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 Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2022 koronaviruspandemian 

 vuoksi poikkeuksellisin kokousmenettelyin 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain 

 (375/2021) nojalla. Osakkeenomistaja on voinut kokouskutsun mukaisesti esittää osakeyhtiölain 5 

 luvun 25 §:ssä  tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymyksiä yhtiölle 

 tuli määräaikaan mennessä yksi kappale yhdeltä osakkeenomistajalta, Juhani Kivelältä. Kysymys ei 

 koske kokouksessa käsiteltäviä asioita ja siihen on vastattu tässä dokumentissa. 

 

Vastaus osakkeenomistaja Juhani Kivelän kysymykseen Keskisuomalainen Oyj:lle 

 

Osakkeenomistaja Juhani Kivelä, 

 

Keskisuomalainen Oyj on tilikaudesta 2017 lähtien julkaissut vuosittain ESG-kokonaisuuteen 

liittyvän Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista -raportin NFR-direktiivin mukaisesti. Tätä 

ennen yhtiö on julkaissut vuosittain ympäristövastuuraportin. Keskisuomalainen Oyj:n 

raportointiin on tilikaudesta 2018 alkaen kuulunut myös soveltuvin osin GRI-standardin 

viitekehyksen mukainen vapaaehtoinen yritysvastuun raportointi. Tilikauden 2021 tiedoista 

lähtien yhtiö raportoi myös EU-taksonomian mukaista taksonomiakelpoista liikevaihtoaan.  

 

Keskisuomalainen Oyj noudattaa kaikessa toiminnassaan vastuullisuuteen liittyvää EU-tason ja 

kansallista lainsäädäntöä sekä muuta viranomaisohjeistusta ja raportoi toimintansa 

vastuullisuudesta ajantasaisten vaatimusten mukaisesti. Vuonna 2023 voimaan astuvan CSR-

direktiivin mukaisiin velvoitteisiin yhtiön johto on valmistautunut seuraamalla direktiivin 

voimaantuloa ja pyrkinyt ennakoivasti mukauttamaan toimintamallejaan direktiivin vaatimusten 

mukaisiksi. Direktiivin lopullinen vaikuttavuus yhtiön toimintaan ja raportointiin tarkentuu 

direktiivin viranomaisvalmistelun edetessä. 

 

Keskisuomalainen Oyj päivittää vuoden 2022 aikana yhtiön strategiaa. Strategiatyössä otetaan 

huomioon voimassa ja valmisteilla oleva liiketoiminnan vastuullisuuteen liittyvä lainsäädäntö sekä 

muu viranomaisohjeistus, erityisesti CSR-direktiivi. Huomiota yhtiö tulee kiinnittämään enenevissä 

määrin eettisesti kestäviin kumppanuusvalintoihin sekä toimitusketjujen vastuullisuuteen. Myös 

ilmaston lämpenemisen hillintä huomioidaan strategian laadinnassa ja etenkin siitä johdetussa 

operatiivisessa toiminnassa. 

 

Keskisuomalainen-konserni ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon vastuullisuuteen liittyvät 

ympäristölliset, sosiaaliset sekä hyvän hallinnon vaatimukset. Vuoden 2021 Selvitys muista kuin 

taloudellisista tiedoista -raporttiin konsernin vastuullisuuden pääteemoiksi on määritelty 

paikallisen ja luotettavan journalismin tärkeys, henkilötietojen suojaaminen, vastuullinen 

henkilöstöjohtaminen ja vastuu ympäristöstä. Konserni esimerkiksi tavoittelee merkittäviä 

vähennyksiä suorien ja huomattavia vähennyksiä epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen osalta 

vuoteen 2030 mennessä. Konsernin suurimmissa kiinteistöissä ja painoliiketoiminnassa on vuoden 

2022 alusta siirrytty alkuperämerkityn vihreän sähkön käyttöön. Ostettava sähkö on 100 

prosenttisesti uusiutuvaa eli tuuli- ja vesivoimaa sekä bioenergiaa.  

 



Paikallinen ja luotettava journalismi on mediakonserni Keskisuomalaiselle yksi tärkeimmistä 

vastuullisuuskysymyksistä. Konserni on sitoutunut noudattamaan Julkisen sanan neuvoston 

ohjeita ja vastuullisen journalismin periaatteista on kerrottu Selvitys muista kuin taloudellisista 

tiedoista -raportissa.  

 

Osakkeenomistajan kysymyksessä esiin nousseeseen näkökulmaan Järvi-Suomen ja Keski-Suomen 

matkailuun ja luontoarvoihin liittyen Keskisuomalainen-konserni noudattaa toiminnassaan 

kestävää kehitystä tukevia sekä eettisesti hyväksyttäviä toimintatapoja valtakunnallisesti useiden 

maakuntien alueella. Konserni on kasvanut voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja 

Keskisuomalainen Oyj:n vaikuttavuus vastuullisuuteen liittyvien asioiden osalta on kasvanut, minkä 

yhtiön johto tiedostaa hyvin. 

 

Jyväskylässä 14.4.2022 

 

Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen puolesta, 

 

Vesa-Pekka Kangaskorpi 

toimitusjohtaja 

Keskisuomalainen Oyj 

 

 


