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M

”  Uskomme, että lukeminen  
säilyttää asemansa  
suomalaisten hyvinvoinnin  
ja menestyksen perustana.”
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edia-alan kehitys jatkui vaikeana Suomessa myös 
vuonna 2014. Oman toimialamme, kirjojen ja aika-
kauslehtien kustantamisen liikevaihto jatkoi lasku-
aan jo neljättä vuotta. Kyseessä on suuri muutos-
prosessi, jossa lukeminen tapahtuu yhä useammin 
digitaalisessa ympäristössä ja kuluttajat haluavat 
sisältöjä sähköisessä muodossa. Tämä muutospro-
sessi on ajanut erityisesti painetun median kus-
tantajat suuriin vaikeuksiin. Sopeutuminen ja kan-
nattavuuden säilyttäminen on vaikeaa. Edessä on 
toimialan rakennemuutos kun ylikapasiteettia jou-
dutaan purkamaan ja kannattamattomia toiminto-
ja lopettamaan.

Otava-konserni on tähän mennessä selviy-
tynyt edellä mainitusta toimialan muutokses-
ta  kilpailijoita paremmin: liikevaihdon laskusta 
(2 %) huolimatta konsernin operatiivinen liikevoitto 
 (  37,1 M€)  ja tilikauden voitto (23,6 M€) säilyivät 
hyvällä tasolla ja omavaraisuus nousi ennätysta-
solle peräti        77,1 %:iin! Hyvistä tuloksista konser-
nin henkilökunnalle maksetaan yhtiökohtaisia tulos-
palkkioita.

Korkea omavaraisuus antaa mahdollisuuden osal-
listua tulossa oleviin yritysjärjestelyihin ja investoida 
uuteen kasvavaan toimialan ulkopuoliseen liiketoi-
mintaan. Otava-konserni tulee tästä syystä olemaan 
keskeinen toimija toimialan suuressa muutoksessa.

Vuonna 2014 toteutettiin hallituksen johdossa 
sukupolven vaihdos. Hallituksen uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin Henrik Ehrnrooth ja Olli  Reenpää 
siirtyi hallituksen varapuheenjohtajaksi. Näin toteu-
tettu sukupolvenvaihdos merkitsee, että hyvä 
yhteistyö omistajien kesken jatkuu, mikä yksityisis-
sä yhtiöissä on tärkeä menestymisen edellytys.

KONSERNILLA ON KAIKKI menestymiseen tar-
vittavat resurssit: ammattitaitoinen ja osaava hen-
kilöstö, vahva tase ja mahdollisuudet strategisesti 
tärkeisiin investointeihin ja ennen kaikkea innostu-
nut ja hyvä työilmapiiri sekä yhteisenä tavoitteena 
Otava-konsernin menestyminen pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2015 Kustannusosakeyhtiö Otava täyt-
tää 125 vuotta ja sitä tullaan juhlistamaan erilai-
sissa tilaisuuksissa vuoden aikana. Konsernin koko 
henkilökuntaa palkitaan erittäin sitoutuneesta ja 
hyvästä Otava-konsernin hyväksi tehdystä työstä 
ylimääräisellä palkkiolla.

VUOSI 2015 ON merkkivuosi myös toisessa mer-
kityksessä: vuonna 1815 ilmestyi Henrik  Renqvistin 
ensimmäinen julkaisu Yxi Sangen  Merkillinen 
 Historia Jumalan Hengen Suuresta Armotyöstä 
kolmen Judan tytärlapsukaisen tykönä. Näin alkoi 
200 vuotta sitten Renqvist-Reenpää -suvun kus-
tantajahistoria. Tarinasta julkaistaan maaliskuus-
sa 2015  Juhani Salokanteleen kirja Hengen paloa ja 
 painettua sanaa. 

Tämä pitkä historia kuvastaa Otavan omistaji-
en ja henkilökunnan sitoutuneisuutta kustannustoi-
mintaan, joka on tärkeä osa konsernin identiteettiä. 
Yhtä pitkällä aikavälillä katsomme myös tulevai-
suuteen ja uskomme, että lukeminen säilyttää ase-
mansa suomalaisten hyvinvoinnin ja menestyksen 
perustana.

Henrik Ehrnrooth
hallituksen puheenjohtaja 

Olli Reenpää
hallituksen varapuheenjohtaja

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

M
Vuosi 2014 ja  
tulevaisuuden näkymät
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KONSERNIRAKENNE

KONSERNIN liiketoiminta-alueet ovat 
kirjojen kustantaminen (Kirjat), kirjakaup-
pa (Kauppa), aikakauslehtien kustanta-
minen (Lehdet) ja Uudet liiketoiminnot. 
Toiminta alkoi vuonna 1890 perustetus-
sa Kustannusosakeyhtiö Otavassa, joka 
aloitti kirjapainotoiminnan 1908 ja aika-
kauslehtikustantamisen 1916 (Suomen 
Kuvalehti).

Otava on ollut perustamassa Otavame-
dia Oy:tä (1934, aiemmin Yhtyneet Kuva-
lehdet Oy) ja Suuri Suomalainen Kirjaker-
ho Oy:tä (1969). Konserni on kasvattanut 
verkkoliiketoimintaansa ostettuaan Plazan 
ja NettiX Oy:n vuonna 2006 sekä Amppa-
rit Oy:n vuonna 2012. Vuonna 2011 Ota-
va Oy osti Suomalainen Kirjakauppa Oy:n 
osakekannan.

Konsernin emoyhtiö on Otava Oy. Kon-
serni on yksityinen, itsenäinen, riippuma-
ton ja vakavarainen mediatalo.

Kirjat. 
Konsernin Kirjat-liiketoiminnan pääyhtiö 
on Kustannusosakeyhtiö Otava, joka on 
suurin kirjankustantaja Suomessa. Yhti-
ön toimialana on suomenkielisen kauno-

kirjallisuuden ja tietokirjojen sekä oppima-
teriaalien kustantaminen. Vuoden 2006 
alusta liiketoiminta-alueeseen on kuulu-
nut myös Like Kustannus Oy. Otava osti 
osake-enemmistön Kustannusosakeyhtiö 
Moreenista 31.12.2014. 

Otavan Kirjapaino Oy on monipuoli-
nen ja nykyaikainen kirjapaino ja sitomo, 
joka valmistaa kirjoja useille suomalaisille 
ja ulkomaalaisille kustantajille. Kirjapainon 
tuotantolaitokset sijaitsevat Keuruulla.

Kauppa. 
Suomalainen Kirjakauppa Oy harjoittaa 
kirjojen vähittäismyyntiä. Yhtiöllä on 58 
kirjamyymälää. Myymäläverkosto kattaa 
koko Suomen. Yhtiö on alan suurin toimi-
ja ja sillä on myös kirjojen verkkokauppa 
suomalainen.com.

Lehdet. 
Konsernin Lehdet-liiketoiminnan muo-
dostaa tytäryhtiöineen Otavamedia Oy, 
joka harjoittaa aikakaus- ja asiakasleh-
tien kustannus- ja julkaisutoimintaa 
sekä kirjakerhotoimintaa. Otavamedian 
Asiakas viestinnän toimipisteet sijaitsevat 

Helsingissä ja Turussa. Vuodesta 2011 lii-
ketoiminta-alueeseen on kuulunut DeCo 
Media Oy, joka on webcast- ja videotuo-
tantoyhtiö. Kirjakerhotoimintaa harjoite-
taan aputoiminimellä Suuri Suomalainen 
Kirjakerho.

Otavamedialla on aikakauslehtiliike-
toimintaa harjoittava tytäryhtiö Virossa 
(Ühinenud Ajakirjad AS). Vuodesta 2007 
alkaen liiketoiminta-alueeseen on kuulu-
nut myös Suomen Golfpiste Oy, joka yllä-
pitää golfpiste.com -portaalia ja kustan-
taa Golflehteä. Yhtiö fuusioitiin vuoden 
lopussa Otavamedia Oy:hyn. 

Uudet liiketoiminnot. 
Konsernin Uusiin liiketoimintoihin kuulu-
vat vuonna 2006 ostetut Plaza-portaali ja 
NettiX Oy. NettiX Oy:n lukuisat nettisi-
vustot toimivat sähköisinä markkinapaik-
koina, joista tunnetuimpia ovat nettiau-
to.com ja nettivene.com. Keväällä 2012 
NettiX Oy osti 65 % Ampparit Oy:n osa-
kekannasta. Yhtiö ylläpitää ampparit.com 
-uutissivustoa ja myy mediaseurantapal-
veluita.

Toiseksi suurin graafisen  
viestinnän kustantaja Suomessa.

Konsernirakenne 2014

Otava Oy

Kustannusosakeyhtiö Otava

Like Kustannus Oy

Kustannusosakeyhtiö Moreeni

Otavan Kirjapaino Oy

Suomalainen Kirjakauppa Oy Otavamedia Oy

DeCo Media Oy

Ühinenud Ajakirjad AS

NettiX Oy

Ampparit Oy

Lakiperintä Oy
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KONSERNI 2014  2013  2012  2011  2010
TULOS M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % 
           
Liikevaihto 296,0  301,9  314,7  260,3  223,3  
Operatiivinen liikevoitto (EBITA) 37,1 12,6 32,4 10,7 26,6 8,5 35,7 13,7 28,2 12,6 
Poistot konserniliikearvosta ja              
liiketoimintojen hankintamenoista 5,8 2,0 2,8 0,9 1,2 0,4 3,5 1,3 2,1 0,9 
Liikevoitto 31,6 10,7 30,1 10,0 25,9 8,2 29,7 11,4 26,5 11,9
Tulos ennen veroja 31,3 10,6 29,6 9,8 25,0 8,0 28,5 10,9 25,0 11,2
Tilikauden voitto 23,6 8,0 22,0 7,3 18,5 5,9 20,5 7,9 17,7 7,9 
                   
Tulorahoitus 36,3 12,3 32,1 10,6 26,4 8,4 28,9 11,1 24,8 11,1 
               
TASE JA KANNATTAVUUS              
              
Investoinnit 5,9  13,5  10,4  14,8  3,1  
Oma pääoma 165,6  150,3  134,6  121,9  113,8  
Pitkäaikainen vieras pääoma 2,0  13,7  13,0  24,7  20,9  
Lyhytaikainen vieras pääoma 69,1  62,9  81,6  82,4  65,9 
                   
Omavaraisuusaste %      77,1  72,8  64,8   59,4   63,9   
Sijoitetun pääoman tuotto % 18,6  18,0  15,9  19,4  18,4  
Oman pääoman tuotto % 15,0  15,5  14,6  17,5  16,5  
                   
Konsernin henkilöstö keskimäärin 1082  1178  1249  1010  915  
              
KIRJAT              
              
Liikevaihto 51,5  55,5  58,4  57,5  57,8  
Operatiivinen liikevoitto (EBITA) 5,8 11,3 6,3 11,3 8,9 15,1 9,4 16,4 8,6 14,8 
                   
Toimintavolyymit:             
Julkaistut uutuudet, nimikkeitä 597  666  722  677  670  
Uudet painokset, kpl 1011  1019  1345  1217  1009  
Myytyjä kirjoja, milj. kpl 4,4  5,0  5,4  5,5  5,8  
Kirjapainon tuotanto, milj. kpl 5,4  6,2  7,9  7,6  7,9  
              
KAUPPA *)              
              
Liikevaihto 106,7  106,3  106,5  105,6    
Operatiivinen liikevoitto (EBITA) 4,2 3,9 2,4 2,2 -1,9 -1,8 -1,4 -1,4   
                   
Toimintavolyymit:            
Asiakasmäärät, milj. henkilöä 5,8  5,7  6,0  6,1    
Myytyjä kirjoja, milj. kpl 4,6  5,1  4,7  4,5   
              
LEHDET              
              
Liikevaihto 137,8  143,6  154,6  163,4  163,3  
Operatiivinen liikevoitto (EBITA) 22,5 16,4 18,7 13,0 16,8 10,9 20,4 12,5 18,2 11,2
                 
Toimintavolyymit:              
Aikakauslehtinimikkeitä, kpl **) 111  107  108  131  98  
Lehtimyynti, vuosivolyymit, milj.kpl **) 35  35  40  44  45  
Myytyjä kirjoja (SSKK), milj. kpl 1,0  1,1  1,2  1,3  1,6

UUDET LIIKETOIMINNOT              
              
Liikevaihto 14,1  12,3  11,0  8,6  7,4  
Operatiivinen liikevoitto (EBITA) 7,6 53,6 6,5 53,1 5,4 49,6 3,7 42,7 3,0 41,2
            
*) vuoden 2011 luvut 12 kuukaudelta (Otava-konsernin luvuissa 1.10.2011 alkaen)              
**) yleisö-, asiakas- ja verkkolehdet              
              

              

              

              

2014
AVAINLUKU-

KEHITYS

AVAINLUVUT
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kirjat

kauppa

Otava ja Like kirjailijoineen 
olivat vahvasti läsnä 

Frankfurtin kirjamessuilla, 
jossa Suomi esiintyi 

messujen teemamaana. 

