pidemmän ja enintään 10 vuoden kuluttua
Myöhemmin kuin 10 vuoden kuluttua

26. Korolliset velat

652
3 082
4 158
8 940
16 832

31.12.2017

31.12.2016

Tasearvot

Käyvät arvot

Tasearvot

Käyvät arvot

Herkkyysanalyysi

Pitkäaikaiset velat
Rahalaitoslainat
Rahoitusleasingvelat
Pitkäaikaiset korolliset velat

53 669
461
54 130

53 624
461
54 086

57 120
420
57 540

57 679
426
58 105

Etuuspohjaisen velvoitteen herkkyys painotetuissa 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�

Lyhytaikaiset velat
Rahalaitoslainat
Rahoitusleasingvelat
Johdannaiset
Lyhytaikaiset korolliset velat

6 539
416
699
7 654

7 128
416
699
8 243

8 599
301
1 141
10 041

9 530
310
1 141
10 981

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�
Vaikutus etuuspohjaiseen eläkevelvoitteeseen
Oletus
Diskonttokorko
Palkkojen nousuvauhti
Eläkkeiden nousuvauhti
Odotettavissa oleva elinikä

Oletuksen muutos
0,50 %
0,50 %
0,50 %
1 vuosi

Oletuksen kasvun vaikutus
velvoite pienenee
8,6 %
velvoite kasvaa
3,4 %
velvoite kasvaa
28,9 %
velvoite kasvaa
5,2 %
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Oletuksen vähentymisen vaikutus
velvoite kasvaa
9,7 %
velvoite pienenee
3,4 %
velvoite pienenee
26,6 %
velvoite pienenee
5,2 %
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Rahoituksesta johtuvien velkojen muutokset
1.1.2017
Pitkäaikaiset korolliset lainat
Pitkäaikaiset rahoitusleasing velat
Lyhytaikaiset korolliset lainat
Lyhytaikaiset rahoitusleasig velat
Lyhytaikaiset johdannaisinstrumentit
Yhteensä

57 120
420
8 599
301
1 141
67 581

Lainojen
takaisinmaksut
-54 763

Lainojen
nostot
52 066
557
5 785

-8 599
-401
-63 762
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Käyvän
arvon
muutokset

58 407

89

-442
-442
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Luokittelun
muutos
lyhytaikaiseksi
-754
-515
754
515
0

31.12.2017
53 669
461
6 539
416
699
61 784
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28. Rahoitusriskien hallinta

Pääomalaina
Yhtiöllä oli pääomalaina, joka oli laskettu liikkeeseen 3�6�2011�
Lainaehtojen mukaan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön purkautuessa ja yhtiön konkursissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella� Muuten pääoma saadaan
palauttaa vain, jos emoyhtiön tai konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää
täysi kate� Pääomalainalle voidaan maksaa korkoa vain, jos

maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon emoyhtiön
ja konsernin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen mukaan�
Pääomalainalle maksettiin 6,7 % kiinteää vuotuista korkoa�
Osakeyhtiölain 5 luvun ja lainaehtojen mukaiset takaisinmaksuedellytykset täyttyivät ja laina on maksettu takaisin 3�6�2016�

(1 000 eur)

2017

2016

Rahoitusleasingvelkojen bruttomäärä
– vähimmäisvuokrat erääntymisajoittain
Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut
Rahoitusvelkojen nykyarvo

426
467
0
894
17
877

310
426
0
736
15
721

Rahoitusvelkojen nykyarvo erääntyy seuraavasti:
Yhden vuoden kuluessa
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä

416
461
0
877

301
420
0
721

Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat

sernin hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti osa
varoista saa olla sijoitettuna noteerattuihin osakkeisiin tai osakepohjaisiin rahoitusinstrumentteihin� Pääsääntöisesti konserni sijoittaa suoraan vain oman toimialansa yritysten osakkeisiin�
Lisäksi konsernilla on sijoituksia osin osakepohjaisissa rahastoinstrumenteissa� Tilinpäätöksessä 31�12�2017 konsernin merkittävimmät sijoitukset ovat Alma Media Oyj:n ja Ilkka-Yhtymä
Oyj:n osakkeissa� Sijoitusten hintariskiä arvioidaan säännöllisesti� Tilinpäätöksessä on käyvän arvon rahastoon omaan pääomaan
kirjattu 3,0 Me käyvän arvon kasvua� Osakeindekseissä tapahtuva 15 %:n vahvistuminen tai heikkeneminen kaikkien muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina aiheuttaisi konsernissa 1,3
Me (vuonna 2016 1,3 Me) vaikutuksen omaan pääomaan, koska sijoitukset ovat myytävänä olevia� Myytävänä olevien sijoitusten arvonmuutokset vaikuttavat omaan pääomaan� Laskelma on
tehty olettaen, että konsernin sijoitukset muuttuvat kyseisten
indeksien mukaisesti�

Keskisuomalainen-konserni toimii pääasiassa kotimaisilla markkinoilla, joten sen pääasialliset rahoitusriskit ovat korkoriski,
luottoriski sekä likviditeettiriski� Konsernin riskienhallinnan tavoite on minimoida rahoitusmarkkinoiden muutosten haitalliset vaikutukset konsernin tulokseen sekä turvata konsernin
likviditeetti�
Riskienhallinta- sekä rahoitusperiaatteet hyväksyy ja niistä
vastaa konsernin hallitus ja periaatteiden käytännön toteutuksesta vastaavat konsernin toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä
konsernin keskitetty talousosasto�

Korkoriski
Konsernin korkoriskin katsotaan liittyvän lähinnä konsernin lainasalkkuun sekä varainhankintaan� Hallituksen määrittämien
periaatteiden mukaisesti konserni voi ottaa lainaa joko kiinteäkorkoisena tai vaihtuvakorkoisena ja käyttää koronvaihtosopimuksia tai vastaavia järjestelyjä päästäkseen rahoitusperiaatteiden mukaiseen tavoitteeseen� Tilinpäätöshetkellä konsernilla oli
avoinna 27,0 Me koronvaihtosopimukset, jonka perusteella konserni vaihtaa vaihtuvan koron kiinteään korkoon�
Konserni analysoi korkopositionsa laatimalla säännöllisesti herkkyysanalyysin pohjalta arvion mahdollisten ympäristömuutosten sekä vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen aiheuttamien korkomuutosten vaikutuksesta konsernin tulokseen�
Simulointien perusteella 1 korkoprosentin nousu vaihtuvissa
koroissa vaikuttaisi konsernin tulokseen vuositasolla –0,5 Me
(-0,6 Me vuonna 2016) tai vastaavasti laskun vaikutus olisi 0,5
Me (0,6 Me vuonna 2016)� Todellisuudessa markkinakorot ovat
niin matalalla 31�12�2017, että 1 korkoprosentin lasku ei ole
mahdollista� Simulaatio tehdään neljännesvuosittain�
Konsernin lainoihin liittyvät kovenantit perustuvat riittävän
omavaraisuustason säilyttämiseen sekä käyttökate per nettovelka tunnuslukuun� Tilinpäätöshetken ennusteen mukaan on epätodennäköistä, että kovenanttien tunnusluvut heikkenisivät niin
paljon, että konsernin korkotaso nousisi kovenanttien perusteella tai että lainoja jouduttaisiin uudelleen järjestelemään�

Rahavirran ja käyvän arvon luottoriski
Konsernin periaatteet määrittelevät asiakkaiden, sijoitustransaktioiden ja johdannaissopimusten vastapuolten luottokelpoisuusvaatimukset sekä sijoituspolitiikan� Tuotteita myydään velaksi vain sellaisille yrityksille, joilla ei ole merkintöjä luottotiedoissa� Konsernilla ei ole merkittäviä luottoriskikeskittymiä
asiakassaamisissa ja sillä on laaja asiakaskunta� Tilikauden aikana
kirjattujen luottotappioiden määrä ei ole ollut merkittävä� Myyntisaamisten ikäjakauma on esitetty kohdassa 21�

Maksuvalmiusriski
Konsernissa pyritään jatkuvasti arvioimaan ja seuraamaan liiketoiminnan vaatiman rahoituksen määrää, jotta konsernilla olisi
tarpeeksi likvidejä varoja toiminnan rahoittamiseksi ja erääntyvien lainojen takaisinmaksuun� Ylimääräiset likvidit varat sijoitetaan rahoitusperiaatteiden mukaisesti� Rahoituksen saatavuutta
ja joustavuutta pyritään takaamaan nostamattomilla luottolimiiteillä sekä likvideillä sijoituksilla� Nostamattomien luottolimiittien määrä 31�12�2017 oli 2,0 miljoonaa euroa�
Seuraava taulukko kuvaa sopimuksiin perustuvaa maturiteettianalyysia� Luvut ovat diskonttaamattomia ja ne sisältävät sekä
korkomaksut että pääoman takaisinmaksut�

Markkinariski – hintariski

27. Ostovelat ja muut velat
Ostovelat
Saadut ennakot
Velat osakkuusyrityksille
Siirtovelat
Muut velat
Yhteensä

2017

2016

4 778
11 247
20
11 262
4 127
31 434

4 686
10 190
15
11 770
3 837
30 499

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

Lyhytaikaisiin siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät ovat työsuhde-etuuksista johtuvia jaksotuksia� Ostovelat kuuluvat jaksotettuun
hankintamenoon arvostettuihin rahoitusvelkoihin�
Pitkäaikainen koroton velka 48 tuhatta euroa on vuokravakuuksia�
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
(1 000 eur)

(1 000 eur)

2017

Pankkilainat, vaihtuvakorkoiset
Rahoitusleasing
Ostovelat ja muut velat
Johdannaisinstrumentit
Koronvaihtosopimus

2016

Pankkilainat, vaihtuvakorkoiset
Rahoitusleasing
Ostovelat ja muut velat
Johdannaisinstrumentit
Koronvaihtosopimus

tasearvo

rahavirta

alle 1 vuosi

60 207
877
8 925

62 738
877
8 925

7 185
416
8 925

7 012
304

699

959

377

366

alle 1 vuosi

1–2 vuotta

2–5 vuotta

2017

2016

107
20
0
127

142
119
0
261

602
1 540
0
2 142

557
2 041
0
2 598

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä
Rahalaitos- ja eläkelainat
Luottolimiitti

60 207
2 000

65 718
2 000

Omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset
Yrityskiinnitykset
Tytäryhtiöosakkeet

42 709
30 068
18 790

41 895
50 068
18 790

Takaukset osakkuusyhtiön puolesta

3 964

3 964

yli 5 vuotta

48 541
157

29. Muut vuokrasopimukset
Konserni vuokralle ottajana
Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten
perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

