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Konsernin esittely

LEHTITOIMIALA
Sanomalehti Karjalainen Oy

Keski-Karjalan Kustannus Oy

Lieksan Lehti Oy

Pogostan Sanomat Oy

Ylä-Karjala Oy

Karelia Viestintä Oy

Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy

Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy

KIRJA- JA TARRAPAINOT 
-TOIMIALA
PunaMusta Oy

Paperityö Oy

OSAKKUUSYHTIÖ
Väli-Suomen Media Oy

(20%, Sanomalehti Karjalainen Oy)

Konsernikaavio

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj

EMO YHTIÖ

Konsernikaavio 1.1.2007

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj ja sen tytäryh-
tiöt muodostavat viestintäalan konsernin, jonka 
päätoimipaikkana on Joensuu. Emoyhtiön liike-
toiminta koostuu konsernihallinnosta, arvopa-
perikaupasta ja osakeomistuksista sekä kiinteis-
töjen hallinnosta ja vuokrauksesta.

Konsernin lehtitoimialan muodostavat Karja-
laista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, 
paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kus-
tannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Pogostan Sanomat 
Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan Heili -kau-
punkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. 
Lisäksi konsernin lehtitoimialaan kuuluvat säh-
köistä liiketoimintaa harjoittava Pohjois-Kar-
jalan Uudet Mediat Oy sekä konsernin lehtiin 
ilmoituksia valmistava Pohjois-Karjalan Ilmoi-
tusvalmistus Oy. Tänä päivänä, 132-vuotiaana, 

Karjalainen on 47 351 kappaleen levikillään 
Suomen 11. suurin sanomalehti.

Konsernin kirja- ja tarrapainot -toimialaan kuu-
luvat PunaMusta Oy ja Paperityö Oy. PunaMus-
ta Oy:llä on tuotantolaitokset Joensuussa, Iisal-
messa ja Nurmeksessa (Nurmeksen Kirjapaino 
Oy sulautui PunaMusta Oy:öön vuoden 2006 
lopussa) sekä lisäksi myyntikonttorit Tampereel-
la ja Helsingissä.  PunaMusta Oy:n sanomaleh-
tirotaation, viiden heatset-rotaation ja kolmen 
arkkipainokoneen kapasiteetilla syntyvät erilai-
set lehdet, esitteet ja suoramarkkinointituotteet. 
Paperityö Oy on Helsingissä toimiva pienrulla-
tuotteisiin erikoistunut tarrapaino.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n A-sarjan osake 
noteerataan pohjoismaisella listalla.

Osakkeen kurssikehitys
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Toimitusjohtajan katsaus

Mediatoimialalle vuosi oli kohtuullisen 
hyvä, vaikka mediamainonta ei kasva-
nutkaan bruttokansantuotteen tahtiin. 
Sanomalehti-ilmoittelun osuus media-
mainonnan määrästä oli kuitenkin lähes 
puolet (47,8 prosenttia). Sanomalehti-
mainonnan euromääräinen kasvu oli 
2,5 prosenttia. Pohjois-Karjalan Kirja-
paino –konsernin lehtitoimialalla ilmoi-
tusmyynnin kasvu oli hieman parempaa 
kuin alalla keskimäärin. Lisäksi Sanoma-
lehti Karjalaisen levikkikehitys on ollut 
selvästi parempaa kuin sanomalehdis-
tössä keskimäärin. 

Graafisen alan kilpailutilanteessa ei ta-
pahtunut merkittäviä muutoksia vuonna 
2006. Ylikapasiteetin ja kovan hintakil-
pailun seurauksena alan keskimääräinen 
kannattavuustaso pysyi edelleen alhaise-
na.  

Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernis-
sa vuosi 2006 oli sekä tuotannollisesti 
että taloudellisesti myönteinen. Toki 
osa menestyksestä pohjautuu koko kan-
santaloutemme positiiviseen kasvuun 
ja Joensuun seutukunnan vilkkaaseen 
elinkeinoelämään ja rakentamiseen. 
Kirja- ja tarrapainot –toimialalla vuoden 
2006 alussa toteutui liiketoimintakaup-
pa, jossa PunaMusta Oy osti Iisalmessa 
toimineiden IS-Print Oy:n ja IS-Postpress 
Oy:n liiketoiminnat. Iisalmen toiminto-
jen sulauttaminen osaksi PunaMustaa 
onnistui suunnitellusti. Vuoden 2006 
maaliskuussa Nurmeksen Kirjapaino Oy 
jakautui kahdeksi yhtiöksi: Nurmeksen 
Kirjapaino Oy:ksi ja Ylä-Karjala Oy:ksi, 
joista vuoden 2006 lopussa Nurmek-
sen Kirjapaino Oy sulautui PunaMusta 
Oy:öön. 

Pohjois-Karjalan  
Kirjapaino -konsernin 
historian paras  
tulosvuosi
Konsernin liikevaihto vuonna 2006 oli 
78,4 miljoonaa euroa, jossa kasvua 
edellisvuoteen 21,2 prosenttia. Kirja- ja 
tarrapainot –toimialan liikevaihto kasvoi 

12,8 miljoonaa euroa edellisestä vuo-
desta. Kasvu johtui pääosin kotimaan 
heatset-myynnin lisäyksestä. Lehtitoimi-
alan liikevaihto kasvoi 0,9 miljoonaa eu-
roa.  Liiketoiminnan muut tuotot olivat 
1,2 miljoonaa euroa, edellisvuonna 1,0 
miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden 
kulut olivat 71,4 miljoonaa euroa, 58,4 
miljoonaa euroa vuonna 2005. Kon-
sernin yhteenlaskettu liikevoitto oli 8,3 
miljoonaa euroa eli 10,5 prosenttia lii-
kevaihdosta. Edellisvuoden luvut olivat 
7,4 miljoonaa euroa ja 11,4 prosenttia. 

Nettorahoitustuotot olivat 1,9 miljoo-
naa euroa, 1,8 miljoonaa euroa vuonna 
2005. Arvopaperikaupan nettotulos oli 
2,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta ai-
emmin oli 1,9 miljoonaa euroa. Merkit-
tävä osa arvopaperikaupan tuloksesta 
on arvonnousua. 

Konsernin korollisen vieraan pääoman 
kokonaismäärä oli 6,9 miljoonaa eu-
roa, edellisen vuoden vastaava luku oli 
7,6 miljoonaa euroa. Taseen korottomi-
en velkojen määrä ilman laskennallis-
ta verovelkaa oli 8,2 miljoonaa euroa. 
Vuonna 2005 korottomia velkoja oli 7,9 
miljoonaa euroa. Konsernin sijoitetun 
pääoman tuotto nousi edellisvuoden 
26,9 prosentista 28,9 prosenttiin ja kon-
sernin omavaraisuusaste nousi vuoden 
2005 59,9 prosentista 64,8 prosenttiin.

Konserniyhtiöiden vetäjille järjestettiin 
syyskuussa esimiespäivä Kolilla. Päivän 
teemoina olivat muun muassa esimie-
henä ja johtajana jaksaminen sekä kehi-
tyskeskusteluihin liittynyt koulutus. Kon-
sernin johdon ja esimiesten vuosittaiset 
kokoontumiset koetaan tärkeiksi yhtei-
sen toiminnan koordinoimiseksi, kun 
konsernilla on toimintaa Joensuun lisäk-
si Helsingissä, Tampereella, Iisalmessa, 
Lieksassa, Nurmeksessa, Parikkalassa ja 
Ilomantsissa.

Konsernissa toteutettiin laaja henkilös-
tötutkimus syksyllä 2006. Tutkimuksesta 
saatuja tietoja käytetään työvälineenä 
konsernin kehitystyössä. Erityisesti kon-

sernissa on päätetty panostaa sisäiseen 
tiedottamiseen ja tiedonkulkuun sekä 
esimiestaitoihin. 

Konsernin hallitus päätti joulukuussa 
2006 maksaa koko konsernin vakitui-
selle henkilöstölle tasasuuruisen tulos-
palkkion. Hallitus tulee kuluvan vuoden 
aikana määrittämään, millä ehdoilla ja 
menettelyillä henkilöstö saa tulos- tai 
voittopalkkiota tulevaisuudessa.

Kuluvan vuoden 
näkymät
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin 
kirja- ja tarrapainot – toimialalla kuluva 
vuosi on merkittävä investointien kan-
nalta. Vuoden 2006 lopussa konsernin 
hallitus teki päätöksen uuden 32-sivui-
sen heatset-painokoneen hankkimisesta 
vuoden 2007 aikana. Investoinnin arvo 
kiinteistölaajennuksineen on noin 12 - 
15 miljoonaa euroa. Kone otetaan tuo-
tantokäyttöön vuoden 2007 viimeisellä 
neljänneksellä. Uuden koneen arvioitu 
kapasiteetin lisäys on noin 15 - 20 mil-
joonaa euroa. Kannattavuuden odote-
taan kirja- ja tarrapainot –toimialalla 
säilyvän vuoden 2006 kaltaisena.

Vaikka vuoden 2007 ei enää odote-
takaan olevan kansantaloudessa yhtä 
vahvan kasvun aikaa kuin vuoden 2006, 
lehtitoimialalla näkymät vuodelle ovat 
kohtuullisen hyvät. Kannattavuuden 
odotetaan olevan lähes edellisen vuoden 
tasolla. Liiketoiminnan kannalta media-
markkinoiden kehityksellä on merkittävä 
vaikutus toimialan tulokseen. Konsernin 
lehtitoimialalla toteutuu huhtikuussa lii-
ketoimintakauppa, kun Keski-Karjalan 
Kustannus Oy ostaa Kaakkoisseutu-leh-
den. Parikkalan Sanomat ja Kaakkoisseu-
tu yhdistyvät liiketoimintakaupan myötä 
yhdeksi lehdeksi.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n A-sar-
jan osake noteerataan Helsingin Pörssis-
sä, pohjoismaisella listalla (Small Cap, 
kulutustavarat- ja palvelut). Yhtiön hal-
litus on esittänyt 23.3.2007 kokoontu-

valle yhtiökokoukselle yhtiön osakesar-
jojen yhdistämistä ja osakkeen teknistä 
jakamista. Yhtiön hallitus katsoo, että 
osakelajien yhdistäminen ja tekninen 
jakaminen yksinkertaistaisivat ja selkiyt-
täisivät yhtiön omistusrakennetta. Samal-
la voitaisiin lisätä myös sijoittajien kiin-
nostusta yhtiön osaketta kohtaan ja siten 
myös osakkeen vaihtoa markkinoilla.

Kiitokset
Kiitän kaikkia asiakkaitamme, yhteistyö-
kumppaneitamme, osakkeenomistajia ja 
konsernin henkilökuntaa tuloksellisesta 
ja menestyksellisestä vuodesta 2006.

Raimo Puustinen 
toimitusjohtaja
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Lehtitoimiala

Toimialakatsaus 2006
Pohjois-Karjalan Kirjapaino – lehtitoi-
mialan muodostivat vuonna 2006 Sano-
malehti Karjalainen Oy, Karelia Viestintä 
Oy, Lieksan Lehti Oy, Ylä-Karjala-Oy, 
Keski-Karjalan Kustannus Oy, Pogostan 
Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Uudet 
Mediat Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoitus-
valmistus Oy. Toimialan ulkoinen liike-
vaihto vuonna 2006 oli 25,2 miljoonaa 
euroa, edellisvuonna toimialan ulkoinen 
liikevaihto oli 24,3 miljoonaa euroa.  
Konsernin liikevaihdosta 33 prosenttia 
tulee lehtitoimialalta. Lehtitoimiala työl-
listi vuoden 2006 lopussa 184 henkilöä. 
Toimialajohtajana toimii Karjalaisen 
päätoimittaja Pekka Mervola.

Karjalaisen levikki on 
kasvussa ja sähköisille 
palveluille syntyy 
kysyntää
Vuosi 2006 oli Suomessa vahvan kasvun 
vuosi. Bruttokansantuote kasvoi yli vii-
den prosentin tahtiin ja työllisyys kohe-
ni. Yritykset tekivät tulosta ja kotimainen 
kaupankäynti oli vilkasta.

Mediamainontaan panostettiin 1 233 
miljoonaa euroa. Mediamainonta kas-
voi kuitenkin selvästi hitaammin kuin 
bruttokansantuote eli 3,7 prosenttia. 
Sanomalehti-ilmoittelun osuus media-
mainonnan määrästä oli lähes puolet 
(47,8 prosenttia). Sanomalehtimainon-
nan euromääräinen kasvu oli 2,5 pro-
senttia. Verkkomainonta kasvoi suh-
teellisesti nopeimmin eli 26 prosenttia 
mutta sen osuus pienestä mediakakusta 
on edelleen vain 3,8 prosenttia. Media-
toimialalle vuosi oli kohtuullisen hyvä, 
vaikka mediamainonta ei kasvanut brut-
tokansantuotteen tahtiin.

Pohjois-Karjalan Kirjapainon lehtitoimi-
alan liikevaihto kasvoi toimintavuonna 
3,5 prosenttia. Liikevaihtoa kertyi 26,0 

miljoonaa euroa. Lehtitoimiala oli suh-
teellisen kannattava. Liikevoittoprosentti 
oli 19,9 prosenttia. Toimialan kannatta-
vuus koheni erityisesti sanomalehti Kar-
jalaisen hyvän tuloskehityksen ansiosta. 
Lehtitoimialan liikevoitto oli 5,2 miljoo-
naa euroa. Siinä oli kasvua 14,7 prosent-
tia edelliseen vuoteen.

Konsernin lehtitoimialaan kuului vuon-
na 2006 kahdeksan yhtiötä. Karjalaista 
julkaisee Sanomalehti Karjalainen Oy. 
Kaksi kertaa viikossa ilmestyvää kau-
punkilehti Karjalan Heiliä julkaisee Ka-
relia Viestintä Oy. Kolme kertaa viikos-
sa ilmestyvää Lieksan Lehteä julkaisee 
Lieksan Lehti Oy. Nurmeksessa ja Valti-
molla kolme kertaa viikossa ilmestyvää 
Ylä-Karjalaa julkaisee Ylä-Karjala Oy. 
Ilomantsissa kaksi kertaa viikossa ilmes-
tyy Pogostan Sanomat Oy:n julkaisema 
Pogostan Sanomat. Ainoana Pohjois-
Karjalan maakunnan ulkopuolella ilmes-
tyy Parikkalan Sanomat Etelä-Karjalassa. 
Sitä julkaisee kaksi kertaa viikossa Keski-
Karjalan Kustannus Oy. Pohjois-Karjalan 
Uudet Mediat Oy tuottaa Joensuussa 
toimivaan kaapelitelevisioverkkoon K5-
paikallistelevisiokanavaa. Paikalliste-
levision paikallisuutiset ja useimmat 
ohjelmat lähetetään myös Verkko-Kar-
jalaisessa (www.karjalainen.fi). Pohjois-
Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy valmistaa 
ilmoitukset kaikkiin konsernin lehtiin ja 
tarjoaa ilmoitusten sekä painopinnan 
valmistuspalvelua halukkaille. Ilmoitus-
valmistuksen yhtiöittäminen on tehos-
tanut merkittävästi ilmoitusten valmista-
mista konsernissa.