Otavan Kirjasäätiö jakoi 
apurahoja, kirjallisuus-
palkintoja ja avustuksia 
yhteensä yli 1.000.000 

euroa. Palkinnot ja niiden 
saajat: otavankirjasaatio.fi

Kirjataiteen vuoden 
kaunein kirja-palkinnon 

sai Lasse J. Laineen kirja 
Suomen luonto. 

Kjell Westön  
Kangastus 38 sai  

Pohjoismaiden  
Neuvoston kirjallisuus-

palkinnon.

Otavan Kirjapainolla on 
luotettavan kotimaisen toi-
mijan asema markkinoilla. 
Yhtiö on tärkeä osa Otava-
konsernin kirjatuotannon 

arvoketjua ja logistisia toi-
mintoja.

Reijo Mäen Cowboy, 
Anna-Leena Härkösen 

Kaikki oikein ja Enni Mus-
tosen Lapsenpiika olivat 

vuoden myydyimpiä koti-
maisia romaaneja.

Vahva panostus kirjakaup-
paa tukevaan tavaratuot-
teistoon onnistui hyvin ja 

myyntimme kasvoi selvästi 
lähes kaikkien tavaratuote-

segmenttien osalta.

Suomalaisen Kirjakaupan 
102. toimintavuosi 

haastavissa olosuhteissa 
oli onnistunut.

Strategian toteuttaminen 
merkitsi parempaa varas-

tonkiertoa ja varastoon 
sidotun 

pääoman tuottoa.

Pajtim Statovcin 
Kissani Jugoslavia voitti 

Helsingin Sanomien kirjalli-
suuspalkinnon, joka myön-
netään vuoden parhaalle 

esikoisteokselle.

Ruotsalaisen 
kirjailijakaksikon Erik Axl 
Sundin tummasävyinen 
Varistyttö –trilogia oli 

vuoden käännösjännäri-
tapaus.

Suunniteltuja myymäläin-
vestointeja jatkettiin uudis-
tamalla vuoden aikana 10 

myymälää.

Ari Mennanderin Teemu – 
näyttävästi kuvitettu 

elämäkerta jääkiekkole-
genda Teemu Selänteestä 
– on viime vuosikymmen-
ten myydyin suomalainen 

urheilukirja.

Verkkokaupan ja myymä-
löiden toimintojen 

sujuvuuden parantamisek-
si tehty työ paransi verk-

kokaupan 
kannattavuutta. 

Onnistuneen myyntityön 
tuloksena markkinaosuus 

kasvoi.

Vuosi 
2014
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uudet 
liike-

toiminnot

lehdet

DeCo Media voitti World-
Media-festivaalilta Gold 

Award, Magic Eye ja Grand 
Award –palkinnot NCClle 

tuotetulla ”A Second 
Chance” video-ohjelmalla. 

Asiakasviestintä sai kak-
si voittoa (Overall Design, 

Metsä Board Magazine 
sekä Use of Photography, 
IssueX-lehti) ja kaksi kun-
niamainintaa kansainväli-

sessä FOLIO-kisassa. 
Suomen Kuvalehden uusi 

digipalvelu vakiinnutti  
lukijakuntaansa ja palve-

lun kävijämäärät kasvoivat. 
Tekniikan Maailman ja  
Erä-lehden digipalvelut 

uudistuivat. 

Amppareiden mediaseu-
rantapalvelu Witpik  uudis-
tettiin kokonaisvaltaisesti. 

Nettix Oy on sähköisen 
kaupankäyntiin liittyvien 
kontaktien välittämisessä 
moottoritoimialalla selvä 

markkinajohtaja.

Seuran ja yli 100-vuotiaan 
Metsästyksen ja Kalastuksen 

sekä Maalla-lehden 
tilausmyynnit kääntyivät 

plussalle. 

Ellit.fi tuli osaksi 
Anna-brändiä. Anna&Ellit 

tavoittaa viikossa lähes 
puoli miljoonaa lifesty-

le-aiheista kiinnostunutta 
ihmistä. 

Otava-konserni on Suomen 

viidenneksi suurin toimija 

verkossa.

Suomen suurin autojen 
markkinapaikka Nettiau-

to.com rikkoi miljoonan eri 
selaimen rajan.

Kattavien verkko-

medioittemme ansiosta 

tavoitimme säännöllisesti 

yli 2,7 miljoona eri kävijää 

kuukaudessa. 

Toimitukset organisoitiin 
lehtiperheiksi. Kuluttaja-

asiakkuuksissa ja Asiakas-
viestinnässä toteutettiin 

organisaatiomuutos. 

Yhteistyösopimus 
Suomen Golfliiton 

kanssa astui voimaan 
vuoden 2014 alusta. 

80-vuotias Seura, 
70-vuotias Koululainen ja 
10-vuotias Maalla-lehti 
viettivät merkkivuosia. 
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edia-alan toimintaa Suomessa hankaloittavat edel-
leen epävarma taloudellinen tilanne ja sen muka-
naan tuomat vaikeudet. Kotimaisen teollisuuden kil-
pailukyvyn heikkeneminen ja jatkuvat työpaikkojen 
vähennykset luovat epävarmuutta kuluttajien mie-
liin. Markkinointiviestinnän panostukset hiipuvat ja 
mediakäytön muutosvauhti kiihtyy. Kasvua perin-
teisessä mediassa ei ole näköpiirissä ja haasteena 
viestintäyhtiöissä on myös kannattavuuden säilyt-
täminen. Alan tulevaisuuden kannalta toimintojen 
tiivistäminen ja yhdistäminen on todennäköisin tie 
menestykseen.

OTAVA-KONSERNI KOOSTUU neljästä liiketoi-
minta-alueesta: Kirjat, Kauppa, Lehdet ja Uudet lii-
ketoiminnot. Konsernin liikevaihto laski vuonna 
2014, mutta kannattavuus säilyi hyvänä. Liiketoi-
minta-alueista Kauppa ja Uudet liiketoiminnot kas-
vattivat liikevaihtoaan. 

Kirjat-liiketoiminta-alueen, johon kuuluvat Kus-
tannusosakeyhtiö Otava, Like Kustannus Oy sekä 
Otavan Kirjapaino Oy, liikevaihto laski kirjamarkki-
noiden supistuessa. Oppimateriaalien tulos oli toi-
mintavuonna hyvä, mutta yleiselle kirjallisuudelle 
vuosi oli vaikea. Huolimatta toimintamallien uudis-
tamisesta ja organisaation supistamisesta Kirjapai-
non liiketulos oli kaventuneen kysynnän ja laskenei-
den myyntihintojen vuoksi selvästi tappiollinen. 

Suomalaisen Kirjakaupan liikevaihto kasvoi ja 
tulosta voidaan pitää haastaviin olosuhteisiin näh-
den mainiona. Tavoitteisiin päästiin myynnin ja 
markkinoinnin toimintoja tehostamalla, tuoteseg-
mentteihin panostamalla, myymälöitä uudistamalla 
ja verkkokaupan sujuvuutta parantamalla.

Lehdet-liiketoiminta-alueen, joka on liikevaihdol-
taan ja henkilöstöltään konsernin suurin, liikevaih-

to pieneni kuluneena vuonna. Yleisen taloudellisen 
tilanteen myötä myös taistelu aikakauslehtien levik-
kien ja mediamyynnin laskua vastaan hankaloitui. 
Otavamedian kannattavuus säilyi kuitenkin oivalli-
sena, ja vaikka lehtimyynnin volyymi laski, oli etu-
asiakkaiden määrä edelleen korkea.

Uudet liiketoiminnot menestyi niin liikevaihdon 
kuin tuloksenkin mittapuulla. Otavamedian verk-
kopalveluiden ja lehtien digitaalisten palveluiden 
kehittäminen olivat liiketoiminta-alueen onnistu-
neet perustoiminnot. NettiX Oy:n selvä johtoasema 
moottorialan sähköisissä markkinapaikoissa vah-
vistui. 

MEDIAN MURROS LAAJENEE ja viestintäyh-
tiöiden kamppailu kasvun saamiseksi jatkuu. Alaa 
kuristavat ympäristötekijät ja vaadittavat suuret 
muutokset toimintatavoissa haastavat myös Ota-
van. Konsernimme mahdollisuudet selviytyä voit-
tajana ja menestyä perustuvat osaavaan ja sitou-
tuneeseen henkilöstöön. Lisäksi yhtiön hyvät 
investointimahdollisuudet ja ennätystasolla oleva 
omavaraisuus rakentavat vankan kivijalan tulevai-
suuden vaatimuksiin vastaamiseksi. 

Alexander Lindholm
Otava Oy:n toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

M
Kamppailu kasvusta jatkuu

”  Vaadittavat suuret  
muutokset toimintatavoissa 
haastavat myös Otavan.”
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KONSERNISSAMME tehdään pitkäjän-
teistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta työ-
tä. Koko historiamme ajan toimintaamme 
ovat ohjanneet pitkäjänteinen, suomalai-
nen ja suomenkielinen kustannustoimin-
ta sekä suomalaisen kulttuurin ja kielen 
vaaliminen. Otavalaisuus merkitsee lojaa-
lia suhtautumista, henkilökohtaista sitou-
tumista yhtiöön ja yhdessä asetettuihin 
tavoitteisiin sekä osallistumista työyhtei-
sön kehittämiseen. 

Henkilöstö
Vuonna 2014 yhtenäistimme konsernim-
me yhtiöiden henkilöstöpolitiikat eli ne 
periaatteet, joilla ylläpidämme ja paran-
namme henkilöstön hyvinvointia ja seu-
raamme eri toimenpiteiden vaikuttavuut-
ta. Otava-konsernin arvot - vastuullisuus, 
laatu, rohkeus ja läheisyys - ohjaavat 
näiden periaatteiden toteuttamista. 

Tavoitteenamme on henkilöstön hyvin-
voinnin ja työn ilon lisääminen suunni-
telmallisella kehittämisellä. Kannustam-
me esimiehiä ja työntekijöitä kehittämään 
osaamistaan erityisten ohjelmien ja val-
mennusten avulla.  

Yhtenä hyvinvoinnin mittarina toimii 
vuosittainen henkilöstökysely, joka toteu-
tettiin maaliskuussa 2014. Konsernitason 
tulosten yleistaso oli hyvä ja vastauspro-
sentti erinomainen 82,5 % (2012: 77,1).  