1–2 vuotta

216

tasearvo

rahavirta

2–5 vuotta

65 718
721
8 539

67 564
721
8 539

9 556
301
8 539

56 353
299

1 335
121

1 141

1 184

444

376

365

yli 5 vuotta

321

Yhden vuoden kuluessa
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä
Vähimmäisvuokrat pitävät sisällään maksuja myös muista
järjestelyn osatekijöistä, koska niitä ei ole voitu erottaa
toisistaan� Lisäksi konsernilla on muita vuokrasopimuksia,
jotka ovat purettavissa irtisanomisajan puitteissa�

Konserni vuokralle antajana
Ei-purettavissa olevien vuokrasopimusten
perusteella saatavat vuokratuotot:
Yhden vuoden kuluessa
Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua
Yli viiden vuoden kuluttua
Yhteensä

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

Konserni on vuokrannut toimisto- ja hallitilat sekä
asuinhuoneistot, jotka eivät ole omassa käytössä�
Konsernilla on myös vuokrasopimuksia, jotka ovat
purettavissa irtisanomisajan puitteissa�

Haluttuun pääomarakenteeseen päästään kestävällä osinkopolitiikalla sekä tehokkaalla taseen hallinnalla� Konserni pyrkii jakamaan vähintään 50 % tilikauden tuloksesta osinkona�
Konsernin pääomarakenteen kehitystä seurataan jatkuvasti mm� omavaraisuusasteen perusteella� Konsernin korolliset nettovelat olivat
vuoden 2017 lopussa 41,8 milj� euroa (31�12�2016 57,8 milj� euroa) ja omavaraisuusaste 48,4 % (31�12�2016 43,3%)�

2017

2016

Korolliset velat
Korolliset saamiset
Rahavarat
Nettovelat

61 784
656
19 333
41 795

67 581
656
9 085
57 840

Oma pääoma yhteensä

82 573

72 945

Omavaraisuusaste

48,4 %

43,3 %

Omavaraisuusaste on kehittynyt konsernissa seuraavasti:
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30. Vakuudet ja vastuusitoumukset

Konsernin vakuudellisiin lainoihin sisältyy panttaamattomuussitoumus, jonka mukaan yhtiö ei saa antaa vakuutta,
joka rasittaisi sen nykyistä tai tulevaa varallisuutta, oikeuksia tai saatavia�
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
(1 000 eur)

31. Lähipiiritapahtumat
2017

2016

1 942
309

1 724
272

135

140

2 386

2 136

528

405

27
41
17

27
29
47
9
26
26
24
25

Lähipiiriin kuuluvat konsernin johtoryhmä, Keskisuomalainen Oyj:n hallitus, osakkuusyritykset ja yhteisyritykset�
Johdon työsuhde-etuudet

Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet ovat seuraavat:
Emoyritys:
Keskisuomalainen Oyj
Tytäryritykset:
Keski-Suomen Media Oy
Savon Media Oy
Etelä-Suomen Media Oy
Mediasepät Oy
Kamua Oy
Lehtisepät Oy
Hämeen Lehtipaino Oy
Painotalo Plus Digital Oy
Savon Jakelu Oy
Tietoykkönen Oy
Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 21
Kiinteistö Oy Tahko Twinhills 213
Länsi-Uusimaan Kiinteistö Oy
Riihimäen Kirjapaino Oy
Vaba Meedia Öu
Suomen Lehtiyhtymä Oy
Moottori Media Oy
SLY-Kirkkolehdet Oy
Omnipress Oy
Väli-Suomen Media Oy
Mediatalo ESA Oy
Esa Digital Oy
Päijänne Jakelu Oy

Kotimaa
Suomi

Omistusosuus

Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Viro
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi
Suomi

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
80,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
99,7 %
100,0 %
100,0 %
52,1 %
100,0 %
100,0 %
75,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Maksetut palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet
Lakisääteinen Tyel-maksu
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet,
vapaaehtoisia eläkejärjestelyjä
Johdon kompensaatiot yhteensä

Osuus äänivallasta

100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
80,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
99,7 %
100,0 %
100,0 %
52,1 %
100,0 %
100,0 %
75,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %

Palkat ja palkkiot luontoisetuineen (ei sisällä henkilösivukuluja)
Toimitusjohtaja
Keskisuomalainen Oyj:n hallitus:
Vesa-Pekka Kangaskorpi
Leena Hautsalo
Antero Vesterinen
Simo Kutinlahti
Pekka Haltia
Kalle Kautto
Jaakko Kurikka
Mikko Paananen
Riitta Vesterinen-Virtanen
Yhteensä

(1 000 eur)

2017

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

2016

27
27
27
26
17
207

212

Toimitusjohtaja on tulospalkkiojärjestelmän piirissä, tulospalkkio perustuu hallituksen hyväksymiin periaatteisiin� Toimitusjohtajan irtisanomisaika yhtiön puolelta on 6 kk ja irtisanoutumisaika on 6 kk� Mikäli Keskisuomalainen Oyj irtisanoo toimitusjohtajan, hänelle maksetaan 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 maksettiin vakuutusmaksuja 31 tuhatta euroa vuonna 2017� Toimitusjohtajalle maksettavan palkan Tyel-eläkemaksut olivat 94 tuhatta euroa�
Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa�

32. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat
Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole tapahtumia, joilla olisi olennaista merkitystä konsernin liiketoimintaan tai tuloksen kehittymiseen�

Myynnit
Osakkuusyritykset
Muu lähipiiri

7 947
19

7 159
13

Ostot
Osakkuusyritykset
Muu lähipiiri

1 221
5

1 223
63

Osakkuusyrityksistä Arena Partners Oy on vuokrannut tilat emoyhtiöltä Jyväskylässä�
Konsernin johtoryhmä ja hallitus olivat merkinneet vuonna 2012 liikkeellelaskettua pääomalainaa 2�510 tuhatta euroa�
Pääomalainalle maksettiin 6,7 % kiinteää vuotuista korkoa� Lainaehtojen mukaisesti pääomalaina on maksettu pois 3�6�2016�
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OSAKKEENOMISTUKSEN JAKAUMA
JA TIEDOT OSAKKEENOMISTAJISTA

Osakkeenomistuksen jakauma suuruusluokittain 31.12.2017

Osakkeet

1–100
101–1 000
1 001–10 000
10 001–100 000
100 001–999 999
Yhteensä

Osakkeita

kia A-sarjan osakkeita enintään 1�000�000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1�000�000 kappaletta, kuitenkin yhteensä
enintään 1�000�000 osaketta� Enimmäismäärä vastaa 9,3 % yhtiön osakkeista ja enintään 18,8 % äänimäärästä� Omia osakkeita voidaan hankkia myös suunnattuna hankintana ja vastikkeen
on oltava vähintään 6 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-sarjan osakkeiden antamisesta� Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yrityshankinnoissa tai muissa
järjestelyissä� Lisäksi 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�
Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen, kuitenkin enintään 28�4�2018 saakka�
Edellisenä vuonna on ollut vastaava yhtiökokouksen myöntämä valtuutus�

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 2017 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi
A-osakkeiksi 14�378 kpl� Kumulatiivisesti muuntojen määrä on
301�354 kpl� Yhtiö on mitätöinyt 1 kappaleen omia K-osakkeita� Muuntojen ja mitätöintien jälkeen 31�12�2017 K-osakkeita oli
yhteensä 5�037�745 kpl ja A-osakkeita 5�698�958 kpl�

Hallituksen osakepääoman korottamiseen sekä omien
osakkeiden hankintaan liittyvät valtuudet ja päätökset
Yhtiökokous päätti 28�4�2017 valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta� Hallitus voi päättää hank-

Osakkeenomistuksen jakauma
sektoreittain 31.12.2017

Hallituksen, toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan
sijaisen osakkeenomistus 31.12.2017

% osakkeista
Yksityiset yritykset
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Kotitaloudet
Ulkomaat

5,24
0,36
0,07
93,12
0,48

Yhteensä

99,26

Kaikki yhteensä

Osuus
osakkaista
%

Osakkeita
yhteensä
kpl

712
1060
550
175
15
2512

28,34
42,20
21,90
6,97
0,60
100,00

34 740
427 609
1 825 827
5 282 395
3 103 215
10 673 786

0,32
3,98
17,01
49,20
28,90
99,41

55 507
1 722 820
17 447 798
55 889 902
30 079 491
105 195 518

0,05
1,62
16,39
52,50
28,26
98,82

62 917
10 736 703

0,59
100,00

1 258 340
106 453 858

1,18
100,00

15

K-osakkeet
A-osakkeet
Yhteensä

Kpl

Osuus-%
osakkeista

Osuus-%
äänistä

241 497
154 501
395 998

4,79
2,71
3,69

4,79
2,71
4,68

0,59
0,00
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Äänimäärä
kpl

Osuus
äänimäärästä
%

Suurimmat osakkeenomistajat osakkeiden lukumäärän mukaan
K-osakkeita
kpl

Osakas
Kalevi Takalan kuolinpesä
Kangaskorpi Pekka
Ristola Arimo
Kangaskorpi Vesa-Pekka
Jalkanen Matti
Kangaskorpi Inkeri
Moisio Lauri
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj
Pekkala Tuula
Pekkala Tiina
Yhteensä

223 326
216 481
120 492
106 810
94 840
90 424
84 958
84 078
1 021 409

A-osakkeita
kpl

% kaikista
osakkeista

% kaikista
äänistä

311 064
184 608
232 806
111 201
80 204
91 840
86 847
160 800
74 288
73 408
1 411 066

4,98
3,74
2,21
2,16
1,74
1,74
1,65
1,50
1,48
1,47
22,66

4,49
4,24
0,22
2,37
2,08
1,87
1,78
0,15
1,67
1,65
20,52

A-osakkeita
kpl

% kaikista
äänistä

% kaikista
osakkeista

311 064
184 608
111 201
21 472
80 204
91 840
86 847
74 288
73 408
75 175
1 110 107

4,49
4,24
2,37
2,16
2,08
1,87
1,78
1,67
1,65
1,52
23,83

4,98
3,74
2,16
1,26
1,74
1,74
1,65
1,48
1,47
1,42
21,64

5 037 745
5 698 958
10 736 703

Suurimmat osakkeenomistajat ääniosuuden mukaan
K-osakkeita
kpl

Osakas
Kalevi Takalan kuolinpesä
Kangaskorpi Pekka
Kangaskorpi Vesa-Pekka
Kautto Anna-Liisa
Jalkanen Matti
Kangaskorpi Inkeri
Moisio Lauri
Pekkala Tuula
Pekkala Tiina
Kurikka Maija-Leena
Yhteensä

223 326
216 481
120 492
114 076
106 810
94 840
90 424
84 958
84 078
77 375
1 212 860