Karjalaisen levikki nousi jälleen vuonna 
2006. Kaikissa konsernin paikallislehdis-
sä tapahtui pientä levikin laskua. Kon-
sernin paikallislehtien levikki oli vuo-
teen 2004 saakka vuosia ollut laskevaa. 
Levikki saatiin käännetyksi nousu-uralle 
vuonna 2005. Tuolloin Lieksan Lehden 
ja Parikkalan Sanomien levikit nousivat.

Pogostan Sanomien päätoimittaja Anja 
Kangas jäi eläkkeelle ja hänen seuraa-
jakseen nimitettiin Aino Pesu.

Karjalan Heili uudistui kesäkuussa 2006. 
Lehden sisällössä painotettiin muutok-
sen jälkeen entistä enemmän Joensuun 
seudun tulevia tapahtumia. Myös lehden 
ulkoasu uusiutui näyttävästi. Samassa 
yhteydessä lehden toimitus- ja ilmoitus-
järjestelmät uusittiin konserniyhteenso-
piviksi. Kaksi kertaa viikossa ilmestyvän 
kaupunkilehti Karjalan Heilin markkina-
asema on Joensuun seudulla vahva.

Karjalainen kasvaa  
ja menestyy
Lehtitoimialan liikevaihdosta suurin osa 
tulee sanomalehti Karjalaisesta. Karja-
laisen liikevaihto oli viime vuonna 20,5 
miljoonaa euroa.

Karjalaiselle vuosi 2006 oli vahva. Leh-
den levikki nousi 63 kappaletta. Karjalai-
sen levikki on viimeisen kuuden vuoden 
aikana noussut viitenä vuotena. Karjalai-
sen levikkikehitys on selvästi parempaa 
kuin suomalaisessa sanomalehdistössä 
keskimäärin.

Myös Karjalaisen ilmoitusmyynnin kehi-
tys on viimeisen viiden vuoden aikana 
ollut hyvää. Ilmoitusmyynnin kasvu on 
monena vuonna ollut seitsemänpäiväis-
ten sanomalehtien viiden suurimman 
kasvajan joukossa. Esimerkiksi vuonna 
2003 ilmoitusmyynnin kasvu oli 11,1 
prosenttia, 2004 10,0 prosenttia. Viime 
vuonna eli 2006 ilmoitusmyynti lisääntyi 
6,9 prosenttia. Ilmoitusmyynnin kasvun 
taustalla on lehden myyntityön kehitty-
minen sekä Joensuun seudun myöntei-
nen väestö- ja talouskehitys.

Karjalaisen liikevoitto kohosi viime 
vuonna 4,7 miljoonaan euroon. Liike-
voittoprosentti oli 22,9. Liikevoiton pa-

rantumiseen vaikuttaa ilmoitusmyynnin 
kasvu, levikkitulojen myönteinen kehi-
tys ja toiminnan tehostuminen.

Karjalainen palkittiin jälleen European 
Newspaper Award -ulkoasukilpailussa. 
Nyt palkinto tuli kansainvälisenä luku-
taitopäivänä ilmestyneestä sivusta Luku-
taito on lahja. Sama sivu palkittiin myös 
pohjoismaisessa sivukilpailussa, jossa 
palkittiin myös Joensuun Katajasta tehty 
koripallosivu.
 
Karjalaisen yhdessä ohjelmistoyhtiö 
Anygraafin kanssa kehittämä ennakoi-
van taiton ohjelmisto ja työtapa herätti 
huomiota Suomessa ja Pohjoismaissa. 
Ennakoivassa taitossa toimittajat kirjoit-
tavat jutut mittaan ja suoraan sivupoh-
jalle varattuun paikkaan. Näin kirjoittaja 
voi itse tehdä juttujen otsikoinnin ja vii-
meistelyn aidosti oikeaan tilaan. Enna-
koiva taitto parantaa lehden otsikointia 
ja sisällön laatua. Se tuo myös säästöä, 
sillä perinteinen iltaisin tehtävä taittotyö 
vähenee merkittävästi.

Toiminnallinen yhteistyö Väli-Suomen 
sanomalehtien kanssa jatkuu vireänä, 
samoin Karjalaisen, Keskisuomalaisen 
ja Savon Sanomien toimituksellinen yh-
teistyö.

Sähköistä kehitystyötä 
ja liiketoimintaa uusissa 
medioissa
Sanomalehti Karjalainen Oy kehittää 
toimintavuoden aikana Verkko-Karja-
laista voimakkaasti. Verkkolehden kehi-
tystyössä on mukana konsernin uusme-
diayhtiö Pohjois-Karjalan Uudet Mediat 
Oy. Kyseinen yhtiö tuottaa K5-nimellä 
paikallistelevisiokanavaa ja muun muas-
sa verkkolehden televisiouutisia. Verkko-
Karjalaisen ilmoitustulojen ja lukijamää-
rien odotetaan kasvavan merkittävästi 
lähimmän parin vuoden aikana.
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Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy vastaa 
yhdessä Sanomalehti Karjalainen Oy:n 
kanssa konsernin sähköisten uutis- ja il-
moituspalveluiden kehittämisestä sekä 
myymisestä. Yhtiö perustettiin vuoden 
2005 alussa. Sen ensimmäisen vuoden 
toiminta oli tappiollista. Toisena toimin-
tavuonna eli viime vuonna tappio pie-
neni jo merkittävästi. Yhtiö tavoittelee 
vuonna 2007 nollatulosta. Uudet Me-
diat Oy:n liikevaihto oli vuonna 2006 
239 000 euroa.

Paikallislehtien 
tilaustuotot kasvoivat
Paikallislehtien liikevaihdon kasvu pe-
rustuu paljolti tilaustulojen myönteiseen 
kehitykseen. Ilmoitustuloissa on kon-
sernin paikallislehdissä epävarmuus-
tekijoitä, koska päivittäistavarakaupan 
rakennejärjestelyt muuttavat kaupan ra-
kennetta. Paikallislehdissä ruokakauppa 
on suurin yksittäinen ilmoittajaryhmä.

Paikallislehtien (Lieksan Lehti, Ylä-Kar-
jala, Pogostan Sanomat ja Parikkalan 
Sanomat) liikevaihto laski vuonna 2006 
1,7 prosenttia. Näiden neljän lehden 
yhteenlaskettu liikevaihto oli 3,3 miljoo-
naa euroa.

Parikkalan Sanomat sopi vuoden lopulla 
naapurilehden eli Rautjärvellä ilmesty-
vän Kaakkoisseudun liiketoiminnan os-

tamisesta. Molempien lehtien tilaajille 
alkaa huhtikuun alusta ilmestyä yhtei-
nen lehti Parikkalan-Rautjärven Sanomi-
en nimellä. Parikkalan Sanomien levikki 
on 4271 kappaletta ja Kaakkoisseudun 
2290 kappaletta (vuonna 2006). Yhdis-
tyvän lehden levikin odotetaan säilyvän 
lähes nykyisten lehtien yhteenlasketussa 
määrässä.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konserni 
pyrkii paikallislehtien kustantamisessa 
ketjutoiminnan ja kustannustehokkuu-
den ansiosta tarjoamaan tilaajille mah-
dollisimman monipuolisen ja runsaan 
lehden.

Riskit ja epävarmuudet
Lehtitoimialan liikevaihdosta 40 prosent-
tia tulee tilausmyynnistä ja 60 prosenttia 
ilmoitusmyynnistä. Mediamainonnan 
kehityksellä on merkittävä vaikutus lehti-
toimialan ja yksittäisten yhtiöiden tulok-
seen. Karjalaisen tuloista 56 prosenttia 
tulee ilmoituksista. Lehtitoimialan kan-
nalta varsinkin Karjalaisen taloudellisel-
la menestyksellä on suuri merkitys.

Karjalainen, paikallislehdet ja Karjalan 
Heili ostavat lehden painotyön Puna-
Musta Oy:ltä. PunaMusta Oy valmistelee 
painokoneen uudistamista. Painamisella 
on merkittävä vaikutus varsinkin Karja-
laisen paino- ja jakeluvarmuuteen.

Joensuun seudun vahva 
kasvu luo perustaa 
tulevaisuudelle
Joensuun seutu on kasvanut ja kehittynyt 
2000-luvulla nopeasti. Alueen yritystoi-
minta on menestynyt, yliopisto kasva-
nut ja työpaikkojen määrä lisääntynyt. 
Joensuun seudun kaupalliset palvelut 
ovat myös lisääntyneet viime vuosina, 
kun monet kansalliset tai kansainväliset 
kaupan ketjut ovat tulleet kaupunkiin. 
Tokmannin liikekeskus valmistui vuonna 
2006. Kuluvana vuonna 2007 valmis-
tuu keskustaan muhkea ostoskeskus Iso 
Myy sekä Carlsonin tavaratalo. Prisman 
laajentaminen maan suurimmaksi Pris-
maksi alkaa. Perloksen tehtaiden loppu-
minen on aluetalouden kannalta riski, 
mutta sen ei odoteta vaikuttavan Karja-
laisen vuoden 2007 liiketoiminnan kan-
nattavuuteen.

Joensuun seudun hyvän kehityksen odo-
tetaan jatkuvan myös lähivuosina. Joen-
suun seutu on runsaan 100 000 ihmisen 
asiointi- ja työssäkäyntialue. Pohjois-
Karjalan maakunnan väkiluku oli vuo-
den 2006 alussa 168 322 ihmistä.

Pekka Mervola
päätoimittaja,
toimialajohtaja

Sanomalehti Karjalainen Oy:n
ilmoitusmyynnin prosentuaalinen 

kehitys

Sanomalehti Karjalainen Oy:n
liikevoittoprosentin

kehitys

K5-paikallis- 
televisiokanava  
kuuluu konsernin  
lehtitoimialaan
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Karjalaisen mainospäällikkö Matti Nevalainen toi yhteistyö-
kumppaneineen sudet Joensuun kaupunkikeskustaan kesällä 2006.
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Kirja- ja tarrapainot -toimiala

Toimialakatsaus 2006
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin 
kirja- ja tarrapainot –toimialan muo-
dostivat vuonna 2006 PunaMusta Oy, 
Paperityö Oy ja Nurmeksen Kirjapaino 
Oy. Nurmeksen Kirjapaino Oy sulautui 
PunaMustaan vuoden 2006 lopussa. 
Toimialan ulkoinen liikevaihto vuonna 
2006 oli 53,1 miljoonaa euroa, edellis-
vuonna toimialan ulkoinen liikevaihto 
oli 40,3 miljoonaa euroa.  Konsernin 
liikevaihdosta 67 prosenttia tulee kir-
ja- ja tarrapainot –toimialalta. Kirja- ja 
tarrapainot –toimiala työllisti vuoden 
2006 lopussa 224 henkilöä. Toimiala-
johtajana toimii PunaMusta Oy:n toi-
mitusjohtaja Jari Avellan. 

Suomessa graafisella 
toimialalla edelleen 
ylikapasiteettia 
Yleinen taloudellinen kehitys jatkui 
maassamme vuonna 2006 varsin ripe-
änä ja BKT:n vuotuinen kasvu nousi 
Suomessa arvioiden mukaan runsaa-
seen viiteen prosenttiin. Myös graa-
fisen teollisuuden tuotannon määrä 
kasvoi ennakkotietojen mukaan edel-
lisestä vuodesta. Graafinen Teollisuus 
ry:n selvityksen mukaan alan liikevaih-
to kasvoi noin kaksi prosenttia, mutta 
myyntihinnat olivat edelleen alhaisia. 

Vastaavasti Tullihallituksen tilastojen 
mukaan painotuotteiden vienti tammi-
lokakuussa 2006 oli arvoltaan vajaat 
kaksi prosenttia edellistä vuotta suu-
rempi, mutta vastaava tonnimääräinen 
volyymi puolestaan supistui kolme 
prosenttia. Venäjän vienti supistui edel-
leen ja koko viennin arvoksi muodostui 
noin 285 miljoonaa euroa. Painotuot-
teiden tuonnin arvo supistui vastaava-
na aikana 1,5 prosenttia ja jäi noin 185 
miljoonaan euroon. 

Vuosi 2006 oli siten vaikea graafisella 
alalla. Ylikapasiteetin ja kovan hinta-
kilpailun seurauksena alan keskimää-
räinen kannattavuustaso pysyi edelleen 

alhaisena. Kilpailutilanteessa ei tapah-
tunut vuoden aikana merkittäviä muu-
toksia. 

PunaMustassa 
voimakkaan  
kasvun vuosi
PunaMusta Oy:n liikevaihto vuonna 
2006 oli 49,2 miljoonaa euroa, kun 
vuonna 2005 liikevaihto oli 35,9 mil-
joonaa euroa. Liikevaihdon kasvu joh-
tui pääosin kotimaan heatsetmyynnin 
lisäyksestä. Vuoden 2006 alussa toteu-
tui liiketoimintakauppa, jossa IS-Print 
Oy:n ja IS-Postpress Oy:n liiketoimin-
nat siirtyivät 1.1.2006 alkaen osaksi 
PunaMusta Oy:tä. Tämän liiketoimin-
takaupan myötä PunaMusta Oy:n lii-
kevaihto kasvoi merkittävästi. Iisalmen 
toimintojen liikevaihdon osuus kasvus-
ta oli noin 8,2 miljoonaa euroa, joten 
Joensuun toimipisteessäkin oli merkit-
tävää kasvua. 

Liikevoittoa kertyi 2,3 miljoonaa eu-
roa, edellisenä vuonna vastaava luku 
oli 1,9 miljoonaa euroa. Materiaaliku-
lujen osuus pysyi suhteellisesti samana 
kuin vuotta aiemmin. Henkilöstökulut ja 
poistot kasvoivat. Liiketoiminnan tulos 
ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja 
ja veroja oli 2,1 miljoonaa euroa, kun 
vuotta aiemmin vastaava luku oli 1,8 
miljoonaa euroa. 