Hyvä johtajuus
Jokaisella työntekijällämme on oikeus 
hyvään johtajuuteen. Yhtiön johtaminen 
ja esimiestyö on ammattitaitoista, tasa-
puolista, oikeudenmukaista ja henkilöstöä 
arvostavaa. Yhtiössä pyritään ehdotto-
maan tasa-arvoon työntekijöiden kesken. 
Laadimme vuosittain tasa-arvosuunnitel-
man, jonka tavoite on edistää sukupuol-

Arvokasta työtä

Suomalaisena perheyrityksenä 
haluamme edistää ympäröivän  
yhteisön hyvinvointia. 

ten ja eri-ikäisten tasa-arvoa työyhteisös-
sämme. 

Osaaminen
Osaamisen kehittämisen tavoitteena on, 
että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen 
yhtiön strategian toteuttamiseksi. Lehdet-
liiketoiminta-alueella  organisoimme toimi-
tukset lehtiperheiksi sekä toteutimme orga-
nisaatiomuutoksen Kuluttaja-asiakkuuksissa 
ja Asiakasviestinnässä. Esimiehiä ja työryh-
miä tuettiin tässä muutoksessa. Digime-
diataidot toimitustyössä -koulutusohjelma 
toteutettiin vuonna 2014 jo viidettä kertaa. 

Kirjat-liiketoiminta-alueella panostet-
tiin digitaalisen osaamisen kehittämiseen 
ja uusien toimintamallien, työtapojen ja 
tehtäväkuvien mukaisen osaamisen kehit-
tämiseen. 

Kauppa-liiketoiminta-alueella keskityt-
tiin myymälähenkilökunnan palveluosaa-
misen ja asiakaskokemuksen laadun kehit-
tämiseen. Lisäksi käynnistettiin esimiehille 
ja asiantuntijoille tehtävä henkilökohtaisen 
toiminnan arviointi (360) sekä niihin liitty-
vät kehittämissuunnitelmat. 

Vastuullisuustyömme
Vuoden aikana olemme jatkaneet vastuul-
lisuustyötä eri osa-alueilla. Lehdissämme 
mediakasvatus ja kestävä elämäntapa oli-
vat esillä. Kirjakaupassa siirryttiin maksul-
lisiin muovikasseihin ja osa tuotoista lah-
joitetaan Saimaannorpan suojeluun. 

Yhteiskunta
Otava-konserni haluaa toiminnallaan edis-
tää kotimaista talouskehitystä. Konsernin 
ostoja ohjaava säännöstö linjaa, että muu-
ten tasaväkisessä tilanteessa hankinnat 

OTAVA-KONSERNIN TOIMINNASTA SYNTYVÄ  
TALOUDELLINEN HYÖTY ERI SIDOSRYHMILLE:

2014 (T ) 2013 (T )

Tuotot; liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot 300 001 305 477
Tavaran- ja palveluntoimittajat; ostetut  
tavarat, materiaalit ja palvelut, liiketoiminnan 
muut tuotot, investoinnit

– 197 682 – 2  1  5 1  2 5

Luotu lisäarvo  102 319  90 352

  
LISÄARVON JAKAMINEN:  

Työntekijät; palkat, palkkiot, sosiaalikulut – 63 633 – 64 206
Luotonantajat; nettorahoitustuotto/-kulu – 293 – 543
Omistajat; osinko – 6  808 – 6 333
Julkinen sektori; tulo-, kiinteistö- ja arpajaisvero – 7 902 – 7 763
Jätetty liiketoiminnan kehittämiseen  23 683 11 507

HENKILÖSTÖ JA VASTUULLISUUS
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ratkaistaan kotimaisen, perheomisteisen 
ja yritysvastuustaan hyvin huolehtivan tar-
joajan eduksi. Kaikilla lehdillämme ja pai-
nossamme tehdyillä kirjoilla on Suomalai-
sen Työn Liiton Avainlipputunnus.

Kustantajan mediakasvatusvastuuseen 
panostettiin Koululainen-lehden alakou-
luille tarjoamien mediataitopajojen myö-
tä. Lehti järjesti myös Reilu luokka -kil-
pailun jo 15. kerran. Tällä kertaa teemana 
oli hyvinvointi, ja kilpailuun pystyi osal-
listumaan myös yksilösarjassa. Vuonna 
2014 Lukeminen on pääasia -kampanja 
jatkui neljättä vuotta. Konsernin perin-
teikkäin hyväntekeväisyyskohde on vuon-
na 1938 perustettu Kotilieden Kummi-
kerho ry. Yhteistyö Pelastakaa Lapset 
ry:n kanssa on jatkunut jo yli 15 vuotta. 
Vuonna 2014 konsernin eri yhtiöt tuki-
vat Pelastakaa Lapset ry.:n Eväitä elämälle 
-ohjelmaa, sekä toteuttivat Eläköön  lapsi! 
–kampanjan. 

Ympäristö
Perheyrityksenä Otava-konserni haluaa 
huolehtia yrityksestä ja ympäristöstä niin, 
että ne siirtyvät hyvässä kunnossa seuraa-
ville sukupolville. Ympäristövastuumme 
keskeiset kohteet ovat:
⚫  Ympäristöasioiden hyvä hoitaminen 

omissa toimipisteissämme ja arkipäi-
vän työssä

⚫  Paperin kulutus ja hankinta
⚫  Tuotteiden energiatehokkuus

Toimistojen paperinkulutusta on 
vähennetty mm. optimoimalla tulostusta, 
lajittelemalla ja kierrättämällä. Tänä vuon-
na olemme onnistuneet pienentämään 
toimisto- ja keräyspaperin määrää toimis-

toillamme yli 50 % viime vuoteen verrat-
tuna. 

Aikakauslehtiin ja kirjoihin käy timme 
vuonna 2014 noin 8 700 tonnia pa peria, 
josta joutsenmerkkikelpoisen paperin 
osuus oli 93 %. Lehtemme painetaan aika-
kauslehtipainoissa, joilla kaikilla on Jout-
senmerkin käyttöoikeus tai sertifioitu laa-
tujärjestelmä.

Otavan Kirjapainon ympäristötyön 
perustana on ISO 14001 –ympäristöjär-
jestelmä. Kirjapainon puun alkuperän seu-
rantajärjestelmä on sertifioitu FSC™- ja 
PEFC-standardien mukaisesti. Otavan Kir-
japainossa valmistetut kirjat voidaan mer-
kitä Joutsenmerkillä.

Mittaamme ja seuraamme energian 
kulutusta systemaattisesti ja pyrimme jat-
kuvasti parantamaan energiatehokkuut-
ta. Vuonna 2014 selvitimme hiilijalan-
jälkemme, jota ryhdymme seuraamaan. 
Käyttämämme sähköenergia on tuotettu 
vesivoimalla. Koko konsernin käyttämäs-
tä energiasta uusiutuvan energian osuus 
oli 67,2 % vuonna 2014 (66,6 % vuonna 
2013). Loppuvuodesta aloitimme vastuul-
lisuusstrategian päivitystyön, jonka pää-
määränä on tehostaa ja selventää vastuul-
lisuustyötämme edelleen.

Talous
Otava-konsernin taloudellisen vastuun 
perusta on kannattava liiketoiminta, joka 
takaa jatkuvuuden ja turvaa investoinnit 
ja työpaikat. Liiketoimintaamme ohjaavia 
periaatteita ovat vakaus ja taloudellisen 
hyvinvoinnin luominen yli sukupolvien. 
Perheyhtiönä emme tavoittele pikavoit-
toja, vaan strategiamme tavoitteena on 
tuottaa arvoa pitkällä aikavälillä.

HENKILÖKUNNASTA naisia oli 72 
prosenttia ja miehiä 28 prosenttia. 
Keskimääräinen ikä oli 42,6 vuotta 
ja keskimääräinen työsuhteen kesto 
noin 11 vuotta. 

OTAVA-KONSERNISSA  työskenteli 
vuonna 2014 1 082 henkilöä, joista 
Suomessa 1 059: 

KIRJAT .................................................242
KAUPPA............................................... 378 
LEHDET................................................ 404
UUDET LIIKETOIMINNOT................ 19
EMOYHTIÖ...........................................39

henkilöstö
31.12.2014 

72%

28%
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KONSERNIN ORGANISAATIO

Hallitus
Puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth

Talous ja hallinto
Talous– ja hallintojohtaja  
Ora Lyytikäinen*

Tietohallinto
Tietohallintojohtaja 
Maarit Laakkonen

Otava Oy
Toimitusjohtaja Alexander Lindholm*

Kauppa
Timo Kopra*

Suomalainen  
Kirjakauppa Oy
Toimitusjohtaja  
Timo Kopra

Ostot  
Reetta-Liisa Pikkola
Myynti  
Mervi Jäntti 
Talous ja hallinto  
Pirjo Hämäläinen

Lehdet
Pekka Harju*

Otavamedia Oy
Toimitusjohtaja  
Pekka Harju

Julkaisuyksikkö 1  
Katriina Kaarre
Julkaisuyksikkö 2   
Tarja Hurme
Asiakasviestintä 
Marjatta Leino
Kuluttajamyynti ja 
-markkinointi 
Eija Männistö ja  
Markus Rouhiainen
Mediamyynti  
Tomi Takanen
Taloushallinto   
Antti Lahtinen
Asiakaspalvelu ja  
henkilöstö 
Anne Mantila
Visualistiryhmä   
Päivi Laakso
Kuvaryhmä   
Tarja Hurme

DeCo Media Oy
Tomi Takanen

Ühinenud Ajakirjad AS
Toimitusjohtaja 
Marko Tamme

Kirjat
Pasi Vainio*

Kustannusosakeyhtiö Otava
Toimitusjohtaja  
Pasi Vainio

Yleinen kirjallisuus   
Minna Castrén
Oppimateriaalit   
Teuvo Sankila   
Markkinointi   
Maija Kuusi
Taloushallinto 
Arto Tuokko

Like Kustannus Oy  
Päivi Paappanen 

Kustannusosakeyhtiö
Moreeni 
Pasi Vainio 

Otavan Kirjapaino Oy
Toimitusjohtaja 
Matti Uuttu

Työvaliokunta
Puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth

Olli Reenpää
Eero Broman

Alexander Lindholm
Pasi Vainio
Timo Kopra
Pekka Harju

Sihteeri Ora Lyytikäinen

Uudet liiketoiminnot
Jaakko Haapakangas

Plaza
Jaakko Haapakangas 

NettiX Oy 
Veli-Matti Vänninmaja

Ampparit Oy
Toimitusjohtaja
Petteri Hannonen

Konsernin organisaatio 1.1.2015

*Konsernin johtoryhmän jäsen



17,4 %
kirjat

liikevaihto       M€
2014 51,5
2013 55,5

liikevoitto (EBITA) M€
2014 5,8
2013 6,3

henkilöstö       hlö
2014 242
2013 262

avainluvut 

2014

LIIKETOIMINNAN OSUUS 
KONSERNIN  
LIIKEVAIHDOSTA
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” Teemu-kirjasta tuli viime vuosi-
kymmenten myydyin suomalainen 
urheilukirja.”
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leinen taloustilanne ja kirjamarkkinoiden lasku hei-
jastuivat myös Otavan myyntiin ja liikevaihtoon. 
Oppimateriaaleissa Otava vahvisti markkina-ase-
maansa peruskoulussa, kun taas lukiossa kierrä-
tyksen kasvu vaikutti uutuusmyyntiin. Yleisessä 
kirjallisuudessa suurin myynnin pudotus oli kau-
nokirjallisuudessa. Yleisten tietokirjojen myynnis-
sä päästiin ilahduttavasti kasvuun. Sähkökirjojen 
myynti kasvoi myös, mutta kokonaisuudessaan se 
on edelleen vaatimatonta.