K-osakkeita yhteensä
A-osakkeita yhteensä
Osakkeet yhteensä

99,85

Osuus
osakkeista
%

Tiedot osakkeenomistajista

K-osakkeita yhteensä
A-osakkeita yhteensä
Osakkeet yhteensä

Osakkeenomistajat

Odotusluettelolla
Hallintarekisteröity

Odotusluettelolla yhteensä
Liikkeeseen laskettu määrä

Osakkaiden
lukumäärä
kpl

5 037 745
5 698 958
10 736 703
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KONSERNIN TUNNUSLUVUT

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
2017

2015

2014

2013

Oman pääoman tuotto-% (ROE)

(Tilikauden tulos) x 100
Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
Liikevaihto, Me
Liikevoitto, Me
• % liikevaihdosta
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, Me
• % liikevaihdosta
Tilikauden voitto
• % liikevaihdosta
Oman pääoman tuotto (ROE), %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %
Omavaraisuusaste, %
Bruttoinvestoinnit, Me
• % liikevaihdosta
Taseen loppusumma, Me
Henkilöstö keskimäärin

Osakekohtaiset tunnusluvut
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, eur
Oma pääoma/osake, eur
Osakekohtainen osinko, eur
Osinko/emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos, %
Efektiivinen osinkotuotto, %
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku)
Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys
• alin, eur
• ylin, eur
• keskikurssi, eur
Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, Me
Koko osakekannan markkina-arvo, Me
Osakkeiden vaihdon kehitys koko osakekannasta
osakkeiden lukumäärä
% A-sarjan osakkeista
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 1 000 kpl

2016

174,0
14,4
8,3
17,5
10,1
14,5
8,3
18,6
13,3
48,4
3,5
2,0
181,9
1 377

152,0
11,3
7,4
10,0
6,6
7,9
5,2
11,2
8,7
43,3
14,7
9,7
178,6
1 185

149,8
13,6
9,0
9,8
6,5
7,7
5,1
11,8
9,7
42,7
3,5
2,3
164,4
1 146

157,7
14,4
9,1
10,6
6,8
8,6
5,5
14,2
11,1
39,0
6,5
4,4
168,3
1 210

150,0
13,9
9,3
6,1
4,1
4,6
3,0
7,8
12,7
35,4
24,1
16,1
174,8
1 293

1,35
7,65
*) 0,70
52,0
7,2
7,2

0,74
6,74
0,50
67,8
6,6
10,3

0,70
6,18
0,46
65,3
5,6
11,8

0,79
5,82
0,46
58,0
5,2
11,3

0,43
5,45
0,40
93,0
4,5
20,7

7,66
10,28
9,30
48,7
103,6

7,06
8,35
7,70
38,4
81,5

8,10
10,65
9,02
46,6
88,7

8,42
10,70
9,10
49,4
95,6

8,60
15,18
12,10
49,0
95,4

391 192
7,8
10 710

443 676
8,8
10 714

295 453
5,2
10 715

286 414
5,2
10 715

311 172
5,6
10 715

Omavaraisuusaste-%

Tulos/osake

Oma pääoma/osake

(Voitto ennen veroja + rahoituskulut) x 100
Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana)
Oma pääoma x 100
Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
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

Bruttoinvestointeihin sisältyy myös investointien ennakkomaksut�
*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osingon määrästä�
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

(1 000 eur)

2017

2016

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

11 184

8 475

Liiketoiminnan muut tuotot

3 560

3 606

Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut

29
7 648
1 509
7 183

334
6 325
1 894
5 880

-1 625

-2 352

LIIKEVAIHTO

LIIKEVOITTO / TAPPIO
Rahoitustuotot
Rahoituskulut

16 356
-1 329

9 296
-8 032

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

13 402

-1 088

20
3 350

896
2 400

-87

242

16 665

2 450

EMOYHTIÖN TASE

(1 000 eur)

2016

1 097
11 000
106 220
524
16 235
135 077

984
11 903
106 218
524
14 829
134 458

2 946
9 641
66
7 603
20 256

3 214
6 864
66
6 501
16 645

155 333

151 103

2 257
269
43 867
16 665
63 059

2 257
269
46 775
2 450
51 751

Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Muut sijoitukset
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Muut rahoitusvarat
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
Vastaavaa yhteensä

Tilinpäätössiirrot
Poistoeron muutos
Saadut konserniavustukset

2017

Vastattavaa
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Vararahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
PAKOLLISET VARAUKSET

3

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
Vastattavaa yhteensä
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52 158
40 116
92 274

54 872
44 478
99 349

155 333

151 103
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA

(1 000 eur)

1. Laadintaperiaatteet

Vaihto-omaisuus ja sijoitukset arvostetaan hankintamenoon tai
sitä alempaan todennäköiseen myyntihintaan�
Tilikauden suunnitelman mukaisten ja kokonaispoistojen erotus tilinpäätöksessä esitetään tuloslaskelman tilinpäätössiirroissa ja kertynyt poistoero taseen vastattavien tilinpäätössiirtojen
kertymässä� Konsernitilinpäätöksessä kertynyt poistoero jaetaan omaan pääomaan ja verovelkaan�
Saamiset arvostetaan hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen 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 voimassaoloaika on 29�11�2022 asti�

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Liiketoiminnan rahavirta
Myynnistä saadut maksut
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut
Maksut liiketoiminnan kuluista
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
Saadut korot liiketoiminnasta
Saadut osingot liiketoiminnasta
Maksetut välittömät verot
Liiketoiminnan rahavirta (A)
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot
Investoinnit muihin sijoituksiin
Luovutustulot muista sijoituksista
Myönnetyt lainat
Ostetut tytäryhtiöosakkeet
Saadut osingot investoinneista
Investointien rahavirta (B)
Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden hankinta
Lainasaamiset konserniyhtiöiltä
Lyhytaikaisten lainojen nostot konserniyhtiöiltä
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot ja muu voitonjako
Saadut konserniavustukset
Rahoituksen rahavirta (C)
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys+/vähennys Rahavarat tilikauden alussa *)
Rahavarat tilikauden lopussa *)

2017

2016

9 115
3 557
-13 430
-759
-1 292
96
11 806
-5
9 846

9 702
3 606
-13 402
-94
-2 453
109
4 627
-2
2 188

-725
5
-20
2 134
-25
0
490
1 860

-328
562
-246
11 325
-9
-14 127
413
-2 410

1 473
-4 832
57 851
-62 138
-5 358
2 400
-10 604

0
-1 807
-4 224
22 000
-23 015
-4 929
3 900
-8 075

1 102

-8 297

6 567
7 669

*) Rahavarat sisältää sekä rahat ja pankkisaamiset että muut rahavarat
*) *) Rahavaroihin sisältyy 65914,54 euroa ( 65914,54 euroa vuonna 2016 ) sulkutilillä olevia varoja�

14 864
6 567

Keskisuomalainen Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitosäännösten mukaisesti (FAS)�
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla� Suunnitelman
mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella� Konsernissa osassa käyttöomaisuudesta hankintamenoon ja kertyneisiin poistoihin sisältyvät
vain ne hankintamenot, joita ei ole vielä poistettu kokonaan�
Suunnitelman mukaiset pitoajat ovat:
• ATK-ohjelmat
• Muut pitkävaikutteiset menot
• Rakennukset
• Rakennusten koneet ja laitteet
• Rakennusten perusparannukset
• Rakennelmat ja muut rakennukset
• Muut koneet ja kalusto

5 vuotta
10 vuotta
30 vuotta
10 vuotta
10 vuotta
10 vuotta
4–5 vuotta

(1 000 eur)

2017

2016

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

8814
2 370
11 184

6 681
1 794
8 475

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

Vuokratuotot
Liiketoiminnan muut tuotot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä

3 546
10
3
3 560

3 596
10
0
3 606

4. Henkilöstö keskimäärin tilikaudella

2017

2016

106

91

5. Henkilöstökulut

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

Palkat ja palkkiot
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

6 303
1 121
224
7 648

5 187
864
274
6 325

2. Liikevaihto toimialoittain
Hallintopalvelut
Muu myynti
Yhteensä

3. Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä

Henkilöstöä

Emoyhtiön toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta ja eräiden muiden johtoryhmän jäsenten eläkeikä on 63–65 vuotta�
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
(1 000 eur)

(1 000 eur)

9. Aineettomat hyödykkeet

6. Johdon palkat, palkkiot ja luontoisedut
Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen
Hallituksen jäsenet
Yhteensä

7. Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastus
Veroneuvonta
Muut palvelut
Yhteensä

2017

2016

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

518
207
725

405
212
617

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

21
8
3
32

30
26
72
128

8. Rahoitustuotot ja -kulut

Aineettomat hyödykkeet 2017

Hankintameno 1�1�
Lisäykset
Lisäykset, kons� sis� yritysjärjestelyt
Vähennykset
Hankintameno 31�12�
Kertyneet poistot 1�1�
Tilikauden poisto
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31�12�
Kirjanpitoarvo 31.12.

Rahoitustuotot
Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä
Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä
Tuotot osuuksista yhteensä
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
Muilta
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä
Muut korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä
Muut korko- ja rahoitustuotot omistusyhteysyrityksiltä
Muut korko- ja rahoitustuotot muilta
Osakkeiden myyntivoitot
Realisoitumattomat voitot käypään arvoon arvostuksesta
Muut rahoitustuotot yhteensä
Rahoitustuotot yhteensä

1.1.–31.12.2017

1.1.–31.12.2016

11 665
141
11 806

4 315
312
4 627

491
491

413
413

65
28
1
851
3 113
4 059

74
28
9
879
3 264
4 255

16 356

9 296

-1 329
-1 329

-1 141
-1 812
-2 954

Aineettomat hyödykkeet 2016

Hankintameno 1�1�
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Vähennykset
Hankintameno 31�12�
Kertyneet poistot 1�1�
Tilikauden poisto
Vähennysten kertyneet poistot
Kertyneet poistot 31�12�
Kirjanpitoarvo 31.12.

Aineettomat
oikeudet

Liikearvo

Muut pitkävaikutteiset menot

145
91

936
113
1
-14
1 037

1 420
33
108
-69
1 493

237

-1 005
-156
67
-1 095

-43
-28
-71

-470
-111
14
-567

398

166

471

Aineettomat
oikeudet

Liikearvo

Muut pitkävaikutteiset menot

1 424
38

145

903
22
15
-4
936

-42
1 420

145

-873
-175
42
-1 005

-24
-19
-43

-364
-110
4
-470

415

103

467

Rahoituskulut
Muut korko- ja rahoituskulut konserniyrityksille
Realisoitumattomat tappiot koronvaihtosopimuksesta
Muut korko- ja rahoituskulut muille
Muut korko- ja rahoituskulut yhteensä
Realisoitumattomat tappiot käypään arvoon arvostuksesta

-5 078

Rahoituskulut yhteensä

-1 329

-8 032

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

15 027

1 264
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Ennakkomaksut

63

63

Yhteensä

2 502
301
109
-83
2 830
-1 518
-295
81
-1 732

63
Ennakkomaksut
15
-15
0

1 097

Yhteensä

2 487
60
0
-45
2 502
-1 260
-304
45
-1 518

0

984

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
(1 000 eur)

(1 000 eur)

10. Aineelliset hyödykkeet
Maaalueet

Aineelliset hyödykkeet 2017
Hankintameno 1�1�
Lisäykset
Lisäykset, kons� sis� yritysjärjestelyt
Vähennykset
Hankintameno 31�12�

Rakennukset ja
rakennelmat

2 378

35 974
71

2 378

36 045

Kertyneet poistot 1�1�
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31�12�
Kirjanpitoarvo 31.12.