Tuotannollisesti vuosi oli suunnitellun 
mukainen. Vuoden 2006 alussa toteutu-
neen liiketoimintakaupan myötä Puna-
Musta Oy:lle siirtyi painotalo Iisalmes-
sa, jonka toimintojen sulauttaminen 
osaksi PunaMusta Oy:tä onnistui talou-
dellisesti vähintäänkin suunnitellusti. 
Tuotannollinen yhteistyö Joensuun pai-
nolaitoksen kanssa oli täydessä toimin-
nassa jälkimmäisellä vuosipuoliskolla. 
Kokonaisuutena PunaMusta Oy:ssä ka-
pasiteetin käyttöaste oli varsin korkea. 
Wifag-sanomalehtikoneen tuotanto-on-
gelmat vuoden 2006 alussa aiheuttivat 
PunaMusta Oy:lle lisäkustannuksia.

PunaMusta Oy:n viennin määrä vuon-
na 2006 oli yhteensä 13,4 miljoonaa 
euroa, eli 27 prosenttia liikevaihdosta. 
Tärkeimmät vientimaat olivat Venäjä, 
Norja, Ruotsi ja Tanska. Viennin suh-
teellinen osuus liikevaihdosta sekä tär-
keimmät vientimaat olivat samat kuin 
edellisvuonna. Venäjän kaupan kehit-
tymiseen tulevaisuudessa vaikuttaa voi-
makkaasti dollarin kurssikehitys.

Uutta painovoimaa 
PunaMustaan
Joulukuussa 2006 tehtiin päätös uuden 
32-sivuisen heatset-painokoneen han-
kinnasta vuoden 2007 aikana. Uutta 
konetta varten toimitiloja laajennetaan 
ja Goss M600 otetaan näillä näkymin 
käyttöön lokakuussa. Jopa 70 000 kap-
paletta tunnissa painava 32-sivuinen 
heatset-rotaatio täydentää PunaMustan 
neljän 16-sivuisen ja yhden 8-sivuisen 
heatsetin painokapasiteettia ja varmis-
taa PunaMustan kilpailukyvyn miljoo-
napainoksiin asti. Uusi heatset-rotaa-
tio helpottaa nykyisten painokoneiden 
kuormitusastetta ja mahdollistaa kasvun 
tulevaisuudessa. Se tuo joustavuutta, 
nopeutta ja kilpailukykyä myös suurem-
missa sivumäärissä ja painoksissa.

Nopea kaksiratakone on varustettu uu-
simmalla automatiikalla. Rakennuskus-
tannuksineen investoinnin arvo on 12-
15 miljoonaa euroa, ja se lisää yhtiön 
painokapasiteettia vuositasolla 15 - 20 
miljoonaa euroa. Uusia työpaikkoja 
syntyy arviolta 10 -15.

Nurmeksen  
Kirjapaino sulautui  
PunaMustaan
Vuonna 1929 perustettu Nurmeksen Kir-
japaino Oy jakautui 1.3.2006 kahdeksi 
yhtiöksi, joista Nurmeksen Kirjapaino 
Oy jatkoi kirjapainotoimintaa ja Ylä-Kar-
jala Oy paikallislehden kustantamista.  
Vuoden 2006 lopussa Nurmeksen Kirja-
paino sulautui PunaMusta Oy:öön.

Nurmeksen Kirjapaino Oy:n talous 
kehittyi alkuvuodesta suunnitellusti, 
loppuvuodesta kasvu alkoi odotetusti 
tasaantua ja Nurmeksen Kirjapainossa 
alettiin valmistautua sulautumiseen. 
Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 0,7 
miljoonaa euroa.

Sulautumisen jälkeen yksikkö jatkaa 
edelleen toimintaansa Nurmeksessa 
osana PunaMusta Oy:tä. Nurmeksen 
toimipisteessä työskentelee kuusi hen-
kilöä.

Paperityö Oy säilytti 
tulostasonsa
Helsingissä sijaitseva Paperityö Oy on 
erikoistunut pienrullatuotteisiin, kuten 
monivärisiin tarroihin, etiketteihin ja 
kääreisiin. Paperityö Oy:n asiakkaiden 
päätoimialat ovat elintarviketeollisuus, 
paperinjalostus, teknokemia ja logis-
tiikka.

Paperityö Oy:n liikevaihto vuonna 2006 
oli 8,2 miljoonaa euroa, vuonna 2005 
liikevaihto oli 8,5 miljoonaa euroa. 
Vuodelle 2006 tavoitteeksi asetettua 
liikevaihdon kasvua ei siis saavutettu. 
Liiketoiminnan tulos ennen satunnais-
eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 1,2 
miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin 
vastaava luku oli 1,1 miljoonaa euroa. 
Tulosta paransi liiketoiminnan muihin 
tuottoihin kirjattu 100 000 euroa, joka 
saatiin vanhan painokoneen myynnistä. 

Tuotannollisesti vuosi oli suunnitellun 
mukainen. Keväällä 2006 Paperityö Oy 
investoi uuteen painokoneeseen, jolla 
korvattiin yksi vanha konelinja. Samalla 
saatiin lisäkapasiteettia ilman henkilös-
töresurssien lisäystä. Investointi oli ar-
voltaan noin 0,8 miljoonaa euroa.  Uu-
den painokoneen käyttöönoton myötä 
halutaan toimitusaikoja lyhentää ja en-
nen kaikkea vaikuttaa toimitusvarmuu-
teen. Positiiviset vaikutukset saadaan 
täysimittaisesti esiin vuonna 2007.
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Toimialan näkymät 
vuodelle 2007
Vuonna 2007 kilpailutilanteen odote-
taan edelleen säilyvän tiukkana, mikä 
voi johtaa toimialajärjestelyihin, mutta 
merkittäviä positiivisia vaikutuksia ei 
odoteta vielä vuoden 2007 aikana. Pai-
namisen näkymät olivat myös EK:n syk-
syn suhdannetiedustelun mukaan lievän 
positiiviset. Tuotantomäärissä ennakoi-
daan lievää positiivista kehitystä, mutta 
hintatason odotetaan pysyvän edelleen 
heikkona. 

PunaMusta tulee vuonna 2007 edelleen 
tehostamaan toimintaansa ja tuotanto-
määrät tulevat kasvamaan edellisvuodes-
ta. Viikonloppuvuoroja otetaan käyttöön 
ja samalla valmistaudutaan uuden 32-si-
vuisen heatset-rotaation käyttöönottoon 
arviolta loka-marraskuussa. Suurimmat 
haasteet tulevat olemaan uuden koneen 
onnistunut käyttöönotto, myynnillinen 
onnistuminen vuodelle 2008 sekä kou-
lutusprojekti uudelle painokoneelle.  

Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään 
varmistamaan PunaMustan kilpailukyky 
myös tulevaisuudessa. 

Toimialan kokonaistuloksen arvioidaan 
pysyvän edellisvuoden tasolla.

Jari Avellan 
toimialajohtaja
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Uutta painovoimaa PunaMustaan!
Uuden 32-sivuisen Goss M-600 

painokoneen asennus 
alkaa loppukesällä 2007.
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Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli vuoden 
2006 lopussa 429 henkilöä (joista osa-
aikaisia oli 39 henkilöä). Edellisen vuo-
den lopussa henkilöstöä oli 382 henki-
löä (joista osa-aikaisia oli 39). Konsernin 
suurimmat työnantajat ovat PunaMusta 
Oy ja Sanomalehti Karjalainen Oy. 

Konsernin henkilöstökulut vuonna 2006 
olivat 20,3 miljoonaa euroa. Vuoden 
2005 henkilöstökulut olivat 17,4 mil-
joonaa euroa. Henkilöstökulujen osuus 
liikevaihdosta oli 25,0 prosenttia ja vas-
taavasti edellisvuonna 26,9 prosenttia. 

Konsernin hallitus päätti joulukuussa 
2006 maksaa koko konsernin vakituisel-
le henkilöstölle tasasuuruisen tulospalk-
kion. Hallitus tulee vuoden 2007 aikana 
määrittämään, millä ehdoilla ja menet-
telyillä henkilöstö saa tulos- tai voitto-
palkkioita tulevaisuudessa.

Henkilöstötutkimus 
toteutettiin koko 
konsernissa
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konser-
nissa toteutettiin syksyllä 2006 sisäinen 
yrityskuvatutkimus, jonka tarkoitukse-
na oli selvittää henkilöstön näkemyksiä 
ja kehitysehdotuksia omasta työstään, 
työpaikastaan ja ilmapiiristä. Kysely to-
teutettiin kaikissa konsernin yhtiöissä 
ja kyselyn vastausprosentti oli noin 70. 
Tutkimuksesta saatuja tietoja käytetään 
työvälineenä konsernin kehitystyössä. 
Erityisesti konsernissa on päätetty panos-
taa sisäiseen tiedottamiseen ja tiedon-
kulkuun sekä esimiestaitoihin. Kyselyyn 
liittyvä seurantatutkimus toteutetaan 
syksyllä 2007. 

Konsernissa 
huolehditaan 
henkilöstön 
hyvinvoinnista ja 
osaamisesta
Suurin osa konsernin työntekijöistä 
työskentelee Joensuussa, jossa henkilö-
kunnan hyvinvoinnista ja virkistyksestä 
huolehtii vapaa-aikatoimikunta. Vapaa-
aikatoimikunnan järjestämään toimin-
taan on mahdollisuus osallistua jokai-
sella työntekijällä. Henkilökunnalle on 
tarjolla monipuolisesti sekä henkisen että 
fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja  
parantamiseen tähtäävää toimintaa. 
Henkilökunnalla on mahdollisuus naut-
tia mm. teatterista ja elokuvista sekä 
harrastaa posliinin maalausta tai moni-
puolisesti eri liikuntalajeja (mm. uinti, 
spinning, keilailu, sähly, kuntosali, aero-
bic, tennis, sulkapallo). Lisäksi vapaa-ai-
katoimikunta järjestää vuosittain yhteisiä 
matkoja ja retkiä. Vuonna 2006 yhteinen 
talviulkoilupäivä vietettiin maaliskuussa 
Tahkolla, syyskuussa järjestettiin viikon-
loppumatka Tallinnaan ja marraskuussa 
vapaa-aikatoimikunta järjesti bingoillan. 
 
Tammikuiseen henkilöstöjuhlaan osallis-
tui yli 200 konsernin työntekijää. Vuosit-
tain järjestettävässä tilaisuudessa muis-
tetaan konsernia pitkään palvelleita sekä 
vietetään iltaa hyvän ruuan, ohjelman ja 
musiikin parissa.

Suurin osa työkykyä ylläpitävästä toi-
minnasta on liikuntaa ja virkistystä, mut-
ta konsernissa on lähdetty edistämään 
työhyvinvointia myös laaja-alaisemmin.  
Tarkoituksena on parantaa sekä    työym-
päristöä että ammatillista osaamista eri-

laisin toimenpitein. Esimerkkeinä näistä 
ovat mm. koulutus- ja osaamistarvekar-
toitukset, työilmapiirimittaukset sekä eri-
laiset tyky-päivät. 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernissa 
on vuoden 2007 toimintasuunnitelmaan 
nostettu työhyvinvointiin ja tyky- toimin-
taan liittyvien asioiden kehittäminen yh-
deksi henkilöstöhallinnon ja johtamisen 
painopistealueeksi. Vuoden 2007 aikana 
konserniin luodaan erityinen työssäjak-
samiseen ja työmotivaation parantami-
seen liittyvä ohjelma yhteistyössä työelä-
keyhtiön ja työterveyshuollon kanssa. 

Konsernissa on voimassaoleva tasa- 
arvosuunnitelma, joka koskee niitä kon-
sernin yhtiöitä, joissa on yli 30 työnteki-
jää. Jatkossa suunnitelmaa täydennetään 
niin, että se kattaa kaikki konsernin yh-
tiöt. Konsernin työntekijöistä miehiä on 
65 prosenttia ja naisia 35 prosenttia.

Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö  
jakaa vuosittain apurahoja Kosti Aaltosen 
rahastosta konsernin henkilökunnan am-
mattitaidon edistämiseen ja ylläpitoon. 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa 
on rakennettu, ylläpidetty ja kehitetty  
yhteistyötä paikallisten oppilaitosten ja 
yliopiston kanssa. Konsernin eri yhtiöis-
sä on ollut vuoden 2006 aikana useita 
työharjoittelijoita, työssäoppijoita ja 
opinnäytetyön laatijoita. Sanomalehti 
Karjalainen Oy ja PunaMusta Oy toimi-
vat pääyhteistyökumppaneina vuoden 
2007 alussa Joensuussa järjestetyssä Tai-
taja –kilpailussa. Taitaja on valtakunnal-
linen nuorten ammattitaitokilpailu, joka 
järjestetään vuosittain. 

Uutistuottaja Sari Vanninen

yhteensä 429

Konsernin henkilöstö yhtiöittäin 31.12.2006
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Osastojen välinen hiihto- /lumi-

kenkäviesti käynnissä Kontiolahden 

ampumahiihtostadionilla.

Hiihtokisoissa kilpailivat 

myös henkilökunnan lapset 

Karjalaisen Konsta-nallen 

kannustaessa.
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Konsernitilinpäätös, IFRS

Konsernin rakenne  
ja hallinto
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin emoyhtiö on Pohjois-
Karjalan Kirjapaino Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hal-
linto- ja tietohallintopalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa 
arvopaperikauppaa.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden lopussa puheen-
johtajana hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laakkonen, varapu-
heenjohtajana hallituksen puheenjohtaja Jyrki Laakkonen ja var-
sinaisina jäseninä kauppaneuvos Väinö H. Broman, professori 
Paavo Pelkonen, toimitusjohtaja Juha Mäkihonko, Hannu Laak-
konen ja Reetta Laakkonen. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 
toimitusjohtajana toimii Raimo Puustinen.

Konsernin lehtitoimialan muodostivat vuoden 2006 lopussa 
Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, paikallis-
lehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Leh-
ti Oy, Pogostan Sanomat Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä Karjalan 
Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Leh-
titoimialaan kuuluvat myös sähköistä liiketoimintaa harjoit-
tava Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy ja Pohjois-Karjalan 
Ilmoitusvalmistus Oy, joka valmistaa ilmoituksia konsernin 
lehtiin. Lehtitoimialaa johtaa Karjalaisen päätoimittaja Pekka 
Mervola. 

Konsernin kirja- ja tarrapainot -toimialaan kuuluivat vuoden 
2006 lopussa kirjapaino PunaMusta Oy ja tarrapaino Paperityö 
Oy. Toimialajohtajana toimii PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja 
Jari Avellan. 

Nurmeksen Kirjapaino Oy jakautui 1.3.2006 kahdeksi  
yhtiöksi: Nurmeksen Kirjapaino Oy:ksi ja Ylä-Karjala Oy:ksi, 
joista Nurmeksen Kirjapaino Oy sulautui PunaMusta Oy:öön 
31.12.2006.