Ari Mennanderin Teemu – näyttävästi kuvitet-
tu elämäkerta jääkiekkolegenda Teemu  Selänteestä 
– julkaistiin ennennäkemättömän mediahuomion 
saattelemana. Noin 77 000 kappaleen myynnillä 
kirjasta tuli viime vuosikymmenten myydyin suo-
malainen urheilukirja. Myyntimenestykseksi nou-
si myös Katri Helenan mietelausekirja  Taivaan 
tie. Minna Maijalan Herkkä, hellä, hehkuvainen 
oli  Tieto-Finlandia-ehdokas. Markku Jokisipilän 
 Punakone ja vaahteranlehti oli Kanava-tietokirjapal-
kintoehdokkaana. Suomen suosituin tietokirja Mitä 
Missä Milloin ilmestyi jo 65. kerran. Vuoden vii-
meisinä päivinä julkaistiin 1908 ensimmäisen ker-
ran ilmestynyt henkilöhakemisto Kuka Kukin On 
2015.

LASTEN- JA NUORTENKIRJOISSA myynti-
menestyksiksi nousivat Mauri Kunnaksen Herra 
 Hakkaraisen hauskat harrastukset, Aino  Havukaisen 
ja Sami Toivosen Tatu ja Patu, syömään,   Lasse 
J.  Laineen ja Iiris Kalliolan Suomen lasten retkei-
lyopas, sekä käännöskirjoista Veronica Rothin 
 Outolintu-sarja. 

Kaunokirjallisuuden vuotta leimasi poikkeuksel-
lisen vahva uusien kirjailijoiden esiinmarssi. Pajtim 
Statovcin Kissani Jugoslavia voitti Helsingin Sano-
mien kirjallisuuspalkinnon, joka myönnetään vuo-
den parhaalle esikoisteokselle. Yli 10 000 kappaleen 
myynnillä romaani nousi myyntimenestykseksi Suo-
messa, ja kirjan kustannusoikeudet myytiin vuoden 
2014 puolella kahdeksaan maahan.  Antti  Holman 
esikoisromaani Järjestäjä ja Kaj  Kajanderin esikois-
runokokoelma Supersäikeet olivat myös  Helsingin 

Sanomien kirjallisuuspalkintoehdokkaina.  Sirpa 
 Kähkösen Graniittimies ja Olli Jalosen Miehiä ja 
ihmisiä olivat Finlandia-palkintoehdokkaina. Kjell 
Westön Kangastus 38 sai Pohjoismaiden Neuvoston 
kirjallisuuspalkinnon. 

Otavan oppimateriaaliliiketoiminta säilyi vuon-
na 2014 edellisen vuoden tasolla yleisestä talousti-
lanteesta huolimatta. Oppimateriaalien tekemiseen 
panostettiin vahvasti ja työtä ohjasi vuoden 2016 
opetussuunnitelmauudistuksen tähtäävien tuottei-
den valmistaminen. Otava toimii aktiivisena oppi-
materiaalien kehittäjänä. Digitaalisuuden osuus 
oppimateriaalien julkaisemisessa on noussut tasai-
sesti ja vuonna 2014 lähes kaikki opettajille tarjot-
tavat aineistot ovat saatavana sähköisinä. Lukiossa 
oppilaille on tarjolla pakolliset kurssit digitaalisina ja 
perusopetuksen osalta seuraava iso uudistus kos-
kee digitaalisia tehtäväkirjoja. Opettajat ovat otta-
neet erityisen hyvin vastaan oppimateriaaleihin 
liittyvät sähköiset opetusaineistot, joiden myynti 
kasvoi merkittävästi vuonna 2014. 

VUONNA 2014 LIKEN MYYNTI kasvoi 10 pro-
senttia, mikä on nykyisessä markkinatilanteessa 
hyvä saavutus. Kotimaisessa kaunokirjallisuudessa 
Rosa Liksomin lyhytproosakokoelmaa  Väliaikainen 
myytiin kolme painosta, ja Asko  Sahlbergin Yö 
 nielee päivät oli suuri arvostelumenestys. Suo-
mennetussa kaunokirjallisuudessa Jens Lapiduksen 
 Vip-huone pysyi bestsellerlistalla ilmestymisestään 
lähtien aina vuoden loppuun saakka. Tietokirjalli-
suuden suuri tapaus oli Peter von Baghin postuu-
misti julkaistu Muisteja. Musiikkikirjoissa myyn-
timenestyksiksi nousivat Ari Väntäsen  Apulanta 
– Kaikki yhdestä pahasta ja Viljami Puustisen 
Kingston Wall – Petri Wallin saaga. Sarjakuvissa 
kasvatettiin nimikemäärää tuntuvasti. Marja Björk 
sai Nuori Aleksis -palkinnon romaanistaan Poika ja 
Jouni Tossavainen Savonia-palkinnon romaanistaan 
New Yorkin  Lentävä suomalainen. 

Pasi Vainio
Kustannusosakeyhtiö Otavan toimitusjohtaja

KIRJAT-LIIKETOIMINTA

Y
Uusien kirjailijoiden 
esiinmarssi
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JÄNNITYS PERUSTUU EPÄTIETOON. 

Lukijaa jännittää, koska hän ei tiedä, mitä 
tarinassa tapahtuu seuraavaksi. Kirjan 
henkilöihin syntynyt tunneside saa luki-
jan kiinnostumaan heidän kohtalostaan. 
Suomen kirjallisuuden grand old manin, 
 Stig-Björn Nybergin mukaan ihmiset ovat 
aina halunneet lukea kauhutarinoita ja jän-
nityskertomuksia. 

”Homeroksen Odysseia on tästä hyvä 
esimerkki. Kun itse vietämme rauhallis-
ta elämää, haluamme ehkä jännittävien 
kertomusten kautta kokea jotain sellaista 
mitä vain mielikuvitus voi tuottaa.” 

Stig-Björn Nyberg on Akateemisen kir-
jakaupan pitkäaikainen johtaja ja nykyinen 
Helsingin kirjamessujen ohjelmajohtaja. 

Mikä varjoihin jää
Kirjailija Kati Hiekkapellosta kysymys 
pahuuden kiinnostavuudesta on mielen-
kiintoinen. 

”Pahuutta kun on maailmassa aivan 
riittävästi. Rikoskirjallisuudessa paha saa 
kuitenkin yleensä palkkansa, ja murhaaja 
jää kiinni. Todellisuus puolestaan harvoin 
tuo mitään helpotusta.”

 Juuri tähän helpotukseen perustuval-
la katarsiksella onkin perusteltu jännitys-
kirjojen suosiota. Aristoteleen runousopin 
mukaan tragediasta saatava nautinto ei ole 
väkivallasta nauttimista. Tragedia herättää 
sääliä ja pelkoa – niitä tunteita, joita väki-
vallan kohde tuntee – ja siten johtaa kat-
sojan väkivaltaisten tunteiden puhdistu-
miseen. 

Kirjailija Antti Tuomaisen mielestä meis-
sä jokaisessa oleva pimeä puoli kiehtoo. 

”Ihmiset tunnistavat ja ehkä pelkäävät-
kin sitä, että meissä jokaisessa on aika pal-
jon mikä jää varjoihin”, Tuomainen pohtii. 

Myös Hiekkapelto uskoo lukijoita kieh-
tovan oman persoonan pimeä puoli. 

”Voimme tutkia pahuutta turvallisesti 
tarinoiden muodossa ja ajatella, että huh, 
onneksi tuo ei ole totta.”

Kielletyt aiheet?
Katarsismallia on käytetty myös esimer-
kiksi mediaväkivallan puolustamisessa. 
Kiistellyn mallin mukaan mediaväkival-
ta toimii sitä katsovia puhdistavana koke-
muksena. Ihmiset voivat purkaa sitä kaut-
ta sisäisiä aggressioitaan – eikä toteuttaa 
niitä tekoina oikeassa elämässään. 

Onko kuitenkin olemassa aiheita, jotka 
ovat liian rankkoja kirjoitettavaksi? Antti 
Tuomaisen mukaan kyse on enemminkin 
siitä, miten aiheesta kirjoitetaan ja miksi. 

”Kustannustoimittajani Harri  Haanpää 
on joskus todennut, että jokainen hyvä 
kirja väittää jotakin. Kirjalla tulisi siis 
olla tarkoitus, sen pitäisi vastata itse sii-
hen kysymykseen miksi se on kirjoitettu”, 
 Tuomainen pohtii. 

Myös Kati Hiekkapelto ja Stig-Björn 
Nyberg ovat samoilla linjoilla. 

”Jos kirjan juoni ja kieli ovat hyviä, voi 
aihe olla mikä tahansa”, Nyberg toteaa. 

Tämä pätee esimerkiksi suositus-

sa Varistyttö-trilogiassa. Kirjojen aihe-
piiri on ahdistava, lapsen hyväksikäyttö, 
mutta kirjat ovat taidokkaasti toteutettu-
ja. Kirjallisuusblogeissa kirjasarjan lumoa 
on ihasteltu ja ihmetelty. ”Tätä trilogiaa ei 
voi kuin suositella, vaikka pahaa se tekee,  
todetaan esimerkiksi blogissa Kirjallisia 
kosketuksia. 

Kamalien asioiden kuvaaminen ei 
ole näissä kirjoissa kuitenkaan ole itse-
tarkoitus, eikä välivallalla mässäil-
lä.  Varistyttö-trilogian kirjoittajat Jerker 
 Eriksson ja Håkan Axlander Sundquist 
pitävät ihmismielen tarkastelua mielen-
kiintoisena. Kauheiden tekojen ymmärtä-
minen on mahdollista ja mielenkiintoinen 
ilmiö – samalla ymmärtää jotain itsestään 
ja ihmisistä yleensä. 

”Teot voi tuomita, vaikka ymmär-
tää mistä ne kumpuavat”, kirjailijapari on 
todennut Kirjasfääri-blogin haastattelussa. 

Jotain syvempää
Antti Tuomainen ei muista tehneensä tie-
toista valintaa kirjojensa tyylilajiksi. 

”Ryhdyin kirjoittamaan niin kuin minul-
le oli luonnollista kirjoittaa ja kertoa tari-
na. Rikosromaani tarjoaa klassisen tarinan-
kerrontarakenteen lisäksi mahdollisuuden 

Pimeyden lumo 

Jännityskirjallisuus koukuttaa ja myy. 
Mikä ihmisen pimeässä puolessa 
oikein kiehtoo?  
TEKSTI  KAISA ALAPARTANEN KUVA MIRVA KAKKO

OTAVALLA ja Likellä monipuolinen kattaus jännityskirjallisuuden taitajia. 
Myydyin käännetty kaunokirja vuonna 2014 oli Patricia Cornwellin Tomuksi ja 
tuhkaksi (27 100 kpl). Kotimaan myyntitilastoissa Reijo Mäen Cowboy yltää 
Otava jännityskirjoista sijalle 7 (33 200 kpl) ja Kati Hiekkapellon Suojatto-
mat sijalle 10 (18 300 kpl). Pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastojen 20 laina-
tuimmasta kirjasta puolet eli 10 oli jännityskirjoja vuonna 2014. Vuoden 2014 
isoin nimi jännitykirjallisuudessa oli Erik Axl Sundin Varistyttö-trilogia. Tunte-
mattomalta tekijältä julkaistiin trilogia tiheässä tahdissa, ja vuoden 2014 lop-
puun mennessä kirjoja on myyty yhteensä lähes 20 000 kappaletta. 
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asettaa panokset korkealle ja henkilöt sel-
kä seinää vasten.”