-27 268

Maaalueet

Hankintameno 1�1�
Lisäykset
Vähennykset
Hankintameno 31�12�

7 800

423

2 378

35 833
141

2 378

35 974

Kertyneet poistot 1�1�
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot
Tilikauden poisto
Kertyneet poistot 31�12�
Kirjanpitoarvo 31.12.

-976
-28 244

Rakennukset
ja rakennelmat

-25 969

399
0

399

399
Muut aineelliset
hyödykkeet

2 889
127
-595
2 421

399

-1 300
-27 268
8 706

421

399

41 172
181
134
-147
41 340

11 000
Yhteensä
41 499
268
-595
41 172
-27 706
27
-1 590
-29 269

399

11 903

11. Sijoitukset
Sijoitukset 2017

Saman konsernin
yrityksissä

Yhteensä
121 571
20
-1 283
2 671
122 979

106 220

524

14 829
17
-1 283
2 671
16 235

Kirjanpitoarvo 31.12.

106 220

524

16 235

122 979

Osuudet osakkuusyhtiöissä

Muut osakkeet
ja osuudet

Yhteensä

10 006

11 595
246

119 458
14 372

-275

Saman konsernin
yrityksissä
97 857
14 127
9 482

524

Muut osakkeet
ja osuudet

Hankintameno 1�1�
Lisäykset
Vähennykset
Uudelleen arvostus
Hankintameno 31�12�

Sijoitukset 2016

106 218
3

Osuudet osakkuusyhtiöissä

2017

2016

100,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

50,00
37,86
26,25
50,00

50,00
37,86
26,25
50,00

10 842
10 917

9 454
9 983

2 200
2 200

2 400
2 400

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Lainasaamiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä

577
577

577
577

Saamiset muilta
Muut saamiset
Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Saamiset muilta yhteensä

148
20
1
169

237

237

2 946

3 214

Yhteensä

-29 269
143
-1 214
-30 340

Koneet
ja kalusto

-1 737
27
-291
-2 001

2 378

Muut aineelliset
hyödykkeet

2 421
110
134
-147
2 518
-2 001
143
-238
-2 095

2 378

Aineelliset hyödykkeet 2016

Koneet
ja kalusto

Hankintameno 1�1�
Lisäykset
Siirrot erien välillä
Vähennykset
Pääomanpalautukset
Uudelleen arvostus
Hankintameno 31�12�

-10 170
-5 078
106 218

524

3 264
14 829

-275
-10 170
-1 814
121 571

Kirjanpitoarvo 31.12.

106 218

524

14 829

121 571

-9 482

12. Konserniosakkeet
Etelä-Suomen Media Oy, Tuusula
Hämeen Lehtipaino Oy, Hämeenlinna
Kamua Oy, Jyväskylä
Keski-Suomen Media Oy, Jyväskylä
Kiinteistö Oy Kuopion Vuorikatu 21, Kuopio
Kiinteistö Oy Tahko Twinhills 213, Kuopio
Lehtisepät Oy, Jyväskylä
Länsi-Uusimaan Kiinteistö Oy, Lohja
Mediasepät Oy, Jyväskylä
Mediatalo ESA Oy, Lahti
Päijänne Jakelut Oy, Jyväskylä
Riihimäen Kirjapaino Oy, Riihimäki
Savon Jakelu Oy, Kuopio
Savon Media Oy, Kuopio
Suomen Lehtiyhtymä Oy, Tuusula
Tietoykkönen Oy, Jyväskylä
Vaba Meedia Oü, Tallinna

13. Osakkuusyritykset
Väli-Suomen Media Oy, Jyväskylä
Arena Partners Oy, Kuopio
Jyväskylän Messut Oy, Jyväskylä
Jyväskylän Jakelut Oy, Jyväskylä

14. Pörssiosakkeet
Kirjanpitoarvo
Markkina-arvo

15. Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä

Pitkäaikaiset saamiset yhteensä

VUOSIKERTOMUS 2017

106

KESKISUOMALAINEN�COM
KESKISUOMALAINEN.COM

99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

KESKISUOMALAINEN�COM
KESKISUOMALAINEN.COM

107

VUOSIKERTOMUS 2017

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
(1 000 eur)

(1 000 eur)

2017

2016

765

40

2017

2016

31.12.2017

31.12.2016

43 867
16 665
60 532

46 775
2 450
49 225

16. Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Konsernitilisaamiset
Siirtosaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä

2 700
3 558
2 256
1
8 515

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä

333
3 407
2 730
2
6 472

2
2

0
0

5
354
9 641

6
345
6 864

28
48
278
354

29
22
295
345

17. Siirtosaamisten olennaiset erät
Korkosaamiset
Työterveysmenojen korvausjaksotus
Muut
Yhteensä

20. Voitonjakokelpoiset varat
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto/tappio
Voitonjakokelpoiset varat

21. Pakolliset varaukset
Eläkevaraukset
Pakolliset varaukset

3
3

22. Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvot
Muut pitkävaikutteiset menot
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Yhteensä
Muut pitkävaikutteiset menot
Yhteensä

156
28
111
976
238
1 509

175
19
110
1 300
291
1 894

0

20
20

52 066
92
52 158

54 763
108
54 872

0

37 069
37 069

18. Rahavarat
Rahavaroihin sisältyy 66 tuhatta euroa (66 tuhatta euroa vuonna 2016) sulkutilillä olevia varoja�

23. Pitkäaikainen vieras pääoma

19. Oman pääoman muutos

Pitkäaikaiset velat
Osakepääoma

Oman pääoman muutos 2017
OMA PÄÄOMA 1�1�
Osingonjako
Osingonjako konsernin sisäinen
Osakkeiden ja osinkojen palautuminen yhtiölle
Oikaisu aikaisemmalta tilikaudelta
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2017

2 257

Oman pääoman muutos 2016
OMA PÄÄOMA 1�1�
Osingonjako
Osakkeiden ja osinkojen palautuminen yhtiölle
Oikaisu aikaisemmalta tilikaudelta
Tilikauden voitto
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 31.12.2016
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Voittovarat

Omat
osakkeet

Yhteensä

269

-323

-323

51 751
-5 355
-2
0
0
16 665
63 059

2 257

269

49 548
-5 355
-2
0
0
16 665
60 855

Osakepääoma

Muut
rahastot

Voittovarat

Omat
osakkeet

Yhteensä

2 257

269

51 171
-4 929
857
-1
2 450
49 548

-324

53 373
-4 929
859
-1
2 450
51 751

2 257

108

Muut
rahastot

269
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0

1

-323

Lainat rahoituslaitoksilta
Muut velat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Lainat rahoituslaitoksilta
Yhteensä
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EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
(1 000 eur)

2017

2016

24. Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Siirtovelat
Muut velat
Korkojohdannaiset, ei suojausta
Yhteensä

5 785
639
1 703
1 211
699
10 038

Velat samaan konserniin kuuluville yrityksille:
Ostovelat
Siirtovelat
Konsernitilivelka
Yhteensä
Velat omistusyhteysyrityksille:
Ostovelat
Yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä

7 375
504
1 119
112
1 141
10 252

726
179
29 173
30 078

42
181
34 002
34 225

1
1

0
0

40 116

44 478

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS
Hallitus
Leena Hautsalo, puheenjohtaja
Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja
Pekka Haltia
Vesa-Pekka Kangaskorpi
Kalle Kautto
Mikko Paananen
Riitta Vesterinen-Virtanen

Jyväskylässä 21� päivänä
helmikuuta 2018

Jaksotetut henkilöstökulut
Jaksotetut korkokulut
Muut siirtovelat
Yhteensä

1 559
54
90
1 703

1 004
17
98
1 119

57 851
3 964
31 318
30 068
18 790
2 000
10
707
42

62 138
3 964
32 318
30 068
18 790
2 000

26. Pantit, vastuut, takaukset
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai
yrityskiinnityksiä
Rahalaitos- ja eläkelainat
Takaukset osakkuusyhtiön puolesta
Kiinteistökiinnitykset
Yrityskiinnitykset
Tytäryhtiöosakkeet
Konsernitilin luottolimiitin takausvastuu
Yrityskortit
Muut takaukset samaan konserniin kuuluvan yhtiön puolesta
Muut annetut vakuudet

42

Konsernitilisopimuksen perusteella syntyneet tytäryhtiösaamiset
(2 356 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�

498
553

28. Lähipiiritapahtumat
Konsernin johdolta ja hallituksen jäseniltä ei ole lainasaamisia� Johdon ja osakkaiden puolesta
ei ole annettu pantteja tai muita vastuita� Konserniliitetiedossa 31 on eritelty lähipiiritapahtumat�
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358
439

Tuija Korpelainen, KHT

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokoukselle
niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme�
Emoyhtiölle ja konserniyrityksille suorittamamme muut kuin
tilintarkastuspalvelut ovat parhaan tietomme ja käsityksemme
mukaan olleet Suomessa noudatettavien, näitä palveluja koskevien säännösten mukaisia, emmekä ole suorittaneet EU-asetuksen 537/2014 5� artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kiellettyjä palveluja� Suorittamamme muut kuin tilintarkastuspalvelut on
esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 5 ja emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedossa 7�
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä�

Lausunto
Olemme tilintarkastaneet Keskisuomalainen Oyj:n (y-tunnus
0174445-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1�1�–31�12�2017� Tilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot, mukaan lukien yhteenveto merkittävimmistä
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, 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�

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 kokonaisuutena kohdistuneessa tilintarkastuksessamme sekä laatiessamme
siitä annettavaa lausuntoa, emmekä anna näistä seikoista erillistä lausuntoa�
Olemme täyttäneet kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa kuvatut velvollisuutemme tilinpäätöksen tilintarkastuksessa mukaan lukien näihin seikkoihin
liittyvät velvoitteemme� Tämän mukaisesti suoritimme suunnittelemamme tilintarkastustoimenpiteet, jotka kohdistuivat arviomme mukaisesti riskeihin, jotka voivat johtaa tilinpäätöksen
olennaiseen virheellisyyteen� Suorittamamme tilintarkastus-

