Alma Media Oyj
Vuosikertomus
2007

01
02
04
06
08
12

Vuosi 2007 minuutissa
Strategian toteuttaminen
Toimitusjohtajan katsaus
Markkinakatsaus
Menestystekijöitä
Liiketoiminta-alueet
14 Markkinapaikat
18 Kauppalehti-ryhmä
22 Sanomalehdet
26 Yritysvastuu
28 Alma Media Oyj:n hallinto
34 Hallitus
36 Johtoryhmä
38 Tilinpäätöksen sisältö
40 Hallituksen toimintakertomus
45 Konsernin tilinpäätös
89 Emoyhtiön tilinpäätös
101 Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
102 Tilintarkastuskertomus
103 Osakkeet ja osakkeenomistajat
106 Tietoa osakkeenomistajille
107 Yhtiötä seuraavat analyytikot

TlCmTJm`?to`lTZJkm`]oZlJ^
lTlC[[dlmCZCC^mdho`[J[[?

ÅOÛàÞç×æ¸ÞßÓÄ×ÖÛÓàèçáåÛÝ×äæáßçåæÓ
[]?JIT?^[TTZJm`T]T^m??Zot??t?^hCClTlC[[d^
`RJ[[?[dwICmto`lTZJkm`]oZlJlm?ÖÔÔù]wdl
h?[Y`^]oom?ot?mJJ]?^]o`I`lm?t?mto`IJ^
ÖÔÔùoomTlJmoZ?^?`^lJZCTl`Y?]??T[]?^[??
YoTlJlmTZ`lZJmm?^JTm?m?h?Rmo]T?JmmCh?TZ?[[TlJ]
hT?oomTlT?0omTlto`mm?Z?ml`m??^JkTmwTlJlmT]JIT?^
^CZdZo[]?lm?
5o`lTZJkm`]oZlJ^lTtoT[[?momolmom]wdl/?koo^
/?ko`^ZotTmmJJ[[T^J^hJkRJJ^CTmTY`^Z??kZThCTtCC
lJok??]?[[?Ro`]??]TmJ^[??Y?lmT]JIT?`^`l?
m?t?[[TlJ^lo`]?[?TlJ^J[C]CC/?kT^?/?kolm?
?[Z??lTto[m?ÕÔ
[]?JIT?[TTZZoo]JIT?Z`^lJk^T^?loYot?lmT
h?T^Jmo^l?^?^Y?tJkZZ`]??T[]?^tC[TllC5Cw[C^
h?T^Jmolm?to`lTZJkm`]oZlJlm?tJkZZ``^m?kY`??
olJ?[m?ZJkm`]oZlJ^lTto[m?[dwmwtC0hH`IJZ``IT
/?ktTmlJmlJ^RwdIw^mC]TlJJ^Z?]Jk?ZC^^wZC^Y?
]?Zlomm`]?^0hH`IJ`RYJ[]?^TlCmTJm`Y?Y?[T^ZZT
`RYJ[]?^[?m??]TlJZlTuuuohH`IJ}

[]?JIT?^to`lTZJkm`]olÖÔÔù
/`T]Tmol
^oJT^`^J^
,?o^`JT^`^J^
J[J^`lmJk
oR? oomT^J^
*k`YJZmTY`Rm`
JJ^?dwmd]CZTT[mm`^"w
k??}^J^loo^^TmmJ[o
-?]hl?5`omT[?T^J^T[mm`^"w
/?Tmm`mwd
-?]hl?5`omT[?T^J^T[mm`^"w
-?kT`kllT[mm`^"w
5?[`Zot?m
[]?JIT?^[JRmTZot??Y?m
*JmkTkmmokTlTZ?T^J^ºløY?×ø×ù»
T?^?oQ?^lZTºlÕÔÕÙÖÕÖøY?×Ô»
*?T^`
TGkTl"w

GXa^^[eX`fgafT``a`
e[[dfk_[`X`ok``
h?lm?Y?8RIwlt?[[`Tl
m?ZJRTmmwtTT^]?TRT^
Y?mZoTto`^^?ÖÔÔù
`ZT?^tJmC]C^C
^mT?^ RJ^^?TRT^
k?ZJ^lTmJRI?lm??^
]oo^]o?ll?lo`
]?[?T^J^-?[H`]h
ot?/TT^?-`]Jkhok`

*?hJkT
?^lT `t?mJHR?lw?mmÖØÔQ
Jkm`]ol`l? `t?mJHR?lw?mmÕØÔQ
/T[T^hCCmdl `t?mJHR?lw?mmÛÔQ

5``TbT^TgfXffT?m??0hH`IJ`RYJ[]?
Z?]Jk?ZC^^wZZCClTY?`m?lT[[Ct?[`Zot?Z``ITlm?
*oRJ[T]JlTuuulJ[?T^R`Tm??[`homuuuohH`IJ}

¸ÞßÓÄ×ÖÛÓàèçáåÛÝ×äæáßçå,**1

+

ÍçáåÛ,**1ßÛàççæÛååÓ
Sanomalehtiin ja verkkopalveluihin keskittyvän
Alma Median vuosi oli paras kautta aikojen.
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Liikevaihto kasvoi 9 % edellisvuodesta
328,9 miljoonaan euroon. Kasvua vauhditti
hyvä mediamyynti sekä sanomalehdissä että
verkkopalveluissa.
Liikevoitto oli 64,4 milj. euroa, eli 19,6 %
liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi 11,5 milj.
euron kertaluonteiset myyntivoitot.
Osakekohtainen tulos parani 0,68 euroon.
Hallitus ehdottaa osingoksi 0,90 euroa/osake.
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Missio: Yksilön vapauden ja hyvinvoinnin puolesta
Visio: Sanomalehti- ja verkkomedian ykkösketju
Arvot: Vapaa ja moniarvoinen viestintä & joukkuepeli
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Uudistuminen

Teknologiamurroksen aikana ja kulutustottumusten
muuttuessa median on uudistuttava voimakkaasti
säilyttääkseen elinkelpoisuutensa. Uudistuminen on
olennainen osa myös Alma Median ja sen yksiköiden
päivittäistä toimintaa. Vuonna 2007 toteutettiin useita kehityshankkeita: muun muassa maakuntalehtien
ulkoasu-uudistukset ja siirtymiset ennakoivaan taittoon. Näiden tavoitteena on toiminnan tehostaminen
ja entistäkin parempien lehtien tekeminen. Sähköisten
työkalujen voimakas kehittäminen ja kaikkien mediamyyjien koulutusohjelma ovat esimerkkejä sisäisestä
kehitystyöstä.

Ketjutoiminta

Ketjutoiminnalla Alma Media vastaa kiristyvään
kilpailutilanteeseen ja kehitysvaatimuksiin. Ketjutoiminta – konsernin sisäisten voimavarojen yhdistäminen – ilmenee päivittäin muun muassa osaamisen
kehittämisenä, sisältöjen jakamisena, yhteisinä
kehityshankkeina sekä mittakaavaetujen saavuttamisena. Käytännön esimerkkejä ketjutoiminnasta ovat
syyskuussa käynnistynyt Mikko.fi-kauppapaikka ja
maaliskuussa työnsä aloittanut Alma Median Helsingin toimitus.

Kansainvälistyminen

Alma Media kasvaa Suomen ohella myös Itä-Euroopan voimakkaasti kehittyvillä mediamarkkinoilla.
Euroopan laajuisesti toimiva Markkinapaikat-ryhmä
on konsernin kansainvälistymisen keihäänkärki.
Vuonna 2007 ryhmä ulotti toimintansa neljälle uudelle markkina-alueelle. Se lanseerasi Mascus.com-vaihtokoneiden kauppapaikat Tšekissä ja Tanskassa
sekä
DZTeX^^ge
^aUadf[ekR`^Hol
City24-asuntoportaalin Venäjällä ja Kroatiassa.

Yrityskaupat
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alan toimialajärjestelyihin Suomessa. Lisäksi
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Itä-Euroopassa.
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Alma Medialle vuosi 2007 oli erittäin hyvä. Saavutimme taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteemme.
Liikevaihtomme kasvoi 9 prosenttia 329 miljoonaan
euroon ja kertaluonteisista eristä puhdistettu liikevoittomme vastaavasti 14 prosenttia 53 miljoonaan
euroon. Osuutemme Suomen sanomalehti- ja verkkomedian markkinoilla kasvoi. Lehtiemme levikkikehityksen ja erityisesti verkkopalveluidemme
kävijämäärien voimakkaan kasvun ansiosta kokonaistavoittavuutemme on parempi kuin koskaan aikaisemmin.
Tavoitimme verkkopalveluillamme vuoden lopussa
noin kaksi miljoonaa eri kävijää viikossa.
Kehittyvät sanomalehdet ovat toimintamme
tukijalka. Sanomalehtiemme liikevaihto kasvoi 6
prosenttia 231 miljoonaan euroon, ja liikevoitto parani
edellisvuoden hyvältä tasolta yli 11 prosenttia 43 miljoonaan euroon.
Sanomalehtiemme mediamyynti kasvoi etenkin
erinomaisen alkuvuoden ansiosta 8 prosenttia ylittäen
markkinan kasvun 3,5 prosenttiyksiköllä. Levikkiliikevaihto kasvoi erityisesti Aamulehden ja Lapin
Kansan hyvän levikkikehityksen sekä Iltalehden arkihinnan korotuksen siivittämänä 5 prosenttia.
Kauppalehti-ryhmän liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 70 miljoonaan euroon edellisvuonna hankittujen
uusien yksiköiden sekä Kauppalehti.fi:n hyvän myynnin kehityksen ansiosta. Kauppalehdessä toteutettiin
vuoden aikana merkittäviä, mutta välttämättömiä
sopeuttamistoimia. Henkilöstön määrää vähennettiin,
ja tappiollinen Presso lakkautettiin marraskuussa.
Kauppalehti Option ja runkolehden tuoteuudistukset sekä niistä lukijoilta saatu myönteinen palaute
vahvistivat uskoamme painetun talousmedian elinvoimaan. Kauppalehden levikin kasvattamiseen on
erinomaiset mahdollisuudet, sillä vuoden vaihteessa
kilpailutilanne muuttui merkittävästi Taloussanomien
lopetettua painetun lehden julkaisemisen.
Kauppalehti.fi:n kävijämäärä kaksinkertaistui aktiivisen sisällön kehittämisen myötä ja ylitti 300 000
viikkokävijän rajan. Vuodesta 1995 kartutettu verkkoosaaminen, sitoutuneet lukijat ja osittain maksulliset
verkkopalvelut, kuten myönteisesti yllättänyt ePortti,
takaavat hyvät edellytykset erinomaisesti kannattavan sähköisen tukijalan rakentamiseksi vahvan
painetun lehden rinnalle.
Markkinapaikat menestyivät erinomaisesti niin
Suomessa kuin ulkomaillakin. Liikevaihto kasvoi

34 prosenttia 31 miljoonaan euroon ja tulos lähes
kaksinkertaistui yli 5 miljoonaan euroon.
Markkinapaikkojen liiketoiminta on muutamassa
vuodessa kansainvälistynyt strategiamme mukaisesti.
Jatkamme perustamalla uusia palveluita ja tekemällä
harkittuja yritysostoja etenkin kasvavien markkinoiden alueilla itäisessä Keski-Euroopassa ja Venäjällä.
Tämän strategian mukaisesti City24 aloitti toiminnan
Venäjällä ja Kroatiassa, ja vuoden 2008 alussa Bulgariassa. Mascus.com avasi vuonna 2007 kauppapaikat
Tšekissä ja Tanskassa.
Kotimaassa koko konsernin suurin yhteinen
investointihanke oli luokitellun ilmoittelun markkinapaikka Mikko.fi, joka lanseerattiin syyskuussa. Tämä
on ensimmäinen palvelu Suomessa, joka yhdistää
kiinteähintaisen kaupankäynnin ja huutokaupan.
Teknologian murroksessa ja kulutustottumusten
muuttuessa median on uudistuttava voimakkaasti säilyttääkseen elinkelpoisuutensa. Alma Media uudistuu
ja menestyy joukkuepelillä. Voimavaroja yhdistämällä
saatamme konsernin parhaat resurssit kaikkien liiketoimintayksiköiden käyttöön ja samalla tehostamme
toimintaamme. Strategiamme kannalta erittäin
tärkeä sisäinen ketjuyhteistyö syveni edelleen vuonna
2007. Lehtiemme lukijoiden kannalta tärkeimmät
askeleet olivat yhteisen Helsingin toimituksen perustaminen sekä sanomalehtien juttuvaihdon paremmin
mahdollistavan ennakoivan taiton ratkaisut ja lehtien
ulkoasu-uudistukset.
Olen erityisen tyytyväinen viime vuosina ja
etenkin vuonna 2007 tapahtuneeseen asennemuutokseen yksiköiden välistä yhteistyötä kohtaan. Tämän
eteen on tehty vuosia lujasti töitä ja nyt ponnistelut
kantavat hedelmää. Voin kirkkain silmin todeta, että
joukkuehenki on nyt parempi kuin koskaan aikaisemmin. Onnistumiset ruokkivat yhteistyötä ja näin
positiivinen kierre on valmis. Katson tulevaisuuteen
hyvin luottavaisin mielin. Alma Media etenee hyvin
kohti tavoitettaan olla sanomalehti- ja verkkomedian
ykkösketju.
Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme, henkilöstöämme ja omistajiamme hyvästä yhteistyöstä vuonna 2007.
Kai Telanne
Toimitusjohtaja
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Suomen kansantalous kasvoi vuonna 2007 reipasta vauhtia.
Myös lähialueilla, kuten Baltian maissa, talouskasvu oli nopeaa.
Mediamainonnan määrä seurasi kansantalouden kehitystä.
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Vuoden 2007 alkupuoliskolla mainonnan määrä
Suomessa kasvoi ennätysvauhtia maaliskuun eduskuntavaalien vauhdittamana. Kesän jälkeen mediamainonnan kasvu alkoi hidastua ja oli viimeisellä
neljänneksellä TNS Gallupin mukaan 3,9 prosenttia.
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Sanomalehtimainonta on Suomessa vahvalla pohjalla. Mainonnan Neuvottelukunnan mukaan vuonna
2007 mediamainontaan käytettiin Suomessa 1 315
miljoonaa euroa, mikä on 6,4 prosenttia edellisvuotta
enemmän. Varsinaisten sanomalehtien osuus mediamainonnan määrästä oli 47,3 prosenttia ja kaupunkilehtien 5,2 prosenttia.
Asunto- ja rekrytointi-ilmoitteluun käytetyistä
euroista kolme neljästä laitetaan sanomalehtiin. Verkkomediamainonta kasvaa vahvasti sanomalehtien
rinnalla.
Alma Median sanomalehtien osuus koko sanomalehtimainonnan määrästä Suomessa oli noin viidennes.
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Talousmedian markkinoilla Suomessa tapahtui
merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Taloussanomien
ilmestyminen painettuna päättyi vuodenvaihteessa ja
Kauppalehden lauantaisin ilmestynyt Presso lakkau-

tettiin marraskuussa. Muutokset tukevat Kauppalehden asemaa Suomen johtavana talousmediana.
Verkon rooli talousmediassa vahvistui edelleen
vuonna 2007. Esimerkiksi Kauppalehden verkkopalvelun viikkokävijöiden määrä kasvoi vuodessa reilusti
yli 100 000 kävijällä. Vuoden 2008 alussa Kauppalehti.fi:n viikkokävijämäärä näytti vakiintuneen selvästi
300 000 kävijän yläpuolelle kävijäennätysten rikkoutuessa tiheään tahtiin.
Mainonta talousmediassa väheni noin 5 prosenttia
vuoden 2007 aikana. Kauppalehden osuus talousmedian mainosmyynnistä oli hieman alle puolet.
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Verkkomedian osuus mainonnasta kasvaa vauhdilla.
Mainonta verkkomediassa kasvoi vuodessa noin 29
prosentin vauhdilla ja sen osuus oli 4,7 prosenttia
kaikesta mainonnasta.
Internet on vakiinnuttanut asemansa lähes
kaikenikäisten ihmisten elämässä. Päivittäin nettiä
käyttää yli puolet väestöstä ja netissä käytetty aika on
kasvanut. Tämä luo pohjaa verkkomedian mainonnan
kasvulle.
Alma Median osuus kaikesta verkkomainonnasta
Suomessa oli vuonna 2007 arviolta noin kolmannes.
Alma Median verkkopalvelut tavoittavat Suomessa
jopa kaksi miljoonaa kävijää viikossa.
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Vahvat brändit, osaava henkilöstö ja ketjutoiminta ovat
menestystekijöitä, jotka vauhdittavat Alma Median matkaa
sanoma- ja verkkomedian ykkösketjuksi.
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Alma Median sanomalehtien ja markkinapaikkojen
brändit ovat omilla alueillaan ja valtakunnallisesti
vahvoja. Sanomalehtibrändeistä vanhimmat ovat
olleet elinvoimaisia jo yli sadan vuoden ajan ja
markkinapaikkojen brändit ovat olleet toiminnassa
internetin alkuajoista asti. Luotettavien ja uudistumiskykyisten brändien suosio näkyy myös verkkomediassa, jonka merkitys korostuu jatkossa entisestään.
Vahvat brändit tekevät Alma Median yksiköistä myös
vetovoimaisia työpaikkoja. Esimerkiksi Aamulehti oli
suosituin työnantaja Tampereen seudun työnantajatutkimuksessa vuonna 2007.
Alma Median yritysbrändiä arvostetaan sekä
työmarkkinoilla että sijoittajien keskuudessa.
T-Median vuonna 2007 tekemässä työnantajamainetta mittaavassa tutkimuksessa Alma Mediaa pidettiin
yhtenä Suomen kiinnostavimmista työnantajista.
Vastaajat painottivat erityisesti hyvän työilmapiirin,
kiinnostavien ja monipuolisten työtehtävien sekä uuden oppimisen merkitystä. Vuonna 2007 käynnistetyn
brändiuudistuksen yksi tavoite on Alma Median vetovoimaisuuden lisääminen myös muissa sidosryhmissä.