Antti Tuomainen kuvaa palkitussa 
Parantaja–romaanissaan lähitulevaisuuden 
Helsinkiä ilmastonmuutoksen runtelema-
na dystopiana. Vuonna 2013 julkaistussa 
romaanissa, Synkkä kuin sydämeni, Aleksi 
Kivi –niminen mies selvittelee lapsuudes-
saan tapahtunutta äitinsä murhaa ja hau-
too kostoa.

Kati Hiekkapelto päätyi rikoskirjailijak-
si saatuaan hyvän dekkari-idean. Kirjaili-
ja nostaa kirjoissaan esille yhteiskuntamme 
eriarvoisuutta. Hiekkapellon dekkarei-
den, Kolibri ja Suojattomat, päähenkilönä 
on Anna Fekete, maahanmuuttajataustai-
nen naispoliisi. Rasismin ja seksismin lisäk-
si myös vanhuus, yksinäisyys, huumerikol-
lisuus ja alkoholismi mahtuvat teemoina 
Hiekkapellon monimutkaisiin juonenkään-
teisiin. 

”Tykkään dekkarin mahdollisuuksis-
ta käsitellä yhteiskunnallisia vääryyksiä. 
Haluan kirjoittaa vetäviä tarinoita, jois-
ta halutessaan löytää syvempiäkin tasoja 
varsinaisen rikosjuonen alta.”

Roskasta salonkeihin
Jännäreitä ei enää nykyään tuomita gen-
rensä takia. Toisin oli vielä 1960-luvun 
alussa. Stig-Björn Nyberg oli silloin ehdot-
tanut äidinkielenopettajalleen pitävän-
sä esitelmän Agatha Christien 4.50 from 
Paddington-kirjasta. 

Opettaja kielsi ivallisesti roskakirjas-
ta puhumisen ja ennusti Nybergille käyvän 
huonosti, jos hänen lukumieltymyksensä 
ei muutu. Vielä 1980-luvullakaan dekkarit 
eivät olleet salonkikelpoisia, mutta seuraa-
valla vuosikymmenellä sivistyneetkin ihmi-
set myönsivät avoimesti lukevansa niitä.  

”Professori Päivi Setälä tuli ennen jou-
lua Akateemiseen ja osti kassillisen dek-
kareita. Hän kertoi aina lukeneensa niitä”, 
Nyberg muistelee. 

Dekkareiden arvostuksen nousuun Suo-
messa vaikutti myös ruotsalaisten dek-
karikirjailijoiden suosio. Nykyisin pohjois-
mainen rikoskirjallisuus on maailmalla 
arvostettua laadukasta fiktiota. Stieg Lar-
sonin Millenium-trilogiasta toteutetut Hol-
lywood-elokuvat ovat viimeisin ja isoin 
osoitus tästä.  

Kati Hiekkapeltoa kiinnostaa dekkareis-
sa niin sanotun viihteen ja vakavan yhdis-
täminen. 

”Ehkä haluan rikkoa noiden kahden 
raja-aitoja. En pidä siitä, että kirjallisuutta 
arvotetaan genren perusteella.”

Jännityskirjoihin pätevät myös muut 
lainalaisuudet kuin muuhun kirjalli-
suuteen. Antti Tuomaisen Synkkä kuin 
 sydämeni –kirjaa arvostelleessa blogis-
sa Kirsin kirjanurkassa todettiin: ”Pidän 
kovasti  Tuomaisen tavasta käyttää kieltä. 
Jännittävässäkin kirjassa voi olla kaunii-
ta lauseita! Syksy hamusi maisemaa kole-
aan syliinsä.”

LÄHTEET: 

Haastattelut, Kaisu-Maria Toiskallio
www.kirjakauppaliitto.f i
www.kustantajat.f i

BLOGILÄHTEET: 

kirjasfaari.f i
kirsinkirjanurkka.blogspot.f i
www.kirjavinkit.f i

OTAVAN KIRJAPAINOLLA ON luotet-
tavan kotimaisen toimijan asema markki-
noilla. Yhtiö on tärkeä osa Otava-konser-
nin kirjatuotannon arvoketjua ja logistisia 
toimintoja.

Katsausvuonna kirjamarkkina supis-
tui Suomessa selvästi. Otavan Kirjapai-
non liiketulos olikin selvästi tappiollinen. 
Kirjapainon tuotantovolyymi on laskenut 
40 prosenttia viimeisen kuuden vuoden 
aikana. Asiakaskunnan laajuus ja valmis-
tettavien kirjanimikkeiden määrä on säi-
lynyt suhteellisen korkeana, mutta kes-
kipainokset ovat pienentyneet tasaisesti. 
 Yhtiön tilanne on vaikea, sillä se kärsii 
samanaikaisesti sekä kysynnän volyymin 
että myyntihintojen laskusta.

Yhtiön toimintamallia uudistettiin 
ja organisaatiota supistettiin voimak-
kaasti vastaamaan lähivuosien kysyn-
täodotuksia. Uudella liiketoimintamallil-

la kasvatettiin muuttuvien kustannusten 
osuutta kustannusrakenteessa. Monia 
tehtäviä ulkoistettiin ja päätettiin keskit-
tyä tuotantoon, jossa ollaan tehokkaim-
pia. Kolmesta painokoneesta luovuttiin 
ja 4-väripainaminen ohjattiin alihankin-
taan. Henkilökunnan lukumäärä pieneni 
huomattavasti ja tehtäväkuvat laajenivat. 
Keskeinen tavoite on parantaa tuotta-
vuutta ja helpottaa yhtiön sopeutumista 
kysynnän vaihteluihin.

Yhtiön uusi toimintamalli parantaa 
kilpailukykyä ja tuo liiketoimintaan stra-
tegisen tason mahdollisuuksia myös 
tulevaisuudessa. Koulujen opetusohjel-
man muutos uudistaa oppikirjoja, mikä 
lisää oppikirjapainamisen kysyntää lähi-
vuosina. Opettajien kasvava kiinnos-
tus sähköiseen opetusmateriaaliin tekee 
uudistuksen vaikutusten arvioinnista vai-
keaa. 

Kirjapainon liiketoimintamalli uudistui
Otavan Kirjapaino Oy on kirjan-

valmistukseen keskittynyt kir-

japaino. Yhtiö toimii pääasiassa 

kotimaan markkinoilla ja työllis-

tää runsaat 50 ihmistä Keuruul-

la ja Helsingissä. Kirjapainon 

vuosituotanto on noin 5 mil-

joonaa kirjaa, ja sen ISO-stan-

dardin mukainen johtamis- ja 

ympäristöjärjestelmä on serti-

fioitu.



36,1 %
kauppa

liikevaihto       M€
2014 106,7
2013 106,3

liikevoitto (EBITA) M€
2014 4,2
2013 2,4

henkilöstö       hlö
2014 378
2013 398

avainluvut 

2014

LIIKETOIMINNAN OSUUS 
KONSERNIN  
LIIKEVAIHDOSTA
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uomalainen Kirjakauppa on Suomen suurin valta-
kunnallinen laajan valikoiman kirjakauppaketju. Sen 
menestys palvelee kirjailijoita, kustantajia ja suo-
malaisia lukijoita. Otava-konsernin tavoitteena on 
edelleen vahvistaa Suomalaisen Kirjakaupan mark-
kina-asemaa.

Suomalaisen Kirjakaupan 102. toimintavuosi 
haastavissa olosuhteissa oli onnistunut. Erikoista-
varakaupan kehitys oli monilta osin jo toista vuotta 
alavireistä ja monen toimijan myynti oli laskussa. 

Vuoden edetessä jatkoimme työtä strategiam-
me mukaisella uralla ja linjausten mukaiset kehi-
tyshankkeet tuottivat hyviä tuloksia. Aiemmin 
tekemämme erilaiset tehostamistoimenpiteet mah-
dollistivat toiminnan edellisvuotta pienemmällä 
kulurakenteella.

Oston, logistiikan ja tuoteryhmähallinnan alu-
eella tämä merkitsi parempaa varastonkiertoa ja 
varastoon sidotun pääoman tuottoa. Vahva panos-
tus kirjakauppaa tukevaan tavaratuotteistoon 
onnistui hyvin ja myyntimme kasvoi selvästi lähes 
kaikkien tavaratuotesegmenttien osalta.

JATKOIMME SUUNNITELLUSTI myös myy-
mäläinvestointeja uudistamalla vuoden aikana 10 
myymälää. Vuoden lopussa myymälöitä oli yhteen-
sä 58, joista kaksi Helsinki-Vantaan lentoasemal-
la toimivaa Readers-myymälää. Verkkokaupan ja 
myymälöiden toimintojen sujuvuuden parantami-
seksi tehty työ puolestaan paransi verkkokaupan 
kannattavuutta. 

Myynnin ja markkinoinnin alueella jatkoimme 
vahvaa panostusta asiakasvirtaa ylläpitäviin toi-
menpiteisiin, mikä näkyi asiakasmäärän kasvuna. 
Myyntitavoitteiden saavuttaminen on puolestaan 
edellyttänyt myymälähenkilökunnan palveluosaa-

misen ja asiakaskokemuksen laadun jatkuvaa kehit-
tämistä.

Tehdyn työn tuloksena onnistuimme kasvatta-
maan myyntiämme edellisen vuoden tasosta, mikä 
tarkoittaa selkeää markkinaosuuden kasvua.

TULOKSIA EI OLISI SAATU aikaiseksi ilman hen-
kilöstön vahvaa osaamista, sitoutumista ja moti-
vaatiota. Vuoden 2014 henkilöstötutkimus tukee 
tätä. Kokonaistyytyväisyys Suomalaisessa Kirja-
kaupassa työskentelyyn saa kouluarvosanaksi 8,62. 
Verrattaessa eri yritysten vastaaviin tuloksiin olem-
me luokassa AAA, mikä vastaa arvosanaa erin-
omainen. 

Kaiken kaikkiaan tilivuoden 2014 tuloksia voi-
daan pitää olosuhteisiin nähden hyvinä. Operatiivi-
nen liiketulos parani edelliseen vuoteen verrattuna 
1,8 M€ ollen 4,2 M€.

Vuoden 2015 kaupalliset näkymät ovat edelleen 
monilta osin heikot, eikä kuluttajien luottamus tule-
vaan näytä elpymisen merkkejä. Uskon kuitenkin 
siihen, että jatkamalla konseptin ja toimintamallien 
systemaattista kehitystyötä, myös kuluva vuosi on 
positiivisen kehityksen vuosi.

Timo Kopra
Suomalaisen Kirjakaupan toimitusjohtaja

KAUPPA-LIIKETOIMINTA

S
Positiivisen kehityksen vuosi
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”  Suomalaisen Kirjakaupan 
102. toimintavuosi  
haastavissa olosuhteissa  
oli onnistunut.”
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Kirja rapisee, tuoksuu ja tuntuu. 
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KUN PERINTEINEN KIRJAMYYNTI 
sakkaa, viisas kirjakauppias malttaa mie-
lensä ja tarjoaa nousua odotellessaan kan-
salle sitä, mitä kansa haluaa. Juuri nyt se 
haluaa askartelutarvikkeita. Kotoilun ja 
tuunailun trendit saivat esimerkiksi Rova-
niemellä Suomalaisen Kirjakaupan askar-
telutavaroiden myynnin pompsahtamaan 
50 prosenttia ylöspäin vuoden 2014 aika-
na.

Heli Helenius on tämän Suomen poh-
joisimman Suomalaisen Kirjakaupan myy-
mäläpäällikkö. Hän ei muista 14-vuotisel-
ta kirjakauppauraltaan toista tuotealaa, 
joka olisi kasvanut yhtä rajusti. 