Lausunnon perustelut

Seuraavan vuoden maksut
Sitä seuraavien vuosien maksut

Jyväskylässä 21� päivänä helmikuuta
2018

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Lausuntomme on ristiriidaton hallitukselle annetun lisäraportin
kanssa�

27. Leasingvastuut

Suoritetusta tilintarkastuksesta on
tänään annettu kertomus�

Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö
Toimitusjohtaja
Vesa-Pekka Kangaskorpi

Tilinpäätöksen tilintarkastus

25. Siirtovelkojen olennaiset erät

Tilinpäätösmerkintä

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti� Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa�
Olemme riippumattomia emoyhtiöstä ja konserniyrityksistä
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toimenpiteet, jotka kohdistuivat myös alla mainittuihin seikkoihin, ovat olleet perustana oheista tilinpäätöstä koskevalle
lausunnollemme�
Olemme ottaneet tilintarkastuksessamme huomioon riskin

siitä, että johto sivuuttaa kontrolleja� Tähän on sisältynyt arviointi siitä, onko viitteitä sellaisesta johdon tarkoitushakuisesta suhtautumisesta, josta aiheutuu väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riski�

Tilintarkastuksen kannalta keskeinen seikka

Miten seikkaa käsiteltiin tilintarkastuksessa

Liikearvon arvostus
Tilintarkastustoimenpiteemme, jotka huomioivat olennaisen
virheellisyyden riskin, sisälsivät muun muassa seuraavat
toimenpiteet:

Viittaamme liitetietoon 12 Aineettomat hyödykkeet ja
liikearvo, liitetietoon 13 Arvonalentumiset sekä liitetietoon 1
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet (Arvonalentumistestaus)

• Arvonmäärityksen asiantuntijat avustivat meitä
testausmenetelmän sekä oletusten arvioinnissa�
• Arvioimme johdon arvioiden historiallista tarkkuutta�
• Kiinnitimme huomioita siihen, voisiko jokseenkin mahdollinen
muutos oletuksissa saada aikaan sen, että kirjanpitoarvo ylittää
kerrytettävissä olevan rahamäärän�

Tilinpäätöspäivänä liikearvon tasearvo oli 68,9 miljoonaa euroa
vastaten 37,9 % varoista ja 83,4 % omasta pääomasta (2016:
68,8 miljoonaa euroa, 38,5 % kokonaisvaroista ja 94,4 % 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�

Liitetiedossa 13 on esitetty tietoja liikearvon
arvonalentumistestauksen tärkeimmistä oletuksista�
Arvioimme näiden liitetietojen riittävyyttä�

Tämä seikka oli EU-asetuksen 537/2014 10� artiklan 2 c -kohdassa
tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisyyden riski�

•

•

•

Myyntituottojen tuloutus
Myyntituottojen tulouttamiseen liittyvän riskin huomioimiseksi
suoritimme muun muassa seuraavat toimenpiteet:

Viittaamme liitetietoon 1 Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
(Tuloutusperiaate ja liikevaihto) ja liitetietoon 2 Segmentti-informaatio
Konsernin myyntituotot muodostuvat tuotteiden ja palveluiden
myynnistä� Myyntituottojen määrä konsernitilinpäätöksessä oli
174,0 miljoonaa euroa (2016: 152,0 miljoonaa euroa)� Tuotemyynnit
tuloutetaan kun tuotteiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit
ja edut ovat siirtyneet ostajalle� Palvelumyynnit tuloutetaan, kun
palvelu on suoritettu� Tuottojen kirjaaminen on määritelty riskiksi
tuottojen oikea-aikaisen ja oikeamääräisen tuloutuksen kannalta�

• Arvioimme yhtiön tuloutusperiaatteita sovellettaviin
tuloutusstandardeihin nähden�
• Suoritimme myynnin tuloutukseen liittyen analyyttisiä ja
transaktiotasoisia tarkastustoimenpiteitä�
• Arvioimme konsernin myyntituottoihin liittyvien liitetietojen
asianmukaisuutta�

Tämä seikka oli EU-asetuksen 537/2014 10� artiklan 2 c -kohdassa
tarkoitettu merkittävä olennaisen virheellisyyden riski�

•
Tilinpäätöstä koskevat hallituksen
ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Tilintarkastajan velvollisuudet
tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti ja siten, että tilinpäätös antaa oikean
ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen
laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset� Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi
voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä
tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä�
Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan emoyhtiön ja konsernin kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu
toiminnan jatkuvuuteen perustuen� Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos emoyhtiö tai konserni aiotaan purkaa tai toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista
vaihtoehtoa kuin tehdä niin�

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme� Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti
suoritettavassa tilintarkastuksessa� Virheellisyyksiä voi aiheutua
väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voitaisiin kohtuudella odottaa
vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella�

VUOSIKERTOMUS 2017

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu,
että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan� Lisäksi:
• tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä
johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit,
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia
tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme
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•

Päätämme, mitkä hallintoelinten kanssa kommunikoiduista
seikoista olivat merkittävimpiä tarkasteltavana olevan tilikauden
tilintarkastuksessa ja näin ollen ovat tilintarkastuksen kannalta
keskeisiä� Kuvaamme kyseiset seikat tilintarkastuskertomuksessa, paitsi jos säädös tai määräys estää kyseisen seikan julkistamisen tai kun äärimmäisen harvinaisissa tapauksissa toteamme,
ettei kyseisestä seikasta viestitä tilintarkastuskertomuksessa,
koska siitä aiheutuvien epäedullisten vaikutusten voitaisiin kohtuudella odottaa olevan suuremmat kuin tällaisesta viestinnästä
koituva yleinen etu�

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�

Muut raportointivelvoitteet
Tilintarkastustoimeksiantoa koskevat tiedot
Olemme toimineet yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana vuodesta 2006 alkaen yhtäjaksoisesti 12 vuotta�

Muu informaatio
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta�
Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen ja vuosikertomukseen sisältyvän informaation, mutta se ei sisällä tilinpäätöstä eikä sitä koskevaa tilintarkastuskertomustamme� Olemme
saaneet toimintakertomuksen käyttöömme ennen tämän tilintarkastuskertomuksen antamispäivää, ja odotamme saavamme
vuosikertomuksen käyttöömme kyseisen päivän jälkeen�
Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota�
Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio
tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suorittaessa hankkimamme tietämyksen 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 tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien
säännösten mukaisesti�
Jos teemme ennen tilintarkastuskertomuksen antamispäivää
käyttöömme saamaamme muuhun informaatioon kohdistamamme työn perusteella johtopäätöksen, että kyseisessä muussa informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta� Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa�

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset
sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana�
Lisäksi annamme hallintoelimille vahvistuksen siitä, että olemme noudattaneet riippumattomuutta koskevia relevantteja eettisiä vaatimuksia, ja kommunikoimme niiden kanssa kaikista
suhteista ja muista seikoista, joiden voi kohtuudella ajatella vaikuttavan riippumattomuuteemme, ja soveltuvissa tapauksissa
niihin liittyvistä varotoimista�
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Jyväskylässä 21�2�2018
Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö
Tuija Korpelainen
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 2017
ja joka on käsitelty yhtiön hallituksen kokouksessa 21.2.2018.

Hallinnointikoodi

Varsinais-Suomessa, Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Karjalassa sekä Tallinnassa, Virossa� Yhtiön päätoimialana on sanomalehtien kustantaminen, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden painaminen ja jakelu sekä sähköinen liiketoiminta�
Keskisuomalainen-konserniin kuuluvat emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj ja sen tytäryhtiöt Keski-Suomen Media 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, Tietoykkönen
Oy, Riihimäen Kirjapaino Oy sekä kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy
Kuopion Vuorikatu 21, Kiinteistö Oy Tahko Twinhills 213 ja Länsi-Uusimaan Kiinteistö Oy, alakonserni Suomen Lehtiyhtymä Oy
ja sen tytäryhtiöt Moottori Media Oy, Omnipress Oy ja SLY-Kirkkolehdet Oy sekä alakonserni Mediatalo ESA Oy ja sen tytäryhtiö Esa Digital Oy�

Keskisuomalainen Oyj noudattaa Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen 1�10�2015 antamaa ja 1�1�2016 voimaan tullutta suositusta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodista (Corporate Governance) jäljellä esitetyin poikkeuksin, sekä toimialoja
valvovien viranomaisten määräyksiä ja ohjeita� Listayhtiöiden
hallinnointikoodin edellyttämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä� Yhtiön hallinnointikoodi on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www�keskisuomalainen�com kohdassa Sijoittajalle
/ Hallinto ja omistajat�
Hallinnointikoodin tavoitteena on varmistaa, että yhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti ja että käytössä ovat eettisesti ja ammatillisesti korkeatasoiset liiketoimintaperiaatteet ja käytännöt�

Keskisuomalainen-konserniin kuuluvat lisäksi myös seuraavat
osakkuusyhtiöt: Jyväskylän Jakelut Oy (50 %), Arena Partners
Oy (37,9 %), Jyväskylän Messut Oy (26,2 %), Kärkimedia Oy
(26,5 %), Porvoon Mediajakelu Oy (40,0 %), Jakelujuniorit Oy
(20,0 %), Myyntimestarit Oy (31,6 %), Hämeen Ääni Oy (40,0 %)
sekä Lahden Jakelut Oy (44,8%)�

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

Emoyhtiö Keskisuomalainen Oyj
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

Yhtiökokous
Yhtiön tavoitteena on antaa osakkeenomistajille riittävästi etukäteen tietoja yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista� Yhtiökokouskutsu ja seuraavat tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta:
• osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärä osakelajeittain
kokouskutsun päivänä
• yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
• hallituksen päätösehdotukset
Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun�
Yhtiö julkistaa vuosittain päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajien tulee esittää yhtiön hallitukselle asiat, jotka hän
vaatii Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistalle�
Yhtiön internetsivuilla on kahden viikon kuluessa yhtiökoko-

Keskisuomalainen-konserni
Keskisuomalainen Oyj on Helsingin Pörssissä noteerattu viestintäyhtymä ja sen kotipaikka on Jyväskylä� Keskisuomalainen-konserni toimii Uudellamaalla, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa,
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• asettaa vuosittain toimitusjohtajalle henkilökohtaiset
tavoitteet ja arvioi niiden toteutumista
• päättää yhtiössä käytössä olevista palkitsemisperiaatteista
• käsittelee ja hyväksyy puolivuosikatsauksen,
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
• käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja
tai toimitusjohtaja ovat esittäneet otettaviksi kokousten
esityslistalle� Myös hallituksen jäsenillä on oikeus saattaa
haluamansa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä
puheenjohtajalle�

uksesta nähtävissä yhtiökokouksen pöytäkirja äänestystuloksineen ja ne pöytäkirjan liitteet, jotka ovat osa yhtiökokouksen
päätöstä�
Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous kokoontuu vähintään
kerran vuodessa� Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun
mennessä� Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle sekä
valmistelee kokoukselle esityslistan� Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista� Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm�
• tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
• voiton jakamisesta
• vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle, sekä
• hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta
• hallitus- ja valiokuntatyöskentelystä maksettavista palkkiosta