¿×àÝÛÞ`åæ`
Henkilöstön osaamisen kehittämisestä, yhteisistä työkaluista sekä henkilöstöhallinnon hankkeista vastaa
Alma Median henkilöstöasioiden ketju. Sen tehtävänä
on edistää yhtiön menestystä vahvistamalla tavoitteellista voittajakulttuuria.
Voittajakulttuurin ytimessä ovat tavoitteellinen
kehittyminen, voitontahto sekä uudistumisen arvostaminen. Voittajakulttuuri on rohkaiseva ja uudistuva ympäristö, joka kannustaa itsensä ylittämiseen.
Toisaalta yhdessä toimimalla voidaan ottaa hallittuja
riskejä ja kokeilla uudistuksia, joihin yksin ei olisi
mahdollisuuksia.
Johtaminen Alma Mediassa perustuu rohkeaan
tavoitteellisuuteen ja palautteenantoon. Henkilöstö on
kannustepalkkiojärjestelmän piirissä. Järjestelmässä
on kaksi osaa, joista toinen on sidottu taloudelliseen
tulokseen ja toinen osasto- tai henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Palkkio on enintään 5 prosenttia henkilön
vuosipalkasta, ja tästä 2/5 on taloudelliseen tulokseen sidottua osuutta. Tulostason parantamisesta
palkitaan. Konsernin johtoryhmän jäsenet, liiketoimintayksiköiden toimitusjohtajat sekä joukko muita
avainhenkilöitä on optio-ohjelman piirissä. Optioohjelmasta on kerrottu tarkemmin sivulla 103.
Vuonna 2007 Alma Mediassa otettiin käyttöön
valmennuskalenteri Polku. Polku tarjoaa henkilöstölle

?[[``aefTT]agdT5^_TAXW[TeeT3?m??0hH`IJ
`RYJ[]?Z?]Jk?ZC^^wZZCClTY?`m?lT[[Ct?[`Zot?Z``ITlm?
*oRJ[T]JlTuuulJ[?T^R`Tm??[`homuuuohH`IJ}
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työkalun osaamisen kehittämiseen lähtökohtanaan
liiketoiminnan, työtehtävän sekä työntekijän kehittämistarpeiden yhdistäminen. Valmennuksiin osallistuu
aina henkilöstöä useista yksiköistä, mikä vauhdittaa
toimintatapojen jatkuvaa parantamista alan parhaiden osaajien kesken. Alma Median avointen työtehtävien hakemista tehostava sähköinen rekrytointijärjestelmä Saima otettiin käyttöön yksiköissä vuoden
2007 aikana. Saiman avulla työnhakija voi antaa
luvan tietojensa jakamiseen Alma Median muillekin
yksiköille ja näin moninkertaistaa mahdollisuutensa
uralla etenemiseen.
Tähtiketju 2007 -tapahtuma kokosi toukokuussa
lähes 900 almamedialaista tarkastelemaan uudistumista eri näkökulmista. Esillä oli koko joukko
esimerkkejä konsernissa meneillään olevista uusista
hankkeista ja tuotteista.
Aktiivinen työ kilpailukykyä parantavan osaamisen kehittämiseksi jatkuu vuonna 2008. Painopistealueiksi on valittu monimediaan ja sähköisiin
palveluihin liittyvän osaamisen sekä ketjutoimintaan
ja tavoitteellisuuteen liittyvien johtamistaitojen vahvistaminen edelleen.

Â×æÜçæáÛßÛàæÓ
Voimavaroja yhdistämällä Alma Media vastaa kireän
kilpailutilanteen ja median käyttötottumusten muu-

tosten asettamiin haasteisiin. Yhdessä toimimalla
konsernin parhaat resurssit ovat kaikkien yksiköiden
käytössä. Tulevaisuuden palvelujen kehittämisen
ohella ketjutoiminnan keskeinen tavoite on konsernin
toiminnan tehostaminen.
Alma Mediassa toimii kahdeksan ketjua: Toimitukset, Levikki- ja kuluttajamarkkinointi, Mediamyynti, Brändi ja tutkimus, Jakelu, Painotoiminta,
Henkilöstöasiat sekä Tieto- ja tuotantotekniikka.
Ketjutoiminta on käytännössä uusien asioiden kehittämistä, parhaiden käytäntöjen jakamista, keskitettyjä palveluja ja toimintoja, konsernin yhteisiä resursseja ja työkaluja sekä mittakaavaetuja. Esimerkkejä
ketjutoiminnasta vuodelta 2007 ovat juttuvaihdon
vauhdittaminen, laaja koulutustarjonta sekä konsernin painoille avattu yhteinen tulostuspalvelukeskus.
Ketjutoiminnan tuomat lisäresurssit esimerkiksi
sisällönkehittämiseen ovat myös auttaneet maakuntaja paikallislehtiä lujittamaan lukijasuhteitaan entisestään. Yhteiset levikkimarkkinoinnin toimenpiteet
ovat puolestaan vaikuttaneet Alma Median lehtien
keskimäärin markkinoita parempaan levikkikehitykseen. Tuottojen kasvattamisen lisäksi ketjutoiminnalla
pyritään kustannusten pienentämiseen: yhdistämällä
voimia esimerkiksi koulutuksessa, tieto- ja tuotantotekniikassa sekä hankinnoissa on saatu aikaan merkittäviä säästöjä.
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Markkinapaikat
Markkinapaikat-ryhmä tarjoaa pääosin internetissä toimivia asuntojen,
autojen, työpaikkojen, työkoneiden ja kulutustavaroiden markkinapaikkapalveluja Suomessa ja ulkomailla. Tunnetuimpia niistä ovat asuntokaupan
verkkopalvelu Etuovi.com ja rekrytointipalvelu Monster.fi. Mikko.fi on uusi
kuluttajille suunnattu luokitellun ilmoittelun yleispalvelu. Autotalli.comin
sivuilla käydään autokauppaa ja Mascus.com välittää käytettyjä raskaita
työkoneita Euroopan laajuisesti. City24 on kahdeksassa maassa toimiva
asuntokaupan markkinapaikka. Markkinapaikat-ryhmä tukee verkkobrändiensä tunnettuutta muun muassa julkaisemalla painettuja markkinapaikkalehtiä. Näistä tunnetuin on Etuovi.com.
om`m?[[TH`] `tTlT`^ TmwÖømo`tTH`]
?lHolH`]TZZ`}`^lmJk}`m`klÖø"GYJZmtTlT`^

Kauppalehti-ryhmä
Kauppalehti-ryhmä on taloustiedon edelläkävijä. Kasvavat verkkopalvelut
täydentävät laajaa talouslehtivalikoimaa.
Kauppalehti-ryhmän nimekkäin tuote on 110-vuotisjuhliaan vuonna 2008 viettävä taloussanomalehti Kauppalehti. Ryhmä julkaisee myös
Kauppalehti Optiota, Kauppalehti Vipiä ja verkkopalvelu Kauppalehti.fi:tä.
Balance Consulting ja ePortti tuottavat talouden hyötytietoa yrityksistä ja
viranomaisista. Kauppalehti 121 Oy tarjoaa suoramarkkinointipalveluja ja
Lehdentekijät on erikoistunut asiakaslehtien julkaisuun. Baltic News Service on Baltian alueen seuratuin uutistoimisto.
?[?^HJ `^lo[mT^Q ?[mTH Jul-JktTHJJ*`kmmT?ohh?[JRmT?ohh?[JRmT}
?ohh?[JRmT"hmT`?ohh?[JRmT5Th?ohh?[JRmTÕÖÕJRIJ^mJZTYCm-o`]J^ olT^Jll5TJlmT^mC

Sanomalehdet
Sanomalehdet ovat Alma Median suurin liiketoimintaryhmä. Lehdet tavoittavat päivittäin yli kaksi miljoonaa lukijaa.
Alma Media julkaisee iltapäivälehti Iltalehteä, viittä maakuntalehteä
ja kahtakymmentäyhdeksää paikallis- ja kaupunkilehteä verkkopalveluineen. Pirkanmaalla ilmestyvä Aamulehti on Suomen kolmanneksi suurin
sanomalehti. Muita Alma Median maakuntalehtiä ovat Satakunnan Kansa,
Lapin Kansa, Pohjolan Sanomat ja Kainuun Sanomat. Sanomalehtien verkkopalveluista suosituin on Iltalehti.fi, jonka sivuilla vierailee viikoittain yli
miljoona kävijää.
?]o[JRmTJkt?^^?^-?^`]?m[m?[JRmT`ZT[??Zl`?T^oo^-?^`]?m?^Z??^hCC^-Jomo5[JRmT`T[[Tl
C]J`T[[Tl?hhT`ZZ`[?^-?^`]?m`mT?Y??^ToR]`[?T^J^okTTkToko^-?^`]?m?hT^?^l?JkT?hT^
J[]TJkTZ?ktT?[JRmT `ZT?^0omTlJm"o[o^mJ[CT^J^*`RY`[?^-?^`]?m*`kT^-?^`]?m*wRCY`ZTlJomo,??RJ[?T
^J^,??RJ^-Jomo-?m?Zo^^?^?^l?-`mZ?]`-ookJokoo-wIC^-?m?Zo^m?/`kT0olT,`t?^TJ]T0omTl]?kZZo
5?[ZJ?Z`lZJ^-?^`]?m5JZZ?kT5TJlZ?[?T^J^8[C?T^oo
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Alma Median markkinapaikat välittävät niin asuntoja,
työpaikkoja, työkoneita, autoja kuin kulutustavaroitakin.
Silti liiketoiminta ylittää helposti valtioiden rajat.
Hyvin suunnitellut verkkopalvelut vakuuttavat sekä
ostajat että myyjät.
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Markkinapaikat-liiketoimintaryhmä koostuu internetissä toimivista markkinapaikoista ja niiden liiketoimintaa ja tunnettuutta tukevista painetuista lehdistä.
Ryhmän tunnetuimmat tuotemerkit Suomessa ovat
asuntokaupan verkkopalvelu Etuovi.com, rekrytointipalvelu Monster.fi ja autokaupan verkkopalvelu
Autotalli.com. Mascus.com välittää käytettyjä työkoneita ja kuljetuskalustoa ja Mikko.fi on vuonna 2007
aloittanut kuluttajille suunnattu luokitellun ilmoittelun yleispalvelu.
Markkinapaikkojen liiketoiminta on laajentunut
Suomesta nopeasti kansainvälisille markkinoille,
kotimaan kokemusten ja toimivuutensa jo osoittaneen teknologian tukemana. Ruotsissa liiketoimintaryhmään kuuluvat asuntokauppapalvelu Bovision
ja toimitilapalvelu Objektvision. Viron tunnetuin
asuntokaupan verkkopalvelu City24 aloitti toimintansa vuonna 2000. Alma Media osti palvelun vuonna
2005. Tällä hetkellä City24:llä on toimintaa jo kahdeksassa maassa. Vaihtokoneiden markkinapaikka
Mascus.com toimii Euroopan laajuisesti ja palvelua
voi käyttää 23 eri kielellä. Motors24 välittää ajoneuvoja Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Ààæ×äà×æÝÓåèÓÓß×ÖÛÓàÓ
Markkinapaikat-liiketoimintaryhmä kasvoi merkittävästi vuonna 2007 sekä kotimaassa että ulkomailla.
Etuovi.comin ja Monster.fi:n markkinaosuus nousi
Suomessa yli 50 prosenttiin internetmarkkinasta.
Kotimaassa kasvu oli voimakkainta Monster.fi:ssä.
City24 laajensi toimintaansa vuonna 2007 Venäjälle ja Kroatiaan, ja vuoden 2008 alussa oli Bulgarian
vuoro. Tulevaisuudessa palvelua aiotaan laajentaa
ensisijaisesti uusiin kaupunkeihin jo olemassa olevilla
markkinoilla. Sekä City24:sta että Etuovi.comista
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halutaan kehittää kiinteistönvälityksen asiantuntijapalvelu, joka tarjoaa myös monipuolista markkinainformaatiota. Lisäpontta kasvulle Markkinapaikatryhmä hakee palvelujen kehittämisen lisäksi mahdollisista yritysostoista. Ryhmän tavoitteena on nousta
internetmarkkinapaikkojen johtavien toimijoiden
joukkoon Euroopassa.

ÄÓäÝÝÛàÓâÓÛÝÓæáà
ÞÛÛÝ×æáÛßÛàæÓ'ÓÞç×ÛåæÓ
àáâ×ÛßßÛàÝÓåèÓèÓ
ÜÓÝÓàåÓÛàèOÞÛåÛà(
Markkinapaikkojen toimintaan vaikuttaa voimakkaasti internetin aseman vahvistuminen mediana.
Myös Suomessa verkon käyttö tulee entisestään
lisääntymään. Suuntaus näkyi vuonna 2007 muun
muassa verkkoon tehtyjen investointien määrän kasvuna ja hakukonemainonnan lisääntymisenä.
Kasvun myötä kilpailevien toimijoiden lukumäärä on kasvanut varsinkin Itä-Euroopan kehittyvillä
markkinoilla. Markkinoiden kypsyessä kilpailijoiden
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määrän oletetaan pienenevän huomattavasti.
Alma Median Markkinapaikkojen toimintaedellytykset ovat kaikilla valituilla markkinoilla hyvät, sillä
liiketoimintaryhmälle on kertynyt vankka kokemus
eri markkinoiden toimintamalleista. Ammattitaitoinen ja kansainvälinen henkilöstö osaa yhdistää liiketoiminnan ja teknologian toimivaksi kokonaisuudeksi
hyvinkin erilaisissa toimintaympäristöissä.
Verkkoliiketoiminnan suurimpia haasteita on
säilyttää tuotemerkit ostajien ja myyjien tietoisuudessa. Markkinapaikat-ryhmä tukee verkkobrändiensä
tunnettuutta muun muassa julkaisemalla painettuja
markkinapaikkalehtiä, joista Etuovi.com on tunnetuin. Se jaetaan lähes miljoonaan suomalaiseen
talouteen.
ÍçáààÓ,**1 • Markkinapaikkojen liikevaihto kasvoi
34 prosenttia. • Markkinapaikkojen kotimaan toiminnot kasvoivat 28 prosenttia ja ulkomaan toiminnot
72 prosenttia. • Kiinteistöpalveluportaali City24 käynnistyi Moskovassa Venäjällä ja Zagrebissa Kroatiassa. Alkuvuodesta 2008 toiminta laajeni Bulgariaan.
• Etuovi.com, Autotalli.com ja Monster.fi vahvistivat
johtavia markkina-asemiaan Suomessa. • Luokitellun
ilmoittelun yleispalvelu Mikko.fi lanseerattiin.
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Kauppalehti uskoo tilattavaan talouslehteen.
Painettu lehti luo vakaan pohjan kasvavalle
ja kannattavalle verkkoliiketoiminnalle.
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Kauppalehti Oy on taloustiedon tuottaja, jonka liiketoiminta kattaa monipuolisen talouslehtivalikoiman
ja voimakkaasti kasvavat verkkopalvelut. Kauppalehti
Oy:n tunnetuin tuote on taloussanomalehti Kauppalehti, joka täyttää 110 vuotta vuonna 2008. Sen
rinnalla ilmestyvät talousaikakauslehti Kauppalehti
Optio, toimialaliite Kauppalehti Vip ja verkkopalvelu
Kauppalehti.fi. Kauppalehti Oy käsittää lisäksi talousja yritystietopalveluja tarjoavan Balance Consultingin
ja yritys- ja viranomaistietoja välittävän ePortin.
Kauppalehti Oy on osa Alma Median Kauppalehtiryhmää, johon kuuluvat myös suoramarkkinoinnin
palveluja tarjoava Kauppalehti 121 Oy, asiakaslehtiyksikkö Lehdentekijät ja uutistoimisto Baltic News
Service.
Kauppalehti 121 Oy on Suomen johtavia suora- ja
asiakassuhdemarkkinoinnin palveluyrityksiä. Sen
suurimmat asiakkaat toimivat autokaupan piirissä,
finanssisektorilla ja media-alalla.
Lehdentekijät on Suomen suurimpia asiakaslehtitaloja. Se julkaisee yli 60 asiakas- ja henkilöstölehteä
ja etsii kasvua kotimaan ohella kansainvälisiltä markkinoilta. Yksikkö otti uuden askeleen kansainvälisty-
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misessä vuonna 2007, kun sen julkaisema Nordean
asiakaslehti Ajassa ilmestyi ensimmäisen kerran
Ruotsissa nimellä Tid. Ilmoitusmarkkinoinnin asiantuntija Suomen Business Viestintä on osa Lehdentekijöitä. Kansainvälisyyttä edustaa lisäksi Baltic News
Service, joka on omalla markkina-alueellaan Baltiassa
selkeä markkinajohtaja ja yksi harvoja useammassa
maassa toimivia uutistoimistoja maailmassa.

Ë×ÚáÝÝççææÓåæäÓæ×ÙÛÓççÖÛåæçÝå×åæÓ
Kauppalehti Oy tarkensi strategiaansa vuoden 2007
alussa ja toteutti samalla tehostamisohjelman, jonka
yhteydessä henkilöstön määrä väheni. Kannattavuuden parantamiseksi tappiollinen Presso-lehti lakkautettiin marraskuussa. Muita tuotteita kehitettiin
lukijoita houkuttelevampaan suuntaan. Osana tätä
kehitystyötä Kauppalehti Optio uudistui loppuvuonna.
Mahdollisuudet nostaa Kauppalehden levikki
85 000 kappaleen huippulukemaan ovat hyvät, sillä
nykyisessä markkinatilanteessa tilattavan taloussanomalehden markkinoiden uskotaan kehittyvän suotuisasti. Kauppalehti-ryhmän visio on säilyttää markkinajohtajuus talousmedian suunnannäyttäjänä.
Sähköisessä liiketoiminnassa Kauppalehdellä on
erittäin pitkä kokemus. Kauppalehti on kehittänyt
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verkko-osaamistaan määrätietoisesti jo vuodesta
1995. Sitoutuneet kävijät ja laajat, osittain maksulliset
verkkopalvelut takaavat liiketoiminnan kannattavuuden.
Laajakaistayhteyksien lisääntymisen ja verkkopalvelujen parantumisen myötä verkkosivuja luetaan
ennätyksellisen paljon. Kauppalehti on tyypillinen
esimerkki yhdistelmätuotteesta, jonka lukijoista osa
lukee painettua lehteä ja osa seuraa verkkopalvelua.
Arviolta joka viides tekee molempia. Kauppalehti tavoittaakin nykyisin lukijoita enemmän kuin koskaan.