”Ehkä askartelu tarjoaa ihmisille vas-
tapainoa iänikuiselle puhelimen näprää-
miselle. Kun yrittää puolen tunnin ajan 
liimata silkkipaperia suoraksi, siinä pää 
tyhjenee.” 

Liiketoiminta-alueena koko Lappi
Utsjoelta tai Karigasniemeltä on lähim-
pään Suomalaiseen Kirjakauppaan talvella 

noin kuuden tunnin ajomatka. Lapissa on 
myös monta kylää, joissa netti toimii huo-
nosti tai ei ollenkaan. 

Näitä asiakkaita varten on myymälä-
vastaava Jaana Metsävainio, joka istuu 
nyt kirjakaupan takahuoneessa. Hänen 
kättensä ulottuvilla on kaksi tärkeätä työ-
kalua, tietokone ja puhelin. Kirjatilauksia 
tulee joka viikko eri puolilta Lappia. 

Myymäläpäällikkö Helenius myöntää, 
että Suomalaisen Kirjakaupan toiminta-
ajatukseen ei varsinaisesti kuulu kirjojen 
postittelu ympäriinsä, kun nettikauppakin 
on olemassa. Järjen käyttö on kuitenkin 
sallittua. Siitä löytyy esimerkki muutaman 
päivän takaa. 

”Pöydälleni ilmestyi kirje, joka oli osoi-
tettu Suomalaiselle Kirjakaupalle. Kir-
jeessä kemijärveläinen asiakas tiedusteli, 
olisiko olemassa jokin laadukas ranskan-
kielinen Lappi-aiheinen kirja, jonka hän 
voisi lähettää ystävälleen Ranskaan.”

”Pyysin numerotiedustelusta hänen 
numeronsa ja soitin. Kerroin, että minä 

seison nyt tässä matkailukirjahyllyn edes-
sä. Täällä olisi sellainen kirja kuin Les 
Sámi. Kelpaisiko se?”

Asiakas oli iki-ilahtunut ja halusi kirjan. 
Parissa minuutissa se oli paketissa lähdös-
sä postiin. 

”Ei liiketoiminta sen monimutkaisem-
paa ole. Olisi typerää sanoa asiakkaalle, 
vaikkapa sille utsjokelaiselle rouvalle, joka 
tilaa meiltä puhelimitse kirjoja pari ker-
taa vuodessa usealla sadalla eurolla, että 
rouva, ostakaa itsellenne läppäri ja tilat-
kaa sieltä.”

Villi kirjapohjola 

Suomen pohjoisimmassa kirjakaupassa 
vältellään äkkinäisiä liikkeitä. Kirjakaupan 
kuuluu edustaa pysyvyyttä. Se ei kuitenkaan 
ole sama asia kuin pysähtyneisyys. 
TEKSTI  MIA SIVULA KUVAT KAISA SIRÉN

Ilahtunut 
asiakas  
sai kirjan.
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Kunhan siinä on muumi
Rovaniemi on vilkas matkailukaupunki, 
mikä tuo oman lisävärinsä Suomalaiseen 
Kirjakauppaan. Muumituotteita on putii-
kista löydyttävä, tai muuten asiakkaat, 
etenkin japanilaiset, ovat nyreissään. 

”Värityskirjat, tarrat, postimerkit, peh-
molelut, kirjat. Kaikki käy, kunhan tuot-
teessa on Muumi. Edes sillä ei ole väliä, 
onko kirjassa suomenkielinen teksti vai 
jotain muuta. Muumin kuva riittää”, ker-

too myyjä Marja-Liisa Hautaniemi.
Muumien suosio on siis tiedossa, mut-

ta paljon vaikeampaa on ennustaa, mitkä 
kirjat nousevat suosikkiteoksiksi. Myymä-
läpäällikkö Helenius oli ennen kirjakaup-
pa-alalle tuloaan töissä marketissa, missä 
ennustaminen oli paljon helpompaa. 

”Se tiedettiin hyvin, että joulun välipäi-
viksi piti varata herneitä, koska silloin ihmi-
set tekevät kinkunjämistä hernekeittoa. 
Kirjakaupassa et tiedä koskaan, mitä ihmi-
set tulevat haluamaan. On kirjoja, jotka 
viedään käsistä ennen kuin ne ehtii purkaa 
laatikoista, ja kirjoja, joita kukaan ei halua.” 

Jutun pihvi
On myös mustia hevosia, teoksia, joiden 
suosio yllättää. Sellainen oli esimerkiksi 
Pauliina Rauhalan romaani Taivaslaulu.

”En olisi arvannut, että lestadiolaisuu-
desta kertova romaani myy niin hyvin kuin 
se on tehnyt.”

Perinteisen kirjan kuolemaa on ennus-

tettu siitä lähtien kun ensimmäiset sähköi-
set kirjat tulivat Yhdysvalloissa myyntiin 
vuonna 2008. Tätä nykyä vajaa kolmannes 
aikuisten kirjoista myydään siellä sähköi-
sessä muodossa. 

Suomeen saakka sähköisen kirjan suo-
sio ei ole yltänyt. Moni kokee niiden osta-
misen vaikeaksi ja kirjan lukemisen kalse-
aksi. Jos koko päivä on kulunut erilaisten 
näyttöjen äärellä, vapaa-aikana tekee mie-
li tarttua johonkin todelliseen – sellaiseen, 
joka rapisee, tuoksuu ja tuntuu. 

”Painettu kirja on esine, jolla on suu-
ri historiallinen arvo. Kun annat kirjan lah-
jaksi, annat paljon enemmän kuin suorakai-
teen muotoisen esineen. Annat annoksen 
kieltä ja palan kansallista identiteettiä.”

”Kirjasta saattaa pikemminkin olla 
tulossa eksoottinen vaihtoehto maailmal-
le, joka on plärättävissä erilaisilla näyttö-
ruuduilla. Kirjaa voi hipeltää ja kirjassa on 
tarina. Ja tarina, se on aina kaikkein tärkein, 
koko jutun pihvi.” 

” Kirjaa voi 
hipeltää  
ja kirjassa 
on tarina.” 

Suomalaisen kirjakau-
pan Heli Helenius (yl-
häällä oikealla) luotsaa 
Suomen pohjoisinta 
kirjakauppaa Rova-
niemellä. Kirjakaupasta 
haetaan - ja löydetään 
elämyksiä. 



46,6%

lehdet

liikevaihto       M€
2014 137,8
2013 143,6

liikevoitto (EBITA) M€
2014 22,5
2013 18,7

henkilöstö       hlö
2014 404
2013 459

avainluvut 

2014

LIIKETOIMINNAN OSUUS 
KONSERNIN  
LIIKEVAIHDOSTA
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” Iloitsen erityisesti siitä,  
että yhdessä tekeminen  
on lisääntynyt.”
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uhlimme alkukesästä 2014 Viestintätalossa 
80-vuotiasta Seuraa. Tilaisuudessa muun muas-
sa palkittiin Elävä legenda -palkinnolla Reijo Taipa-
le. Tämän palkinnon voi tänä vuonna antaa myös 
kaikille otavamedialaisille, niin toimituksissa, myyn-
nissä kuin tukitoiminnoissakin. Seuran, Suomen 
Kuvalehden ja muun muassa yli 100-vuotiaan Met-
sästyksen ja Kalastuksen sekä Maalla-lehden tilaus-
myynnin kääntyminen plussalle on suoritus, jota 
tuskin kukaan osasi ennustaa. Tämä valaa uskoa 
siihen, että olemme tavoittelemassa jotain, johon 
on mahdollista päästä. Kasvu ja kannattavuus ovat 
Otavamedialle ja sen lehdille ainoa tie tulevaisuu-
teen. 

MEDIA-ALAN KRIISI EI OLE OHI. Otavamedian 
liikevaihto laski 4,7 prosenttia vuonna 2014. Lehti-
en volyymien lasku (6,3 prosenttia) hidastui hieman 
edellisestä vuodesta. Yleinen taloudellinen tilanne 
heijastuu voimakkaasti mediamarkkinoihin. Koko-
naismarkkinat pienenivät 2,6 prosenttia ja erityi-
sesti painettu viestintä laski jyrkästi. Aikakauslehti-
en pudotus oli 15,3 prosenttia. Verkon kasvu hieman 
hidastui, mutta oli edelleen 10,8 prosenttia. Otava-
median mediamyynti kehittyi printin osalta mark-
kinaa vastaavasti ja verkon osalta olimme lähes 30 
prosentin kasvussa. 

Yleisesti myönnetään, että arvonlisäveroon teh-
dyt muutokset olivat virhe ja ajoitus oli täysin epä-
onnistunut. Alan ja taloudellisesti riippumattoman 
tiedonvälityksen tulevaisuuden kannalta erilaiset 
median innovaatiotuet ovat väärä ratkaisu.

TIEKARTAKSI NIMETTY organisaation kehittä-
mishanke eteni. Toimitukset on nyt koottu kahdek-
saksi lehtiperheeksi. Olemme onnistuneet hyvin 

muutoksen ensimmäisessä vaiheessa. Toiminnan 
tehokkuus on parantunut selvästi ja olemme ennen 
kaikkea voineet panostaa lehtien sisällön kehittämi-
seen. 

Pitkäaikainen yhteistyösopimus Suomen Golflii-
ton kanssa astui voimaan vuoden alusta. Jo ensim-
mäisen vuoden aikana Suomen Golflehden ja Golf-
Digestin yhdistyminen on ollut menestystarina, 
jonka lukijatutkimukset vahvistavat. Tämä on hyvä 
osoitus siitä, että pienellä markkinalla rajalliset 
resurssit pitää yhdistää, jotta voimme tarjota luki-
joillemme parasta mahdollista laatua. 

OLEMME KAIKIN MAHDOLLISIN KEINOIN 
pyrkineet fokusoimaan suhteellisen kannattavuuden 
ylläpitämiseen. Sen ansiosta Otavamedian taloudel-
linen tulos vuonna 2014 oli hyvä. Emme kuitenkaan 
ole millään tavalla immuuneja toimintaympäristön 
muutokselle, eikä mikään yritys kestä vuodesta toi-
seen laskevaa liikevaihtoa. On vielä ennenaikais-
ta julistautua voittajaksi tai edes selviytyjäksi tässä 
median murroksessa. Kaikesta huolimatta voimme 
iloita ja olla aidosti ylpeitä siitä, että asemamme on 
tällä hetkellä vahva. 

Pekka Harju
Otavamedian toimitusjohtaja

LEHDET-LIIKETOIMINTA

J
Tiellä tulevaisuuteen
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Seura-laiva kääntyi
Viime vuonna Seura juhli  

paitsi 80-vuotistaivaltaan myös
 voittokulkuaan tilausmyynnissä. 
Aikamoinen suoritus brändiltä, 

jonka kuolemaa 
kyynikot ovat ennustelleet 

vuosikymmeniä. 
TEKSTI  KATARIINA KAARRE KUVAT KARI HAUTALA/OTAVAMEDIA
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KILPAILU LUKIJOIDEN ajankäytöstä 
sekä sähköisten kanavien vahvistuminen 
ovat koetelleet viime vuosina koko lehti-
kenttää. Valtavien levikkien aikakausi on 
lopullisesti ohi. Ongelmat ovat koskeneet 
yhtälailla Seuraa kuin sen kilpailijoita sekä 
Suomessa että muissa länsimaissa.

Otavamediassa usko klassikkobrän-
din mahdollisuuksiin eli vahvana. Sisällölli-
nen kehitystyö alkoi vuoden 2013 syksyllä 
lukijatutkimuksesta, ja sen tulosten perus-
teellisesta analysoimisesta.