Sanomalehti Karjalainen Oy on osakkaana Väli-Suomen Media 
Oy:ssä 20 prosentin osuudella. 

Lisäksi Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj soveltaa toiminnassaan 
HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnanta-
jain Keskusliiton suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjaus-
järjestelmistä (Corporate Governance) sekä sisäpiirisäännöksiä.

Liputusilmoitukset
Veljekset Laakkonen Oy myi 16.6.2006 Pohjois-Karjalan Kir-
japaino Oyj:n osakkeita Hannu Laakkoselle. Kaupan jälkeen  
Veljekset Laakkonen Oy:n omistusosuus Pohjois-Karjalan Kir-
japaino Oyj:n osakkeista laski 35 prosentista 25 prosenttiin ja 
Hannu Laakkosen omistusosuus nousi 4,4 prosentista 14,4 pro-
senttiin.

Reino Laakkosen kuolinpesän omistamat Pohjois-Karjalan Kir-
japaino Oyj:n osakkeet jaettiin 21.6.2006 kuolinpesän osakkai-
den Hannu Laakkosen ja Päivi Laakkonen-Mäkihongon kesken. 
Hannu Laakkosen omistusosuus nousi 14,4 prosentista 21,4 pro-
senttiin ja Päivi Laakkonen-Mäkihongon omistusosuus nousi 3,2 
prosentista 10,1 prosenttiin.

Konsernin talous
Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 78,4 miljoonaa 
euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 21,2 prosenttia. 
Kirja- ja tarrapainot –toimialan liikevaihto kasvoi 12,8 mil-
joonaa euroa edellisestä vuodesta. Kasvu johtui pääosin 
kotimaan heatset-myynnin lisäyksestä. Vuoden 2006 alus-
sa toteutui liiketoimintakauppa, jossa IS-Print Oy:n ja IS-
Postpress Oy:n liiketoiminnot siirtyivät 1.1.2006 alkaen 
osaksi PunaMusta Oy:tä. Tämän liiketoimintakaupan myötä  
PunaMusta Oy:n liikevaihto kasvoi n. 8,2 miljoonaa euroa. Leh-
titoimialan liikevaihto kasvoi 0,9 miljoonaa euroa.  Liiketoimin-
nan muut tuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa 
vuonna 2005).

Konsernin tilikauden kulut olivat 71,4 miljoonaa euroa (58,4 
miljoonaa euroa vuonna 2005). Materiaalit ja palvelut olivat 
37,0 miljoonaa euroa, kun ne edellisenä vuonna olivat 29,1 mil-
joonaa euroa. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut olivat 20,3 
miljoonaa euroa (17,4 miljoonaa euroa vuonna 2005). Vuoden 
alussa toteutuneen Iisalmen liiketoimintakaupan osalta henki-
löstökulut olivat noin 1,5 miljoona euroa. Tilikauden kuluihin 
sisältyvät poistot olivat 5,0 miljoonaa euroa (4,2 miljoonaa eu-
roa vuonna 2005).

Konsernin yhteenlaskettu liikevoitto oli 8,3 miljoonaa euroa eli 
10,5 prosenttia liikevaihdosta. Edellisvuoden luvut olivat 7,4 
miljoonaa euroa ja 11,4 prosenttia. 

Nettorahoitustuotot olivat 1,9 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa 
euroa vuonna 2005). Nettorahoitustuottoihin sisältyvä arvopape-
rikaupan nettotulos oli 2,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiem-

min oli 1,9 miljoonaa euroa. Merkittävä osa arvopaperikaupan 
tuloksesta on arvon nousua. 

Välittömät verot olivat 2,5 miljoonaa euroa (2,3 miljoonaa eu-
roa). Konsernin tilikauden voitto oli 7,5 miljoonaa euroa (6,9 
miljoonaa euroa). 

Osakekohtainen tulos oli 12,04 euroa (10,94 euroa).

Konsernin korollisen vieraan pääoman kokonaismäärä oli 6,9 mil-
joonaa euroa, edellisen vuoden vastaava luku oli 7,6 miljoonaa 
euroa. Taseen korottomien velkojen määrä ilman laskennallista 
verovelkaa oli 8,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 korottomia vel-
koja oli 7,9 miljoonaa euroa.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto nousi edellisvuoden 26,9 
prosentista 28,9 prosenttiin.

Lehtitoimiala
Mediatoimialalle vuosi oli kohtuullisen hyvä, vaikka media-
mainonta ei kasvanutkaan bruttokansantuotteen tahtiin. Sano-
malehti-ilmoittelun osuus mediamainonnan määrästä oli kui-
tenkin lähes puolet (47,8 prosenttia). Sanomalehtimainonnan 
euromääräinen kasvu oli 2,5 prosenttia. Pohjois-Karjalan Kir-
japaino –konsernin lehtitoimialalla ilmoitusmyynnin kasvu oli 
hieman parempaa kuin alalla keskimäärin. Lisäksi Sanomalehti 
Karjalaisen levikkikehitys on ollut selvästi parempaa kuin sano-
malehdistössä keskimäärin. 

Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto oli 25,2 miljoonaa euroa 
(24,3 miljoonaa euroa vuonna 2005). Liikevoitto oli 5,2 miljoo-
naa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 4,5 miljoonaa euroa. 
 

Investoinnit ja rahoitus
Investointien kokonaismäärä oli 6,8 miljoonaa euroa eli 8,7 pro-
senttia liikevaihdosta. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 1,5 
miljoonaa euroa eli 2,3 prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2006 
merkittävimmät investoinnit olivat kirja- ja tarrapainot -toimi-
alalla. 1.1.2006 toteutui liiketoimintakauppa, jossa IS-Print Oy:n 
ja IS-Postpress Oy:n liiketoiminnot siirtyivät osaksi PunaMusta 
Oy:tä. Investoinnin arvo oli n. 4,0 miljoonaa euroa. Lisäksi Pape-
rityö Oy investoi uuteen painokoneeseen, jonka hankintameno 
oli n. 0,8 miljoonaa euroa.  Vuonna 2005 osakkuusyhtiö Arnedo 
Oy:n omistuksesta luopuminen realisoi 2,8 miljoonaa euroa.

Huhtikuussa 2006 jaettiin osinkoa 1,9 miljoonaa euroa. Konser-
nin rahavarat olivat tilikauden lopussa 3,1 miljoonaa euroa (1,8 
miljoonaa euroa vuonna 2005). Käypään arvoon tulosvaikuttei-
sesti kirjattavat rahoitusvarat olivat 9,6 miljoonaa euroa (vuotta 
aiemmin 7,7 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 
10,5 miljoonaan euroon (6,7 miljoonaa euroa vuonna 2005). 
Konsernin rahoitusasema on vakaa.

Omavaraisuusaste oli 64,8 prosenttia, kun edellisen tilinpäätök-
sen vastaava arvo oli 59,9 prosenttia.

Henkilöstö
Konsernin henkilöstömäärä oli tilikaudella keskimäärin 429 
henkilöä (384 vuonna 2005), josta osa-aikaisia 39 (39 vuonna 
2005). Konsernin henkilöstökulut vuonna 2006 olivat 20,3 mil-
joonaa euroa. Vuoden 2005 henkilöstökulut olivat 17,4 miljoo-
naa euroa. Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin hallituksen 
päätöksellä kaikille konsernin vakituisessa työsuhteessa oleville 
työntekijöille maksettiin tulospalkkio vuoden 2006 tuloksesta. 
Pohjois-Karjalan kirjapaino -konsernissa maksettiin henkilöstölle 
ja johdolle tulospalkkioita sivukuluineen 0,7 miljoonaa euroa.

Riskit ja epävarmuustekijät
Painotuotteiden kysynnän ja tarjonnan tasapainolla on merkittävä 
vaikutus toimialan kehitykseen ja yleiseen kannattavuustasoon. 
Muita toimintaan suoraan vaikuttavia riskejä ovat materiaalien 
saatavuus ja hintakehitys. PunaMusta Oy:n vientiriskeistä voi-

TOIMINTAKERTOMUS

Tunnusluvut

Kirja- ja tarrapainot -toimiala
Graafisen alan kilpailutilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muu-
toksia vuonna 2006. Ylikapasiteetin ja kovan hintakilpailun seu-
rauksena alan keskimääräinen kannattavuustaso pysyi edelleen 
alhaisena.  Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernissa vuosi 2006 oli 
sekä tuotannollisesti että taloudellisesti myönteinen. Kirja- ja tarra-
painot –toimialan ulkoinen liikevaihto oli 53,1 miljoonaa euroa, 
vuonna 2005 liikevaihto oli 40,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon 
kasvu johtui pääosin kotimaan myynnin kasvusta. Kirja- ja tarrapai-
not  –segmentin kannattavuus parani hieman edellisestä vuodesta 
toiminnan laajenemisen ansiosta. Liikevoittoa kertyi 3,4 miljoonaa 
euroa. Vuoden 2005 liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa.  

Tilikausi 1.1. – 31.12.2006
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daan mainita Venäjän markkinoiden kehitys ja ennen kaikkea 
mahdolliset lainsäädännön muutokset kuten esim. painotöiden 
tullimaksujen muutokset. Venäjän kaupan mahdollisuuksiin ja 
kannattavuuden kehitykseen vaikuttaa dollarin kurssikehitys. 
Painokoneinvestoinnin sekä muiden PunaMusta Oy:n tekemi-
en investointien onnistumisella on merkittävä vaikutus yhtiön 
liiketoiminnan kehittymiseen.

Lehtitoimialan liiketoiminnan kannalta mediamarkkinoiden 
kehityksellä on merkittävä vaikutus tulokseen. Sanomalehti-  
ilmoittelu heijastelee ilmestymisalueen taloudellista vireyttä. 

Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset vai-
kuttavat emoyhtiön ja konsernin tulokseen.

Ympäristö
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiö PunaMusta Oy 
täyttää pohjoismaisen ympäristömerkin kriteerit. Ympäristökes-
kuksessa on käsiteltävänä ympäristölupahakemukseen liittyvä 
jatkohakemus. Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ym-
päristölainsäädäntöä ja kestävän kehityksen periaatteita. Tämä 
tarkoittaa mm. paperien ja leikkuujätteen toimittamista hyöty-
käyttöön ja kierrätykseen. 

Näkymät vuodelle 2007 
Graafisella toimialalla ei kilpailutilanteessa odoteta tapahtuvan 
merkittäviä muutoksia vuonna 2007. Pohjois-Karjalan Kirjapai-
no –konsernin kirja- ja tarrapainot – toimialalla vuosi on kui-
tenkin merkittävä investointien kannalta. Vuoden 2006 lopussa 
konsernin hallitus teki päätöksen uuden 32-sivuisen heatset-
painokoneen hankkimisesta vuoden 2007 aikana. Investoinnin 
arvo kiinteistölaajennuksineen on noin 12-15 miljoonaa eu-
roa. Kone otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2007 viimeisellä 
neljänneksellä. Uuden koneen arvioitu kapasiteetin lisäys on 
noin 15-20 miljoonaa euroa. Kannattavuuden odotetaan kirja- 
ja tarrapainot -toimialalla olevan edellisvuoden kaltainen. 

Vaikka vuoden 2007 ei enää odotetakaan olevan kansanta-
loudessa yhtä vahvan kasvun aikaa kuin vuoden 2006, leh-
titoimialalla näkymät vuodelle ovat kohtuullisen hyvät. Kan-
nattavuuden odotetaan olevan lähes edellisen vuoden tasolla. 
Liiketoiminnan kannalta mediamarkkinoiden kehityksellä on 
merkittävä vaikutus toimialan tulokseen. 

Konsernin kannattavuuden odotetaan pysyvän lähes vuoden 
2006 tasolla, ellei toimialojen markkinatilanteessa tapahdu 
olennaisia muutoksia. 

Voitonjako
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökokouk-
selle jaettavaksi osinkoa 3,00 euroa osakkeelle, yhteensä 
1 877 604,00 euroa.

Segmentti-informaatio

Liikevaihdot (1 000 euroa) olivat seuraavat:
     
 1.1.-31.12.2006 1.1.-31.12.2005
Lehtitoimiala 26 043 25 160
Kirja- ja tarrapainot- toimiala 58 231 45 447
Muut toiminnot   1 048        943
Segmenttien välinen - 6 954 - 6 879
Yhteensä            78 368  64 671   
  
 
Liikevoitot (1 000 euroa) olivat seuraavat:
     
 1.1.-31.12.2006 1.1.-31.12.2005
Lehtitoimiala 5 192 4 527
Kirja- ja tarrapainot- toimiala 3 376 3 102
Muut toiminnot - 308 1 391
Segmenttien välinen                   - 1 584
Yhteensä 8 260 7 436   
    
Konsernin liikevaihto (1 000 euroa) markkina-alueittain:
     
 1.1.-31.12.2006 1.1.-31.12.2005
Suomi 64 775 55 332
Muu Eurooppa 7 223   5 509
Venäjä   6 370  3 830
Konserni 78 368 64 671

KONSERNIN TULOSLASKELMA  (IFRS)
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Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin tilinpäätös on laadittu 
kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (International Financial Re-
porting Standards, IFRS) mukaisesti soveltaen standardeja, jotka 
on hyväksytty EU:ssa ja jotka ovat voimassa tilinpäätöksen laati-
mishetkellä 31.12.2006. 

Konsernitilinpäätöksen tiedot perustuvat alkuperäisiin hankin-
tamenoihin lukuunottamatta käypään arvoon tulosvaikutteisesti 
kirjattavia rahoitusvaroja sekä myytävissä olevia sijoituksia, jot-
ka on arvostettu käypään arvoon. 

Tilinpäätöstä laadittaessa yhtiön johto on joutunut tekemään 
tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat 
tilinpäätöksessä esitettyihin eriin. Toteumat voivat poiketa näis-
tä arvioista. Arviot liittyvät pääosin aineellisten ja aineettomi-
en hyödykkeiden arvonalentumistestaukseen sekä epäkurantin 
vaihto-omaisuuden määrään. Lisäksi joudutaan käyttämään har-
kintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa.  

Konsernissa keskeinen tulevaisuutta koskeva oletus ja sellainen 
tilinpäätöspäivän arvioihin liittyvä keskeinen epävarmuustekijä, 
joka aiheuttaa merkittävän riskin varojen ja velkojen kirjanpi-
toarvojen muuttumisesta olennaisesti seuraavan tilikauden ai-
kana on arvonalentumistarkastelu. Näköpiirissä ei ole viitteitä 
arvonalentumisesta.

Konsernitilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätös sisältää Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 
ja kaikki sen suoraan tai välillisesti omistamat yritykset, joissa 
konsernilla on määräysvalta. Määräysvalta syntyy, kun konserni 
omistaa yli puolet yrityksen äänivallasta tai sillä on oikeus mää-
rätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista. Keskinäi-
nen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmäl-
lä. Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen siitä 
hetkestä, kun konserni on saanut määräysvallan ja luovutetut 
tytäryritykset siihen saakka, jolloin määräysvalta lakkaa. Kaikki 
konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat, voitonja-
ko ja realisoitumattomat sisäiset katteet eliminoidaan konser-
nitilinpäätöstä laadittaessa. Konsernin tilikauden voitto jaetaan 
emoyhtiön osakkeenomistajille ja vähemmistölle kuuluviin 
osuuksiin. Vähemmistölle kuuluva oman pääoman osuus sisäl-
tyy konsernin omaan pääomaan  ja se eritellään oman pääoman 
muutoslaskelmassa. 

Osakkuusyritykset, joista konserni omistaa yleensä 20 -50 % ääni-
vallasta tai joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, yhdistel-
lään konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmää käyttäen. 
Jos konsernin osuus osakkuusyrityksen tappioista ylittää kirjanpito-
arvon, ei niitä yhdistellä, ellei konserni ole sitoutunut osakkuusyri-
tyksen velvoitteiden täyttämiseen. Mikäli osuus tuloksesta on vähäi-
nen, ei osakkuusyrityksen tulosta yhdistetä konsernitulokseen.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin muodostavat 31.12.2006 
emoyhtiö Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, ja sen tytäryhtiöt Sa-

nomalehti Karjalainen Oy, PunaMusta Oy, Karelia Viestintä Oy, 
Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, Paperityö Oy,   
Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, 
Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy ja Ylä-Karjala Oy. Nurmek-
sen Kirjapaino Oy jakautui 1.3.2006 kahdeksi yhtiöksi: Nurmek-
sen Kirjapaino Oy:ksi ja Ylä-Karjala Oy:ksi, joista Nurmeksen 
Kirjapaino Oy sulautui PunaMusta Oy:öön 31.12.2006.

Ulkomaanrahan määräiset erät
Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on konsernin toi-
minta- ja esittämisvaluutta.

Ulkomaanrahan määräiset erät kirjataan euroiksi tapahtuma-
päivän kurssiin. Tilinpäätöspäivänä avoimena olevat ulkomaan-
rahan määräiset monetaariset saamiset ja velat on arvostettu 
käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja. Ei-monetaariset erät on ar-
vostettu tapahtumapäivän kurssiin. Ulkomaanrahan määräisten 
erien muuntamisesta syntyneet voitot ja tappiot on merkitty tu-
loslaskelmaan. Liiketoiminnan kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät 
vastaaviin eriin liikevoiton yläpuolelle. Valuuttamääräisten lai-
nojen ja saamisten kurssivoitot ja -tappiot sisältyvät rahoitustuot-
toihin ja -kuluihin.

Aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet arvostetaan poistoilla ja arvonalentumi-
silla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Hyödykkeis-
tä tehdään suunnitelman mukaiset tasapoistot arvioidun talou-
dellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei kirjata poistoja.  
Hyödykkeiden taloudellista vaikutusaikaa tarkastetaan jokaises-
sa tilinpäätöksessä ja tarvittaessa oikaistaan kuvastamaan talou-
dellisen hyödyn odotuksissa tapahtuvia muutoksia. 

Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat seuraavat:

 Rakennukset 40 vuotta  
 Rakennusten irtaimet ainesosat 10 vuotta  
 Väestönsuojat  15 vuotta  
 Painon ja postituksen koneet 10 vuotta  
 Muut koneet ja kalusto 5 vuotta  
 Aineettomat oikeudet  5 vuotta  

Korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tilikauden kuluksi. Perus-
parannusinvestoinnit aktivoidaan, mikäli ne tuottavat vastaista 
taloudellista hyötyä. Aineellisten hyödykkeiden luovutuksesta 
syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan.

Sijoituskiinteistöt
Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallus-
saan hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnousua. 
Sijoituskiinteistöt arvostetaan taseessa hankintamenoon vähen-
nettynä poistoilla ja arvonalentumisilla. Käypä arvo määritetään 
ulkopuolisen kiinteistöarvioijan tekemän arvion perusteella ja 
ilmoitetaan konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN  
LAATIMISPERIAATTEET

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
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Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet koostuvat pääsääntöisesti atk-ohjel-
mistojen lisensseistä sekä 1.1.2006 hankitusta tilauskannasta. 
Hankitut aineettomat hyödykkeet arvostetaan poistoilla ja ar-
vonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. 
Tasapoistot hyödykkeistä tehdään  arvioidun taloudellisen vaiku-
tusajan kuluessa, yleensä viidessä vuodessa. Liikearvo vastaa sitä 
osaa hankintamenosta, joka ylittää konsernin osuuden 1.1.2004 
jälkeen hankitun yrityksen nettovarallisuuden käyvästä arvosta   
hankinta-ajankohtana. Liikearvoista ei kirjata säännönmukaisia 
poistoja, vaan ne testataan vuosittain mahdollisen arvonalentu-
misen varalta.

Vieraan pääoman menot 
Vieraan pääoman menot kirjataan kuluksi sillä kaudella, jonka 
aikana ne ovat syntyneet. Vieraan pääoman menojen jaksottami-
sessa on käytetty efektiivisen koron menetelmää.

Arvonalentumiset
Konserni arvioi jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko viitteitä jon-
kin omaisuuserän arvonalentumisesta. Jos viitteitä ilmenee, arvi-
oidaan kyseisestä omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamää-
rä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan lisäksi vuosittain 
liikearvosta, rajattoman taloudellisen vaikutusajan omaavasta 
aineettomasta hyödykkeestä sekä keskeneräisestä aineettomasta 
hyödykkeestä riippumatta siitä, onko arvonalentumisesta viittei-
tä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä on nettomyyntihinta tai sitä 
korkeampi käyttöarvo, joka saadaan diskonttaamalla omaisuus-
erän tai rahavirtaa tuottavan yksikön vastaiset rahavirrat nykyar-
voon. 

Arvonalentumistappio kirjataan tuloslaskelmaan, jos omaisuus-
erän kirjanpitoarvo on suurempi kuin siitä kerrytettävissä oleva 
rahamäärä. Arvonalentumistappio peruutetaan, jos olosuhteis-
sa tapahtuu muutos, ja kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää 
kirjanpitoarvon. Arvonalentumistappiota ei peruuteta enempää 
kuin mikä hyödykkeen kirjanpitoarvo olisi ilman arvonalentu-
mistappiota. 

Vuokrasopimukset

Konserni vuokralle ottajana

Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jää-
vät vuokralle antajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Mui-
den vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat kirjataan 
kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Konsernil-
la ei ole rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja hyödykkeitä. 

Konserni vuokralle antajana

Muilla kuin rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle annetut hyö-
dykkeet sisältyvät taseessa aineellisiin hyödykkeisiin ja sijoitus-
kiinteistöihin. Niistä tehdään poistot taloudellisena vaikutusai-
kana. Konsernin saamat vuokratuotot koostuvat pääsääntöisesti 
liike- ja asuinhuoneistojen vuokratuotoista. Vuokratuotot kirjataan 
tuloslaskelmaan tasaerinä vuokra-ajan kuluessa. Konsernilla ei ole 
rahoitusleasingsopimuksilla vuokralle annettuja  hyödykkeitä. 

Työsuhde-etuudet 

Eläkevastuut

Konserniyhtiöillä on lakisääteinen TEL-eläkevakuutus sekä va-
paaehtoisia lisäeläkkeitä Suomessa ja ne on järjestetty eläkeva-
kuutusyhtiön kautta. Eläkejärjestelyt käsitellään maksupohjai-
sena, jolloin niihin tehdyt suoritukset kirjataan tuloslaskelmaan 
sillä kaudella, jota veloitus koskee. 

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisem-
paan nettorealisointiarvoon. Hankintameno määritetään FIFO-
menetelmällä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankin-
tameno muodostuu raaka-aineista, välittömistä työsuorituksista 
johtuvista menoista, muista välittömistä menoista sekä asianmu-
kaisesta osuudesta valmistuksen muuttuvista ja kiinteistä yleis-
menoista. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoimin-
nassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioidut 
tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot ja myynnistä 
johtuvat menot. 

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat
Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin rahoitusvarat ja –velat on 
luokiteltu IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvosta-
minen –standardin mukaisesti seuraaviin ryhmiin: käypään ar-
voon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat, lainat ja muut 
saamiset, myytävissä olevat sijoitukset sekä muut velat. Luokitte-
lu tapahtuu rahoitusvaran tai –velan hankinnan tarkoituksen pe-
rusteella ja ne luokitellaan alkuperäisen hankinnan yhteydessä. 
Transaktiomenot kirjataan rahoitusvarojen alkuperäiseen kirjan-
pitoarvoon, kun kyseessä on erä, jota ei ole arvostettu käypään 
arvoon tuloksen kautta. Rahoitusinstrumenttien kirjaus taseeseen 
tapahtuu kaupantekopäivänä.

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat on 
hankittu kaupankäyntitarkoituksessa, pääasiallisesti voiton saa-

miseksi lyhyen aikavälin markkinahintojen muutoksista. Ryhmän 
erät ovat pääsääntöisesti markkinoilla noteerattuja osakkeita. 
Ryhmän erät on arvostettu käypään arvoon ja kaikkien ryhmän 
sijoitusten käypä arvo on määritetty toimivilla markkinoilla jul-
kaistujen hintanoteerausten pohjalta, joka on tilinpäätöspäivän 
ostonoteeraus. 

Käyvän arvon muutoksista johtuvat sekä realisoitumattomat ar-
vostusvoitot ja -tappiot että realisoituneet myyntivoitot ja -tap-
piot kirjataan tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana ne 
syntyvät.

Taseen pitkäaikaisiin varoihin kuuluvat Myytävissä olevat si-
joitukset sisältävät pääsääntöisesti listaamattomien yhtiöiden 
osakkeita, jotka arvostetaan käypään arvoon ja käyvän arvon 
arvostustulos kirjataan omaan pääomaan rahastoon. Jos osak-
keiden käypiä arvoja ei voida luotettavasti määritellä, ne on 
arvostettu hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla ar-
vonalentumisilla. 

Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia 
rahoitusvaroja,  joihin liittyvät maksut ovat kiinteät ja joita ei no-
teerata toimivilla markkinoilla eikä yhtiö pidä niitä kaupankäyn-
titarkoituksessa. Tähän ryhmään sisältyvät konsernin pitkä- ja ly-
hytaikaiset lainasaamiset sekä myyntisaamiset ja ne arvostetaan 
jaksotettuun hankintamenoon. 

Rahavaroihin sisältyvät käteinen raha, pankkitalletukset, joiden 
maturiteetti on lyhyt (noin alle 3 kk) sekä pankkitilien varat. Ra-
havarat arvostetaan käypään arvoon ja arvostustulos kirjataan 
tuloslaskelmaan. 

Rahoitusvelat merkitään alun perin kirjanpitoon saadun vastik-
keen perusteella käypään arvoon. Transaktiomenot on sisällytetty 
rahoitusvelkojen alkuperäiseen kirjanpitoarvoon. Myöhemmin 
kaikki rahoitusvelat arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä 
jaksotettuun hankintamenoon. Käytössä olevat pankkitilien li-
miitit kuuluvat lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin.  

Johdannaissopimukset arvostetaan käypään arvoon, kun konser-
nista tulee sopimusosapuoli.  Arvostusvoitot ja -tappiot kirjataan 
tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin tai -kuluihin.

Varaukset
Varaus merkitään taseeseen, kun konsernilla on aikaisemman 
tapahtuman seurauksena olemassa oleva oikeudellinen tai tosi-
asiallinen velvoite ja maksuvelvoitteen toteutuminen on toden-
näköistä ja sen suuruus voidaan luotettavasti määritellä.

Tuloverot
Konsernin verot sisältävät konserniyhtiöiden tilikauden tulok-
seen perustuvat verot, aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat veron-
oikaisut sekä laskennallisen verosaamisen ja verovelan muu-
toksen. Laskennallinen vero lasketaan kaikista kirjanpitoarvon 
ja verotuksellisen arvon väliaikaisista eroista. Konserniyhtiöiden 
vahvistetuista verotuksellisista tappioista lasketaan verosaami-

nen vain siihen määrään asti kuin niitä arvioidaan voitavan tule-
vaisuudessa hyödyntää. 

Myynnin tuloutus 
Tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan, kun tavaroiden omista-
miseen liittyvät merkittävät riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle. 
Tuotot palveluista kirjataan, kun palvelu on suoritettu. 

Uuden ja uudistetun  
IFRS-normiston soveltaminen
Konserni on soveltanut 1.1.2006 alkaen IFRIC 4 tulkintaa Miten 
määritetään, sisältääkö järjestely vuokrauksen. Sillä ei ole vaiku-
tusta konsernin tilinpäätökseen. 

Muilla uusilla tulkinnoilla IFRIC 5-6 sekä standardimuutoksilla 
IAS 21 Valuuttakurssien muutosten vaikutukset ja IAS 19  Työ-
suhde-etuudet, joita tulisi soveltaa 1.1.2006 alkaen ei ole merki-
tystä konsernin tilinpäätökseen sen toiminnan luonteen vuoksi.  
 
Seuraavat standardit, tulkinnat tai niiden muutokset on julkaistu, 
mutta  konserni ole vielä soveltanut näitä säännöksiä ennen nii-
den pakollista voimaantuloa: 
 
IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot 
(voimassa 1.1.2007 jälkeen alkavilla tilikausilla). IFRS 7 edellyttää 
aiempaa laajempien liitetietojen esittämistä rahoitusinstrument-
tien merkityksestä yhteisön taloudelliseen asemaan  ja tulokseen. 
Konsernin arvion mukaan IFRS 7:n käyttöönotto vaikuttaa lähinnä 
konsernin tulevan tilinpäätöksen liitetietoihin. Yhtiö tulee sovelta-
maan standardia vuoden 2007 tilinpäätöksessä. 
 
IFRS 8 Operating segments - standardilla voi alustavien arvioi-
den mukaan olla jossain määrin vaikutusta liitetietoihin. Alus-
tavan arvion mukaan standardia tullaan soveltamaan 1.1.2009 
alkavalla tilikaudella. 
 
IAS 1 -standardin muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen - Ti-
linpäätöksessä esitettävät pääomatiedot, vaikuttaa jossain mää-
rin liitetietoihin. Standardin muutos huomioidaan vuoden 2007 
tilinpäätöksessä.  
 