ËÛÞÓææÓèÓÞÞ×
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ÍçáààÓ,**1 • Kauppalehti Oy uudisti strategiansa
ja toteutti mittavan säästöohjelman. Kannattavuutta
onnistuttiin parantamaan ja toimintaa tehostamaan.
• Kauppalehti.fi:n kävijämäärä lähes kaksinkertaistui.
• Lukijat ja ilmoittajat ottivat uudistuneen Option
hyvin vastaan. • Tappiollinen Presso lakkautettiin
marraskuussa.
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Sanomalehdet on Alma Median suurin liiketoiminta-alue, johon kuuluu viisi liiketoimintayksikköä:
Iltalehti, Aamulehti, Satakunnan Kansa, Pohjoiset
lehdet ja Suomen Paikallissanomat. Pohjoiset lehdet
-tulosyksikkö julkaisee kahdeksaa maakunta-, paikallis- ja kaupunkilehteä. Suomen Paikallissanomat
kustantaa viittätoista eri puolilla Suomea ilmestyvää
paikallislehteä sekä kuutta kaupunkilehteä. Kaikki
Alma Median kustantamat sanomalehdet on esitelty
levikkitietoineen osoitteessa www.almamedia.fi.
Sanomalehtien lukijakunta on vakaalla pohjalla.
Konsernin maakuntalehtien levikkimyynnistä
97 prosenttia perustuu tilauksiin, joista 85–93 prosenttia on kestotilauksia. Alma Median sanomalehtien
liikevaihto kasvoi 5,8 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Liiketoiminnan odotetaan kehittyvän jatkossakin tasaisesti.
Suomen kolmanneksi suurin sanomalehti, Pirkanmaalla ilmestyvä Aamulehti kasvatti liikevaihtoaan
vuonna 2007 kuten valtakunnallinen Iltalehtikin,
jonka markkinaosuus kasvoi 42 prosenttiin muutoin
laskevilla markkinoilla. Molemmat lehdet kehittivät
vuoden aikana verkkopalvelujaan voimakkaasti. Aamulehti.fi yli kaksinkertaisti viikkokävijämääränsä,
ja Iltalehti.fi kasvoi Suomen suurimmaksi verkkouutispalveluksi. Myös muut sanomalehdet laajensivat
verkkotoimintojaan muun muassa lisäämällä nopeiden sähkeuutisten tarjontaa. Verkon ja painettujen
lehtien yhteistyö jatkuu tiiviinä vastaisuudessakin.
Alma Median maakuntalehdissä alettiin toteuttaa
laajoja muutoksia vuonna 2007. Lehdistä ensimmäisenä Aamulehti uudisti ulkoasunsa, sisältönsä ja
tuotantotapansa. Se siirtyi ennakoivaan taittoon ja
selkeytti rakenteensa. Ulkoasu-uudistuksesta vastasivat kansainvälisesti menestyneet skotlantilaiset
suunnittelijat Ally Palmer ja Terry Watson. Ennakoiva
taitto parantaa lehden suunnittelua sekä tehostaa
tuotantoprosessia ja lehtien keskinäistä juttuvaihtoa.
Myös muut Alma Median maakuntalehdet uusivat
lehtensä rakennetta ja ottavat ennakoivan taiton
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käyttöön tuotannossaan. Muutosprosessissa sovelletaan hyväksi havaittua ketjuosaamista, joka ulottuu
kaikkiin konsernin toimintoihin.
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Ketjutoiminnan edut näkyvät myös maakuntalehtien ja vuonna 2007 perustetun Helsingin toimituksen
välisessä yhteistyössä. Yhteiskunnallisiin aiheisiin
erikoistunut toimitus tuottaa valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittävää journalismia, jota Alma Median
sanomalehdet ja Kauppalehti hyödyntävät harkintansa mukaan.
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Journalististen käytäntöjen odotetaan muuttuvan
merkittävästi lähivuosina uusien median käyttötottumusten myötä. Alma Median sanomalehdissä muutokseen on varauduttu esimerkiksi siten, että ihmiset
ja ilmiöt nostetaan entistä useammin journalismin
keskiöön. Lukijoiden ja toimitusten välistä vuorovaikutusta tehostetaan ja sisältöjen kehittämisessä kuun-
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nellaan tarkasti lukijapalautetta. Lisäksi toimitukset
työskentelevät yhä useammin monimediaympäristössä jolloin painettu lehti, verkko ja muut sähköiset
kanavat täydentävät toisiaan.
Tiedon digitalisoitumisen myötä mediakentän
pirstoutuminen jatkuu ja kohderyhmät pienenevät.
Kehitys ei kuitenkaan heikennä sanomalehdistön
asemaa vaan päinvastoin: sanomalehtien asema
vahvistuu. Sanomalehdet panostavat aihepiireihin,
jotka lukijat kokevat itselleen tärkeiksi. Ne tarjoavat
luotettavaa tietoa, joka tukee lukijaa mielipiteen muodostuksessa ja päätöksenteossa.
Mediakentässä vallitsee tiedon ylitarjonta. Alma
Media vastaa kuluttajan infoähkyyn julkaisemalla
sanomalehtiä, joiden sisältö edustaa parasta journalismia.
ÍçáààÓ,**1 • Sanomalehtien liikevaihto kasvoi
lähes 6 prosenttia. • Ilmoitusmyynti kasvoi sanomalehdissä 8 prosenttia. • Levikkiliikevaihto kasvoi
5 prosenttia ja erityisesti Aamulehden ja Lapin
Kansan levikit kehittyivät hyvin. • Aamulehti
uudisti ulkoasunsa, sisältönsä ja tuotantotapansa.
• Iltalehti.fi:n ja Aamulehti.fi:n kävijämäärät kasvoivat ennätyslukemiin. • Helsinkiin perustettiin
yhteiskunnallinen toimitus.
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ÍÓâÓÓàÜáçäàÓÞÛåßÛàâçáÞ×åæÓ
Alma Media on vastuunsa kantava yrityskansalainen ja aikoo
edelleen vahvistaa suhteitaan ympäröivään yhteiskuntaan.
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Alma Mediassa tehdään vastuullista työtä yksilön
vapauden ja hyvinvoinnin puolesta ja puolustetaan
sananvapautta ja moniarvoista keskustelua. Tavoitteena on asiakkaiden, henkilöstön, omistajien ja muiden
keskeisten sidosryhmien etujen edistäminen sekä ympäristön hyvinvoinnin tukeminen. Lähtökohtana on
yhteiskunnan kaikkien jäsenten tasa-arvoinen palvelu.
Toiminnan kannattavuus on tärkeä edellytys
yritysvastuun kantamiselle sekä yhtiön medioiden
riippumattomuudelle. Alma Median jatkuvana tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja tehostaa
toimintaansa.

ÊáåÛÓÓÞÛà×àèÓåæçç
Alma Media kantaa sosiaalisen vastuunsa henkilöstöä, asiakkaita ja muita keskeisiä sidosryhmiään
kohtaan. Alma Media tarjoaa henkilöstölleen uudistuvan ja kehittyvän työympäristön, jossa ammattitaidon
ja osaamisen jatkuva ja systemaattinen kehittäminen
on olennainen osa työtä. Yhtiö kantaa näin vastuutaan henkilöstön työmarkkina-arvon säilymisestä ja
työllistyvyydestä.
Yhtiö on valtakunnallisena mediakonsernina
johtavassa asemassa ja merkittävä toimija paikallisesti. Alma Median lehdet ja verkkopalvelut edistävät
talousalueidensa elinvoimaisuutta sekä asukkaiden
hyvinvointia. Yhteisöllisyyden rooli kasvaa koko ajan,
joten lehdet voimistavat myös kansalaisten keskinäistä vuorovaikutusta ja luovat maakuntahenkeä.
Konsernin lehdet ja julkaisut noudattavat lakien ja
muiden säädösten lisäksi alan eettistä itsesääntelyä,
journalistin ohjeita sekä omia eettisiä toimintaohjeitaan. Näiden tavoitteena on luotettava journalismi ja
eri osapuolten tasapuolinen kohtelu.

¿ëèÛàèáÛàæÛÓÜÓæë`âÓÛÝÝáÜÓ
¿×ÞåÛàÙÛåæOÂ×ßÛÜOäè×ÞÞ×
ÜÓÊçáßçååÓÞß×ÞæÓÇáäÛÛà(
Vuonna 2007 konsernin yhtiöt osallistuivat lukuisiin yhteiskunnallisesti tärkeisiin hankkeisiin, joista
yksi esimerkki on Kauppalehden yhteistyö Pelastakaa
Lapset -järjestön kanssa.

ËÓÞáçÖ×ÞÞÛà×àèÓåæçç
Alma Media pyrkii tuottamaan taloudellista lisäarvoa
sidosryhmilleen ja toimii osakkeenomistajiensa etujen
mukaisesti. Konserni on myös merkittävä veronmaksaja ja työllistäjä. Alma Median lehdet puolustavat
aktiivisesti seutukuntiensa taloudellista elinvoimaisuutta ja tarjoavat työpaikkoja myös pienemmillä
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paikkakunnilla. Kokopäiväisten työpaikkojen ohella
tarjolla on osa-aikaisia tehtäviä: esimerkiksi lehdenjakajan työ mahdollistaa lisäansioiden hankkimisen
hyvinkin erilaisissa elämäntilanteissa.

ÐßâOäÛåæ`èÓåæçç
Alma Median liiketoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset koostuvat paperin ja energian
kulutuksesta ja liikenteen päästöistä. Yhtiön lehdissä
käytetään pääosin sanomalehtipaperia, jota kuluu
vuodessa noin 37 000 tonnia. Painatuksessa syntyvät
jätteet joko kierrätetään uusiokäyttöön tai toimitetaan
ongelmajätelaitoksille.
Yhtiö käytti vuonna 2007 sähköenergiaa 20 632
MwH. Paino- ja jakelutoiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt kertyvät pääosin liikenteestä. Alma
Media toimii ympäristökeskuksilta saamiensa lupien
mukaan ja huolehtii ympäristönsuojelusta yhteistyössä viranomaisten ja muiden sidosryhmiensä kanssa.

ÐÚæ×Ûåæë`ååOÜáÝáÞßÓææÓèçáææÓ
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Yhtiö noudattaa HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin
sekä Teollisuuden Keskusliiton 1.7.2004 voimaan tullutta suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä seuraavin poikkeuksin:
1. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta (Suositukset
25, 31 ja 34).
Hallitus ei valitse nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniä, vaan jäseninä toimivat hallituksen
työjärjestyksen mukaan hallituksen puheenjohtaja ja
hallituksen varapuheenjohtaja.

¸ÞßÓÄ×ÖÛÓ'Ýáàå×äàÛàäÓÝ×àà×
Alma Media -konsernin liiketoiminnasta vastaavat
osakeyhtiölain mukaiset toimielimet: yhtiökokous,
joka valitsee hallituksen jäsenet, sekä hallituksen
valitsema toimitusjohtaja.
Toimielimiä säätelee myös Alma Media Oyj:n yhtiöjärjestys. Alma Media Oyj:n ylimpänä päättävänä
elimenä toimii yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat
käyttävät päätäntävaltaansa. Hallitus huolehtii yhtiön
hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin emoyhtiönä Alma Media Oyj vastaa
konsernin johdosta, taloushallinnosta ja rahoituksesta, strategisesta suunnittelusta, henkilöstöhallinnosta
ja viestinnästä sekä pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuudesta.
Alma Media Oyj:ssä on kolme raportointiyksikköä:
Sanomalehdet vastaa sanomalehtien kustantamisesta
ja painamisesta, Kauppalehti-ryhmä keskittyy taloudellisen informaation tuotantoon ja jakeluun, ja Markkinapaikat tuottaa luokitellun ilmoittelun palveluja.

ÐÚæÛ`ÝáÝáçå
Alma Media Oyj:n yhtiökokous kokoontuu vähintään
kerran vuodessa. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle sekä valmistelee kokoukselle esityslistan.
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain
hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun
mennessä.
Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämistä asioista.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään mm.
• tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
• voiton jakamisesta
• vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
• hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitsemisesta.
Yhtiökokouksen tehtäviin kuuluvat lisäksi mm.
• yhtiöjärjestyksen muuttaminen
• päättäminen osakepääoman muuttamisesta.
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Yhtiön tavoitteena on, että kaikki hallituksen jäsenet
ovat läsnä yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouskutsu julkaistaan yleensä Kauppalehdessä, Aamulehdessä ja Iltalehdessä viimeistään
17 päivää ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu
julkistetaan pörssitiedotteena ja Alma Media Oyj:n
internetsivuilla. Yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava
kokouskutsussa esitetyllä tavalla.

¿ÓÞÞÛæçå
Hallitus huolehtii konsernin hallinnosta ja toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille
osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä määritellyistä
tehtävistä. Hallituksen työjärjestys määrittelee yksityiskohtaisesti hallituksen toiminnan.
Hallituksen keskeisiä tehtäviä ovat konsernin strategian ja tavoitteiden vahvistaminen sekä strategisesti
merkittävistä investoinneista ja yrityskaupoista päättäminen. Hallitus seuraa yhtiötä kuukausiraporttien
ja johdon toimittaman muun informaation avulla.
Hallituksen tehtäviin kuuluu mm.
• vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata tavoitteiden ja strategian toteutumista sekä
käynnistää tarvittaessa toimenpiteitä poikkeamien
korjaamiseksi,
• käsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset ja tilinpäätös,
• hyväksyä strategisesti merkittävät yritys- ja kiinteistökaupat sekä investoinnit erillisen investointiohjeen mukaisesti,
• päättää Alma Media Oyj -konsernin varainhankintaohjelmista ja -operaatioista erillisen rahoituspolitiikan mukaisesti,
• hyväksyä Alma Media Oyj:n osingonjakopolitiikka
ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta,
• läpikäydä vuosittain yhtiön toimintaan liittyvät
keskeiset riskit ja niiden hallinta sekä antaa tarvittaessa niitä koskevia ohjeita toimitusjohtajalle sekä
käynnistää tarvittaessa korjaustoimenpiteet,
• nimittää ja tarvittaessa vapauttaa tehtävästään
toimitusjohtaja,
• päättää palkitsemisvaliokunnan esityksestä toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista,
• vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta yhtiön
organisaatio,
• vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta toimitusjohtajan suorien alaisten työehdot,
• vahvistaa toimitusjohtajan ehdotuksesta Aamulehden, Iltalehden ja Kauppalehden sekä Kainuun
Sanomien, Lapin Kansan, Pohjolan Sanomien ja
Satakunnan Kansan vastaavien päätoimittajien
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nimittäminen ja erottaminen,
pitää vähintään kerran vuodessa yhteinen kokous
yhtiön tilintarkastajan kanssa,
päättää epätavalliset ja laajakantoiset asiat,
käsitellä muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi
hallituksen kokouksen esityslistalle. Myös hallituksen jäsenellä on oikeus saattaa asia hallituksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallituksen
puheenjohtajalle,
edustaa yhtiötä sekä antaa oikeus yhtiön edustamiseen ja päättää prokuroista,
hyväksyä periaatteet lahjoituksille yleishyödyllisiin
tarkoituksiin.

Hallitus kokoontuu etukäteen vahvistetun aikataulun
mukaan 6–7 kertaa vuodessa ja sen lisäksi tarvittaessa. Useimmat kokoukset ajoittuvat tilinpäätöksen
ja osavuosikatsausten julkistamiseen. Näiden lisäksi
pidetään 1–2 strategiakokousta, joissa käsitellään
konsernin tulevaisuuden skenaarioita ja vahvistetaan
strategia. Vuonna 2007 hallitus kokoontui 11 kertaa.

Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistuminen
kokouksiin oli 91 prosenttia.
Alma Media Oyj:n hallituksen valitsee yhtiökokous. Hallitukseen voi kuulua 3–9 jäsentä. Yhtiökokouksessa 8.3.2007 hallituksen jäsenmääräksi
vahvistettiin seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen puheenjohtajana toimii Kari Stadigh ja
varapuheenjohtajana Matti Kavetvuo. Hallituksen
jäsenet ovat Lauri Helve, Matti Häkkinen, Kai Seikku,
Harri Suutari ja Ahti Vilppula. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten toimikaudet
päättyvät valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Hallitus on arvioinut riippumattomiksi hallituksen
jäseniksi seuraavat: Lauri Helve, Matti Häkkinen,
Matti Kavetvuo, Kai Seikku, Kari Stadigh, Harri Suutari ja Ahti Vilppula.
Yhtiön toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen puheenjohtaja.
Hallituksen jäsenten lisäksi hallituksen kokouksiin
osallistuvat toimitusjohtaja, konsernin talousjohtaja,
pöytäkirjanpitäjäksi valittu henkilö sekä tarvittaessa
erikseen pyydetyt henkilöt.

ÍÓÞÛáÝçààÓæ

 ËÓäçàÛÞæÓâçÚæ××æ
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lJlm?

Hallitus valitsee varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen
pidettävässä järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan
keskeisimpänä tehtävänä on tilintarkastuksen seuranta sekä osavuosikatsausten, hallituksen toimintakertomuksen ja muiden raporttien valmistelu. Lisäksi
tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata merkittäviä taloudellisia riskejä ja toimenpiteitä niiden hallitsemiseksi.
Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään 2 hallituksen keskuudestaan valitsemaa, yhtiöstä riippumatonta jäsentä. Valiokunta kokoontuu vähintään 4
kertaa vuodessa. Vuonna 2007 tarkastusvaliokuntaan
kuuluivat Harri Suutari, Matti Häkkinen, Kai Seikku
ja Ahti Vilppula. Puheenjohtajana toimi Harri Suutari.
Kokouksissa on läsnä tilintarkastaja, ja asiat esittelee
konsernin talousjohtaja. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2007 neljä kertaa.
Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
muodostavat hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan keskeisimpänä tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvaa hallituksen jäsenten valintaa ja
kuultuaan yhtiön suurimpia osakkeenomistajia tehdä
ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenten lukumääräksi, hallituksen jäseniksi sekä
hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja
jäsenten palkkioksi. Tämän lisäksi nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallitukselle kuuluvat
palkkausta koskevat asiat hallituksen päätettäväksi.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnassa palkkausta kos-
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kevat asiat esittelee toimitusjohtaja. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaa edelsi kaksi valiokuntaa, palkkavaliokunta ja vaalivaliokunta. Palkkavaliokunta kokoontui
kaksi kertaa ja vaalivaliokunta kerran vuonna 2007.
Hallitus vahvistaa valiokunnille kirjallisen työjärjestyksen. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan
hallitukselle.
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den peruspalkka, jos työnantaja irtisanoo ilman että
toimitusjohtaja on syyllistynyt sopimusrikkomukseen.
Itse irtisanoutuessa ei makseta 12 kuukauden lisäpalkkiota.
Muille johtoryhmän jäsenille maksettujen palkkojen, palkkioiden ja luontoisetujen yhteismäärä oli
1 103 842 euroa. Toimitusjohtajan ja hänen suorien
alaistensa palkoista ja palkitsemisjärjestelmästä päättää Alma Media Oyj:n hallitus.

Hallitus arvioi vuosittain toimintansa ja työskentelytapansa.

¿×àÝÛÞ`åæ`à×Öçåæçå
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Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2007, euroa
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Vuosipalkkiot maksetaan yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti osittain Alma Media Oyj:n osakkeina.
Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 1 000
euroa, varapuheenjohtajan 700 euroa ja hallituksen
jäsenen 500 euroa kokoukselta.

ËáÛßÛæçåÜáÚæÓÜÓÜÓÜáÚæáäëÚßO
Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Toimitusjohtaja Kai Telanteen apuna on johtoryhmä,
johon kuuluvat Aamulehden vastaava päätoimittaja Matti Apunen, lltalehden kustantaja Kari Kivelä,
Kauppalehti-ryhmän johtaja Juha-Petri Loimovuori,
Markkinapaikkojen johtaja Raimo Mäkilä, konsernin
talousjohtaja Teemu Kangas-Kärki ja yrityskehitysjohtaja Minna Nissinen. Johtoryhmän sihteerinä toimii
viestintäjohtaja Rauno Heinonen.
Johtoryhmä valmistelee kuukausiraportit, investoinnit, konserniohjeet ja -politiikat, pitkän tähtäimen
suunnitelmat ja 12 seuraavaa kuukautta koskevat
toimintasuunnitelmat sekä tilinpäätöksen hallituksen
päätettäviksi. Johtoryhmä kokoontuu yleensä kerran
kuukaudessa. Vuonna 2007 johtoryhmä kokoontui
9 kertaa.

ËáÛßÛæçåÜáÚæÓÜÓàÜÓÜáÚæáäëÚßOà
ÜOå×àæ×àâÓÞÝÛæå×ßÛà×à
Alma Median toimitusjohtajalle maksettiin vuonna
2007 palkkaa ja luontoisetuja 285 673 euroa ja palkkioita 86 400 euroa. Toimitusjohtaja Kai Telanteen
sopimuksen mukainen eläkeikä on 60 vuotta ja eläke
60 prosenttia palkasta. Irtisanomisajan palkka maksetaan 6 kuukaudelta, lisäksi maksetaan 12 kuukau-

Henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa on sovittu
toteutettavaksi siten, että henkilöstöryhmien edustajat
tapaavat vähintään neljännesvuosittain Alma Media
Oyj:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan
ennen Alma Media Oyj:n hallituksen kokousta.