Seuran sisällön painotusta siirrettiin 
viihdejournalismista asiajournalismin 
suuntaan vuoden 2014 ensimmäisen 
numeron lehtiuudistuksessa. Omat tut-
kivat jutut, historia, mysteerit ja tavallis-
ten suomalaisten elämänkohtalot nousivat 
vähintään yhtä tärkeiksi kuin kotimaiset 

julkisuudenhenkilöt ja kuninkaalliset. 
Samalla TV-maailmasta suunniteltiin yhä 
helppokäyttöisempi ja konseptoidumpi  
opas katsojan olohuoneen pöydälle.

Lukijat ihastuivat. Samalla myynnin 
panostus yhteen talon kivijaloista alkoi kan-
taa hedelmää. 80-vuotisjuhlissa kesäkuussa 
2014 voitiin jo kertoa hyviä tuloksia. Seuran 
laskevat käyrät tasaantuivat ja kääntyivät 
hitaasti pakkaselta lämpöasteiden puolelle.

Pieni ihme oli jo tehty, mutta uutta on jo 
tulossa. Lukijatutkimus vahvisti paitsi sen, 
että lukija haluaa lukea tilaamansa lehden 
edelleen paperimuodossa myös sitä, että 
lukija on valmis maksamaan itselleen tär-
keästä sisällöstä. Laatusisältö kiinnostaa 
suomalaisia iästä, arvo- ja asennemaail-
masta sekä elämäntilanteesta – tai kana-
vasta - riippumatta.

Hyvä juttu lähtee lentoon 
Viime syksynä Seuran toimittaja lähti 
jutuntekoon Itä-Uralille. Siellä sijaitsee 
ydinpolttoaineen käsittelylaitos Majak, 
josta Fennovoima aikoo hankkia uraanin 
Pyhäjoen ydinvoimalaan.

Lokakuun alkupuolella ilmestyneessä 
jutussa kerrottiin, että Majakin alue on 
järkyttävä ydinkaatopaikka. Syöpäkuol-
leisuus ja epämuodostumat ovat yleisiä. 
Ympäristön radioaktiivisuuspitoisuus on 
kolme kertaa normaalia korkeampi.

Juttu oli kova, ja se tavoitti suuren 
määrän ihmisiä – Seuran lukijamäärä on 
374 000. Silti juttu ei pelkän printtilehden 
kautta saavuttanut kuin osan niistä, joita 
aihe kiinnostaa.

Toimitus levitti aktiivisesti juttua sosi-
aalisessa mediassa, ja se sai siivet alleen. 

Majakin läheisten kylien asukkaiden kohtalosta kertova Seuran juttu levisi sosiaalisessa mediassa lokakuussa 2014. 
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Sitä jakoivat ihmiset, joista useimmat 
eivät kuulu lehden normaaliin lukijakun-
taan: he olivat printti-Seuran tilaajia selke-
ästi nuorempia.

Mistä kahvipöydissä puhutaan?
Seuran uusi elämä digimaailmassa käyn-
nistyi helmikuun 10. päivänä. Seuran digi-
palvelu noudattaa samaa kuluttajarahoit-
teista mallia kuin Suomen Kuvalehden 
digipalvelu. Tulokset sieltä ovat rohkai-
sevia. Seuran maksumuurin takana ole-
vassa palvelussa ilmestyvät kaikki printti-
lehden jutut. Niiden lisäksi ilmestyy joka 
päivä pelkästään digiin tehtyjä juttuja sekä 
blogeja.

Digipalvelu keskittyy erityisesti päi-
vän puheenaiheisiin ja tarinoihin. Puheen-
aiheet ovat seuramaisia: niitä, joista koko 

kansa kihisee kahvipöydissä. 
Digipalvelun toinen kulmakivi, tari-

nat, ovat koskettavia haastatteluita, usein 
tavallisten ihmisten selviytymistarinoita. 
Usein koskettava tarina jää kaihertamaan 
mieltä. Miten haastateltava pärjää, mitä 
hänelle kuuluu nyt?

Seuran digipalvelu vastaa näihin kysy-
myksiin jatkojutuilla, joita tehdään prin-
tissä muutamaa vuotta aiemmin julkais-
tuille tarinoille. 80-vuotiaalla klassikolla 
on käytössään arkisto, jonka aarteita 
kannattaa hyödyntää. Toisinaan kannat-
taa julkaista myös useita vuosikymme-
niä vanha juttuhelmi. Esimerkiksi Sibe-
liuksen haastattelu, jonka näkökulmana 
on säveltäjän suhde sikareihin. Tai juttu, 
jossa Minna Canthin tyttäret kertovat 
äidistään.

Printin lisäksi
Digitilaajia pyritään hankkimaan eni-
ten niistä, jotka tilaavat jo printti-Seuraa. 
Heille digipalvelu tarjoaa paitsi uusia jut-
tuja, myös syventää printin tarjontaa, sillä 
viikoittain parista-kolmesta printtilehden 
jutusta tulee digipalveluun lisäjuttuja.

Ne voivat olla tekstipainotteisten juttu-
jen lisäksi esimerkiksi kuvareportaaseja. Tai 
niissä voi olla videota ja infografiikkaa. Myös 
uusia tilaajia halutaan – ja tarvitaan. Heitä 
tavoitellaan sosiaalisen median ja Amppa-
reiden kautta leviävien juttujen avulla.

Tarvitaan siis uusia Siperioita. Juttuja, 
jotka leviävät samalla volyymilla kuin juttu 
Majakin ydinjätekaatopaikasta. 

Löydä juttu Majakista Seuran uudistuneesta 
digipalvelusta: http://seura.f i

Koskettava  
tarina jää  
kaihertamaan 
mieltä.

Seuran numerossa 41/2014 ilmestyneessä 
artikkelissa haastateltiin Muslyumovon 
kyläläisiä, kuten Greenpeacen ydinvoima-
asiantuntija Aleksei Kiselevinä ja entistä 
traktorinkuljettajaa Vakil Batyrshiniä. 



4,8%

uudet  
liiketoiminnot

liikevaihto       M€
2014 14,1
2013 12,3

liikevoitto (EBITA) M€
2014 7,6
2013 6,5

henkilöstö       hlö
2014 19
2013 20

avainluvut 

2014

LIIKETOIMINNAN OSUUS 
KONSERNIN  
LIIKEVAIHDOSTA
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udet liiketoiminnot liiketoiminta-alueen katsaus-
vuosi oli vahvasti kehityshenkinen, kuluttajien ala-
ti muuttuvan mediakäytön mukana pysymiseksi. 
Muutoksen isoimpina voimina on kasvava mobii-
lilaitteiden käyttö ja mediamarkkinan murros. 
Mediakäytön muuttuminen näkyy kolmena isona 
trendinä: digitaalisten palvelumallien yleistymise-
nä, mediamyynnin kasvuna ja verkkokaupankäyn-
nin kasvuna. 

Digitaalisten palvelumallien taustalla on halu 
tarjota kuluttajille sisältöjä heidän valitsemis-
saan kanavissa sellaisena kuin se kuhunkin kana-
vaan sopii. Isoja avauksiamme tällä saralla oli Suo-
men Kuvalehden uusi digipalvelu, joka on Suomen 
ensimmäinen aikakauslehden maksumuurillinen 
verkkopalvelu. Vuoden aikana palvelu on vakiinnut-
tanut lukijakuntansa ja olemme pystyneet kasvatta-
maan palvelun kävijämääriä. 

TOINEN MERKITTÄVÄ MUUTOS Otavamedian  
verkkopalveluissa tehtiin yhdistämällä Anna ja 
 Ellit. fi.  Syntyi monikanavainen tuotekokonaisuus, 
jossa viikoittain ilmestyvä aikakauslehti, lifestyle-
aiheisiin keskittyvä verkkopalvelu ja aktiivinen kes-
kustelufoorumi luovat sisällöille ja mainostajille 
mielenkiin toisen alustan. 

Uutisportaalimme Ampparit.com jatkoi kasvu-
aan palveluna kävijämäärillä sekä mediamyynnillä 
mitattuna. Ampparit Oy pääsi myös hyvään tulok-
sentekotasoon. Mediaseurantapalvelumme Witpik  
uudistettiin kokonaisvaltaisesti marraskuussa 2014. 
Uudistuksessa parannettiin hakuteknologian lisäksi 
käyttöliittymää ja raportointia.  

Mediamyynnin kasvu palveluissamme oli koko-
naisuutena yleistä markkinakasvua suurempaa. 
Voimakkaimmin kasvoi älypuhelimille suunnattu 

mainonta. Olemme mukana kehittämässä media-
tilan ohjelmalliseen ostamiseen liittyviä käytäntöjä. 
Tulevaisuudessa asiakkaamme pystyvät entistäkin 
paremmin hallinnoimaan näitä sovelluspohjaisesti 
ostettuja kampanjoita. 

 
VERKKOKAUPPAOSTAMINEN ON KASVANUT 
räjähdysmäisesti viime vuosina ja me etsimme roo-
liamme sisällöllisenä ostopäätökseen vaikuttajana.  
Kasvu Nettix Oy:ssä jatkuu.  Olemme kaupankäyn-
tiin liittyvien kontaktien välittämisessä moottori-
toimialalla selvä markkinajohtaja. Loppuvuodesta 
ostimme Autosolution-sovelluksen osaksi Nettiau-
to.comin kauppiaille suunnattuja palveluita. Sovel-
lus on aluksi käytössä autokaupassa, mutta siitä 
voidaan kehittää versio myös muille moottoritoimi-
alan toimijoille, kuten venekauppiaille.

Kattavien verkkomedioittemme ansiosta tavoi-
timme säännöllisesti yli 2,7 miljoona eri kävijää 
kuukaudessa. Olemme Suomen viidenneksi suu-
rin toimija verkossa. Roolimme yritysten välisessä 
verkossa tapahtuvassa kaupankäynnissä on vahva. 
Markkina on selvässä kasvussa ja me haluamme 
olla vähintään markkinakasvun mukaisessa vauh-
dissa.

Jaakko Haapakangas
Johtaja, uudet liiketoiminnot

UUDET LIIKETOIMINNOT

U
Mukana vauhdissa

”  Olemme Suomen  
viidenneksi suurin  
toimija verkossa.”
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OTSIKON sitaatti liittyy NettiAuto-verk-
kopalvelun tuottamaan kävijädataan, josta 
on poimittavissa paitsi kävijöitä eniten 
kiinnostavat automerkit, myös sivujuon-
teena paljon muutakin kiinnostavaa tietoa 
ihmisten ajankäytöstä.

Kevään 2014 jääkiekon MM-kisojen 
yhteydessä Otavamediassa seurattiin Net-
tiAuton kävijädataa Suomen pelien aikaan. 
Raportteihin piirtyi kiinnostava ilmiö: pelin 
aikana, NettiAutoa selaili joitakin tuhan-
sia kävijöitä. Aina erätauon alkaessa pal-
velun kävijämäärä hyppäsi yli 60 000 kävi-
jään. NettiAuton käyttäjäprofiiliin peilaten 
voidaan todeta, että suomalaiset, 18–49 
-vuotiaat miehet käyttävät Leijona-pelin 
erätauon autokuumeen sammuttamiseen 
– tai ruokkimiseen. 

Kulutus kertoo enemmän
Verkkomediamyynti oli Uudet liiketoimin-
not -liiketoiminta-alueen merkittävin kas-
vun tekijä vuonna 2014, 15 prosentin 
kasvullaan. Kasvu perustuu juuri siihen, 
miten hyvin me tunnemme yleisömme. 