IFRIC 10 Interim Financial Reporting and Impairment tulkinta 
kieltää osavuosikatsauksissa liikearvosta ja myytävissä olevista 
rahavaroista tehdyn arvonalentumistappion palauttamisen myö-
hempänä tilinpäätöspäivänä. Konsernin arvion mukaan uudella 
tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernin tulevaan tilinpäätökseen.

Alustavien arvioiden mukaan muilla julkaistuilla, myöhemmin 
voimaan tulevilla tulkinnoilla IFRIC 7 - IFRIC 12 ei ole merki-
tystä konsernin tilinpäätöksen laadinnassa sen liiketoiminnan 
luonteen vuoksi.
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KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
(1 000 euroa)

1. Segmentti-informaatio 
Segmentti-informaatio esitetään konsernin liiketoiminnallisen ja maantieteellisen segmenttijaon mukaisesti. 
Konsernin ensisijainen segmenttiraportointimuoto on liiketoimintasegmenttien mukainen. Liiketoimintasegmentit perustuvat 
konsernin sisäiseen organisaatiorakenteeseen ja sisäiseen taloudelliseen raportointiin.

Segmenttien välinen hinnoittelu on markkinaperusteinen.

Segmentin varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, joita segmentti käyttää liiketoiminnassaan tai jotka ovat järkevällä 
perusteella kohdistettavissa segmenteille. Kohdistamattomat erät sisältävät vero- ja rahoituseriä sekä koko konsernille yhteisiä 
eriä. Investoinnit koostuvat aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden lisäyksistä, joita käyte-
tään useammalla kuin yhdellä kaudella.

Liiketoimintasegmentit 
Konsernin liiketoimintasegmentit ovat:     
Lehtitoimiala: sanomalehtien kustantaminen     
Kirja- ja tarrapainot: painotoiminta     
 Muut toiminnot pitävät sisällään emoyhtiötoiminnot, arvopaperikaupan ja kiinteistöjen vuokraustoiminnan.  

Maantieteelliset segmentit     
Konsernin toissijainen segmenttiraportointimuoto on maantieteellisten segmenttien mukainen asiakkaan maantieteellisen 
sijainnin mukaan. Maantieteelliset segmentit ovat: Suomi, Muu Eurooppa, Venäjä ja muut maat.  
     
   Liiketoimintasegmentit 2006

Liiketoimintasegmentit 2005

Maantieteelliset segmentit

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella
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5. Poistot ja arvonalentumiset  2006  2005

6. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 2006 2005

7.  Rahoituskulut netto  2006 2005

4. Liiketoiminnan muut kulut   2006 2005

3. Liiketoiminnan muut tuotot   2006 2005

2. Hankitut liiketoiminnot      

Konserni on ostanut 1.1.2006 Iisalmessa toimivien IS-Print Oy:n ja IS-PostPress Oy:n koko kirjapainoliiketoiminnan.    
Liiketoiminta ja yhtiöiden koko henkilökunta siirtyi konserniin 1.1.2006.      
       
Hankinnan kohteesta kirjattiin seuraavat velat ja varat:      
 
       

Segmenttikohtaiset henkilöstömäärät esitetään liitetiedossa 1. Segmentti-informaatio      
Johdon työsuhde-etuudet esitetään kohdassa 24. Lähipiiritapahtumat.       

  
 
       

Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konserniin ostettiin vuonna 2005 sisällöntuotantotoimintaa harjoittaneen Lab42 Oy:n 
liiketoiminta. Hankintameno oli 100 000 euroa, aineellisia hyödykkeitä kirjattiin 90 000 euroa ja liikearvoa 
10 000 euroa uudelle Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiölle Pohjois-Karjalan Uudet Mediat Oy:lle.  
    

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiö Keski-Karjalan Kustannus Oy ostaa Sanomalehti Simpeleen Seutu Oy:n  
liiketoiminnan keväällä 2007. Esisopimus on allekirjoitettu joulukuussa 2006. Kauppahinta on 45 000 euroa.

Liikevoiton yläpuolella oleviin eriin sisältyy valuuttakurssitappioita 115 988,50 euroa vuonna 2006 ja 
4 231,90 euroa vuonna 2005.

 2006 2005
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9. Osakekohtainen tulos  2006  2005

8. Tuloverot  2006 2005

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla omistajille kuuluva tilikauden tulos ulkona olevien osak-
keiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla tilikauden aikana. Ulkona olevat osakkeet eivät sisällä omia osakkeita. 
Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa 
otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten kantaosakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava 
vaikututus. Konsernilla ei ole laimentavia kantaosakkeiden määrää lisääviä osaketekijöitä.

10. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet
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Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiö PunaMusta Oy on sitoutunut uuden 32-sivuisen heatset-painokoneen 
hankintaan. Uusi kone on tuotantokäytössä vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. Investoinnin arvo 
kiinteistölaajennuksineen on noin 12 - 15 miljoonaa euroa. 

11. Aineelliset hyödykkeet        

KÄYTTÖOMAISUUS

Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Sijoituskiinteistöt 2006 2005
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18. Rahavarat  2006 2005

12. Osuudet osakkuusyrityksissä  2006        2005

15. Vaihto-omaisuus   2006 2005

14. Laskennalliset verosaamiset ja –velat 2006  2005

13. Myytävissä olevat sijoitukset 

 Myytävissä olevat sijoitukset 419 657,48 euroa 2006 ja 419 557,48 euroa 2005 koostuvat listautumattomien yhtiöiden    
 osakkeista, joiden käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää. Täten listaamattomat osakkeet on arvostettu 
 hankintamenoon.

16. Myyntisaamiset ja muut saamiset 2006  2005

17. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti  
kirjattavat rahoitusvarat  2006 2005

19. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

Osakkeiden enimmäismäärä on 0,6 miljoonaa (0,6 miljoonaa vuonna 2006). Osakkeiden nimellisarvo on 1,68 euroa per 
osake ja konsernin enimmäisosakepääoma on 1,0 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa vuonna 2005).   Kaikki liikkeeseen 
lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti.     
  
Yhtiön A-sarjan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä, pohjoismaisella listalla (small cap, kulutustavarat ja -palvelut). 
  
 K-sarjan osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 15 §:n mukainen lunastuslauseke. K-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa 20 
ääntä ja A-sarjan osakkeilla yksi ääni. Molempien osakesarjojen osakkeella on samat osinko-oikeudet.  
    
Ylikurssirahasto on muodostettu vuoden 1987 osakeannin yhteydessä.     
   
Osingot     
  
 Hallitus on esittänyt jaettavaksi osinkoa 3,00 euroa /kpl eli yhteensä 1 877 604,00 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 
14 569 421,06 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. 
Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

	

     2006 2005
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22. Rahoitusriskien hallinta         
       

20. Korolliset velat  2006 2005  
 

21. Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat  2006 2005

Konsernin kaikki korolliset velat ovat euromääräisiä.       
Lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin on pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennysten lisäksi kirjattu käytetty    
pankkilimiitti.  Korollisten velkojen efektiiviset korkokannat vaihtelivat 31.12.2006 välillä  2,2 - 4,2 prosenttia.

23. Vastuusitoumukset 2006 2005

Konsernin riskienhallintavastuut noudattavat normaaleja liiketoimintavastuita. Liiketoimintayksiköt arvioivat säännölli-
sesti oman toimintansa keskeisimpiä riskejä ja raportoivat niistä sekä suunnitelmistaan konsernin johdolle. 

Markkinariski     
 Konserni altistuu jossain määrin valuuttakurssimuutosten aiheuttamalle valuuttariskille. Merkittävä osa konsernin  
lyhytaikaisista saamisista on euroissa. Laskutusvaluuttana käytetään lisäksi USD, NOK, DKK, SEK. Konsernilla ei ole  
ulkomaanvaluutan määräisiä velkoja. Tilikaudella 2006 on tehty valuuttasuojaustransaktioita, joilla ei ole  merkittävää 
vaikutusta tilikauden tulokseen.     
  
 Konserni altistuu euribor-sidonnaisten markkinakorkojen muutoksesta johtuvalle korkoriskille.  
 Konsernin korolliset nettovelat olivat noin 6,9 miljoonaa euroa.    
   
 Sijoitustoiminnassa osakkeiden hintariskiä on pyritty suojaamaan hajauttamalla osakesijoitukset  eri yhtiöiden ja eri 
toimialojen osakkeisiin.     
  
Luottoriski     
 Vastuu kaupalliseen toimintaan liittyvistä luottoriskeistä on ensisijaisesti maantieteellisillä alueilla. Luottoriskin mini-
moimiseksi pyritään saamaan joko turvaava vakuus tai ennakkomaksu asiakkaan luottokelpoisuuden niin edellyttäessä.  
Konsernilla ei ole merkittäviä saatavien luottoriskikeskittymiä, koska sillä on laaja asiakaskunta ja se pyrkii luototta-
maan vain hyvät luottotiedot omaavia yrityksiä. Tilikauden aikana kirjattujen luottotappioiden määrä oli 0,3 miljoonaa 
euroa.     
  
Maksuvalmiusriski     
 Konsernin hyvä maksuvalmius eri markkinaoloissa pyritään varmistamaan riittävillä kassavaroilla ja luottoliimiteillä. 
Maksuvalmiusriskiä seurataan konsernin kassavirtaennusteisiin pohjautuvien raporttien avulla. Konsernin kassavarat 
olivat 3,1 miljoonaa euroa ja korollinen nettovelka 6,9 miljoonaa euroa 31.12.2006.

.
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25. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat   

    

24. Lähipiiritapahtumat      

 Lähipiiriin Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, 
 tytäryhtiöt, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallituksen jäsenet, konsernin  johtoryhmän jäsenet ja edellä mainittujen  
 henkilöiden läheiset perheenjäsenet.

Tilinpäätöspäivän jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia, joilla olisi vaikutusta tilinpäätöksen 
käyttäjien taloudellisiin päätöksiin.

  2006 2005 2006                       2005
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27. Osakkeenomistuksen jakauma ja tiedot osakkeenomistajista

Osakkeenomistuksen jakauma ja tiedot osakkeenomistajista ovat luettavissa emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedoista.   
 

Tunnuslukujen laskentakaavat

        
 Sijoitetun pääoman tuotto, % 100x Tulos ennen veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut   
   Taseen loppusumma - korottomat velat (sis. verovelan)   
   (keskiarvo kahden peräkkäisen vuoden taseista)    
 
 Oman pääoman tuotto, % 100x Tulos ennen veroja - välittömät verot - verovelan muutos   
   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus  
   (keskiarvo kahden peräkkäisen vuoden taseista)    
   
 Omavaraisuusaste, % 100x Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma +  vähemmistöosuus   
   Taseen loppusumma - saadut ennakot     

 Gearing, % 100x Korolliset velat - rahavarat     
 (nettovelkaantumisaste)  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + vähemmistöosuus  
   
 Tulos/osake   Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus tuloksesta    
   Osakkeiden oikaistu keskimääräinen kappalemäärä    
       
 Osinko/osake  Tilikauden osinko     
   Osakkeiden oikaistu kappalemäärä     

 Oma pääoma/osake   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
   Osakkeiden oikaistu kappalemäärä     

 Osinko/tulos, % 100x Osinko/osake     
   Tulos/osake     
        
 Efektiivinen osinkotuotto, % 100x Osinko/osake     
   Osakkeen kurssi     
        
 Hinta/voitto-suhde     Osakkeen kurssi vuoden lopussa     
 (P/E-luku), %   Tulos/osake     
        
 Osakekannan markkina-arvo  Osakkeiden lukumäärä x osakkeen kurssi 

26. Viiden vuoden lukusarjat
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
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TOIMINTAKERTOMUS 

Tilikausi 1.1.-31.12.2006

Yleistä
Maassamme taloudellinen kehitys vuonna 2006 oli hyvää, brutto-
kansantuotteen kasvu nousi jopa viiteen prosenttiin ollen parempaa 
kuin euroalueella keskimäärin. Yksityinen kulutus kasvoi noin neljä 
prosenttia ja vienti noin kymmenen prosenttia. Osa kasvusta selittyy 
edellisvuoden alhaisilla luvuilla, mihin vaikutti paperiteollisuuden 
tuotantoseisokki. Sanomalehtimainonnan määrä maassamme kas-
voi 2,5 prosenttia, levikkien lievä lasku jatkui. Graafisen teollisuu-
den tuotanto kasvoi hieman, viennin määrässä oli kuitenkin pientä 
laskua. Myyntihinnat olivat graafisella alalla edelleen alhaisia. 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
–konsernin emoyhtiö. Yhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto- ja tie-
tohallintopalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperi-
kauppaa.  Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n A-sarjan (PKKAS) osa-
ke on noteerattu pohjoismaisella listalla (small cap, kulutustavarat 
ja palvelut). Yhtiön suurin yksittäinen osakkeenomistaja on Kaup-
pahuone Laakkonen Oy, joka omistaa yhtiön osakkeista noin 25 
prosenttia ja äänivallasta noin 22 prosenttia.

Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernista on laadittu erillinen toi-
mintakertomus.

Toiminnallinen kehitys
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n liikevaihto koostuu hallinto-
palveluiden myynnistä ja arvopaperikaupasta. Liikevaihtoa vuon-
na 2006 kertyi 3,6 miljoonaa euroa, edellisvuonna yhtiön liike-
vaihto oli 3,5 miljoonaa euroa. Arvopaperikaupan liikevaihto oli 
2,6 miljoonaa euroa, sama kuin vuotta aiemmin. Liiketoiminnan 
muut tuotot olivat 1,7 miljoonaa euroa, edellisvuonna 3,2 mil-
joonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot ovat pääsääntöisesti 
vuokratuottoja. Vuonna 2005 liiketoiminnan muihin tuottoihin 
sisältyi myös 1,5 miljoonaa euroa osakkuusyhtiö Arnedo Oy:n 
purkamisesta saatuja käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoittoja.  
Arvopaperikaupan liikevoitto vuonna 2006 oli 0,7 miljoonaa 
euroa, kun se vuotta aiemmin oli 0,6 miljoonaa euroa. Liiketoi-
minnan tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 
0,4 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 2,1 

miljoonaa euroa. Yhtiön hallituksen esityksestä kaikille konser-
nin palveluksessa oleville vakituisille työntekijöille jaettiin tulos-
palkkio vuoden 2006 tuloksesta.  

Emoyhtiö sai konserniavustusta tytäryhtiöiltään vuonna 2006 yh-
teensä 7,6 miljoonaa euroa, edellisvuonna 8,3 miljoonaa euroa. 
Saadut konserniavustukset jäivät edellisvuotta pienemmiksi, kun 
tytäryhtiö PunaMusta Oy:n antama konserniavustus puolitettiin 
1,4 miljoonaan euroon tulevan painokoneinvestoinnin takia. 
Emoyhtiö antoi konserniavustusta vuonna 2006 tytäryhtiöilleen 
yhteensä 0,1 miljoonaa euroa kuten myös vuotta aiemmin.