ÉÓâáäæáÛàæÛ
Raportointi hallitukselle
Alma Media Oyj:n toimitusjohtaja raportoi hallitukselle konsernin kuukausiraportin, tilinpäätös- ja
osavuosikatsausaineiston sekä hallituksen työjärjestyksessä erikseen määrätyt asiat. Osavuosikatsausten
yhteydessä hallitus saa myös aineiston investointien
seurantaan.
Tilintarkastajat informoivat vuosittain hallituksen
tarkastusvaliokuntaa tilintarkastussuunnitelmastaan
ja antavat kirjalliset seurantaraportit hallitukselle
2 kertaa vuodessa. Tilintarkastaja on läsnä hallituksen
kokouksessa, jossa käsitellään vuositilinpäätöstä.
Raportointi konsernin toimitusjohtajalle
Toimitusjohtaja seuraa raportointiyksiköiden toimintaa mm. kuukausittain valmistettavan raportin
pohjalta. Lisäksi konsernijohdon jäsenet raportoivat
toimitusjohtajalle konsernijohdon kokouksissa tai
muutoin sovitulla tavalla. Alma Media Oyj:n taloushallinto valmistelee tulosyksiköiden talousraporteista
kuukausittain sekä vuosineljänneksittäin raportin
toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle.

ÊÛåOÛà×àèÓÞèáàæÓ
Alma Median liiketoiminnan ohjaus ja valvonta
tapahtuvat kuvatun hallinto- ja johtamisjärjestelmän
mukaisesti. Hallituksen tehtävänä on huolehtia siitä,
että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Toimitusjohtaja huolehtii siitä,
että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito
on järjestetty luotettavalla tavalla.
Toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsenet ja tulosyksiköiden johtajat vastaavat vastuualueidensa kirjanpidon ja hallinnon lain, konsernin toimintaperiaatteiden
ja Alma Media Oyj:n hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisuudesta.
Kukin raportointiyksikkö valvoo tulosyksiköidensä
kirjanpitoa ja hallintoa. Alma Media Oyj:n ulkoiset
tilintarkastajat tarkastavat vuosittain tulosyksiköiden
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kirjanpidon ja hallinnon. Sisäisen kontrollin asettamat vaatimukset on otettu huomioon tilintarkastajien
tilintarkastussuunnitelmissa.
Liiketoimintaa ja varainhoitoa seurataan edellä
kuvattujen raportointijärjestelmien avulla. Alma Media Oyj:ssä on tulosyksikkökohtainen taloutta koskeva
raportointijärjestelmä. Sen avulla seurataan myös tulosyksiköiden toimintasuunnitelman toteutumista. Tilintarkastajat antavat vuosittain kertomuksensa Alma
Media Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi
tilintarkastajat antavat hallitukselle vuosittaisen tilintarkastussuunnitelman pääkohdat, koko konsernia
koskevan kirjallisen tilintarkastusraportin kesäkuun
osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä sekä
juoksevat tulosyksikkökohtaiset raportit konsernin
talousjohdolle ja raportointiyksiköiden johtajille.
Tilintarkastajat ja konsernin tulosyksiköiden johto
tapaavat 2 kertaa vuodessa. Talousjohdon tilintarkastajat tapaavat vähintään 4 kertaa vuodessa.

Vuodeksi 2007 Alma Media Oyj:n yhtiökokous
valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy:n. Viralliseen tilinpäätöksen tarkastukseen
kohdistuvat tilintarkastuspalkkiot ovat 119 500 euroa.
Muista palveluista yhtiö on veloittanut tilikauden
aikana 79 995 euroa.

ÉÛåÝÛ×àÚÓÞÞÛàæÓ
Alma Media Oyj:llä on riskienhallintapolitiikka,
jonka mukaan riskienhallinnan strategia ja suunnitelma sekä asetetut valvontarajat ja menettelytavat
arvioidaan vuosittain. Riskienhallinta toteutetaan
riskienhallintapolitiikan mukaisten riskienhallintaorganisaation ja -prosessin avulla. Riskienhallintaprosessi tunnistaa liiketoimintaa uhkaavat riskit, arvioi ja
päivittää ne, kehittää tarvittavat riskienhallintakeinot
sekä raportoi riskeistä säännöllisesti riskienhallintaorganisaatiolle. Riskienhallinnassa käytetään webpohjaista raportointijärjestelmää.
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ÊÛåOÛà×àæÓäÝÓåæçå
Alma Media Oyj:ssä ei liiketoiminnan laatu ja laajuus
huomioon ottaen ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi
järjestää erityistä sisäisen tarkastuksen organisaatiota, vaan sen tehtävät sisältyvät Alma Media Oyj:n
liiketoimintaorganisaation tehtäviin ja ne on myös
otettu huomioon tilintarkastajien tilintarkastussuunnitelmissa.

ÊÛåOâÛÛäÛÚÓÞÞÛàæá
Alma Media Oyj noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta. Yhtiön julkiseen sisäpiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja yhtiön tilintarkastajana olevan tilintarkastusyhteisön päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi nimeämä henkilö. Lisäksi yhtiö on
määritellyt julkiseen sisäpiiriin kuuluviksi ilmoitusvelvollisiksi konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiön
sisäiseen, ei-julkiseen yrityskohtaiseen sisäpiiriin
kuuluvat henkilöt, jotka asemansa tai tehtäviensä

perusteella saavat säännöllisesti sisäpiirintietoa.
Lisäksi merkittävistä hankkeista pidetään ei-julkista
hankekohtaista sisäpiirirekisteriä.
Julkisen sisäpiirirekisterin tiedot mukaan lukien
ajantasainen tieto omistusten määrästä ja kaupoista julkaistaan Alma Median kotisivuilla osoitteessa
www.almamedia.fi/sisapiiriomistukset. Lisäksi Alma
Median sisäpiirirekisterin tiedot ovat nähtävissä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n palvelupisteessä, osoite
Urho Kekkosen katu 5 C, 8. krs, Helsinki.
Alma Media kouluttaa ja informoi julkiset sekä
yritys- ja hankekohtaiset sisäpiiriläisensä siten, että
he tunnistavat asemansa ja sen merkityksen. Alma
Media Oyj:n sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa
yhtiön liikkeelle laskemilla arvopapereilla 21 päivän
aikana ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista.
Alma Media Oyj:n sisäpiirivastaavana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja.
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Õ ÂÓäÛÊæÓÖÛÙÚºlÕÛØØ»
?[[TmoZlJ^hoRJJ^Y`Rm?Y?
-?]h`"wY^Z`^lJk^TY`Rm?Y?^t?k?]TJlITh[`]TT^lT^ddkT
ITh[`]TJZ`^`]T
JlZJT^J^mwdZ`ZJ]ol5?Zoomol`l?ZJwRmTdJ^ZT-?]h`
m`T]TmolY`Rm?Y?ÕÛÛÛÖÔÔÔJ^ZTt?ZoomolwRmTd `t?m`T]Tmol
Y`Rm?Y?ÕÛÛÙÛÚ??ZZ`*dwkwwRmTdmm`T]TmolY`Rm?Y?ÕÛÛÕÕÛÛÙ
?[[TmolYClJ^wwIJmlh`"wYºhoRJJ^Y`Rm?Y?»JlZT^CT^J^
5?ZoomolwRmTd?[Jt?ºhoRJJ^Y`Rm?Y?»5?Zoomol`l?ZJwRmTdJ^ZT
-?]h`ºhoRJJ^Y`Rm?Y?»P-Z?IJPdklCZkT^Q`[IT^Q ºhoG[»
ºhoRJJ^Y`Rm?Y?»JlZT^CT^J^mwdJ[CZJt?ZoomolwRmTd5?k]?

Ö ÄÓææÛÂÓè×æèçáºlÕÛøø»
?[[TmoZlJ^t?k?hoRJJ^Y`Rm?Y?
5o`kT^Jot`lITh[`]TT^lT^ddkTJZ`^`]T
JlZJT^J^mwdZ`ZJ]ol*`RY`[?8Rmw]C5?Zoomol"wY
m`T]TmolY`Rm?Y?ÖÔÔÔÔÕ5?[T`"wm`T]TmolY`Rm?Y?ÕÛÛÖÛÛ
?[[TmolYClJ^wwIJm?kT]JZZ`"wYºhoRJJ^Y`Rm?Y?»Jml`"wY
ºhoRJJ^Y`Rm?Y?»"kT`^"wYºhoRJJ^Y`Rm?Y?»`^JHk?^Jl"wY
× ÃÓçäÛ¿×Þè×ºlÕÛø×»
JRITlmd^Jot`l/?]hJkJJ^w[T`hTlm`^l?^`]?[JRmTmomZT^m`
JlZJT^J^mwdZ`ZJ]ol?ohh?[JRmTt?lm??t?hCCm`T]Tmm?Y?Y?
Zolm?^m?Y?ÕÛÚÛÖÔÔ×[m?-?^`]?mhCCm`T]Tmm?Y?ÕÛÚØÕÛÚÛ
J[lT^QT^-?^`]?mÕÛÙùÕÛÚØtTT]JTlT]]CZlTm?[`olm`T]TmoZlJ^
JlT]TJRJ^C
?[[TmolYClJ^wwIJmJIT?[JRIJm"w5?^m??
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5?k?mo`]?kT
JlZJT^J^mwdZ`ZJ]ol/?]hJkJJ^k??lmot?^`TZJoIJ^
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?[[TmolYClJ^wwIJmt?`tTl?Y?  o^IJkGJkQT^?tolmol
lCCmTdºhoRJJ^Y`Rm?Y?»/?]hJkJJ^moGJkZo[``lTlCCmTdºhoRJJ^Y`R
m?Y?»o^^?[[Tl^Jot`l 5ZJk[o^IT^lCCmTd
Ø ÂÓÛÊ×ÛÝÝçºlÕÛÙØ»
-H?^"wY^m`T]TmolY`Rm?Y?Z?ohh?mTJmJTIJ^]?TlmJkT
JlZJT^J^mwdZ`ZJ]ol,o`Z?m?[`"wm`T]TmolY`Rm?Y?
ÖÔÔØÖÔÔùH ?^^kTHZl`^]??Y`Rm?Y?ÖÔÔÖÖÔÔØ?l?^
>*?km^Jklm`T]TmolY`Rm?Y?ÕÛÛÛÖÔÔØ/RJ `lm`^ `^lo[mT^Q
k`ohº/oZR`[]?Y?J[lT^ZT»[TTZZJJ^Y`RI`^Z`^lo[mmTÕÛÛ×ÕÛÛÛ
?[[TmolYClJ^wwIJm[T^m?ktTZJmJ`[[Tlool[TTmm`hoRJJ^Y`Rm?Y?
[T^ZJT^`J[C]C^JlZol[TTmm`/k?T^Jkl `olJ"wY
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* k`ohT^R?[[TmoZlJ^hoRJJ^Y`Rm?Y?T^lT^ddkT
JlZJT^J^mwdZ`ZJ]ol* k`ohm`T]TmolY`Rm?Y?
ÖÔÔÖÖÔÔØ*`^llJ"wYm`T]TmolY`Rm?Y?ÕÛÛøÖÔÔÔ
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JlZJT^J^mwdZ`ZJ]olJk]?lmIº`^m``»Y`Rm?Y?
ÖÔÔÖÖÔÔØ[[`w-º kwllJ[ovJ]GokQ»Y`Rm?Y?ÕÛÛùÖÔÔÕ
*5 `^lo[mT^Qº kwllJ[»Y`Rm?Y?ÕÛÛøÕÛÛÙ   º kwllJ[»
Y`Rm?Y?ÕÛÛÔÕÛÛ×8ZZdlk?R`Tmol"wºJ[lT^ZT»m`T]TmolY`Rm?Y?
ÕÛÚøÕÛÚÛ
?[[TmolYClJ^wwIJm,ooZZTk`oh"wY
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/`T]TmolY`Rm?Y?Y?Y`Rm`kwR]C^hoRJJ^Y`R
m?Y?to`IJlm?ÖÔÔØ/
JlZJT^J^mwdZ`ZJ]ololm?^^ol"w
?]o[JRmTm`T]TmolY`Rm?Y?ÖÔÔÕÖÔÔØ
olm?^^ol"w?]o[JRmTt?k?m`T]TmolY`R
m?Y?ÖÔÔÔÖÔÔÕolm?^^ol"w?]o[JRmT
]?kZZT^`T^mTY`Rm?Y?ÕÛÛÛÖÔÔÔ
?[[TmolYClJ^wwIJmY?[o`mm?]olm`T
]JmJlZT^CT^J^mwdJ[CZJt?ZoomolwRmTd
5?k]?R?[[T^m`^Jot`lm`^YClJ^-o`]J^
/TJm`m`T]Tlm`"wR?[[TmoZlJ^t?k?hoRJJ^
Y`Rm?Y?/?]hJkJJ^/J?mmJkT"wR?[[TmoZlJ^
t?k?hoRJJ^Y`Rm?Y?5TJlmT^^C^JlZol[TTmm`
R?[[TmoZlJ^hoRJJ^Y`Rm?Y?JlZolZ?ohh?
Z?]?kTR?[[TmoZlJ^YClJ^ok`hJ?^ Jul
h?hJk*oG[TlRJkl ll`HT?mT`^R?[[TmoZlJ^
YClJ^*o`[olmolm?[`oIJ[[T^J^loo^^TmmJ[o
Zo^m?k??}^J^h``[T
Ö ÄÓææÛ¸âçà×àºlÕÛÙÔ»
?]o[JRIJ^t?lm??t?hCCm`T]Tmm?Y?to`
IJlm?ÖÔÔÔ8/
JlZJT^J^mwdZ`ZJ]ol?]o[JRmThCC
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Y?ÕÛÛùÕÛÛÚ?]o[JRmTZJRTmwlhCC[[TZZd
ÕÛÛØÕÛÛÙ
?[[TmolYClJ^wwIJmY?[o`mm?]olm`T]Jm
/?]hJkJJ^/TJm`tJkZZ`"w
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/?[`olY`Rm?Y?to`IJlm?ÖÔÔ×/
JlZJT^J^mwdZ`ZJ]olJlZ`"wY
m?[`olY`Rm?Y?ÖÔÔÖÖÔÔ×JlZ`"wY
`kh`k?mJ olT^Jll `^mk`[[JkÖÔÔÔ
ÖÔÔÕ-o`]J^ Jlm[L"wm?[`olY`Rm?Y?
ÕÛÛÛÖÔÔÔ-o`]J^ Jlm[L"w[?lZJ^m?
hCC[[TZZdÕÛÛÚÛÛ-]TmR> JhRJu"w
m?[`olhCC[[TZZdÕÛÛÙÛÚ0^T[JtJk"w¹
]GÕÛÛÖÕÛÛÙ
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[m?[JRIJ^Zolm?^m?Y?to`IJlm?ÖÔÔØ
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JlZJT^J^mwdZ`ZJ]ol-m?kmJ[
"wm`T]TmolY`Rm?Y?ÖÔÔÖÖÔÔø-?o
^?[?RmTk`oh"wYt?k?m`T]TmolY`Rm?Y?
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¿ÓÞÞÛæçÝå×àæáÛßÛàæÓÝ×äæáßçå,**1
Tilivuosi 2007 lyhyesti
• Liikevaihto 328,9 milj. euroa (2006: 301,9 milj. euroa)
• Liikevoitto 64,4 milj. euroa, 19,6 % liikevaihdosta
(49,1 milj. euroa, 16,3 %)
• Kertaluonteisina erinä 11,5 milj. euron
myyntivoitot (2,7 milj. euroa)
• Tulos ennen veroja 68,0 milj. euroa (49,9 milj. euroa)
• Osakekohtainen tulos 0,68 euroa (0,50 euroa)
• Osinkoehdotus 0,90 euroa per osake (0,65 euroa per
osake)
• Vuonna 2008 liikevaihto kasvaa, vertailukelpoinen
liikevoitto vuoden 2007 tasoa

Âáàå×äàÛàÞÛÛÝ×èÓÛÚæáÜÓæçÞáå,**1
Alma Media Oyj:n liikevaihto vuonna 2007 oli 328,9 milj.
euroa (301,9 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvatti eniten hyvin
kehittynyt mediamyynti sekä sanomalehdissä että verkkopalveluissa.
Konsernin liikevoitto parani 64,4 milj. euroon (49,1 milj.
euroa). Liikevoittoprosentti oli 19,6 %, kun se vuotta
aiemmin oli 16,3 %.

¿×äÝÝëëåæÓäÝÓåæ×Þç
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Kertaluontoisena eränä liikevoittoon sisältyy myyntivoittoja yhteensä 11,5 milj. euroa. Alma Media myi Rovaniemellä Lapin Kansan käytössä olevan kiinteistön 1.2.2007
sekä maa-alueen Rovaniemeltä 19.9.2007. Lisäksi yhtiölle
kertyi kertaluonteinen voitto, kun se purki 25.10.2007
Tampereella sijaitsevan toimisto- ja painokiinteistön
rahoitusleasingsopimuksen ja sopi kiinteistön uudesta
vuokrasopimuksesta uuden vuokranantajan kanssa.
Vertailuvuoden 2006 liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia
eriä nettovaikutukseltaan +2,7 milj. euroa.

ÄççæáÝå×æÝáàå×äàÛäÓÝ×àæ××ååÓ
è×ääÓææçàÓèçáæ××à,**0
Alma Media Oyj:n tytäryhtiöiden Suomalainen Lehtipaino
Oy:n, Alpress Oy:n sekä Marcenter Oy:n sulautumiset
emoyhtiöönsä merkittiin kaupparekisteriin 31.12.2007.
Sulautumisten tavoitteena on konsernirakenteen selkeyttäminen.
Kainuun Sanomat myi 15.8.2007 arkkipainonsa liiketoiminnan KS Paino Oy:lle sekä 28.6.2007 sanomalehtipainonsa liiketoiminnan Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy:lle.
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Aamulehti osti 40 %:n osakkuusyhtiöosuuden suoramainonnan jakeluyhtiö Tampereen Ykkösjakelu Oy:stä
22.5.2007.
Kauppalehti nosti 1.7.2006 omistuksensa 49 %:sta
100 %:iin TietoEnator 121 Oy:stä. Yhtiön nimi muuttui
Kauppalehti 121 Oy:ksi, ja sen vuotuinen liikevaihto on
noin 9 milj. euroa.
Kauppalehti-ryhmään kuuluva Alma Media Lehdentekijät osti Suomen Business Viestintä Oy:n 1.7.2006.
Yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin 2,5 milj. euroa.
Markkinapaikkoihin hankittiin 1.7.2006 Bovision AB ja
Objektvision AB, joiden yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 1,7 milj. euroa.

Sanomalehtien levikkiliikevaihto kasvoi hyvää vauhtia.
Erityisesti Aamulehden ja Lapin Kansan levikit kehittyivät
hyvin. Iltalehden vertailukelpoista levikkiliikevaihtoa nosti
marraskuussa 2006 toteutettu hinnankorotus. Iltalehti
kasvatti vuoden 2007 alusta markkinaosuuttaan yhden
prosenttiyksikön 42,4 prosenttiin. Iltapäivälehtien markkina kuitenkin laski samaan aikaan 3,5 prosenttia.
Iltalehden verkkopalvelu Iltalehti.fi oli koko vuoden
hyvässä vedossa sekä kävijämäärillä että mediamyynnillä
mitattuna. Myös maakuntalehtien verkkopalvelut kehittyivät hyvään suuntaan.
Sanomalehdet-segmentin koko vuoden liikevoitto parani
42,8 milj. euroon (38,4 milj. euroa).