Emoyhtiön hallitus nimeää tytäryhtiöiden hallitukset� Hallitus
vahvistaa vuosittain itselleen kokousaikataulunsa� Vuoden 2017
aikana hallitus kokoontui 16 kertaa, hallituksen jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 97,3 %� Hallitus suorittaa vuosittain toiminnastaan itsearvioinnin� Yhtiöjärjestyksen mukaan
yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet kolmeksi (3) vuodeksi
kerrallaan�

Yhtiön tavoitteena on, että kaikki hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat läsnä yhtiökokouksessa� Tilintarkastajan on osallistuttava yhtiökokoukseen� Hallitukseen ensimmäistä kertaa ehdolla olevan jäsenen on osallistuttava yhtiökokoukseen, jotta
hänet voidaan esitellä osakkeenomistajille�

Poikkeaminen suosituksesta 6:
Hallituksen jäsenet on valittava vuodeksi kerrallaan
Selitys: Yhtiön liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäseniltä yhtä vuotta pitkäaikaisempaa perehtymistä ja sitoutumista
toimintaan� Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 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�

Hallitus
Keskisuomalainen Oyj:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi
(5) ja enintään yhdeksän (9) yhtiökokouksen osakkeenomistajien keskuudesta valitsemaa jäsentä� Yhtiön hallitukseen valitaan
henkilöitä, joilla on tehtävän edellyttämä pätevyys�
Hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan siten, että he edustavat monipuolista asiantuntemusta ja omistajien näkökulmaa
sekä molempia sukupuolia� Hallituksessa oli 31�12�2017 viisi
miestä ja kaksi naista� Tulevissa hallituksen jäsenten valinnoissa
pyritään huolehtimaan hallituksen monimuotoisuudesta�
Hallituksen toiminnassa noudatetaan yhtiöjärjestyksen määräyksiä, voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä, osakeyhtiölakia ja arvopaperimarkkinalakia� Samoin noudatetaan Suomessa
pörssiyhtiöille annettuja ohjeita ja säännöksiä soveltuvin osin�

Poikkeaminen suosituksesta 7
Hallituksen jäsenehdokkaita ei ilmoiteta yhtiökokouskutsussa�
Hallitus käy valmistellessaan yhtiökokousta keskustelua mahdollisista uusista jäsenistä, mutta jättää yhtiökokoukselle esityksen teon jäsenehdokkaista�
Keskisuomalainen Oyj:n hallitus suorittaa hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnin kerran vuodessa� Tämän hetkisen arvioinnin perusteella ovat kaikki muut hallituksen jäsenet
paitsi toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi yhtiöstä ja listayhtiöiden hallinnointikoodisuosituksessa tarkoitetusta merkittävästä osakkeenomistajasta riippumattomia� Vesa-Pekka Kangaskorvella on työsuhde yhtiöön�

Yhtiön hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen� Hallituksen tehtäviin kuuluvat mm:
• vahvistaa yhtiön strategian ja seuraa jatkuvasti sen
ajankohtaisuutta
• määrittelee yhtiön osinkopolitiikan
• hyväksyy strategian pohjalta vuosittaisen
toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden
toteutumista
• hyväksyy vuosittaiset investointiperiaatteet sekä päättää
suurista ja merkittävistä investoinneista, yrityskaupoista ja
omaisuuden myynnistä
• vahvistaa toimitusjohtajan esityksestä konsernin
organisaatiorakenteen
• nimittää ja erottaa tehtävistään toimitusjohtajan,
päätoimittajat ja määrää heidän tehtävänsä sekä päättää
heidän työehdoistaan ja palkitsemisjärjestelmistään sekä
vahvistaa yhtiön julkaisujen toimituksellisen linjan
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Nykyisessä 28�4�2017 yhtiökokouksen valitsemassa hallituksessa on seitsemän jäsentä� Hallitukseen kuului:
1�1�2017–28�4�2017
Antero Vesterinen
Leena Hautsalo
Pekka Haltia
Mikko Paananen
Jaakko Kurikka
Kalle Kautto
Vesa-Pekka Kangaskorpi

115

VUOSIKERTOMUS 2017

28�4�2017–31�12�2017
Leena Hautsalo
Jaakko Kurikka
Pekka Haltia
Mikko Paananen
Kalle Kautto
Riitta Vesterinen-Virtanen
Vesa-Pekka Kangaskorpi

Hallituksen jäsenet ja heidän omistuksensa esitellään vuosikertomuksessa ja yhtiön internetsivuilla www�keskisuomalainen�com/
fi/sijoittajalle/hallinto-ja-omistajat/hallitus-ja-toimitusjohtaja/

• sisäinen viestintä
• johtaminen omalla esimerkillä
• konsernihallituksen asioiden valmistelu

Hallituksen valiokunnat

Johtoryhmän jäsenet

Keskisuomalainen Oyj:n hallituksella on palkitsemisvaliokunta,
joka raportoi työstään hallitukselle� Yhtiöllä ei ole tarkastusvaliokuntaa, vaan koko hallitus osallistuu yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa koskevien asioiden käsittelyyn� Yhtiöllä ei ole
erillistä nimitysvaliokuntaa�

Konsernin johtoryhmä 1�1�–30�6�2017
• Konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi
• Päätoimittaja Pekka Mervola, Keski-Suomen
medialiiketoiminta
• Vastaava päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä, Etelä-Suomen
medialiiketoiminta, kaupunkilehtimatriisi
• Toimitusjohtaja Erkki Summanen, Savon medialiiketoiminta,
konsernin myynti
• Talousjohtaja Heikki Linnavirta
• Kehitysjohtaja Osmo Kurki
• Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kirsi Hakaniemi

Palkitsemisvaliokunta
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksella on palkitsemisvaliokunta, joka raportoi työstään hallitukselle� Palkitsemisvaliokunnan
tehtävänä on valmistella johdon ja henkilöstön palkkaus- ja palkitsemisperiaatteet� Palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtaja� Toimitusjohtaja toimii esittelijänä� Valiokunta kokoontui vuonna 2017
kolme kertaa�

Konsernin johtoryhmä 1�7�2017–
• Konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi
• Liiketoimintajohtaja Erkki Summanen
• Kaupallinen johtaja Jaakko Lintunen
• Talousjohtaja Heikki Linnavirta
• Journalistinen johtaja, päätoimittaja Pekka Mervola
• Digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kirsi Hakaniemi

Toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen
ja muu konsernin johto

Konsernin johtoryhmän sihteerinä toimi Anna Järvinen� Konsernin johtoryhmä kokoontui kerran kuukaudessa�
Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten henkilö- ja omistustiedot esitellään yhtiön internetsivuilla�

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan� Toimitusjohtaja vastaa koko konsernin toiminnasta konsernin hallituksen hyväksymien strategisten tavoitteiden, budjettien ja yleisperiaatteiden mukaisesti� Toimitusjohtaja hoitaa
Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtajana yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti�
Toimitusjohtajalla on apunaan konsernin johtoryhmä, jonka hallitus nimeää�
Toimitusjohtaja toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä�
Hän voi halutessaan kutsua myös muita yhtiön johtoon kuuluvia
henkilöitä hallituksen kokouksiin esittelemään omaan asiantuntijatehtäväänsä kuuluvia asioita�
Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtajana on KTM Vesa-Pekka Kangaskorpi (syntynyt 1963)� Toimitusjohtajan sijaisena toimii Keskisuomalainen Oyj:n talousjohtaja, KTM, Heikki Linnavirta (syntynyt 1965)�

Tytäryhtiöiden ja tulosyksiköiden johto ja hallinnointi
Emoyhtiön yhtiökokouksesta, hallituksesta, toimitusjohtajasta
sekä johtoryhmistä todettu pätee myös soveltuvin osin tytäryhtiöissä ja tulosyksiköissä�

Palkat ja palkkiot
Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti kokouksessaan 28�4�2017 Keskisuomalainen
Oyj:n hallituksen palkkioiksi:
Puheenjohtajan palkkio on 3000 € kuukaudessa ja kokouspalkkio 600 € kokoukselta� Varapuheenjohtajan palkkio on 1700
€ kuukaudessa ja kokouspalkkio on 500 € kokoukselta� Jäsenen
palkkio on 1500 € kuukaudessa ja kokouspalkkio on 500 € kokoukselta�

Johtoryhmä
Konsernin johtoryhmän keskeiset tehtävät ovat:
• 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

VUOSIKERTOMUS 2017

Hallitukselle maksetut palkkiot vuonna 2017:
• Leena Hautsalo, 41 te
Jaakko Kurikka, 27 te
• Riitta Vesterinen-Virtanen, 17 te Mikko Paananen, 26 te
• Pekka Haltia, 27 te
Antero Vesterinen, 17 te
• Kalle Kautto, 27 te
Vesa-Pekka Kangaskorpi, 27 te
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Riskien hallinta

Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsenille maksettiin vuonna
2017 kuukausi- ja kokouspalkkioita yhteensä 207 te�
Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtajalle on maksettu vuonna 2017 palkkaa ja luontoisetuja 528 te� Toimitusjohtaja on tulospalkkiojärjestelmän piirissä, tulospalkkio perustuu hallituksen
hyväksymiin periaatteisiin� Toimitusjohtajalla on oikeus maksimissaan 6 kuukauden tulospalkkioon� Toimitusjohtajan irtisanomisaika yhtiön puolelta on 6 kuukautta ja irtisanoutumisaika 6
kuukautta� Mikäli Keskisuomalainen Oyj irtisanoo toimitusjohtajan, hänelle maksetaan 12 kuukauden peruspalkkaa vastaava
korvaus normaalin irtisanomisajan palkan lisäksi�
Toimitusjohtajasopimuksessa ei ole erityisiä ehtoja eläkeiästä�
Toimitusjohtajalla on maksuperusteinen lisäeläkejärjestely, josta
maksettiin vakuutusmaksuja 31 t€ vuonna 2017� Toimitusjohtajan työsuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa�
Muille johtoryhmän jäsenille maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä oli 1�206 te� Toimitusjohtajan
ja hänen suorien alaistensa palkoista ja palkitsemisjärjestelmästä päättää Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunta�

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä�

Sisäisen valvonnan yleiskuvaus
Keskisuomalainen Oyj:n sisäisen valvonnan tavoitteena on varmentaa, että konsernin toiminta on tuloksellista, tehokasta ja
sääntöjenmukaista sekä se, että liiketoimintojen riskienhallinta
on asianmukaista ja taloudellinen raportointi luotettavaa� Keskeisiä sisäisen valvonnan periaatteita ovat valvontaympäristön
määrittely (mm� toimintaohjeet ja -valtuudet), riskienhallinta,
esimiesten suorittamat käytännön valvontatoimenpiteet, tiedottaminen ja koulutus sekä sisäisen valvonnan toimivuuden jatkuva seuranta�
Havaintoihin ja poikkeamiin reagoidaan viipymättä�

Sisäisen valvonnan viitekehys
Keskisuomalainen-konserniin on nimetty sisäinen tarkastaja,
jonka avulla voidaan tehostaa hallitukselle kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamista� Sisäisen tarkastajan tehtävänä on avustaa ja tukea hallitusta ja toimivaa johtoa sisäisessä valvonnassa
ja riskienhallinnassa� Sisäinen tarkastaja raportoi konsernin toimitusjohtajalle� Sisäistä valvontaa suoritetaan lisäksi kautta koko konsernin organisaation sisäisen tarkastajan koordinoimana�
Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat vastaavat osaltaan oman liiketoimintayksikkönsä sisäisen valvonnan toimeenpanosta�
Sisäinen valvonta perustuu hallituksen vahvistamien konsernin ja tytäryhtiöiden toiminta- ja hankinta- yms� ohjeiden noudattamisen 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 julkistettavat talousraportit käsitellään hallituksessa ennen julkaisua� Taloudelliseen valvontaympäristöön liittyen toimitusjohtaja ja talousjohtaja raportoivat hallitukselle ja hallitus keskustelee asiaan
liittyen tarvittaessa myös tilintarkastajien kanssa�

Konsernin tulospalkkiojärjestelmä
Konsernissa on tulospalkkiojärjestelmä, jonka perusteet hallitus
määrittelee vuosittain� Yhtiössä ei ole käytössä kannustejärjestelmää, jossa yhtiö antaa johdolle omia osakkeita�

Sisäpiirihallinto
Keskisuomalainen Oyj noudattaa Helsingin Pörssin, Nasdaq Helsinki Oy:n 3�7�2016 voimaan tullutta sisäpiiriohjetta�
Keskisuomalainen Oyj:ssä sisäpiiriläiset on jaettu kahteen kategoriaan: ilmoitusvelvollisiin johtohenkilöihin sekä hankekohtaisiin sisäpiiriläisiin�
Johtohenkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka on jäsen liikkeeseenlaskijan hallinto-, johto- tai valvontaelimessä� Johtohenkilöllä tarkoitetaan myös ylemmän tason johtajaa, jolla on
säännöllinen pääsy kyseistä yhteisöä suoraan tai välillisesti koskevaan sisäpiiritietoon ja jolla on valtuudet tehdä johdolle kuuluvia yhtiöön vaikuttavia päätöksiä� Keskisuomalainen Oyj:n
johtohenkilöt 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
julkisia�
Keskisuomalainen Oyj:n johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Keskisuomalainen Oyj:n rahoitusvälineillä ennen Keskisuomalainen Oyj:n puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen
julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivää seuraavana päivänä�
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Riskienhallinnan yleiskuvaus
Riskienhallinta on olennainen osa konsernin sisäistä valvontaa�
Keskisuomalainen Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen� Riskienhallinnan avulla johdetaan ja kehitetään liiketoimintaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistamista,
arviointia ja niihin reagointia ja raportointia osana tuloksellista
liiketoimintaa� Keskisuomalainen Oyj pyrkii toiminnassaan hyödyntämään liiketoiminnan mahdollisuudet sekä karttamaan tarpeetonta tai liiallista riskinottoa�
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Konsernin operatiivisia riskejä ovat mm� mediatuotantoon,
painolaitoksiin ja painamiseen liittyvät riskit, henkilöstöriskit sekä tietoturvariskit�
Tuotannolliset riskit konserni pyrkii minimoimaan selkeällä
prosessien dokumentoinnilla, niiden automatisoinnilla, laatujärjestelmillä sekä selkeillä päätöksenteon ja valvonnan menettelytavoilla� Konsernissa tehdään säännöllistä toimintaprosessien
kehittämistä� Siinä tunnistetaan yksiköittäin tärkeimmät kehityskohteet sekä yhtenäistetään ja selkeytetään koko konsernin toimintaa�
Omaisuusvahinkoihin ja liiketoiminnan keskeytymiseen on varauduttu vakuutuksin� Vakuutusturvan kattavuus tarkistetaan
säännöllisesti ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa� Henkilöriskien toteutumista konsernissa ehkäistään varahenkilöjärjestelmällä ja tehtävien kierrättämisellä sekä huolehtimalla hyvästä
työilmapiiristä� Tietoturvariskien hallinta ja valvonta on keskitetty konsernin tietohallinnolle ja sitä kehitetään tietoturva-asiantuntijoiden antamien suositusten perusteella�
Merkittävimmät tunnistetut riskialueet huomioidaan myös sisäisen tarkastuksen ja valvonnan suunnitelmissa� Tällä varmistetaan niiden systemaattinen seuranta ja riittävä ennakointi mahdollisiin ongelmiin�

Konsernin riskienhallinta ja markkinamuutosten ennakointi
on Keskisuomalainen-konsernin johdon jokapäiväistä työtä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi�
Keskisuomalainen Oyj:n hallitus käsittelee ja vahvistaa konsernin strategian, jonka yhteydessä kartoitetaan vuosittain
myös liiketoiminta- ja muuhun toimintaympäristöön liittyvät riskit� Hallitus on vahvistanut konsernin ja tytäryhtiöiden toimintaja hankintaohjeet, jotka ovat myös liiketoiminnan riskien hallinnan välineitä�
Konsernin suunnittelu- ja ohjausjärjestelmä sisältää mm� vuosittaisen strategiaprosessin, toimintasuunnitelmat ja niiden seurannan sekä riskikartoitukset�

Riskienhallinnan järjestämisen pääperiaatteet
Keskisuomalainen Oyj:n hallitus vastaa konsernin riskienhallinnasta 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 päätetyt tavoitteet välttäen ei-toivottuja operatiivisia ja taloudellisia
yllätyksiä� Tämän ohella riskienhallinnassa pyritään myös tunnistamaan ja käyttämään hyväksi liiketoiminnassa esiin tulevat
mahdollisuudet�
Riskienhallinnassa pyritään ennakoivaan toimintatapaan, kokonaisvaltaisuuteen sekä liiketoimintalähtöisyyteen� Tässä toimintamallissa konsernin hallituksella ja liiketoimintojen johdolla
on keskeinen rooli�

O R G A N I S A AT I O K A AV I O J A
A-OSAKKEEN KURSSIKEHITYS

Tilintarkastus
Yhtiöjärjestyksen mukaan Keskisuomalainen Oyj:ssä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö� Myös konsernin tilintarkastus seuraa konsernin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa osana tarkastustyötään� Lisäksi erityistoimeksiannoilla voidaan tarvittavassa laajuudessa kiinnittää tiettyihin havaintoihin tarkempaa huomiota�
Keskisuomalainen Oyj:n vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous 28�4�2017 valitsi varsinaiseksi tilintarkastajaksi Ernst &
Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen�
Ernst & Young Oy:lle maksettiin vuonna 2017 tilintarkastuksesta 71 te ja muista palveluista 11 te�

Riskienhallintaprosessin pääpiirteet
ja yhteys sisäiseen valvontaan
Strategisten sekä rahoitukseen ja raportointiin liittyvien riskien
hallinta on keskitetty konsernitasolla� Konsernijohto seuraa aktiivisesti liiketoimintaympäristön muutoksia sekä arvioi, suunnittelee ja koordinoi konsernin rahoitukseen ja pääomahuoltoon
liittyviä asioita�
Taloudelliseen raportointiin liittyvä riskienhallinta sisältää
mm� toteutuneet tulosraportit ja muut tunnusluvut� Talousennusteprosessi perustuu koko vuoden näkymien ja tuloksen arvioinnin lisäksi 18 kuukauden rullaavaan ennustamiseen� Lisäksi
hyödynnetään eri markkinatoimijoilta saatavaa tietoa historiallisen tiedon analysoinnin lisäksi� Näiden pohjalta eri yksiköiden
vetäjät ja konsernin johto muodostavat näkemyksen yleisen taloudellisen tilanteen, alueellisten tekijöiden ja markkinoiden kehityksestä sekä niiden vaikutuksesta eri yksiköihin ja sitä kautta koko konserniin� Taloudellinen ennuste päivitetään jokaiseen
hallituksen kokoukseen, jossa käsitellään tilinpäätöstä tai puolivuosikatsausta�
Konsernitason controller-toiminto tekee säännöllistä laadunvarmistustyötä analysoimalla talousraportit ja -ennusteet ennen
jakelua� Konsernin taloudellista kehitystä ja riskejä seurataan
kuukausittain hallituksessa ja johtoryhmissä� Lisäksi konsernin
hallitus käsittelee riskit säännöllisesti vuosi- ja puolivuosikatsausten käsittelyn yhteydessä�

VUOSIKERTOMUS 2017

Konsernin
hallitus & johtoryhmä

Tiedottaminen
Keskisuomalainen-konsernin ulkoisesta tiedottamisesta ja sijoittajainformaatiosta vastaa Keskisuomalainen Oyj:n toimitusjohtaja� Yhtiö antaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä
kertomuksena� Selvitys yhtiön hallinnointi- ja ohjauskoodista
löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteessa www�keskisuomalainen�com kohdasta Sijoittajalle� Keskisuomalainen antaa erillisen
ei-taloudellisen informaation raportin toukokuussa 2018�
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Vesa-Pekka Kangaskorpi

Erkki Summanen

Pekka Mervola

toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

liiketoimintajohtaja

journalistinen johtaja, päätoimittaja

s. 1963, KTM, konsernijohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Keskisuomalainen Oyj, hallituksen jäsen 1996–,
hallituksen puheenjohtaja 2002–2010

s. 1961, DI
Keskisuomalainen Oyj, liiketoimintajohtaja 2016–
Savon Media Oy, toimitusjohtaja 2015–

Luottamustehtävät
• 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, hallituksen 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–
• Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö,
hallituksen jäsen 2017–
• WAN-IFRA, Sanomalehtien maailmanjärjestö,
hallituksen jäsen 2014–, johtokunnan jäsen 2016–

Luottamustoimet
• Jyväskylän Jakelut Oy, hallituksen puheenjohtaja 2010–
• Mediapoolin Graafisen viestinnän ryhmän puheenjohtaja 2014–
• Suoralähetys Oy, hallituksen jäsen 2004–
• Sanomalehtien Liitto, Jakelun edunvalvontaryhmän jäsen 2014–
• Jakeluyhtiö Suomi Oy, hallituksen jäsen 2016,
hallituksen puheenjohtaja 2017–

s.1965, filosofian tohtori
Keskisuomalainen, päätoimittaja 2008–
Keskisuomalainen Oyj, journalistinen johtaja 2017–
Keski-Suomen paikallisjohtaja 2017–
Keski-Suomen Media Oy, toimitusjohtaja 2015–