Yhtiön arvopaperisalkun arvo vuoden 2006 lopussa oli 6,0 mil-
joonaa euroa, edellisvuonna 5,5 miljoonaa euroa. Yhtiön rahoi-
tusasema on vakaa.

Tunnusluvut:

Riskit ja epävarmuustekijät 
Emoyhtiö liiketoiminta muodostuu kirja- ja tarrapainot sekä 
lehtitoimialan liiketoiminnoista, jotka toimivat tytäryhtiöissä. 
Lisäksi emoyhtiö omistaa ja vuokraa kiinteistöjä, harjoittaa ar-
vopaperikauppaa sekä myy hallinto- ja tietohallintopalveluita 
konserniyhtiöille. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n riskit ja 
epävarmuustekijät liittyvät liiketoimintojen kannattavuuteen. 
Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset vaikut-
tavat emoyhtiön ja konsernin tulokseen.

Ympäristö
Konsernissa on sitouduttu noudattamaan ympäristölainsäädän-
töä ja kestävän kehityksen periaatteita.  

Organisaatio
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajana toimii Rai-
mo Puustinen. Yhtiön palveluksessa on 21 henkilöä.

Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluivat kertomusvuoden lopussa puheen-
johtajana hallituksen puheenjohtaja Yrjö Laakkonen, varapu-
heenjohtajana hallituksen puheenjohtaja Jyrki Laakkonen ja var-
sinaisina jäseninä kauppaneuvos Väinö H. Broman, professori 
Paavo Pelkonen, toimitusjohtaja Juha Mäkihonko, Hannu Laak-
konen ja Reetta Laakkonen. 

Tilintarkastus
Yhtiön varsinaisena tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy, 
KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eero Huus-
ko. 

Voitonjako
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hallitus esittää yhtiökoko-
ukselle jaettavaksi osinkoa 3,00 euroa osakkeelle, yhteensä 
1 877 604,00 euroa.

Näkymät vuodelle 2007
Graafisella toimialalla ei kilpailutilanteessa odoteta tapahtuvan 
merkittäviä muutoksia vuonna 2007. PunaMusta Oy:ssä valmis-
taudutaan uuden 32-sivuisen heatset-rotaation käyttöönottoon 
vuoden viimeisellä neljänneksellä. Suurimmat haasteet tulevat 
olemaan myynnillinen onnistuminen vuodelle 2008 sekä kou-
lutusprojekti uudelle painokoneelle. Kirja- ja tarrapainot –toimi-
alalla vuoden 2007 kokonaistuloksen odotetaan olevan edellis-
vuoden kaltainen. 

Vaikka vuoden 2007 ei enää odotetakaan olevan kansantalou-
dessa yhtä vahvan kasvun aikaa kuin vuoden 2006, lehtitoimi-
alan näkymät vuodelle ovat kohtuullisen hyvät. Kannattavuuden 
odotetaan olevan lähes edellisen vuoden tasolla. Toimialan lii-
ketoiminnan kannalta mediamarkkinoiden kehityksellä on mer-
kittävä vaikutus tulokseen. 

Yhtiön tuloksen odotetaan säilyvän edellisen vuoden tasolla, 
mikäli toimialojen markkinatilanteessa ei tapahdu suuria muu-
toksia. 
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EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN TASE

Emoyhtiön tilinpäätös, FAS



���� ����

Emoyhtiön tilinpäätös, FAS

EMOYHTIÖN TASE  

EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Laadintaperiaatteet       
 
 Vaihto-omaisuuden arvostus     
  
 Vaihto-omaisuus on arvostettu aineiden, tavaroiden ja valmisteiden osalta muuttuvaan hankintamenoon ja arvopaperit   
 hankintamenoon tai tilinpäätöspäivän pörssikurssiin, mikäli se on alempi. Emoyhtiön vaihto-omaisuuteen sisältyvien   
 arvopapereiden markkina-arvo 31.12.2006 oli 9,6 miljoonaa euroa (kirjanpitoarvo 5,9 miljoonaa euroa).   
  
 Käyttöomaisuuden arvostus     
       
 Tilinpäätös on laadittu suunnitelman mukaisin poistoin, jotka perustuvat alkuperäiseen hankintamenoon ja  
 käyttöomaisuushyödykkeen taloudelliseen pitoaikaan. Suunnitelman mukaisten ja kirjattujen poistojen erotus esitetään 
 tuloslaskelmassa tilinpäätössiirtona. Kertynyt poistoero esitetään taseen vastattavaa puolella yhtenä eränä.   
  
 Poistoajat ovat seuraavat:     
 Rakennukset ja rakennelmat 40 vuotta   
 Rakennusten irtaimet ainesosat 10 vuotta   
 Väestönsuojat 15 vuotta   
 Painon ja postituksen koneet 10 vuotta   
 Muut koneet ja kalusto 5 vuotta  
 Aineettomat oikeudet 5 vuotta  
 Muut pitkävaikutteiset menot 5-10 vuotta   
 Liikearvo 5 vuotta  
       
 Ulkomaanrahamääräiset erät     
       
 Ulkomaanrahamääräiset saamiset ja velat on arvostettu käyttäen tilinpäätöspäivän kursseja.     
 Kurssierot on kirjattu tuloslaskelmaan.     
       
 Eläkevastuut     
       
 Konsernin eläkevastuu on pääsääntöisesti katettu TEL-vakuutuksella ja menot on käsitelty suoriteperusteisesti.        
   
       

     
  

Emoyhtiön tilinpäätös, FAS
LIITETIEDOT
(1 000 euroa)

1. Jako toimialoittain ja markkina-alueittain 2006 2005

2. Liiketoiminnan muut tuotot  2006 2005

3. Henkilöstökulut ja henkilökunnan lukumäärä keskimäärin 
 2006 2005
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Emoyhtiön tilinpäätös, FAS

4. Poistot 2006 2005

5. Liiketoiminnan muut kulut 2006 2005

6. Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut 2006 2005

7. Satunnaiset tuotot ja kulut 2006 2005

8. Tuloverot 2006 2005

9. Käyttöomaisuus
Aineettomat hyödykkeet           Aineelliset hyödykkeet
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13. Siirtosaamiset ja siirtovelat       
 Siirtosaamisten olennaisimmat erät ovat konserniavustukset 2,9 miljoonaa euroa ja  
 veronpalautus 0,2 miljoonaa euroa.      
 
  Siirtovelkojen olennaisimmat erät ovat tulospalkkiot, vuosilomapalkat sosiaalikuluineen,  
 sekä tel- ja työttömyysvakuutusten lisämaksut yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. 

Emoyhtiön tilinpäätös, FAS

12. Konsernisaamiset ja -velat 2006 2005

11. Pitkäaikaiset sijoitukset konserniyrityksiin 2006 2005

10. Emoyhtiön omistamat osakkeet konserniyrityksissä

14. Oma pääoma 2006 2005
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Yhtiön hallituksen esitys  
voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

17. Muut       
 Konsernilla ei ole ollut merkittäviä tuotekehitysmenoja.       
     
  Hallituksen antivaltuutusta ja johdon osapalkkioita ei ole, eikä myöskään johdannaissopimuksista aiheutuvia vastuita.  
     
      
   

16. Annetut pantit ja vastuusitoumukset 2006 2005

Emoyhtiön tilinpäätös, FAS

15. Emoyhtiön osakepääoma osakelajeittain 2006 2005
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Tilintarkastuskertomus 2006

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeenomistajille

Olemme tarkastaneet Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hal-
linnon tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006. 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 perus-
teella annamme lausunnon konsernitilinpäätöksestä sekä emoyhtiön tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja 
hallinnosta. 

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakerto-
muksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteami-
seksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa 
on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain 
säännösten perusteella.

Konsernitilinpäätös 

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.

Emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja 
määräysten mukaisesti ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot emoyhtiön toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain ja toimintakertomuksen 
laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilin-
päätöksen 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 halli-
tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on 
osakeyhtiölain mukainen.

Joensuussa 1. maaliskuuta 2007

Ernst & Young Oy
KHT-yhteisö

Eero Huusko
KHT

Joensuussa helmikuun 26. päivänä 2007     
       
  

 POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO OYJ     
       
       
       
 Yrjö Laakkonen Jyrki Laakkonen Väinö H.Broman
       
       
       
       
 Hannu Laakkonen Reetta Laakkonen Juha Mäkihonko
       
       
       
       
 Paavo Pelkonen  Raimo Puustinen
   toimitusjohtaja
       
       
       
Tilintarkastusmerkintä     
       
 Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaan.     
 Suoritetusta tarkastuksesta olemme tänään antaneet tilintarkastuskertomuksen.    
       
 Joensuussa maaliskuun 1. päivänä 2007     
       
 ERNST & YOUNG OY     
 KHT-yhteisö     
       
 Eero Huusko     
 KHT     

Tilinpäätöksen allekirjoitukset
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Osakkeet ja osakkeenomistajat

Omistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2006

Osake- ja äänimäärät

A-sarjan osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä, Pohjoismaisella listalla (Small Cap).    
Yhtiön kaupankäyntitunnus on PKKAS.       
        
K-sarjan osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen 15. §:n mukainen lunastuslauseke.     
    
Osakkeen nimellisarvo on 1,68 euroa. K-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa 20 ääntä ja A-sarjan osakkeilla  
yksi ääni. Molempien osakesarjojen osakkeella on samat osinko-oikeudet.      
   

Sektorijakauma 31.12.2006

Osakepääoman rakenne        
Yhtiön osakepääoma on 1 052 634,41 euroa. Osakkeita on 625 868 kappaletta.      
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään 19.9.1998. 

Liputusilmoitukset          

Veljekset Laakkonen Oy myi 16.6.2006 Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita Hannu Laakkoselle.  
Kaupan jälkeen Veljekset Laakkonen Oy:n omistusosuus Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeista laski 
35 prosentista 25 prosenttiin ja Hannu Laakkosen omistusosuus nousi 4,4 prosentista 14,4 prosenttiin.   
         
Reino Laakkosen kuolinpesän omistamat Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeet jaettiin 21.6.2006 kuolinpesän 
osakkaiden Hannu Laakkosen ja Päivi Laakkonen-Mäkihongon kesken. Hannu Laakkosen omistusosuus nousi 
14,4 prosentista 21,4 prosenttiin ja Päivi Laakkonen-Mäkihongon omistusosuus nousi 3,2 prosentista  
10,1 prosenttiin. 

Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2006
(omistusmäärän mukaan)
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Yrjö Laakkonen s. 1943
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1986, 
hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1989, 
hallituksen puheenjohtaja, Kauppahuone 
Laakkonen Oy. Omistaa Pohjois-Karjalan Kir-
japaino Oyj:n A-sarjan osakkeita 68 316 kpl  
ja K-sarjan osakkeita 53 311 kpl.

Jyrki Laakkonen s. 1966
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1989, 
hallituksen varapuheenjohtaja vuodes-
ta 2006, toimitusjohtaja Kauppahuone 
Laakkonen Oy. Omistaa Pohjois-Kar-
jalan Kirjapaino Oyj:n A-sarjan osak-
keita 17 031 kpl ja K-sarjan osakkeita 
5 527 kpl.

Väinö H. Broman s. 1932 
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1991, 
kauppaneuvos, hallituksen puheenjoh-
taja, Broman Group Oy. Omistaa Poh-
jois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n A-sarjan 
osakkeita 691 kpl ja K-sarjan osakkeita 
692 kpl.

Yhtiön hallinto

(osakeomistukset 31.1.2007)

 

Paavo Pelkonen s. 1948
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1991 
professori, Joensuun yliopisto, Metsätie-
teellinen tiedekunta. Ei omista Pohjois-
Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita

Hannu Laakkonen s. 1969
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 1996. 
Omistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj:n A-sarjan osakkeita 86 186 kpl ja 
K-sarjan osakkeita 47 591 kpl.

Reetta Laakkonen s. 1968
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2001.
Omistaa Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 
A-sarjan osakkeita 14 735 kpl ja K-sarjan 
osakkeita 2 894 kpl.

Juha Mäkihonko s. 1960
yhtiön hallituksen jäsen vuodesta 2003 
toimitusjohtaja, Fortia Oy. Omistaa Poh-
jois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n K-sarjan 
osakkeita 654 kpl.

Hallitus

Raimo Puustinen s. 1957
yo-merkonomi, yhtiön toimitusjohtaja 
vuodesta 2000. Ei omista Pohjois- 
Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita.

Jari Avellan s. 1968 DI, KTM 
yhtiön palveluksessa vuodesta 2002  
toimialajohtaja, kirja- ja tarrapainot 
-toimiala, PunaMusta Oy:n toimitusjohta-
ja. Ei omista Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj:n osakkeita.

Pekka Mervola s. 1965, fil. tri.
yhtiön palveluksessa vuodesta 2001 toi-
mialajohtaja, lehtitoimiala, Sanomaleh-
ti Karjalaisen vastaava päätoimittaja. Ei 
omista Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n 
osakkeita.

Lasse Miettinen  s. 1954, teknikko 
yhtiön palveluksessa vuodesta 1987
tekninen johtaja. Ei omista Pohjois- 
Karjalan Kirjapaino Oyj:n osakkeita.

Marjut Kurvinen s. 1965, KTM 
yhtiön palveluksessa vuodesta 2001
talousjohtaja. Omistaa Pohjois-Karjalan 
Kirjapaino Oyj:n A-sarjan osakkeita 5 kpl.

Hallituksen ja johtoryhmän sihteerinä  
toimii johdon sihteeri Mari Hakkarainen.

Konsernin johtoryhmä

Yhtiön hallitus: Paavo Pelkonen, Väinö H. Broman, Juha Mäkihonko, 
Reetta Laakkonen, Jyrki Laakkonen, Hannu Laakkonen ja Yrjö Laakkonen.

Johtoryhmä: Raimo Puustinen, Lasse Miettinen, 
Jari Avellan, Marjut Kurvinen ja Pekka Mervola.
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Sovellettavat 
säännökset
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj (”yh-
tiö”) on suomalainen osakeyhtiö, jonka 
päätöksenteossa ja hallinnossa noudate-
taan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiön 
yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerat-
tuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä. 
Lisäksi Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 
noudattaa toiminnassaan HEX Oyj:n, 
Keskuskauppakamarin ja Teollisuuden 
ja Työnantajain Keskusliiton joulukuussa 
2003 julkistettua suositusta listayhtiöi-
den hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä 
(Corporate Governance) tässä esitetyllä 
tavalla sekä sisäpiiriohjetta.