ÅOÝëßOæèçáÖ×ÝåÛ,**2

ÂÓçââÓÞ×ÚæÛ'äëÚßO

Alma Media odottaa liikevaihtonsa kasvavan edellisvuodesta. Mediamarkkinoiden odotetaan kasvavan vuonna
2008, mutta epävarmuuden lisääntyvän.
Koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan
olevan viime vuoden tasolla. Alkuvuoden liikevoitto jäänee
kuitenkin edellisvuodesta. Vertailukelpoisesta liikevoitosta
2007 on eliminoitu kertaluontoiset erät.

Kauppalehti-ryhmä on erikoistunut taloudellisen informaation tuottamiseen. Sen tunnetuin tuote on Suomen johtava
talousmedia Kauppalehti. Ryhmään kuuluvat myös asiakaslehtitalo Alma Media Lehdentekijät, suoramarkkinointiyhtiö Kauppalehti 121 ja Baltiassa toimiva uutistoimisto BNS.
Vuonna 2006 hankittu Kauppalehti 121 on mukana vertailuluvuissa 1.7.2006 alkaen.
Tammi-joulukuussa 2007 Kauppalehti-ryhmän liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 12,1 % ja oli 70,1 miljoonaa
euroa (62,6 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi vuoden 2006
aikana hankittujen uusien yksiköiden ja verkkoliiketoiminnan hyvän myynnin ansiosta.
Kauppalehti-ryhmän liikevoitto oli 7,6 milj. euroa
(4,8 milj. euroa). Vertailuvuoden liikevoitossa oli mukana
1,1 milj. euron uudelleenjärjestelyvaraus. Kauppalehtiryhmässä liikevoittoaan paransi Kauppalehti-tuoteperhe.
Asiakaslehtiliiketoiminnan kannattavuus heikkeni loppuvuonna kireästä kilpailutilanteesta johtuen.

ÄÓäÝÝÛàÓæÛÞÓàà×
Rahamarkkinoiden levottomuus ja Yhdysvaltojen talouskasvun hiipuminen vaikuttanevat Suomen kansantalouden
kasvunäkymiin hidastavasti ja epävarmuutta lisäävästi.
Vuonna 2007 mediamainontaan käytettiin Suomessa
1 315 miljoonaa euroa, mikä on 6,4 % edellisvuotta enemmän. Sanoma- ja kaupunkilehtien osuus mainontaan
käytetyistä euroista oli 52,5 %, television 19,9 %, aikakauslehtien 16,0 % ja verkkomedian 4,7 %. Mainonta verkkomediassa kasvoi 29,3 % vuodessa.
Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä mediamainonnan määrän kasvu hidastui huomattavasti alkuvuoden
ennätystahdista ja oli 3,9 %. Loka-joulukuussa varsinaisten
sanomalehtien mediamainonnan kasvu oli 1,1 %. Verkkomedian mainosmyynti jatkoi hyvää kasvuaan ja oli 27,7 %.
Televisiomainonnan kasvu oli 8,3 %.

ÊÓàáßÓÞ×ÚÖ×æ
Sanomalehdet-segmentissä raportoidaan 34 sanomalehden
kustannustoiminnasta. Lehdistä suurimmat ovat Aamulehti
ja Iltalehti.
Sanomalehtien vuoden 2007 liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 5,8 % 230,6 milj. euroon. Vuoden alkupuoliskolla
liikevaihto kehittyi ennätysvauhtia hyvän markkinatilanteen ja muun muassa eduskuntavaalien ansiosta. Alma
Median sanomalehtien mediamyynti kehittyi selkeästi
markkinakasvua paremmin. Erityisesti Aamulehti ja
Iltalehti menestyivät hyvin. Vuoden lopussa liikevaihdon
kasvu jäi vähäiseksi, mikä johtui mediamyynnin kasvun
voimakkaasta hidastumisesta marras-joulukuussa.

ÄÓäÝÝÛàÓâÓÛÝÓæ
Markkinapaikat-segmentissä raportoidaan luokitellut palvelut, joita toteutetaan verkossa ja tuetaan painotuotteilla.
Suomessa toimivat palvelut ovat Etuovi.com, Monster.fi,
Autotalli.com, Mascus.fi ja Mikko.fi. Markkinapaikkojen
tulosta rasittavat tulevaisuuden kannalta merkittävän
Mikko.fi -palvelun esittely Suomessa ja ulkomaiden
toiminnot.
Vuoden 2007 aikana Markkinapaikkojen liikevaihto
kasvoi 33,9 % ja oli 30,9 milj. euroa. Markkinapaikat pitivät
yllä hyvää liikevaihdon kasvuvauhtia tasaisesti koko
vuoden. Nopeinta kasvu oli Monster.fi ja City24-palveluissa,
myös Etuovi.com ja Autotalli.com lisäsivät myyntiään
vauhdilla.
Markkinapaikkojen koko vuoden liikevoitto parani
5,3 milj. euroon (2,8 milj. euroa). Hyvää tulosta tekivät
etenkin Etuovi.com, Monster.fi ja Viron City24 -palvelut.
Markkinapaikkojen tulosta rasittivat Mikko.fi -palvelun
esittely Suomessa ja ulkomaiden toiminnot.

.,

¿ÓÞÞÛæçÝå×àæáÛßÛàæÓÝ×äæáßçå

ÆåÓÝÝççåëäÛæëÝå×æ
Konsernin omistusosuus Kauppalehti-ryhmässä raportoitavasta Talentum Oyj:stä on yhteensä 29,9 % ja Muissa
toiminnoissa raportoitavasta Acta Print Kivenlahti Oy:stä
36,0 %. Heinäkuussa 2007 Acta Print Oy ilmoitti myyvänsä
aikakauslehtiliiketoimintansa Forssan Kirjapainolle. Jäljelle
jääneen Kivenlahden painon liiketoiminnasta vastaavan
yhtiön nimeksi on muutettu Acta Print Kivenlahti Oy.

ËÓå×ÜÓäÓÚáÛæçåÓå×ßÓ
Konsernitaseen loppusumma oli joulukuun 2007 lopussa
181,3 milj. euroa (199,7 milj. euroa 31.12.2006). Konsernin
omavaraisuusaste oli joulukuun lopussa 69,8 % (61,3 %
31.12.2006) ja oma pääoma osaketta kohden oli 1,58 euroa
(1,54 euroa 31.12.2006).
Konsernin rahavirta ennen rahoitusta oli 49,1 milj. euroa
(45,2 milj. euroa). Joulukuun lopussa konsernin nettovelka
oli -17,9 milj. euroa (-6,5 milj. euroa 31.12.2006).
Konsernin korolliset velat ovat euromääräisiä, joten niitä
ei ole tarvetta suojata kurssimuutosten varalta. Merkittävimmät valuuttamääräiset ostosopimukset suojataan.
Konsernilla on voimassa oleva 100 milj. euron yritystodistusohjelma Suomessa. Ohjelman puitteissa yritys voi
laskea liikkeelle todistuksia yhteisarvoltaan 0–100 milj.
euroa. Yritystodistusohjelma oli 31.12.2007 kokonaan
käyttämättä.

Âáàå×äàÛäÓÝ×àà×
Konsernin tytäryhtiöistä on esitetty tarkempi erittely liitetiedoissa kohdassa 17 sekä osakkuusyhtiöistä kohdassa 18.
Konsernilla on Mascus-liiketoimintaan liittyen sivuliikkeet
Ruotsissa ja Englannissa.

ËçæÝÛßçå'ÜÓÝ×ÚÛææOßÛåß×àáæ
Vuoden 2007 tutkimus- ja kehittämismenot olivat 3,7 milj.
euroa (1,7 milj. euroa). Näistä taseeseen aktivoitiin 2,8 milj.
euroa (1,3 milj. euroa) ja kuluksi kirjattiin 0,8 milj. euroa

(0,5 milj. euroa). Pääosin tutkimus- ja kehittämismenot
kohdistuivat verkkoliiketoimintaa tukevien tietojärjestelmien kehittämiseen.

Ààè×åæáÛààÛæ
Konsernin vuoden 2007 investoinnit olivat 12,1 milj. euroa
(19,6 milj. euroa) ja ne koostuivat pääosin verkkomedian
kehityshankkeista ja painolaitosten ylläpitoinvestoinneista.

¿ÓÞÞÛàæá
Alma Media Oyj:n 8.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön hallituksen jäseniksi Lauri Helven, Matti
Häkkisen, Matti Kavetvuon, Kai Seikun, Kari Stadighin,
Harri Suutarin ja uutena jäsenenä Ahti Vilppulan. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallitus valitsi puheenjohtajakseen Kari Stadighin ja
varapuheenjohtajakseen Matti Kavetvuon.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin Ernst&Young Oy.
Yhtiöjärjestyksen mukaiset säännökset yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan valitsemisesta, hallituksen toimikauden pituudesta sekä toimitusjohtajan valitsemisesta on
kuvattu tarkemmin liitetietojen kohdassa 7. Samassa
yhteydessä on kuvattu keskeisimmät toimitusjohtajan
toimeen liittyvät sopimusehdot.

ÉÛåÝÛæÜÓäÛåÝÛ×àÚÓÞÞÛàæÓ
Alma Median merkittävimmät strategiset riskit ovat lehtien
lukijamäärien merkittävä lasku ja päivittäistavaraketjujen
mainonnan ratkaiseva vähentyminen. Operatiivisista
riskeistä tärkeimmät ovat tietotekniikan ja -liikenteen
häiriöt sekä painotoiminnan keskeytyminen.
Riskienhallintaprosessi tunnistaa riskit, kehittää
riskienhallintakeinoja ja raportoi riskeistä säännöllisesti
riskienhallintaorganisaatiolle.

ÐßâOäÛåæ`èÓÛÝçæçÝå×æ
Alma Median liiketoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset koostuvat paperin ja energian kulutuksesta ja

ËçÞáå)áåÓÝ×

ÂÓååÓèÛäæÓÛàè×åæáÛàæÛ×àÜOÞÝ××à
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¸ÞßÓÄ×ÖÛÓàèçáåÛÝ×äæáßçå,**1 .-

liikenteen päästöistä. Yhtiön lehtituotteissa käytetään
pääosin sanomalehtipaperia, jota käytettiin vuonna 2007
noin 36 000 tonnia. Alma Media käytti sähköenergiaa
vuonna 2007 20 632 MWh:a. Paino- ja jakelutoiminnasta
aiheutuvat hiilidioksidipäästöt kertyvät pääosin liikenteestä.

¿×àÝÛÞ`åæ`
Vuoden 2007 aikana Alma Median palveluksessa oli
keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 1 971 henkilöä
(1 901). Lehdenjakajien lukumäärä oli keskimäärin 962
(857). Henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana suhteessa
eniten Markkinapaikoissa. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 90,9 milj. euroa (86,2 milj. euroa).

ÆåÓÝ×
Tammi-joulukuussa 2007 Alma Median osaketta vaihdettiin Helsingin Pörssissä 62,1 miljoonaa kappaletta, mikä
vastasi 83,2 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä.
Osakkeen päätöskurssi 31.12.2007 oli 11,67 euroa. Jakson
aikana osakkeesta maksettu hinta oli alimmillaan
8,93 euroa ja korkeimmillaan 12,43 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli joulukuun lopussa 870,7 miljoonaa euroa.
Alma Media maksoi maaliskuussa 2007 osinkoa 0,65
euroa osaketta kohden, yhteensä 48,5 milj. euroa.
Yhtiö ei omista omia osakkeita, eikä sillä ole voimassa
olevaa valtuutusta hankkia markkinoilta omia osakkeita.
Yhtiöllä on yksi osakesarja, eikä osakkeiden välillä
ole siten äänivaltaeroja. Yhtiöjärjestyksen mukaisesta
lunastusvelvollisuudesta on tarkempi kuvaus liitetietojen
kohdassa 25. Yhtiön omistusrakennetta sekä suurimpia
osakkeenomistajia 31.12.2007 on kuvattu tarkemmin
liitetietojen kohdassa 39.

ÆâæÛá'áÛÝ×çÖ×æ
Yhtiökokous hyväksyi 8.3.2006 osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen kolmivaiheisen optioohjelman (optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma
Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmäksi. Optio-oikeuksia voidaan optioohjelman mukaisesti antaa yhteensä 1 920 000 kappaletta,
kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voi merkitä
yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.
2006A-ohjelman optio-oikeuksia on annettu konsernin
johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006Aoptio-oikeuksia 65 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden
päättymisten takia. Alma Media Oyj:n hallitus päätti
kokouksessaan 8.3.2007 mitätöidä yhtiön hallussa olevat
190 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia.
Alma Media Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2007
antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle
510 000 kpl.
Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,3 %.

Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
• 2006A 1.4.2008–30.4.2010,
vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.–31.5.2006
• 2006B 1.4.2009–30.4.2011,
vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.–31.5.2007
• 2006C 1.4.2010–30.4.2012,
vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.–31.5.2008
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa
alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen
jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja
pääomanpalautusten määrällä kunkin osingonjaon tai
pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. 2006A:n merkintähinnaksi muodostui 6,48 euroa ja 2006B:n merkintähinnaksi vastaavasti 9,85 euroa.
Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä.
Yhtiön toimitusjohtajan, konsernin johtoryhmän sekä
hallituksen sekä näiden lähipiirin osakeomistuksia ja optiooikeuksia on kuvattu tarkemmin liitetietojen kohdassa 7.

ÄÓäÝÝÛàÓæÓÝÓçå
Alma Medialla on sopimus eQ Pankki Oy:n kanssa markkinatakauksesta osakkeelleen. Sopimuksen mukaan eQ
Pankki takaa osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen, joiden
ero on enintään 3 %. Takaus on voimassa 85 % kaupankäyntiajasta, ja se koskee vähintään 2 000 kappaleen osake-erää.

ÆåÛàÝá×ÚÖáæçå
Alma Median hallitus esittää 12.3.2008 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2007
maksetaan osinkoa 67 154 270,70 euroa (0,90 euroa
osaketta kohden). Osingon maksupäivä on 27.3.2008.
Konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat
31.12.2007 yhteensä 76 998 227 euroa.
ALMA MEDIA OYJ
Hallitus
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Ç×äçåæÛ×Öáæ
Alma Media -konserni kustantaa sanomalehtiä, jakaa
taloudellista informaatiota sekä ylläpitää sähköisiä markkinapaikkoja. Konsernin emoyhtiö Alma Media Oyj on
suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen
osakeyhtiö, kotipaikka Helsinki, osoite Eteläesplanadi 20,
PL 140, 00101 Helsinki.
Jäljennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa
Internet-osoitteessa www.almamedia.fi tai konsernin
emoyhtiön pääkonttorista.
Hallitus on hyväksynyt tilinpäätöksen julkistettavaksi
13.2.2008. Osakkeenomistajilla on Suomen osakeyhtiölain
mukaan mahdollisuus hyväksyä tai hylätä tilinpäätös sen
julkistamisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksella on myös mahdollisuus tehdä päätös
tilinpäätöksen muuttamisesta.

Âáàå×äàÛæÛÞÛàâOOæ`å
Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards,
IFRS) mukaisesti. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa on
noudatettu 31.12.2007 voimassa olevia IAS- ja IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä
tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä EU-asetuksessa
(EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti
EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä
annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat
myös suomalaisen kirjanpito- ja yhtiölainsäädännön
mukaiset.
Konserni siirtyi vuoden 2005 aikana kansainväliseen
IFRS-tilinpäätöskäytäntöön ja on soveltanut tässä yhteydessä IFRS 1 – ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto – standardia siirtymäpäivän ollessa 1.1.2004.
Konsernitilinpäätös on laadittu alkuperäisin hankintamenoin ellei jäljempänä muista laatimisperiaatteista muuta
ilmene.
Konsernin emoyhtiö Alma Media Oyj (Y-tunnus
1944757-4, 7.11.2005 saakka nimeltään Almanova Oyj)
perustettiin 27.1.2005. Yhtiö hankki aikaisemman Alma
Media Oyj:n (Y-tunnus 1449580-9) osakkeet vuoden 2005

aikana. Hankinta toteutui vaiheittain siten, että Almanova
Oyj hankki ensin 12,5 % osuuden osto- ja vaihtotarjouksessa. Vaihtotarjouksen mukainen suunnattu anti vanhan
Alma Median osakkeenomistajille merkittiin kaupparekisteriin 28.4.2005. Almanova Oyj hankki 40,2 %:n osuuden
2.11.2005 Bonnier & Bonnier AB:lta ja Proventus Industrier
AB:lta. Almanova hankki loput 47,3 % vanhan Alma Median
osakkeista 7.11.2005 toteutetussa suunnatussa annissa.
Yrityshankinta käsiteltiin konsernissa IFRS 3 standardin perusteella käänteisenä hankintana. Tämä tarkoittaa,
että konsernitilinpäätöksessä hankkijana oli vanha Alma
Media Oyj ja hankinnan kohteena konsernin nykyinen
juridinen emoyhtiö Almanova Oyj. Rahoitustarkastus antoi
tapauksesta kannanoton 26.1.2006. Konsernitilinpäätöksessä hankintahetkeksi määritettiin tilanne ennen osto- ja
vaihtotarjousta 28.4.2005, jossa Almanova suuntasi annin
vanhan Alma Media Oyj:n osakkaille. Almanovalla ei ollut
ennen osto- ja vaihtotarjouksen alkaessa muita merkittäviä
varoja kuin sen perustamisessa saadut rahavarat, 1 milj.
euroa. Hankinta-ajankohdan varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen nettomääräinen käypä arvo ei poikennut yhtiön
kirjanpitoarvosta. Hankintameno oli varojen, velkojen ja
ehdollisten velkojen nettomääräisen käyvän arvon suuruinen, jolloin ei hankinnasta muodostunut liikearvoa.
Käänteiseen hankintaan sovellettava kirjanpitokäsittely
koskee vain konsernitilinpäätöstä.

ÍçáÖ×à,**1ÓÛÝÓàÓÝOëææ``àáæ×ææçÜ×à
åæÓàÖÓäÖÛ×àèÓÛÝçæçÝå×æ
Konserni on soveltanut seuraavia uusia standardeja ja
tulkintoja 1.1.2007 lähtien:
• IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen:
tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
IAS 1 -standardin muutos edellyttää liitetietojen esittämistä
konsernin pääoman hallinnasta ja sen menetelmistä sekä
tasosta tilikauden aikana.
• IFRS 7 Rahoitusinstrumentit:
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IFRS 7 -standardi edellyttää liitetietojen esittämistä sekä

¸ÞßÓÄ×ÖÛÓàèçáåÛÝ×äæáßçå,**1

rahoitusinstrumenttien merkityksestä konsernin taloudelliseen asemaan ja tulokseen että rahoitusinstrumenteista
johtuvien riskien luonteesta ja laajuudesta.
• IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala
IFRIC 8 sovelletaan liiketoimiin, joissa konserni myöntää/antaa IFRS 2:n mukaisia osakeperusteisia maksuja/
instrumentteja ja konsernin vastaanottama suorite alittaa
myönnettyjen maksujen/instrumenttien käyvän arvon.
• IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
IFRIC 9 edellyttää, että kytkettyjen johdannaisten erottamista pääsopimuksesta ei tarvitse arvioida uudelleen, ellei
sopimusehtoja ole muutettu siten, että pääsopimuksen
alkuperäiset rahavirrat ovat muuttuneet merkittävästi.
• IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment
IFRIC 10 kieltää osavuosikatsauksissa kirjatun arvonalentumistappion palauttamisen myöhemmin tilikauden
aikana/tilinpäätöspäivänä, kun arvonalentuminen on
kohdistunut liikearvoon, IAS 39:n mukaisesti myytävänä
oleviin oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin tai
hankintamenoon arvostettuihin noteeraamattomiin oman
pääomanehtoisiin instrumentteihin.
Uudet standardit ja tulkinnat ovat aiheuttaneet muutoksia
lähinnä liitetietoihin.