Aiemmat työtehtävät:
• Eduskunta, kansainvälisten asiain neuvos 1993–2010
• Enso-Gutzeit Oy, myyntijohtaja 1989–1993

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

Luottamustoimet
• Suomen Tietotoimisto Oy (STT), hallituksen jäsen 2009–
• Viestinnän Keskusliiton työelämävaliokunta, jäsen 2008–
• Viestinnän tutkimussäätiö, hallituksen jäsen ja
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 31.12.2017
A-osake –
K-osake –

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2017
A-osake –
K-osake –

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2017
A-osake 111 201 kpl
K-osake 120 492 kpl
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Heikki Linnavirta

Jaakko Lintunen

Kirsi Hakaniemi

talousjohtaja

kaupallinen johtaja

digitaalisen liiketoiminnan johtaja

s. 1965, KTM
Keskisuomalainen Oyj, talousjohtaja 2005–
Keskisuomalainen Oyj, toimitusjohtajan sijainen 2008–

s. 1970, KTM
Keskisuomalainen Oyj, Kaupallinen johtaja, 2016–

s. 1978, KTM
Keskisuomalainen Oyj, digitaalisen liiketoiminnan johtaja 2015–

Luottamustoimet
• Kärkimedia Oy, hallituksen jäsen 2017–
• Myyntimestarit Oy, hallituksen jäsen 2017–

Luottamustoimet
• Arena Messaging Oy, hallituksen jäsen 2016–
• IAB Finland, hallituksen jäsen 2016–2017,
hallituksen puheenjohtaja 2018–
• Sanomalehtien Liitto, Sanomalehtialan kilpailukyky
ja mielikuvat, strategiaryhmän jäsen 2016–
• Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) jäsen 2017–

Luottamustehtävät
• Jyväskylän Jakelut Oy, hallituksen jäsen 2010–
• Jyväskylän Kauppalaisseuran Säätiö, hallituksen jäsen 2018–

Aiemmat työtehtävät
• Mediatalo ESA Oy, toimitusjohtaja, 2016
• Suomen Terveystalo Oy, yksikönjohtaja 2014–2016
• Alma Media Kustannus Oy, Alma Aluemedia,
kaupallinen johtaja 2012–2014
• Alma Media Oyj, mediamyynnin ketjun vetäjä
2011–2014
• Kustannus Oy Aamulehti,
mediamarkkinoinnin johtaja 2007–2013
• Carat Finland Oy, toimitusjohtaja 2005–2007
• Aegis Media Nordic, nordic product
development director 2002–2004
• Mainostoimisto Taivas Maan Päällä Oy,
projektijohtaja 2000–2001
• Carat Finland Oy, Account Director 1998–2000

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 31.12.2017
A-osake K-osake -

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2017
A-osake K-osake -
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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 31.12.2017
A-osake K-osake -
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HALLITUS

Leena Hautsalo

Jaakko Kurikka

Pekka Haltia

Kalle Kautto

hallituksen puheenjohtaja

hallituksen varapuheenjohtaja

hallituksen jäsen

hallituksen jäsen

s. 1969, FM, toimitusjohtaja
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsen 2000–,
varapuheenjohtaja 2012–2016, puheenjohtaja 2017–

s. 1975, DI, toimitusjohtaja
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsen 2005–,
varapuheenjohtaja 2017–

s. 1959, insinööri, metsätalousyrittäjä
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsen 2009–

s. 1971, DI, MMM, toimitusjohtaja
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsen 2006–

• 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

•
•
•
•
•

• Ala- ja Keski-Keiteleen kalastusalue,
hallituksen jäsen 2011–
• Mainostoimisto Mediataivas Oy,
hallituksen jäsen 2000–2015
• Sanomalehti Keskisuomalainen Oy,
hallituksen jäsen 2009–2014
• Savon Sanomat Oy, hallituksen jäsen 2009–2014

• 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–

Alfa-Kiinteistöt Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–1/2018
Alfa-Kodikas Talot Oy, hallituksen puheenjohtaja 2001–1/2018
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
• Heebeli Oy, toimitusjohtaja 2016–
• Wiisuri Oy, toimitusjohtaja 2007–2015

Työtehtävät
• Kurikka Timber Oy, toimitusjohtaja

Työtehtävät
• Staples Finland Oy, avainasiakaspäällikkö 1986–2014
• Suomen Puhallintehdas, suunnittelija 1982–1986

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2017
A-osake 1 996 kpl
K-osake 7 960 kpl

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2017
A-osake 18 094 kpl
K-osake 56 244 kpl

Työtehtävät
• Toimitusjohtaja, Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy 2011–
• Maatalousyrittäjä
• Tuotantoteknologian tuntiopettaja,
Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2009–2011
Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2017
A-osake 11 988 kpl
K-osake 40 778 kpl

Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2017
A-osake 400 kpl
K-osake 560 kpl
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HALLITUS

Riitta Vesterinen-Virtanen

Mikko Paananen

Vesa-Pekka Kangaskorpi

hallituksen jäsen

hallituksen jäsen

toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

s. 1982, YO-merkonomi, toimitusjohtaja
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsen 2017–

s. 1963, KTM, OTK, varatuomari
Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen jäsen 2001–,
varapuheenjohtaja 2010–2012

s. 1963, KTM, konsernijohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Keskisuomalainen Oyj, hallituksen jäsen 1996–,
hallituksen puheenjohtaja 2002–2010

• 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

• 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, hallituksen 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–
• Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö,
hallituksen jäsen 2017–
• WAN-IFRA, Sanomalehtien maailmanjärjestö,
hallituksen jäsen 2014–, johtokunnan jäsen 2016–

Työtehtävät
• Toimitusjohtaja, Perttulan tila Oy 2017–
• Maatalousyrittäjä 2016–
• Taloushallinnon työtehtävät 2008–
Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2017
A-osake 2 542 kpl
K-osake 3 183 kpl

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 31.12.2017
A-osake 8 280 kpl
K-osake 12 280 kpl

Aiemmat työtehtävät:
• Eduskunta, kansainvälisten asiain neuvos 1993–2010
• Enso-Gutzeit Oy, myyntijohtaja 1989–1993
Omistus Keskisuomalainen Oyj:ssä 31.12.2017
A-osake 111 201 kpl
K-osake 120 492 kpl
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Porvoon Mediajakelu Oy
(40,0 %)
Jakelujuniorit Oy
(20,0 %)

Jyväskylän Messut Oy
(26,25 %)

Kärkimedia Oy
(26,47 %)

Lahden Jakelut Oy
(44,8 %)

Hämeen Ääni Oy
(40,0 %)

Myyntimestarit Oy
(31,6 %)

Kiint.Oy Kuopion Vuorikatu 21

Kiint. Oy Tahko Twinhills 213

Länsi-Uusimaan Kiinteistö Oy

Painotalo Plus Digital Oy

Kamua Oy

Keski-Suomen Media Oy

Arena Partners Oy
(37,86 %)

Jyväskylän Jakelut Oy
(50 %)

Väli-Suomen Media Oy

Esa Digital Oy

Mediatalo ESA Oy

Lehtisepät Oy

Tietoykkönen Oy

Savon Media Oy

K E S K I S U O M A L A I N E N OYJ

SLY-Kirkkolehdet Oy

Moottori Media Oy

Omnipress Oy

Suomen Lehtiyhtymä Oy

OÜ Vaba Meedia

Savon Jakelu Oy

Hämeen Lehtipaino Oy

Mediasepät Oy

Etelä-Suomen Media Oy

K E S K I S U O M A L A I N E N OYJ : N
A-OSAKKEEN KURSSIKEHIT YS
HELSINGIN PÖRSSISSÄ
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2.11.2017
2.1.2018
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Osakkuusyhtiöt
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2.3.2018

2016

Sanomalehdestä
kasvoi
mediaperhe
1918
Nimellä Keskisuomalainen
lehti ilmestyi ensimmäisen
kerran 3.1.1918.

Keskisuomalainen Oyj
osti Mediatalo ESAn.

1996

1963

1986

Oy Keskimaa nimi muutettiin
Oy Keskisuomalaiseksi.

Lokakuussa
Keskisuomalainen alkoi
ilmestyä verkkolehtenä.

Sanomalehti Keskisuomalainen
julistautui sitoutumattomaksi
lehdeksi.

1917

Ensimmäinen Keski-Suomi
ilmestyi 7. päivänä
tammikuuta 1871.

1973
Keskisuomalainen painettiin
ensimmäisen kerran
offsetrotaatiolla.

1932

2003
Keväällä julkaistiin
Keskisuomalainen
ensimmäisenä sanomalehtenä
Suomessa näköislehtenä
verkossa.

2001
1991

Vuoden lopulla
Keskisuomalainen osti
osake-enemmistön
Savon Mediat Oy:stä.

Keskisuomalainen Oyj osti
26.3.2013 Suomen Lehtiyhtymä -konsernin.

2007

Keskisuomalaisesta tuli
Suomen vanhin suomenkielinen
sanomalehti Uuden Suomen
lakkauttamisen johdosta.

Keskisuomalainen myytiin
painoineen kilpailevan maalaisliittolaisen
sanomalehden, Saarijärven Paavon
tukiyhtiölle Oy Keskimaalle.
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2013

1.10.2007
Savon Mediat Oy sulautui
Keskisuomalainen Oyj:hin.
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Toimitusneuvosto
Tiina Happonen, Anna Järvinen,
Jaana Larsson, Heikki Linnavirta
Tuottaja
Kamua Oy / Jaana Larsson
Visuaalinen suunnittelu ja taitto
Kamua Oy / Roosa Arela
Kuvat
Taina Ristikivi
Ville Keto
Akseli Muraja
Johanna Erjonsalo
Päivi Tuovinen
Kimmo Brandt
Sami Kuusivirta
Vesa-Pekka Kangaskorpi
Linda Saukko-Rauta

Oman toiminnan
uudistaminen

Artikkelit
Mediatalo Keskisuomalaisen toimittajat,
Kamua Oy
Paino
Painotalo Plus Digital, Lahti

4041 0089

5
1

PAIKALLISESTI
VALTAKUNNALLINEN

PEFC/02-31-170

2

Kasvupolut

ASIAKAS
KESKIÖSSÄ

Sisältöjen
kehittäminen

TEHOKKAAT
TOIMINNOT

Aholaidantie 3, PL 159, 40101 Jyväskylä
014 622 000
keskisuomalainen.com

4

Markkinointiratkaisut

3

ROHKEASTI
UUDISTUVA

Kuluttajaasiakaskokemus
5 STRATEGISTA HANKETTA
KESKISUOMALAISEN TIE