Konsernirakenne
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin 
emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapai-
no Oyj. Emoyhtiön liiketoiminta koostuu 
konsernihallinnosta, arvopaperikaupasta 
ja osakeomistuksista sekä kiinteistöjen 
hallinnasta ja vuokrauksesta. 

Yhtiön lehtitoimialan muodostavat Poh-
jois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n tytäryhtiöt 
Sanomalehti Karjalainen Oy, Lieksan Lehti 
Oy, Pogostan Sanomat Oy, Keski-Karja-
lan Kustannus Oy, Ylä-Karjala Oy, Karelia 
Viestintä Oy, Pohjois-Karjalan Uudet Me-
diat Oy ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusval-
mistus Oy. 

Yhtiön kirja- ja tarrapainot –toimialan 
muodostavat Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj:n tytäryhtiöt PunaMusta Oy ja Pape-
rityö Oy.  Nurmeksen Kirjapaino Oy su-
lautui PunaMusta Oy:öön vuoden 2006 
lopussa.

Yhtiökokous
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n varsi-
nainen yhtiökokous pidetään vuosittain 

Hallinnointiperiaatteet - Corporate Governance 

 1.1.2007

hallituksen määräämänä päivänä huh-
tikuun loppuun mennessä. Yhtiökokous 
päättää vuosittain sille osakeyhtiölain 
ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvista 
asioista, kuten tilinpäätöksen vahvista-
misesta, vastuuvapauden myöntämisestä 
hallituksen jäsenille ja toimitusjohta-
jalle, voitonjaosta, hallituksen jäsenten 
palkkioista sekä hallituksen jäsenten ja 
tilintarkastajien valinnasta sekä heille 
maksettavista palkkioista. 

	
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n yh-
tiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiöko-
koukseen on toimitettava osakkeen-
omistajille aikaisintaan kaksi kuukautta 
ja viimeistään kaksi viikkoa ennen ko-
kousta ilmoituksella, joka julkaistaan 
sanomalehti Karjalaisessa tai hallituksen 
määräämässä muussa Joensuussa ilmes-
tyvässä sanomalehdessä. Lisäksi Arvopa-
perikeskuksen sääntöjen mukaan kutsun 
voi julkaista aikaisintaan kaksi kuukautta 
ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökoko-
uksen täsmäytyspäivää eli 17 päivää en-
nen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on 
Sanomalehti Karjalaisessa julkaistavan 
kokouskutsuilmoituksen lisäksi luettavis-
sa myös yhtiön internet-sivuilta.

Pohjois-Karjalan  
Kirjapaino Oyj:n  
hallitus
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hal-
linnosta ja toiminnan asianmukaisesta 
järjestämisestä huolehtii hallitus, johon 
yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu kol-
mesta kymmeneen (3-10) varsinaista 
jäsentä. 

Hallituksen jäsenet valitaan yhtiön varsi-
naisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen 
jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi 
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen 
päättyessä. 

Kaikki yhtiön ja sen tytäryhtiöiden lii-
ketoiminnan kannalta merkittävät asiat 
käsitellään yhtiön hallituksessa. Halli-
tuksen kokouksessa käsiteltäviä asioita 
ovat muun muassa
- yhtiön strategisten suuntaviivojen 
määrittely 
- vuotuisen toimintasuunnitelman ja 
budjetin käsittely ja hyväksyminen
- osavuosikatsausten, konsernitilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen käsitte-
ly ja hyväksyminen
- strategisesti tai taloudellisesti merkit-
tävistä investoinneista ja omaisuuden 
hankinnasta ja myynneistä päättämi-
nen
- rahoitukseen liittyvistä vastuusitou-
muksista päättäminen
 - arvopaperikaupan laajuudesta päät-
täminen
- konsernin riskienhallinta- ja rapor-
tointimenettelyn seuraaminen
- henkilöstön palkitsemisen periaat-
teista päättäminen
- yhtiön toimitusjohtajan ja muun joh-
don nimittäminen ja päättäminen hei-
dän palkkaeduistaan 
- ehdotusten valmistelu yhtiökokouk-
selle
Yhtiön tilintarkastajan hallitus tapaa 
vähintään kerran vuodessa

Hallituksen kokouksissa ovat läs-
nä emoyhtiön toimitusjohtaja, leh-
titoimialan sekä kirja- ja tarrapainot 
-toimialan johtajat sekä konsernin 
talousjohtaja, jotka esittelevät kukin 
toimialaansa ja toimintaympäristöään 
koskevat asiat. 

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toi-
mitusjohtaja valmistelevat hallituksen  
kokoukset ja työjärjestyksen. Hallitus 
arvioi puheenjohtajansa johdolla työs-
kentelytapojaan kerran vuodessa.

 
Kokouskäytäntö ja 
päätöksenteko
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n hal-
litus kokoontuu keskimäärin kuusi ker-
taa vuodessa. Vuonna 2006 hallitus 
kokoontui kuusi kertaa. Hallituksen 
jäsenten keskimääräinen osallistumis-
prosentti hallituksen kokouksiin oli 81 
prosenttia vuonna 2006.

Valiokunnat
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:llä ei 
ole erillisiä valiokuntia. Yhtiön konserni-
rakenne ja koko huomioon ottaen yhtiön 
hallitus ei pidä valiokuntia tarpeellisina.

Toimitusjohtaja
Yhtiön toimitusjohtajan nimittää halli-
tus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön opera-
tiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä 
sekä sisäisestä valvonnasta hallituksen 
antamien ohjeiden ja määräysten mu-
kaisesti yhteistyössä toimialajohtajien 
kanssa. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:
n toimitusjohtajana on toiminut vuodes-
ta 2000 lähtien Raimo Puustinen, joka 
toimii myös Kauppahuone Laakkonen 
Oy:n rahoitusjohtajana. Pohjois-Karja-
lan Kirjapaino Oyj:n toimitusjohtajan 
tehtävästä Raimo Puustisen rahapalkka 
luontaisetuineen vuonna 2006 oli 148 
621,26 euroa.  Toimitusjohtajan kanssa 
ei ole sopimusta eläkkeellesiirtymisiästä 
eikä lakisääteistä eläketurvaa paremmis-
ta eläke-etuuksista.

Johtoryhmä
Pohjois-Karjalan Kirjapaino –konsernin 
liiketoiminta on jaettu edellä kerrotun 
konsernirakenteen mukaisesti vastuu-
alueisiin, joiden vastuuhenkilöt muo-
dostavat yhtiön johtoryhmän. Yhtiön 

Yhtiöjärjestyksessä ei ole asetettu hal-
lituksen jäsenille yläikärajaa, rajoitettu 
jäsenten toimikausien lukumäärää eikä 
muullakaan tavalla rajoitettu yhtiökoko-
uksen päätösvaltaa hallituksen jäsenten 
valinnassa. Hallitus valitsee keskuudes-
taan puheenjohtajan ja varapuheenjoh-
tajan. 

Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n var-
sinainen yhtiökokous 7.4.2006 päätti  
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi 
seitsemän. Yhtiön hallituksen jäseniksi 
valittiin Yrjö Laakkonen, Jyrki Laakko-
nen, Hannu Laakkonen, Reetta Laakko-
nen, Juha Mäkihonko, Paavo Pelkonen ja 
Väinö H. Broman. Hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin hallituksen järjestäy-
tymiskokouksessa Yrjö Laakkonen ja va-
rapuheenjohtajaksi Jyrki Laakkonen.

Yhtiön hallinto ja hallituksen kokoon-
pano perustuvat vahvaan omistajaoh-
jaukseen, joten yhtiön hallitus koostuu 
suurelta osin pääomistajista. Yhtiöstä ja 
merkittävistä osakkeenomistajista riippu-
mattomia hallituksen jäseniä ovat Paavo 
Pelkonen ja Väinö H. Broman.

Yhtiön tärkeimmissä liiketoimintaa har-
joittavissa tytäryhtiöissä (Sanomalehti 
Karjalainen Oy, PunaMusta Oy ja Pa-
perityö Oy) toimii hallituksen puheen-
johtajana Yrjö Laakkonen ja varapu-
heenjohtajana Jyrki Laakkonen. Näiden 
yhtiöiden hallitukset koostuvat muutoin 
pääosin yhtiön johtoryhmän jäsenistä.

Hallituksen tehtävät  
ja vastuu
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja 
toiminnan asianmukaisesta järjestämi-
sestä. Hallituksen tehtävät määräytyvät 
osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä 
hallitukselle määritellyistä tehtävistä. 

johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja 
Raimo Puustinen, lehtitoimialan johtaja 
ja Sanomalehti Karjalainen Oy:n toimi-
tusjohtaja päätoimittaja Pekka Mervola, 
kirja- ja tarrapainot –toimialan johtaja 
ja PunaMusta Oy:n toimitusjohtaja Jari 
Avellan, tekninen johtaja Lasse Miettinen 
ja talousjohtaja Marjut Kurvinen. Yhtiön 
ja tytäryhtiöiden hallitusten päätösten 
puitteissa yhtiön johtoryhmän jäsenet 
suunnittelevat, toteuttavat ja valvovat 
toimitusjohtajan johdolla yhtiön liike-
toimintoja, taloutta, henkilöstöhallintoa, 
investointeja, tietojärjestelmiä, riskien-
hallintaa, sisäistä valvontaa, sopimuksia, 
markkinointia ja viestintää. 

Palkkiot ja muut 
etuisuudet
Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään 
vuosittain yhtiökokouksessa. Yhtiökoko-
us 7.4.2006 päätti hallituksen puheen-
johtajan vuosipalkkioksi 50 000 euroa, 
varapuheenjohtajan vuosipalkkio on 20 
000 euroa ja hallituksen jäsenen vuosi-
palkkio on 10 000 euroa.

Yhtiössä ei ole käytössä osake- eikä osa-
kejohdannaisia palkitsemisjärjestelmiä. 
Yhtiössä ei ole ollut vakiintuneita johdon 
ja henkilökunnan palkitsemiskäytäntöjä. 
Yhtiön hallitus on päättänyt lähteä kehit-
tämään tulos-/voittopalkkiojärjestelmää, 
jonka periaatteista päätetään vuoden 
2007 aikana.

Tilintarkastus  
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n yh-
tiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on kak-
si varsinaista tilintarkastajaa sekä heillä 
kaksi varamiestä. Yhtiössä voi olla vain 
yksi tilintarkastaja, jos täksi valitaan 
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KHT-yhteisö. Tilintarkastajat valitaan 
tilikaudeksi kerrallaan. Pohjois-Karja-
lan Kirjapaino Oyj:n varsinaisena tilin-
tarkastajana toimii KHT-yhteisö Ernst 
& Young Oy, päävastuullisena tilintar-
kastajana KHT Eero Huusko. Pohjois-
Karjalan Kirjapaino -konserni maksoi 
vuonna 2006 Ernst & Young Oy:lle 
palkkioita yhteensä 103 030,17 euroa, 
josta 65 453,46 euroa perustui tilintar-
kastukseen ja 37 576,71 euroa muihin 
Ernst Young Oy:ltä hankittuihin palve-
luihin.

Tilintarkastaja vastaa lakisääteisestä tilin-
tarkastuksesta kaikissa konserniyhtiöissä. 
Yhtiön hallitus tapaa tilintarkastajan vä-
hintään kerran vuodessa, yleensä halli-
tuksen tilinpäätöskokouksessa. Hallituk-
sen puheenjohtaja tapaa tilintarkastajaa 
useammin vuoden aikana.

Raportointi
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n ta-
loudellisten tavoitteiden toteutumista 
seurataan koko konsernin kattavalla ta-
loudellisella raportoinnilla. Raportointi 
käsittää yhtiökohtaisten raporttien lisäksi 
sekä liiketoiminta-alueiden että konser-
nitason raportoinnin. Konsernin tulosra-
portit laaditaan kuukausittain. Rahoitus-
asemaa ja arvopaperisalkkua seurataan 
tarpeen mukaan päivittäin.

Sisäinen valvonta ja 
riskien hallinta
Konsernirakenteen mukaisesti konser-
nin taloushallinto ja rahoitus hoidetaan 
pääosin emoyhtiössä ja liiketoiminnat 
omissa yhtiöissään. Siten emoyhtiön 
toimitusjohtaja toteuttaa keskeisesti 
konsernin sisäistä valvontaa ja riskien 
hallintaa emoyhtiön organisaation ja 
yhtiöiden tietojärjestelmien sekä ra-
portoinnin avulla. Tärkeimpien liike-
toimintaa harjoittavien tytäryhtiöiden 
hallituksia johtaa Yrjö Laakkonen, joten 

omistajaohjaus ja –valvonta ulottuvat 
yhtiön liiketoimintoihin saakka.

Yhtiön riskien hallintaan kuuluu eri toi-
mintoihin liittyviä käytäntöjä sekä ohjei-
ta, joiden noudattamista seurataan. Eril-
listä sisäisen tarkastuksen organisaatiota 
ei ole katsottu tarpeelliseksi.

Sisäpiirihallinto
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:n si-
säpiiriohjeistus noudattaa Helsingin 
Pörssin sisäpiiriohjetta. Yhtiön julkiseen 
sisäpiirirekisteriin kuuluvat hallituksen 
jäsenet, toimitusjohtaja ja tilintarkas-
taja sekä lehtitoimialan johtaja, kirja-
painotoimialan johtaja, talousjohtaja 
ja hallituksen sihteeri. Pohjois-Karjalan 
Kirjapaino Oyj:n sisäpiiriläiset eivät si-
säpiiriohjeen mukaan saa käydä kaup-
paa yhtiön osakkeilla 21 päivää ennen 
yhtiön osavuosikatsauksen ja tilinpää-
töstiedotteen julkaisemista. 

Sisäpiirirekisteriä pidetään yhtiössä, rekis-
terin ylläpitämisestä vastaa yhtiön osake-
asioista vastaava henkilö. Sisäpiiriläisten 
omistustiedot löytyvät ajantasaisina yhti-
ön internetsivuilta www.pkkoyj.com. 

Pohjois-Karjalan  
Kirjapaino Oyj:n 
K-sarjan osakkeita 
koskeva lunastuslauseke
Yhtiön K-sarjan osakkeita koskee lu-
nastuslauseke. Jos K-sarjan osake 
siirtyy muulle kuin entiselle K-sarjan 
osakkeenomistajalle, on siirronsaajan 
viipymättä ilmoitettava siitä hallituksel-
le ja K-sarjan osakkeen omistajalla on 
oikeus lunastaa osake Pohjois-Karjalan 
Kirjapaino Oyj:n yhtiöjärjestyksestä il-
menevin ehdoin. Yhtiön tiedossa ei ole 
osakassopimuksia yhtiön äänivallan 
käytöstä tai osakkeiden luovutusrajoi-
tuksista.
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