Âáàå×äàÛæÛÞÛàâOOæ`Ýå×àè×äæÓÛÞçÝ×ÞâáÛåççå
Tilikaudet 2007 ja 2006 ovat vertailukelpoisia. Yhtiöllä
ei ole raportoitavia lopetettuja toimintoja tilikausilla
2006–2007.

ËëæOäëäÛæëÝå×æ
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryritykset.
Tytäryritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni omistaa yli puolet
äänivallasta tai sillä muutoin on määräysvalta. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja
liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Tytäryritysten laskentaperiaatteet on muutettu
konsernitilinpäätöksessä vastamaan IFRS-tilinpäätösstandardien mukaisia säännöksiä. Keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä. Hankitut
tytäryritykset yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä
hetkestä alkaen, kun konserni on saanut määräysvallan ja
luovutetut tytäryritykset siihen asti, jolloin määräysvalta
lakkaa. IFRS 1 -standardin salliman helpotuksen mukaisesti IFRS-siirtymispäivää aikaisempia yrityshankintoja ei
ole oikaistu IFRS-periaatteiden mukaisiksi, vaan ne on
jätetty aikaisemman suomalaisen tilinpäätöskäytännön
mukaisiin arvoihin. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset, velat ja voitonjako eliminoidaan konsernitilinpäätöstä laadittaessa. Tilikauden voiton jakautuminen
emoyrityksen omistajille ja vähemmistölle esitetään

/+

tuloslaskelman yhteydessä ja vähemmistölle kuuluva osuus
omista pääomista esitetään omana eränään taseessa oman
pääoman osana. Vähemmistön osuus kertyneistä tappioista
kirjataan konsernitilinpäätökseen enintään sijoituksen
määrään saakka.

ÆåÓÝÝççåëäÛæëÝå×æ
Osakkuusyritykset ovat yrityksiä, joissa konsernilla on
huomattava vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta
toteutuu, kun konserni omistaa 20 %:a tai yli yrityksen
äänivallasta tai kun konsernilla muutoin on huomattava
vaikutusvalta. Osakkuusyritykset on yhdistelty konserniin
pääomaosuusmenetelmällä. Osakkuusyrityssijoitukset
sisältävät hankinnasta syntyneen liikearvon. Jos konsernin
osuus osakkuusyhtiön tappioista ylittää sijoituksen kirjanpitoarvon, sijoitus merkitään taseeseen nolla-arvoisena ja sen
ylittäviä tappioita ei huomioida, ellei konsernilla ole velvoitteita osakkuusyhtiöihin liittyen. Konsernin omistusosuuden
mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tuloksista on
esitetty omana eränään liikevoiton jälkeen.

ÐÚæ×ÛåëäÛæëÝå×æ
Yhteisyrityksiä ovat yritykset, joissa konsernilla on yhteinen
määräysvalta toisten osapuolten kanssa. Konsernissa on
yhteisessä määräysvallassa olevina omaisuuserinä käsitelty
vuonna 2007 perustettu yhteisyritys, Mascus A/S sekä
keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt sekä asunto-osakeyhtiöt.
Yhteisyritykset on yhdistelty konsernitilinpäätökseen
IAS 31:n mukaisesti suhteellisena yhdistelynä.

ÌÞÝáßÓÓàäÓÚÓàßOOäOÛåæ×à
×äÛ×àßççàæÓßÛà×à
Konsernitilinpäätös on esitetty tuhansina euroina, joka on
konsernin emoyhtiön toiminta- ja esittämisvaluutta.
Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu
euroiksi käyttäen tapahtumapäivänä vallitsevaa kurssia.
Ulkomaan rahan määräiset monetaariset erät on muutettu
euroiksi tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ulkomaan
rahan määräiset ei-monetaariset erät, jotka on arvostettu
käypiin arvoihin, on muunnettu euroiksi käyttäen arvostuspäivän valuuttakursseja. Muutoin ei-monetaariset erät on
arvostettu tapahtumapäivän kurssiin. Myynteihin ja
ostoihin liittyvät kurssierot on käsitelty tuloslaskelmassa
kyseisten erien oikaisuerinä. Lainoihin ja lainasaamisiin
liittyvät kurssierot on käsitelty tuloslaskelman rahoitustuotoissa ja -kuluissa.
Ulkomaisten konserniyritysten tuloslaskelmat on
muunnettu euroiksi kauden painotettua keskikurssia ja
taseet tilinpäätöspäivän kurssia käyttäen. Ulkomaisten
tytäryritysten ja osakkuusyhtiöiden yhdistämisessä syntyvät muuntoerot on kirjattu konsernin omaan pääomaan.

/,

Âáàå×äàÛàæÛÞÛàâOOæ`å

Ulkomaisten yksikköjen hankinnasta johtuva liikearvo on
käsitelty kyseisten ulkomaisten yksikköjen varoina ja
velkoina ja muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän kursseja
käyttäen.

ÄëëæOèOàOáÞ×èÓæâÛæÝOÓÛÝÓÛå×æáßÓÛåççå×äOæ
ÜÓÞáâ×æ×æçææáÛßÛààáæ
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät sekä lopetettuun toimintoon liittyvät omaisuuserät, jotka on luokiteltu
myytävänä oleviksi, arvostetaan alempaan seuraavista;
kirjanpito arvo tai käypä arvo vähennettynä myynnistä
johtuvilla menoilla. Tilikaudella 2006 on myytävänä
olevana pitkäaikaisena omaisuuseränä käsitelty konsernin
vuoden 2007 alussa myymä kiinteistö, joka on ollut Lapin
Kansan käytössä Rovaniemellä. Tilikaudella 2007 on
myytävänä omaisuuseränä käsitelty pitkäaikainen saaminen osakkuusyhtiö Acta Print Kivenlahti Oy:ltä. Alma
Median tavoitteena on luopua kokonaan omistusosuudesta
yhtiössä. Toteutuessaan luopumisella ei odoteta olevan
merkittävää vaikutusta Alma Median taloudelliseen
asemaan.

ËçÞáçæçåâ×äÛÓÓææ××æ
Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden
omistamiseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat
siirtyneet ostajalle. Vuokratuotot tuloutetaan tasaerinä
vuokrakaudelle. Tuotot palveluista tuloutetaan sillä tilikaudella, jolloin palvelu tuotetaan asiakkaalle. Lisenssi- ja
rojaltituottojen tuloutus tapahtuu sopimuksen tosiasiallisen
sisällön mukaisesti.

Ëë`åçÚÖ×'×æççÖ×æ
Työsuhde-etuuksiin sisältyvät lyhytaikaiset työsuhde-etuudet, muut pitkäaikaiset etuudet, irtisanomisen yhteydessä
suoritettavat etuudet sekä työsuhteen päättymisen jälkeiset
etuudet.
Lyhytaikaiset työsuhde-etuudet sisältävät mm. palkat ja
luontaisedut, vuosilomat ja bonukset. Muut pitkäaikaiset
etuudet sisältävät esimerkiksi pitkäaikaiseen työsuhteeseen
perustuvan juhlan, loman tai korvauksen, kuten palveluvuosilisät. Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet
tarkoittavat etuuksia, jotka syntyvät irtisanomisesta eikä
työsuorituksesta.
Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet koostuvat eläkkeistä ja muista työsuhteen jälkeen maksettavista etuuksista
esim. henkivakuutus tai terveydenhoito. Etuudet luokitellaan maksupohjaisiin ja etuuspohjaisiin etuuksiin. Konsernilla on sekä maksu- että etuuspohjaisia eläkejärjestelyitä.
Maksupohjaisiin eläkejärjestelyihin tehdyt suoritukset
kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jota veloitus
koskee. Vakuutusyhtiöissä hoidetun suomalaisen TEL

-eläkejärjestelmän työkyvyttömyysosan muuttuessa IFRS:n
mukaisessa luokittelussa maksuperusteiseksi vuoden 2006
alusta, se on käsitelty maksuperusteisena tilinpäätöksessä.
Etuuspohjaisiksi järjestelyiksi luokitellaan kaikki ne
järjestelyt, jotka eivät täytä maksupohjaisten järjestelyjen
määritelmiä. Konsernissa etuuspohjaisena käsitellään
vapaaehtoisista järjestelyistä syntyneet lisäeläkevelvoitteet.
Etuuspohjaisissa eläkejärjestelyissä yritykselle jää velvoitteita järjestelystä tilikauden maksun suorittamisen jälkeenkin. Etuuspohjaisiksi määritellyistä järjestelyistä hankitaan
vuosittain vakuutusmatemaattiset laskelmat, joiden perusteella tilinpäätökseen kirjattava kulu sekä velka tai omaisuuserä voidaan kirjata. Taseeseen kirjattava velka muodostuu eläkevelvoitteen nykyarvon ja järjestelyyn kuuluvien
varojen käyvän arvon sekä kirjaamattomien vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden erotuksena.
Etuuspohjaisen järjestelyn velvoitteen laskennassa
käytetään vakuutusmatemaattisia olettamuksia. Ne jaetaan
väestötilastollisiin ja taloudellisiin olettamuksiin. Väestötilastollisia olettamuksia ovat kuolleisuus, päättyvyys ja
työkyvyttömyyden alkavuus. Taloudellisia olettamuksia
ovat: diskonttauskorko, tuleva palkkataso, järjestelyyn
kuuluvien varojen odotettu tuottotaso ja inflaatio-olettamus.
Vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden käsittelyssä Alma Mediassa noudatetaan ns. putkimenetelmää,
jolloin syntyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot
kirjataan taseeseen. Tuloslaskelmaan nettomääräiset
kertyneet kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot ja
tappiot kirjataan, jos ne ylittävät edellisen tilikauden
päättyessä suuremman seuraavista: 10 %:a etuuspohjaisesta
järjestelystä johtuvan velvoitteen nykyarvosta kyseisenä
päivänä (ennen järjestelyyn kuuluvien varojen vähentämistä) ja 10 %:a järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä
arvosta kyseisenä päivänä. Nämä rajat lasketaan ja niitä
sovelletaan kunkin etuuspohjaisen järjestelyn osalta
erikseen. Kutakin etuuspohjaista järjestelyä koskien
tuloslaskelmaan kirjattava osuus vakuutusmatemaattisista
voitoista ja tappioista on ylimenevä määrä jaettuna kyseiseen järjestelyyn osallistuvien henkilöiden odotetulla
keskimääräisellä jäljellä olevalla työssäoloajalla eli vain
yhden vuoden osuus.

ÆåÓÝ×â×äçåæ×Ûå×æßÓÝåçæ
Optiojärjestelyt, joissa optiot on myönnetty 7.11.2002
jälkeen ja joihin ei ole syntynyt oikeutta ennen 1.1.2005,
arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämishetkellä ja
kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan oikeuden syntymisjakson
aikana. Tätä aikaisempia optiojärjestelyitä ei kirjata kuluksi.
Alma Media konsernissa on tilinpäätöshetkellä 31.12.2007
voimassa keväällä 2006 liikkeelle laskettu ja johdolle
suunnattu optiojärjestely. Vuoden 2006 optiojärjestely on
arvostettu käypään arvoon myöntämishetkellä ja kirjataan
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kuluksi oikeuden syntymisjakson aikana. Optioiden
myöntämishetkellä määritetty kulu perustuu konsernin
arvioon niiden optioiden määrästä, joihin oletetaan syntyvän oikeus oikeuden syntymisjakson lopussa. Käypä arvo
määritetään Black & Scholes optiohinnoittelumalliin
perustuvalla Forward Start Option Rubinstein (1990)
-mallin perusteella. Konserni päivittää oletuksen lopullisesta optioiden määrästä jokaisena tilinpäätöspäivänä. Kun
optio-oikeuksia käytetään, osakemerkintöjen perusteella
saadut rahasuoritukset mahdollisilla transaktiomenoilla
oikaistuna kirjataan omaan pääomaan. Vuoden 2006
optiojärjestelyä ja sen vaikutuksia tuloslaskelmaan ja
taseeseen on kuvattu liitetiedoissa.

ÍçáÝäÓåáâÛßçÝå×æ
Aineellisia hyödykkeitä koskevat vuokrasopimukset, joissa
konsernilla on olennainen osa omistamiselle ominaisista
riskeistä ja eduista, luokitellaan rahoitusleasing-sopimuksiksi. Ne merkitään taseeseen vuokra-ajan alkamisajankohtana vuokratun hyödykkeen käypään arvoon tai sitä
alempaan vähimmäisvuokrien nykyarvoon. Rahoitusleasing
-sopimuksella 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. Konsernin ollessa vuokralle ottajana muiden
vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan kuluksi tasaerinä vuokrakauden kuluessa. Konsernin
ollessa vuokralle antajana vuokratuotot kirjataan tuloslaskelmaan tasaerinä vuokrakauden kuluessa.
Konserni on solminut ostosopimuksia, joihin sisältyy
vuokrasopimuskomponentti. Voimassa oleviin järjestelyihin
sovelletaan IFRIC 4 tulkinnan mukaista menettelyä ja
järjestelyiden määrittely on tehty tosiasiallisen sisällön
perusteella. Konsernissa voimassa olevat ostosopimukset,
joihin sisältyy vuokrasopimuskomponentti, on määritetty
IAS 17 -standardin mukaisiksi muiksi vuokrasopimuksiksi.

ËçÞáè×äáæ
Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan
tuloon perustuvasta verosta ja laskennallisesta verosta.
Kauden verotettavaan tuloon perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voimassa olevan verokannan perusteella. Veroa oikaistaan mahdollisilla edellisiin
kausiin liittyvillä veroilla.
Laskennalliset verosaamiset ja -verovelat kirjataan
kaikista väliaikaisista eroista kirjanpidon ja verotuksellisen
arvon välillä. Siltä osin, kun ero ei todennäköisesti purkaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa, laskennallista veroa ei ole laskettu. Laskennalliset verot on laskettu

/-

käyttämällä tilinpäätöspäivään mennessä säädettyjä
verokantoja. Laskennallinen verosaaminen on kirjattu
siihen määrään asti, kuin on todennäköistä, että tulevaisuudessa syntyy verotettavaa tuloa, jota vastaan väliaikainen
ero voidaan hyödyntää. Tytäryritysten jakamattomista
voittovaroista on kirjattu laskennallinen verovelka, silloin
kun vero todennäköisesti realisoituu ennakoitavissa
olevassa tulevaisuudessa.
Laskennalliset verosaamiset ja -verovelat on netotettu
yhtiökohtaisesti silloin, kun ne liittyvät saman veronsaajan
perimiin tuloveroihin ja kun veronsaaja sallii yhtiön suorittaa tai vastaanottaa yhden nettomääräisen maksun.

¸Ûà××ÞÞÛå×æÝOëææ`áßÓÛåççåÚë`ÖëÝÝ××æ
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet on arvostettu
poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Hyödykkeistä tehdään tasapoistot arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja.
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:
Rakennukset
30–40 vuotta
Rakennelmat
5 vuotta
Koneet ja kalusto
3–10 vuotta
Isot rotaatiopainokoneet
20 vuotta
Kun käyttöomaisuushyödykkeen erillisenä hyödykkeenä
käsitelty osa uusitaan, uuteen osaan liittyvät kulut aktivoidaan. Näin tehdään myös merkittävien tarkastus- ja
huoltotoimien osalta. Muut myöhemmin syntyvät menot
aktivoidaan vain silloin, kun ne lisäävät hyödykkeen
yritykselle koituvaa taloudellista hyötyä. Kaikki muut kulut,
kuten normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet kirjataan
tuloslaskelmaan kuluksi niiden syntymishetkellä.

¸Ûà××ææáßÓæÚë`ÖëÝÝ××æ
Liikearvo vastaa sitä osaa hankintamenosta, joka ylittää
konsernin osuuden hankitun yrityksen nettovarallisuuden
käyvästä arvosta hankinta-ajankohtana. Liikearvo on
kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille ja liikearvo
testattu siirtymähetkellä ja sen jälkeen sitä testataan
vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Liikearvo
arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä
arvonalentumisilla.
Tutkimusmenot kirjataan kuluksi sillä kaudella, jolloin
ne ovat syntyneet. Kehittämismenot aktivoidaan, silloin kun
on odotettavissa, että aineettomasta hyödykkeestä tulee
vastaista taloudellista lisäarvoa ja siitä syntyvät menot
kyetään luotettavasti määrittämään.
Patentit, copyright-oikeudet ja ohjelmistolisenssit, joilla
on rajallinen taloudellinen vaikutusaika, merkitään taseeseen ja kirjataan tasapoistoina kuluksi tuloslaskelmaan
niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Aineettomista
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hyödykkeistä, joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika,
ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. Näitä hyödykkeitä, joilla on rajaton taloudellinen vaikutus on konsernissa yrityshankintojen yhteydessä
käypään arvoon arvostetut tuotemerkit.
Poistettavien aineettomien
hyödykkeiden poistoajat
5–10 vuotta

ÊÛÜáÛæçåÝÛÛàæ×Ûåæ`æ
Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää
hallussaan hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden
arvonnousua. Konserni soveltaa hankintamenomallia, jossa
sijoituskiinteistöt on arvostettu suunnitelman mukaisilla
poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot ilmoitetaan liitetiedoissa. Käypää arvoa määritettäessä pyritään käyttämään
mahdollisimman ajantasaista markkinoilta saatavaa
arvioita. Arviointi on tehty pääsääntöisesti yhtiön omasta
toimesta. Yhtiö luopui vuonna 2006 sijoituskiinteistöistään.

ÍÓÛÚæá'áßÓÛåççå
Vaihto-omaisuuteen kirjataan aineet ja tarvikkeet, keskeneräiset tuotteet sekä valmiit tavarat. Valmistustoiminnassa
vaihto-omaisuuteen aktivoidaan kiinteät yleiskustannukset.
Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenoon tai sitä
alhaisempaan nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvo
on tavanomaisessa liiketoiminnassa saatava arvioitu
myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut tuotteen
valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä
johtuvat menot. Hankintameno määritetään FIFO-menetelmällä. Konsernissa vaihto-omaisuutena käsiteltävää
omaisuutta on lähinnä lehtipainoissa käytettävä tuotantomateriaali.

ÉÓÚáÛæçåèÓäÓæ&ÜáÚÖÓààÓÛååáâÛßçÝå×æÜÓ
åçáÜÓçåÞÓåÝ×àæÓ
Konsernin rahoitusvarat on luokiteltu IAS 39 -standardin
mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, eräpäivään asti pidettävät sijoitukset, lainat ja muut saamiset ja myytävissä olevat
rahoitusvarat. Luokittelu tapahtuu rahoitusvarojen hankinnan tarkoituksen perusteella ja ne luokitellaan alkuperäisen
hankinnan yhteydessä.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana
ne syntyvät. Konsernissa käytössä olevat johdannaisinstrumentit luetaan tähän ryhmään. Konsernissa ei sovelleta
suojauslaskentaa.
Yhtiö suojautuu johdannaisinstrumenteilla paperihintojen sekä sähköhinnan muutoksiin. Tätä tarkoitusta varten

yhtiössä on tehty hyödykejohdannaissopimuksia. Nämä
johdannaissopimukset arvostetaan tilinpäätöshetkellä
käypään arvoon, ja käyvän arvon muutokset kirjataan
tulosvaikutteisesti paperijohdannaisten osalta materiaalihankintoihin sekä sähköjohdannaisten osalta liiketoiminnan muihin kuluihin.
Lainat ja muut saamiset -ryhmään kuuluvat rahoitusvarat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Konsernissa
tähän ryhmään sisältyvät myyntisaamiset sekä muut
saamiset. Epävarmojen saamisten määrä arvioidaan
perustuen yksittäisten erien riskiin. Luottotappiot kirjataan
kuluksi tuloslaskelman liiketoiminnan muihin kuluihin.
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset ovat rahoitusvaroja, jotka erääntyvät määrättynä päivänä ja jotka konserni
aikoo ja kykenee pitämään eräpäivään asti. Ne arvostetaan
jaksotettuun hankintamenoon.
Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan käypään
arvoon ja käyvän arvon muutokset merkitään arvonmuutosrahastoon omaan pääomaan. Tähän ryhmään sisältyvät
rahoitusvarat, joita ei luokitella johonkin muuhun edellä
olevista luokista. Noteeraamattomat osakesijoitukset
luokitellaan konsernissa myös tähän ryhmään, mutta nämä
sijoitukset arvostetaan tilinpäätöksessä hankintamenoon
sen johdosta, että niiden arvoa ei voida luotettavasti arvostaa käypään arvoon. Rahavarat koostuvat käteisestä rahasta, vaadittaessa nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja
muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä sijoituksista.
Rahoitusinstrumenttien kirjaamisessa käytetään
yleisesti kaupantekopäivää. Rahavarojen taseesta pois
kirjaaminen tapahtuu silloin, kun konserni on menettänyt
sopimusperusteisen oikeuden rahavirtoihin tai kun se on
siirtänyt merkittäviltä osin riskit ja tuotot ulkopuolelle.

ÉÓÚáÛæçåè×ÞÓæÜÓèÛ×äÓÓàâOOáßÓàß×àáæ
Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon käypään
arvoon. Myöhemmin kaikki rahoitusvelat arvostetaan
jaksotettuun hankintamenoon. Rahoitusvelkoja sisältyy
pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin ja ne voivat olla korollisia
tai korottomia.
Korollisista veloista johtuvat menot on kirjattu kuluksi
sillä tilikaudella, jonka aikana ne ovat syntyneet. Konsernissa ei ole aktivoitu vieraan pääoman menoja, koska
konsernille ei muodostu vieraan pääoman menoja hyödykkeen hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta
IAS 23 -standardin edellyttämällä tavalla.

ÍÓäÓçÝå×æ
Varaus kirjataan, kun konsernilla on aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite,
maksuvelvoitteen toteutuminen on todennäköistä ja
velvoitteen suuruus on arvioitavissa luotettavasti. Varaukset
arvostetaan velvoitteen kattamiseksi vaadittavien menojen

¸ÞßÓÄ×ÖÛÓàèçáåÛÝ×äæáßçå,**1 //

nykyarvoon. Varaus diskontataan, jos aika-arvolla on
olennaista merkitystä varauksen suuruuteen. Konsernissa
varauksia ovat esimerkiksi vuokrakulut tyhjistä toimitiloista
(tappiolliset sopimukset), uudelleenjärjestelyvaraukset sekä
eläkekuluvaraukset työttömyyseläkevakuutuksesta.
Tappiollisista sopimuksista kirjataan varaus, kun
velvoitteiden täyttämiseksi vaadittavat välttämättömät
menot ylittävät sopimuksesta saatavat hyödyt. Uudelleenjärjestelyvaraus kirjataan, kun konserni on laatinut yksityiskohtaisen uudelleenjärjestelysuunnitelman ja aloittanut
suunnitelman toimeenpanon tai tiedottanut asiasta.

¸äèáàÓÞ×àæçßÛà×à
Konsernissa arvioidaan tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä
sitä, että jonkin omaisuuserän arvo on alentunut. Jos
viitteitä ilmenee, arvioidaan kyseisestä omaisuuserästä
kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva
rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain seuraavista
omaisuuseristä riippumatta siitä, onko arvonalentumiseen
viitteitä; liikearvo ja aineettomat hyödykkeet, joilla on
rajaton taloudellinen vaikutusaika sekä keskeneräiset
aktivoidut kehitysmenot. Aineettomien ja aineellisten
hyödykkeiden kerrytettävissä oleva rahamäärä määritetään
joko niin, että se on käypä arvo vähennettynä myynnistä
aiheutuvilla kuluilla tai tätä korkeampi käyttöarvo. Arvonalentumistappio kirjataan, jos omaisuuserän tai rahavirtaa tuottavan yksikön tasearvo ylittää kerrytettävissä olevan
rahamäärän. Arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Arvonalentumiskirjaus voidaan peruuttaa olosuhteiden muututtua aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden
osalta. Liikearvosta kirjattua arvonalentumistappioita ei voi
peruuttaa missään olosuhteissa.

ÃÛÛÝ×èáÛææá
Liikevoitto on määritetty siten, että se on nettosumma, joka
muodostuu kun liikevaihtoon lisätään liiketoiminnan muut
tuotot, vähennetään materiaali- ja palveluhankintojen kulut
valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutoksella, vähennetään työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut,
poistot ja arvonalentumistappiot sekä liiketoiminnan muut
kulut. Kaikki muut kuin edellä mainitut tuloslaskelmaerät
esitetään liikevoiton alapuolella. Kurssierot ja johdannaisten
käypien arvojen muutokset sisältyvät liikevoittoon, mikäli
ne syntyvät liiketoimintaan liittyvistä eristä; muutoin ne on
kirjattu rahoituseriin.

Ê×Ùß×àææÛäÓâáäæáÛàæÛÜÓ
åÛÛàOàáçÖÓæ×æçæÞÓÓÖÛàæÓâ×äÛÓÓææ××æ
Alma Media konsernissa raportoitavat ensisijaiset liiketoiminnalliset segmentit ovat Sanomalehtiryhmä, Kauppalehtiryhmä, Markkinapaikat ja Muut toiminnot.

Maantieteellisiä segmenttejä ei Alma Media -konsernissa
ole erotettavissa, joten segmenttiraportointi rajoittuu edellä
mainittuihin liiketoimintasegmentteihin.

ÁáÚÖáàÚÓäÝÛàæÓÓ×Ö×ÞÞëææOèOæÞÓÓæÛßÛåâ×äÛÓÓææ××æ
ÜÓÓäèÛáÛÚÛàÞÛÛææëèOæÝ×åÝ×Ûå×æ×âOèÓäßççåæ×ÝÛÜOæ
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti
edellyttää konsernin johdolta tulevaisuutta koskevia
arviointeja ja oletuksia, joiden lopputulokset voivat poiketa
tehdyistä arvioista ja oletuksista. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
soveltamisessa. Arviot perustuvat johdon parhaaseen
näkemykseen tilinpäätöshetkellä. Mahdolliset arvioiden ja
olettamusten muutokset merkitään kirjanpitoon sillä
tilikaudella, jonka aikana arvioita tai olettamuksia korjataan, ja kaikilla tämän jälkeisillä tilikausilla.
ÁáÚÖáàÚÓäÝÛàæÓÓ×Ö×ÞÞëææOèOæÞÓÓæÛßÛåâ×äÛÓÓææ××æ
Æâ×äÓæÛÛèÛå×æèçáÝäÓåáâÛßçÝå×æ4 Konsernilla on merkittäviä
toimitiloihin liittyviä vuokrasopimuksia. Konserni on
määrittänyt sopimusehtojen arviointiin perustuen, että
konsernilla ei ole tilojen osalta merkittäviä omistukseen
liittyviä tuotto- ja riskitekijöitä ja näin ollen sopimukset
ovat luonteeltaan operatiivisia vuokrasopimuksia. Toimitiloihin liittyvien vuokravastuiden määrä tilinpäätöshetkellä
31.12.2007 on yhteensä 49,8 milj. euroa.
¸äèÛáÛÚÛàÞÛÛææëèOæÝ×åÝ×Ûå×æ×âOèÓäßççåæ×ÝÛÜOæ
¸äèáàÓÞ×ààçåæ×åæÓçÝå×æ4 Konsernissa testataan vuosittain
liikearvot sekä ne aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, mahdollisen arvonalentumisen varalta sekä arvioidaan viitteitä arvonalentumisista edellä esitetyn mukaisesti. Rahavirtaa tuottavien
yksiköiden kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritetty
käyttöarvoon perustuvien laskelmien avulla. Näiden
laskelmien laatiminen edellyttää arvioiden käyttämistä.
Merkittävimpiä liikearvojen testauksessa käytettyjä oletuksia, arvioita sekä näiden tekijöiden muutosten herkkyyttä
liikearvotestaukseen on kuvattu tarkemmin liikearvoja
erittelevässä liitetiedossa.
ÇáÛåæáÓÜÓæ4Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
poistoaikojen määrittäminen edellyttää myös johdolta
arviointeja hyödykkeiden taloudellisista vaikutusajoista.
Käytetyt poistoajat hyödykeryhmittäin on listattu edellä
laatimisperiaatteiden kohdissa aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja aineettomat hyödykkeet.
ÄççæÓäèÛáæ4Muut arvioinnit liittyvät pääasiassa muun
omaisuuden, kuten saamisten sekä tuotekehitysaktivointien
kuranttiuden arvioitiin, veroriskeihin, eläkevastuiden
määrittämiseen, laskennallisten verosaamisten hyödyntämiseen tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan
sekä yrityshankintojen yhteydessä tehtäviin hankittujen
omaisuuserien arvostamiseen käypiin arvoihin.
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ËÛÞÛàâOOæ`åâOÛèOàÜOÞÝ×Ûå×ææÓâÓÚæçßÓæ
Ajankohta, jolta tilinpäätökseen vaikuttavat asiat otetaan
huomioon, käsittää tilinpäätöspäivän ja tilinpäätöksen
julkistamispäivän välisen ajan. Julkistamispäivällä
tarkoitetaan päivää, jolloin hallitus käsittelee ja allekirjoittaa tilinpäätöksen. Edellä mainitulla ajanjaksolla tapahtuvien asioiden osalta tarkastellaan, onko kysymyksessä
tapahtuma, jonka osalta tilinpäätöksen tietoja tulee
oikaista vai tapahtuma, jonka osalta tilinpäätöksen tietoja
ei oikaista.
Tilinpäätöksen tietoja oikaistaan niillä tapahtumilla,
jotka antavat lisänäyttöä tilikauden päättymishetkellä
vallinneesta tilanteesta. Tällainen tapahtuma voi olla
esimerkiksi tilanne, jossa tilinpäätöspäivän jälkeen on saatu
tieto, jonka mukaan omaisuuserän arvo oli alentunut jo
tilinpäätöspäivänä.

ÌçåÛ×à&ßçææ×ÛèÛ×ÞOÝOëææ``àáæ×ææçÜ×à
åæÓàÖÓäÖÛ×àåáè×ÞæÓßÛà×à
Seuraavia uusia standardeja ja tulkintoja sovelletaan
konsernissa tulevilla kausilla:
• IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen, muutos
standardiin (julkaistu 2007, sovelletaan tilikausilta,
jotka alkavat 1.7.2009 tai sen jälkeen)
IFRS 3 -standardin muutoksen jälkeen yritykset voivat
arvostaa vähemmistöosuuden joko käypään arvoon tai
suhteellisesti osuutena tytäryhtiön nettovaroista. Vaiheittaisessa hankinnassa aikaisemmin hankitut omistusosuudet
arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana, mikä
vaikuttaa kirjattavan liikearvon määrään. Ehdollinen
kauppahinta arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana. Kauppahinnan myöhemmät muutokset eivät
vaikuta enää liikearvoon, vaan ne kirjataan tulosvaikutteisesti. Hankintaan liittyvät menot kirjataan heti tulosvaikutteisesti, kun palvelu on vastaanotettu. Omistusosuuden
muutos tytäryhtiössä määräysvallan säilyessä käsitellään
jatkossa pelkästään omaan pääomaan vaikuttavana liiketapahtumana, jolla ei ole vaikutusta liikearvon määrään tai
tilikauden tulokseen.
• IFRS 8 Operating Segments:
(julkaistu 2006, sovelletaan 1.1.2009 alkaen)
IFRS-standardi korvaa IAS 14 Segmenttiraportointi
-standardin. IFRS 8:n mukaan segmenttiraportointi
perustuu johdon sisäiseen raportointiin ja laskentasääntöihin. Standardi muuttaa segmenteistä annettavia tietoja.
• IAS 23 Vieraan pääoman menot, muutos standardiin
(julkaistu 2007, sovelletaan 1.1.2009 alkaen)
IAS 23 -standardin muutoksen mukaan hyödykkeen
hankintamenoon tulee sisällyttää vieraan pääoman menot,
jos ne välittömästi johtuvat hyödykkeen hankkimisesta,
rakentamisesta tai valmistamisesta. Aikaisemmin tällaiset
menot voitiin vaihtoehtoisesti kirjata heti kuluksi.

• IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, muutos standardiin
(julkaistu 2007, sovelletaan 1.1.2009 alkaen)
IAS 1 -standardin muutos koskee pääasiassa tuloslaskelman
ja oman pääoman muutoslaskelman esitystapaa.
• IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes
(julkaistu 2007, sovelletaan 1.7.2008 tai
sen jälkeen alkavilta tilikausilta)
IFRIC 13:n mukaan yritysten tulee käsitellä kanta-asiakaspalkkioita tavaran tai palvelun myynnistä erillisenä osana.
Kun tuotteen myyntihintaan sisältyy kanta-asiakaspalkkio,
se merkitään taseen velaksi ja tuloutetaan sillä tilikaudella,
jonka aikana kanta-asiakaspalkkio käytetään. Saatu
myyntihinta jaetaan tuotteille ja kanta-asiakaspalkkioille
niiden käypien arvojen suhteessa.
Edellä mainittujen uusien standardien (lukuun ottamatta
IFRS 3 -standardin muutoksia) ja IFRIC tulkinnan vaikutus
on konsernissa alustavasti arvioitu vähäiseksi. Soveltamisen
on konsernissa alustavasti arvioitu vaikuttavan lähinnä
tuloslaskelman, taseen, oman pääoman muutoslaskelman
esittämistapaan sekä liitetietoihin.
IFRS 3 -standardin muutokset vaikuttavat tulevien yrityshankintojen käsittelyyn mm. vähemmistöosuuden,
liikearvon sekä hankintaan liittyvien kulujen osalta.
IFRS 3 -standardin muutos ei vaikuta jo tehtyihin
yrityshankintoihin.
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Ç×äçåæÛ×Öáæ

Í×äáæ

Alma Media Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan
perustettu julkinen osakeyhtiö, kotipaikka Helsinki, osoite
Eteläesplanadi 20, PL 140, 00101 Helsinki.

Tuloslaskelmaan on tuloveroina kirjattu tilikauden tulosta
vastaava vero ja aikaisempien tilikausien verojen oikaisut.
Laskennallisia verosaamisia ei ole kirjattu emoyhtiön
kirjanpitoon.

¼ßáëÚæÛ`àæÛÞÛàâOOæ`å
Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen (FAS =
Finnish Accounting Standards) tilinpäätössäännöstön
mukaisesti.
Emoyhtiö on perustettu 27.1.2005. Vanha Alma Media
Oyj sulautui 7.11.2005 Almanova Oyj:hin, joka otti sulautumisen jälkeen Alma Media Oyj -nimen. Sulautumisen
yhteydessä muodostunut fuusioerotus on aktivoitu
konserniosakkeisiin.
Alma Media Oyj:n tytäryhtiöt Suomalainen Lehtipaino
Oy, Alpress Oy sekä Marcenter Oy sulautuivat Alma Media
Oyj:hin 31.12.2007.

ÍÓÞççææÓßOOäOÛå×æ×äOæ

Í×äæÓÛÞçÝ×ÞâáÛåççå

Emoyhtiön henkilöstön lakisääteinen ja vapaaehtoinen
eläketurva on järjestetty pääosin eläkevakuutusyhtiössä.

Liittymismaksujen ja vuokrahuoneistojen perusparannusmenojen esittämispaikkaa taseen käyttöomaisuudessa on
muutettu aineettomien oikeuksien muista pitkävaikutteisista menoista aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin.
Esittämistapa on korjattu takautuvasti vertailuvuoden 2006
tietoihin. Esittämistavan muutoksella ei ole vaikutusta
tulokseen tai omaan pääomaan.

ÇëåëèOæèÓåæÓÓèÓæ
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on aktivoitu välittömiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman
mukaisilla poistoilla ja arvonalentumisilla. Suunnitelman
mukaiset poistot on laskettu alkuperäisten hankinta-arvojen ja arvioidun taloudellisen pitoajan perusteella. Maaalueista ei tehdä poistoja. Käytetyt poistoajat ovat seuraavat:
Rakennukset
Rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut pitkävaikutteiset menot

30–40 vuotta
5 vuotta
3–10 vuotta
5–10 vuotta

ËçæÝÛßçå'ÜÓÝ×ÚÛææOßÛåß×àáæ
Tutkimusmenot kirjataan kuluksi sillä kaudella, jolloin ne
ovat syntyneet. Kehittämismenot aktivoidaan, silloin kun
on odotettavissa, että aineettomasta hyödykkeestä tulee
vastaista taloudellista lisäarvoa ja siitä syntyvät menot
kyetään luotettavasti määrittämään.

ÍÓÛÚæá'áßÓÛåççå
Vaihto-omaisuus on arvostettu välittömiin hankintamenoihin tai niitä alhaisempiin todennäköisiin luovutushintoihin. Vaihto-omaisuuden jaksotuksessa on noudatettu
FIFO -periaatetta.

Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu
kirjanpitoon tapahtumapäivän kurssiin. Tilinpäätöksessä
saatavat ja velat on arvostettu tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Myynteihin ja ostoihin liittyvät kurssierot on käsitelty
tuloslaskelmassa kyseisten erien oikaisuerinä. Lainoihin ja
lainasaamisiin liittyvät toteutuneet ja toteutumattomat
kurssierot on kirjattu tuloslaskelman muihin rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Emoyhtiöllä ei ole merkittäviä valuuttalainoja.

¼ÞOÝ×ÜOäÜ×åæ×Þëæ

Äççææë`åçÚÖ×'×æççÖ×æ
Emoyhtiössä on voimassa keväällä 2006 liikkeelle laskettu ja johdolle suunnattu optiojärjestely. Suomalaisen
FAS -tilinpäätössäännöstön mukaisesti optioetuutta ei ole
arvostettu käypään arvoon, eikä laskennallista työsuhdeetuutta ole kirjattu tulosvaikutteisesti kuluksi.
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¿ÓÞÞÛæçÝå×à×ÚÖáæçåëÚæÛ`ÝáÝáçÝå×ÞÞ×
Konsernin emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 ovat yhteensä 76 998 277 euroa.
Osinkoon oikeuttavia osakkeita on 74 612 523 kpl.
Hallitus esittää, että osinkoa tilivuodelta 2007 jaetaan 67 151 270,70 euroa
(0,90 euroa osaketta kohden).
Helsingissä 12.2.2008
Kari Stadigh
Hallituksen puheenjohtaja
Matti Kavetvuo

Lauri Helve

Matti Häkkinen

Kai Seikku

Harri Suutari

Ahti Vilppula
Kai Telanne
Toimitusjohtaja

+*, ËÛÞÛàæÓäÝÓåæçåÝ×äæáßçå
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¸ÞßÓÄ×ÖÛÓÆëÜ4àáåÓÝÝ××àáßÛåæÓÜÛÞÞ×

¼ßáëÚæÛ`àæÛÞÛàâOOæ`å&æáÛßÛàæÓÝ×äæáßçåÜÓÚÓÞÞÛàæá

Olemme tarkastaneet Alma Media Oyj:n kirjanpidon,
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2007. Hallitus ja toimitusjohtaja ovat
laatineet EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laaditun konsernitilinpäätöksen sekä Suomessa voimassa olevien säännösten ja
määräysten mukaisesti laaditun toimintakertomuksen ja
emoyhtiön tilinpäätöksen, joka sisältää emoyhtiön taseen,
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon
konsernitilinpäätöksestä sekä emoyhtiön tilinpäätöksestä,
toimintakertomuksesta ja hallinnosta.
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan
mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on
tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät
tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä
tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty
emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan
toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten
perusteella.

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla
oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja
taloudellisesta asemasta.
Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja
määräysten mukaisesti. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös voidaan
vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme
tilikaudelta. Hallituksen esitys voitonjakokelpoisten varojen
käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

Âáàå×äàÛæÛÞÛàâOOæ`å
EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös
antaa näiden standardien ja kirjanpitolain tarkoittamalla
tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Helsingissä 12. helmikuuta 2008
Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö
Harri Pärssinen
KHT
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ÆåÓÝÝ××æÜÓáåÓÝÝ××àáßÛåæÓÜÓæ

Ç×äçåæÛ×ÖáæáåÓÝÝ××åæÓ
Pörssi
Lista
Toimiala
Listalle

OMX Helsinki
Keskisuuret yhtiöt
Kulutustavarat ja -palvelut
Almanova Pre-listalle 28.4.2005
Alma Media Päälistalle 7.11.2005,
Pohjoismaisen listan keskisuurten
yhtiöiden sarjaan 2.10.2006
Kaupankäyntitunnus ALN1V
Bloomberg
ALN1V FH
Reuters
ALN1V.HE
ISIN-koodi
FI0009013114
Osakkeiden määrä
74 612 523
Äänivalta
1 ääni/osake

¸ÞßÓÄ×ÖÛÓÆëÜ4àáåÓÝÝ××àÚÛåæáäÛÓÓ
Helsingin Pörssissä noteerattu Aamulehti-yhtymä Oy ja
noteeraamaton MTV-Yhtymä Oy sulautuivat kombinaatiofuusiolla 1.4.1998 Alma Media Oyj -nimiseksi yhtiöksi.
Tuolloin syntyneellä yhtiöllä oli kaksi osakesarjaa, jotka
molemmat noteerattiin Helsingin Pörssin Päälistalla.
Näiden osakkeiden viimeinen noteerauspäivä oli 4.11.2005.
Alma Media Oyj (Y-tunnus 1449580-9) sulautui Almanova
Oyj:hin 7.11.2005 (Y-tunnus 1944757-4), joka oli ollut
listautuneena Helsingin Pörssin Pre-listalla 28.4.2005
alkaen.
Sulautuneen Alma Median I-sarjan osakkeilla oli yksi
ääni osaketta kohden ja II-sarjan osakkeilla yksi ääni
kutakin alkavaa kymmentä osaketta kohden. Muuta eroa
osakesarjoilla ei ollut. Sulautumisen yhteydessä Almanova
otti käyttöön nimen Alma Media Oyj. 7.11.2005 lähtien
pörssissä on noteerattu uusi Alma Media Oyj (Y-tunnus
1944757-4), jolla on yksi osakesarja ja 74 612 523 osaketta.

ÆåÓÝ×âOOáßÓ
Yhtiön täysin maksettu ja rekisteröity osakepääoma oli
tilinpäätöspäivänä 44 767 513,80 euroa.
Käynnissä olevan optio-ohjelman lisäksi hallituksella ei
ole muita voimassa olevia valtuuksia osakepääoman
korottamiseksi.

ÂçäååÛÝ×ÚÛæëåÜÓèÓÛÚæá
Vuonna 2007 Alma Median osakkeista vaihdettiin pörssissä
62,1 miljoonaa kappaletta eli 83,2 % kaikista osakkeista.
Vuoden alin noteeraus oli 8,93 euroa, ylin 12,43 euroa ja

päätöskurssi 11,67 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli vuoden
2007 viimeisenä kaupankäyntipäivänä 870,7 miljoonaa
euroa.
Yhtiö ei omista omia osakkeitaan, eikä sillä ole voimassa
olevaa valtuutusta hankkia markkinoilta omia osakkeita.

ÆåÓÝÝ××àßÓäÝÝÛàÓæÓÝÓçå
Yhtiö ja eQ Pankki Oy ovat sopineet Alma Median osakkeen
markkinatakauksesta. Sopimuksen perusteella eQ Pankki
antaa yhtiön osakkeelle osto- ja myyntitarjouksen siten,
että tarjousten ero on enintään 3 %. Tarjoukset annetaan
vähintään 2 000 osakkeelle.
Markkinatakaaja sitoutuu antamaan hinnan vähintään
85 %:sti kaupankäyntipäivän ajasta.

ÆâæÛá'áÛÝ×çÖ×æ
Yhtiökokous hyväksyi 8.3.2006 osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen kolmivaiheisen optioohjelman (optio-oikeudet 2006A, 2006B ja 2006C) Alma
Media Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johdon kannustus- ja
sitouttamisjärjestelmäksi. Optio-oikeuksia voidaan optioohjelman mukaisesti antaa yhteensä 1 920 000 kappaletta,
kolmessa 640 000 kappaleen erässä, ja näillä voi merkitä
yhteensä enintään 1 920 000 osaketta.
2006A-ohjelman optio-oikeuksia on annettu konsernin
johdolle 515 000 kappaletta. Yhtiölle on palautunut 2006Aoptio-oikeuksia 65 000 kappaletta työ- tai toimisuhteiden
päättymisten takia. Alma Media Oyj:n hallitus päätti
kokouksessaan 8.3.2007 mitätöidä yhtiön hallussa olevat
190 000 kappaletta 2006A optio-oikeuksia.
Alma Media Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2007
antaa 2006B-ohjelman optio-oikeuksia konsernin johdolle
510 000 kpl.
Jos kaikki merkintäoikeudet käytetään, ohjelma laimentaa aikaisempien omistajien omistusta 2,3 %.
Osakkeiden merkintäajat ja merkintähinnat ovat:
• 2006A 1.4.2008-30.4.2010,
vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.–31.5.2006
• 2006B 1.4.2009-30.4.2011,
vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.–31.5.2007
• 2006C 1.4.2010-30.4.2012,
vaihdolla painotettu keskikurssi 1.4.–31.5.2008
Optio-oikeuksilla merkittävän osakkeen merkintähintaa
alennetaan merkintähinnan määräytymisjakson alkamisen

+*. ÆåÓÝÝ××æÜÓáåÓÝÝ××àáßÛåæÓÜÓæ

jälkeen ja ennen osakemerkintää päätettävien osinkojen ja
pääomanpalautusten määrällä kunkin osingonjaon tai
pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä. 2006A:n merkintähinnaksi muodostui 6,48 euroa ja 2006B:n merkintähinnaksi vastaavasti 9,85 euroa.
Hallituksella ei ole voimassa olevia muita valtuuksia
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai osakepääoman
korottamisesta uusmerkinnällä.

ÆåÛàÝáâáÞÛæÛÛÝÝÓ
Yhtiöllä ei ole kiinteää osinkopolitiikkaa. Alma Median
tavoitteena on olla kiinnostava sijoituskohde, jonka osakkeenomistajat voivat olla tyytyväisiä sekä sijoituksensa
arvon kehitykseen että säännölliseen osinkotuottoon.
Johdon velvollisuus on esittää hallitukselle kohteita, joihin
yrityksen rahaa investoidaan. Omavaraisuusaste ja yrityksen tarpeet luovat pohjan osingonjaolle, josta hallitus tekee
ehdotuksen yhtiökokoukselle.

ÆßÛåæçåäÓÝ×àà×
Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä oli arvo-osuusrekisterissä 4 364
osakkeenomistajaa.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden määrä oli 8 542 295
kappaletta eli 11,4 % kaikista osakkeista. Hallintarekisteröidyt arvo-osuudet antavat ulkomaisille osakkeenomistajille taloudelliset oikeudet, kuten oikeuden osinkoon ja
oikeuden osallistua osakeanteihin. Ellei osakkeenomistaja
rekisteröi osakkeitaan omalla nimellään, osakkeiden
tuottamilla äänillä ei voi käyttää äänioikeutta yhtiökokouksissa. Omistusrakennetta on kuvattu tarkemmin sivulla 88.

ÃÛâçæçÝå×æèçáààÓ,**1
Vuoden 2007 aikana yhtiö vastaanotti Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisia ilmoituksia omistusosuuden muuttumisesta seuraavasti:
• 20.2.2007 Nordea-konserni nostaa osuutensa 7,67 %:iin
16.2.2007, mutta osuus laskee alle 1/20-osan 20.2.2007
osakelainauksen johdosta.
• 21.2.2007 Evli Pankki Oyj teki 16.2.2007 osakelainaussopimuksen, jolla se otti lainaksi osakkeita, jotka
vastaavat 5,97 % osakepääomasta ja äänimäärästä
arvopäivällä 20.2.2007. Laina-aika oli avoin. Evli-konsernin omistusosuus nousee 6,74 %:iin.
• 2.3.2007 Evli-konsernin omistus laski 0,80 %:iin
osakemyynnistä ja lainaksi otettujen osakkeiden
palautuksesta johtuen.
• 2.3.2007 Nordea Pankki Suomen omistusosuuus nousi
6,54 %:iin osakelainojen palautumisesta johtuen.
Nordea-konsernin kokonaisomistus on 7,52 %.
• 8.3.2007 Skandinaviska Enskilda Banken AB:n omistus
laskee alle 1/20-osan. Kaupan jälkeen Skandinaviska
Enskilda Banken ei omista Alma Median osakkeita.
• 9.3.2007 Nordea-konsernin kokonaisomistus nousi
14,94 %:iin termiinisopimusten seurauksena.

• 12.3.2007 Herttaässän kokonaisomistus nousi yli
1/10-osan 8.3.2007 ja laski alle yhden kymmenesosan
9.3.2007. Herttaässä sulki termiinikaupalla 8.3.2007
15.6.2007 erääntyvän termiinisopimuksensa ja osti
termiinin kohde-etuutena olleet osakkeet, jonka seurauksena Herttaässän osakeomistus nousi 8.3.2007
12,495 %:iin. Herttaässä teki 9.3.2007 20.3.2008
erääntyvän termiinisopimuksen, jonka seurauksena
Herttaässän suora osakeomistus laski 6,527 %:iin.
Herttaässän omistus termiinisopimuksen erääntymisen
jälkeen 20.3.2008 vastaa 12,495 prosenttia.
• 12.6.2007 Nordea-konsernin omistusosuus Alman
Mediassa termiinisopimukset mukaan lukien nousi
yli 15 %.
• 20.6.2007 Nordea ilmoitti, ettei jo aiemmin tehtyjen
termiinisopimusten erääntyminen aiemmista ilmoituksista poiketen laskenut pankin omistusta alle 15 %
liputusrajan uusista osakeostoista johtuen. Omistuksen
ilmoitetaan olevan 15,29 %.
• 29.6.2007 Nordea-pankin omistus laski 10,90 prosenttiin, kun pankki ilmoitti myyneensä 2 515 000 Alma
Median osaketta.
• 29.6.2007 Oy Herttaässä Ab:n omistusosuus Alma
Mediasta nousi 10,15 prosenttiin, ja termiinisopimukset
mukaan lukien 13,18 prosenttiin.
• 2.10.2007 Nordea ilmoitti omistusosuutensa pysyneen
aiemmin ilmoitetun vastaisesti yli 1/10 ja olevan 13,06 %
osakkeista ja äänimäärästä
• 7.11.2007 Herttaässä ilmoitti omistusosuutensa nousseen
yli 3/20 ja olevan 15,03 % osakkeista ja äänimäärästä
• 8.11.2007 Procomexin ja Helsingin Mekaanikontalon yhteenlasketun omistusosuuden ilmoitettiin pysyneen aiemmin
ilmoitetun vastaisesti yli 1/20 ja olevan 9,6 prosenttia.
• 26.11.2007 Procomexin ja Helsingin Mekaanikontalon
yhteisomistuksen ilmoitettiin nousseen yli 1/10 ja olevan
10,11 prosenttia.
Liputusilmoitukset on koottu osoitteeseen
www.almamedia.fi/liputusilmoitukset.

ÁáÚÖáàáåÓÝ×áßÛåæçå
Yhtiön hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja omistivat
31.12.2007 yhteensä 1 456 318 kpl yhtiön osaketta. Omistusten yhteenlaskettu äänimäärä vastaa 2,0 % kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Tämän lisäksi
yhtiön hallituksen jäsen Ahti Vilppulan määräysvaltayhteisöillä Procomex SA:lla ja Helsingin Mekaanikontalo Oy:llä
oli vuoden lopussa hallussaan 8 250 100 termiinisopimusta,
joten Vilppulan kokonaisomistus oli tilinpäätöshetkellä
11,5 %. Johdon tilinpäätöshetken osakkeenomistus on
esitelty sivulla 32.

ÆåÓÝÝ×ÛåÛÛàÞÛÛææëèOæåáâÛßçÝå×æ
Yhtiön tiedossa ei tällä hetkellä ole osakkeiden omistukseen
tai äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia.

¸ÞßÓÄ×ÖÛÓàèçáåÛÝ×äæáßçå,**1 +*/

ÃçàÓåæçåè×ÞèáÞÞÛåççå
Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajan, jonka osuus
yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeen tuottamista äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 % tai 50 %, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden omistamat arvopaperit.
Arvopaperimarkkinalain mukaiset ostotarjousvelvollisuuden syntymisrajat ovat 30 % ja 50 %.

ÊÛåOâÛÛäÛÚÓÞÞÛàæá
Alma Media Oyj:n sisäpiirihallinnosta on kerrottu
sivulla 33.
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ÆåÛàÙáàßÓÝåç

Alma Media Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään
keskiviikkona 12.3.2008 kello 13.00 Pörssitalon Pörssisalissa, osoite Fabianinkatu 14, Helsinki. Kokouksessa
käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä mainitut varsinaisen
yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.
Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä 28.2.2008 lähtien
yhtiön pääkonttorissa, osoite Eteläesplanadi 20, Helsinki ja
internet-verkkosivuilla osoitteessa www.almamedia.fi/
yhtiokokous. Ne toimitetaan pyydettäessä postitse osakkeenomistajille.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään Alma Media
Oyj:n osakasluetteloon 29.2.2008.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen,
tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle

Alma Median hallitus esittää 12.3.2008 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilivuodelta 2007
maksetaan osinkoa 0,90 euroa osaketta kohden. Osingon
maksupäivä on 27.3.2008.

• kirjallisesti osoitteella Alma Media Oyj,
Sirpa Jyräsalo, PL 140, 00101 Helsinki tai
• puhelimitse numeroon 010 665 2220,
• telefaksilla numeroon 010 665 2270 tai
• sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@almamedia.fi

ËÓÞáçÖ×ÞÞÛà×àÛàØáäßÓÓæÛáèçáààÓ,**2
Alma Media Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna
2008 seuraavasti:
• Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 30.4.2008
• Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 23.7.2008
• Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 29.10.2008
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2007 julkaistiin 13.2.2008.
Kaikki katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi.
Yhtiön pörssi- ja lehdistötiedotteet ovat luettavissa yhtiön
internetsivuilla www.almamedia.fi.
Alma Median tiedotteita ja vuosikertomuksia voi tilata
käyttöönsä maksutta osoitteessa www.almamedia.fi/
tilaukset tai soittamalla numeroon 010 665 2204.
Tiedotteet toimitetaan sähköpostitse.

ÆåáÛææ××àßççæáÝå×æ

viimeistään 7.3.2008 klo 12.00 mennessä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan osoitteen- ja
nimenmuutokset siihen arvo-osuusrekisteriin, jossa hänellä
on arvo-osuustili.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä
mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun
kuluessa.

ÊÛÜáÛææÓÜÓëÚæ×ëÖ×æ

ÆÛÝ×çååÓÓÖÓëÚæÛ`ÝáÝáçÝå×ÞÞ×ÝççÞçèÓÓåÛÓ
ÝOåÛæ×ÞæOèOÝåÛ
Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia
yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti
hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun. Yleensä kokouskutsu laaditaan noin 4–6
viikkoa ennen yhtiökokousta.

Rauno Heinonen, viestintäjohtaja
Puh. 010 665 2251,
etunimi.sukunimi@almamedia.fi

¸ÞßÓÄ×ÖÛÓàèçáåÛÝ×äæáßçå,**1 +*1

ÐÚæÛ`æOå×çäÓÓèÓæÓàÓÞëëæÛÝáæ
Alla nimetyt analyytikot seuraavat yhtiön tietojen mukaan Alma Mediaa. Lista ei välttämättä ole täydellinen.
Alma Media ei vastaa analyytikoiden kannanotoista.

¸¹¾ÊçàÖÓÞºáÞÞÛ×ä

¼èÞÛ¹ÓàÝÇÞÕ¼èÞÛÇÓàÝÝÛÆëÜ

ÆÂÆ¹ÓàÝ

Patrick Clase
Puhelin +46 8 5662 8694
Faksi
+46 8 5662 8601

Mikko Ervasti
Puhelin (09) 4766 9314
Faksi
(09) 4766 9350

Kimmo Stenvall
Puhelin 010 252 4561
Faksi
010 252 2703

¸¹Å¸ÄÉÆ

¾ÞÛæàÛä

Ê¼¹¼àåÝÛÞÖÓ

Veikko Valli
Puhelin +44 20 7678 0587
Faksi
+44 20 7678 5837

Jari Westerberg
Puhelin (09) 6134 6217
Faksi
(09) 6134 6219

Mika Koskinen
Puhelin (09) 6162 8718
Faksi
(09) 6162 8769

ºÓäà×ÙÛ×Ààè×åæß×àæ¹ÓàÝ¸¹&
¿×ÞåÛàÝÛ¹äÓàÕÚ

¿ÓàÖ×ÞåÔÓàÝ×àºÓâÛæÓÞÄÓäÝ×æå

ÊæÓàÖÓäÖ Çááäå)ÅáäÖ×Ó

Maria Wikström
Puhelin 010 444 2425
Faksi
010 444 2578

Janne Holmia
Puhelin +46 8 5450 6952

Tuomas Ratilainen
Puhelin (09) 6187 1235
Faksi
(09) 6187 1239

×ÈÇÓàÝÝÛ
Bengt Dahlström
Puhelin (09) 6817 8610
Faksi
(09) 6817 8454

ÂÓçâæÚÛàÙ¹ÓàÝ
Henrik Schultz
Puhelin +47 2 4147 426

+*2

ÄçÛåæÛÛàâÓàáÜÓ
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Alma Media Oyj
Eteläesplanadi 20, 00130 Helsinki
PL 140, 00101 Helsinki
Puhelin 010 665 000
Faksi 010 665 2270
almamedia@almamedia.fi
www.almamedia.fi
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