”Se, mistä kävijä on kiinnostunut ja 
mitä mediaa hän kuluttaa, kertoo hänestä 
enemmän kuin sukupuoli ja ikä. Suomen 
Kuvalehden verkkosisältöjen kuluttaja 
on kiinnostusprofiililtaan hyvin erilainen 
kuin kävijä, joka vierailee Anna&Elleissä,” 
havainnollistaa web-analyytikko Pia Hildén 
Otavamediasta.

Hildén ottaa esimerkin omasta arjes-
taan:  

”Olin varaamassa yhteistä matkaa 
demografiselta profiililtaan samankal-
taisen lapsiperheen kanssa - ja me pää-
dyimme keskenämme täysin erilaisiin 
valintoihin. Demografinen profiili kertoo 
hyvin vähän siitä, mihin käytän rahani. 
Merkittävämpää on se, mistä olen oikeasti 
kiinnostunut ja mikä on minulle tärkeää,” 
hän kuvailee. 

Syy tulla sivuillemme
Oikea profiilitieto on mainostajille äärettö-
män arvokasta ja sitä Otavamedian verk-
kopalvelujen 2,9 miljoonaa yksittäistä viik-
kokävijää tarjoavat runsaasti.

”Otavamedian verkkopalveluissa on yli 
200 miljoonaa segmentoitua kävijäeväs-
tettä. Seuraamme koko ajan eri verkko-
palvelujemme käyttäjien liikkumista, jotta 
voimme tarjota heille hyvin kohdennettua 
mainontaa. Me olemme erittäin pitkällä 
tämän tiedon hyödyntämisessä,” kertoo 
verkkomediamyynnistä vastaava myynti-

ryhmän päällikkö Jukka Pulkkinen.
”Me erotumme monista kilpailijoista 

sillä, että meidän mediamme ovat kiin-
nostuslähtöisiä, eivätkä uutismedioita. 
Kuluttajilla on aina syy tulla meidän sivuil-
lemme,” hän jatkaa.

Kiinnostunut vai ostoaikeissa?
Mediaympäristöllä on vahva vaikutus mai-
nonnan tehoon. Mainostajat haluavat koh-
dentaa jokaisen viestin mahdollisimman 
tarkasti. Silloin ihmistä kannattaa tavoi-
tella oikeassa kontekstissa: tarjota far-
mariautoa perheenlisäystä odottavalle tai 
Portugalin lomaa golfin parissa aikaansa 
viettävälle. 

Otavamediassa verkkomainontaa koh-
dennetaan Vainu-palvelun avulla. Se 
tavoittaa kiinnostuneen ihmisen, mutta 
alkaa tarjota käyttäjälle mainontaa vasta, 
kun hän on vieraillut kyseisessä mediassa 
kaksi kertaa seitsemän päivän aikana. 

”Näin eliminoidaan vahinkokäynnit ja 
voidaan myös määritellä, mikä on yleistä 
kiinnostusta ja mikä ostoaietta juuri nyt,” 
Hildén kertoo.

Mainostajien tarve kiinnostukseen poh-
jaavalle datalle kasvaa. Otavamediassa 
dataa hyödynnetään ensisijaisesti omissa 
sisällöissä ja verkkopalveluissa, mutta 
yhtiössä on varauduttu myös datakaupan 
vaatimuksiin. 

”Tärkeitä teemoja vuonna 2015 tule-
vat olemaan ostamisen prosessien tehos-
taminen, sisältömarkkinointi, sekä mobii-
limainonnan kasvattaminen muun muassa 
sijaintiperusteisuuden avulla,” Pulkkinen 
listaa. 

” Tiedän mitä teit  
 viime erätauolla”  

Otavamediassa tunnetaan suomalaiset. Mediankulutuksen  
perusteella kohdennetusta mainonnasta tuleekin äkkiä palvelu. 
TEKSTI  TERHI RAUHALA

Huoli 
yksityisyydestä?
KÄVIJÄTIEDON KERÄÄMINEN 
ja yleisöjen profilointi on herättänyt 
ihmisissä huolen omasta yksityisyy-
densuojastaan. Pia Hildén ymmär-
tää huolen - vaikka pitää sitä liioi-
teltuna.

”Kävijää ei yksilöidä. Perusmai-
nonnanhallintajärjestelmät eivät 
seuraa kävijää, vaan selainta. Eikä 
se, että poistat evästeet selaimesta, 
tarkoita sitä, ettetkö enää näkisi 
mainontaa. Näet vain huonompaa 
mainontaa,” hän muistuttaa.
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SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖKSET. 

 Otava Oy on suomalainen yksityinen osa-
keyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallin-
nossa noudatetaan Suomen osakeyhtiöla-
kia ja Otava Oy:n yhtiöjärjestystä. Lisäksi 
Otava Oy noudattaa toiminnassaan sovel-
tuvin osin Keskuskauppakamarin 1/2006 
laatimia ohjeita listaamattomien yhtiöiden 
hallinnon kehittämiseen ja Perheyritys-
ten liiton 14.5.2009 antamaa suositusta 
hyvästä hallintotavasta perheyrityksissä.

KONSERNIRAKENNE.  Otava-konserni 
muodostuu Otava Oy:stä ja sen tytäryh-
tiöistä.

YHTIÖKOKOUS. Otava Oy:n ylintä pää-
tösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomis-
tajat yhtiökokouksessa. Yhtiökokoukset 
jaetaan varsinaisiin ja ylimääräisiin yhtiö-
kokouksiin. Yhtiöjärjestyksen mukaan var-
sinainen yhtiökokous pidetään vuosittain 
hallituksen määräämänä päivänä kesä-
kuun loppuun mennessä. Ylimääräinen 
yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitel-
lään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan var-
sinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 
sekä muut mahdolliset ehdotukset yhtiö-
kokoukselle. Yhtiökokous päättää muun 
muassa:
⚫    tuloslaskelman ja taseen  

vahvistamisesta
⚫    voitonjaosta
⚫    vastuuvapaudesta hallituksen  

jäsenille ja toimitusjohtajalle
⚫     hallituksen jäsenten lukumäärästä  

ja palkkiosta
⚫    tilintarkastajan valinnasta ja palkki-

osta
⚫    osakkeen lunastushinnasta

Otava Oy:n omistaa Reenpään suku.

                             
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA 

JA TOIMIKAUSI. Otava Oy:n hallituksen 
jäsenet valitsee varsinainen yhtiökoko-
us. Hallituksen toimikausi päättyy seuraa-
van varsinaisen yhtiökokouksen lopus-
sa. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen 
kuuluu vähintään neljä ja enintään kah-
deksan jäsentä sekä yhdestä neljään vara-
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT JA VAS-

TUU. Hallitus huolehtii yhtiön hallinnos-
ta ja toiminnan asianmukaisesta järjestä-
misestä. Otava Oy:n hallituksen tehtävät 
määräytyvät pääosin osakeyhtiölaissa ja 
yhtiöjärjestyksessä hallitukselle määritel-
lyistä tehtävistä. Hallituksen kokouksessa 
käsiteltäviä asioita ovat muun muassa:
⚫    konsernin strategisten suuntaviivojen 

määrittely ja vahvistaminen
⚫     budjetin käsittely ja hyväksyminen
⚫     kannustepalkkiotavoitteiden käsittely 

ja hyväksyminen
⚫    konsernitilinpäätöksen ja toimintaker-

tomuksen käsittely ja hyväksyminen
⚫     strategisesti tai taloudellisesti merkit-

tävistä investoinneista ja omaisuuden 
myynnistä päättäminen
⚫     rahoitukseen liittyvistä vastuusitou-

muksista päättäminen

KOKOUSKÄYTÄNTÖ JA PÄÄTÖK-

SENTEKO. Hallitus kokoontuu keskimää-
rin kahdeksan kertaa vuodessa. Hallitus 
on ollut kokouksissa pääsääntöisesti täysi-
määräisenä.

HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNTA. 
Hallituksen työvaliokunnan tehtävänä on 
valmistella hallituksen kokouksessa käsi-
teltävät asiat. Työvaliokunta kokoontuu 
noin viikkoa ennen hallituksen kokousta. 

TOIMITUSJOHTAJA. Hallitus nimit-
tää yhtiön toimitusjohtajan ja päättää 
hänen palkkaeduistaan. Yhtiöjärjestyk-
sen mukaan toimitusjohtaja hoitaa yhtiön 
juoksevaa hallintoa hallituksen antamien 
ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 

KONSERNIN JOHTORYHMÄ. Konser-
nin liiketoiminta-alueet ovat Kirjat, Kaup-
pa, Lehdet ja Uudet liiketoiminnat. Kol-
men ensiksi mainitun liiketoiminta-alueen 
liiketoimintajohtajat yhdessä emoyhti-
ön toimitusjohtajan ja konsernin talous- ja 
hallintojohtajan kanssa muodostavat kon-
sernin johtoryhmän. Emoyhtiön toimi-
tusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän 
puheenjohtajana. Konsernin johtoryhmän 
kokoukset ovat vähintään kerran kuukau-
dessa. 

TILINTARKASTUS. Yhtiöjärjestyksen 
mukaan yhtiössä on oltava yksi tilintar-
kastaja ja yksi varatilintarkastaja. Tilintar-
kastajan tulee olla Keskuskauppakamarin 
hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja 
valitaan tehtäväänsä vuosittain.

RAPORTOINTI. Otava Oy:n taloudellis-
ten tavoitteiden toteutumista seurataan 
koko konsernin kattavalla taloudellisella 
raportoinnilla. Konsernin maksuvalmiutta 
seurataan päivittäin. Myyntiraportit laadi-
taan soveltuvin osin päivittäin, viikoittain 
ja kuukausittain. Konsernin tulos- ja tase-
raportit laaditaan kuukausittain ja välitilin-
päätökset vuosikolmanneksittain. 

VALVONTA JA RISKIENHALLINTA.

Hallitus valvoo ja arvioi konsernin riskien-
hallinta-, valvonta- ja hallintoprosessin 
riittävyyttä, tarkoituksenmukaisuutta ja 
tehokkuutta. Liiketoimintaa ja varainhoi-
toa seurataan edellä esitettyjen raporttien 
avulla. Yhtiön liiketoiminnasta aiheutu-
viin omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvahin-
koriskeihin on varauduttu asianmukaisin 
vakuutuksin.

Hallinnointiperiaatteet
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Toimintaympäristö
Laskusuhdanne jatkui ja Ukrainan krii-
sin myötä Suomen kansantalouden tilan-
ne heikkeni. Talouden yleinen epävarmuus 
paheni vuoden loppua kohden. Bruttokan-
santuote laski vuositasolla lähes prosen-
tin. Viennin kasvusta on nähtävissä lie-
viä merkkejä, mutta talouden kasvusta ei. 
Työttömyys lisääntyi ja oli vuoden lopulla 
Tilastokeskuksen mukaan yli 8 %. Korko-
taso ja inflaatio pysyivät edelleen alhaisel-
la tasolla. Investoinnit eivät ole käynnisty-
neet kunnolla vuoden 2008 finanssikriisin 
jälkeen. Vähittäiskauppa laski ennakkotie-
tojen mukaan vuositasolla yli 5 % ja jou-
lumyynti supistui toista kertaa peräkkäin. 
Verkkokaupan kasvu jatkui ja sen osuus 
kaupasta on jo yli 10 %, mutta siitä lähes 
puolet tulee ulkomaisista verkkokaupoista.

Viestintäalan kehitys noudatti yleistä 
taloustilannetta. Kirjamyynti sekä yleises-
sä kirjallisuudessa että oppimateriaaleissa 
laskivat edellisvuodesta. Mediamyynti las-
ki vuositasolla lähes 3 %, ja aikakausleh-
tien mediamyynti laski yli 15 %. Lehden-
myyntimarkkinat laskivat levikkien laskun 
mukana ja lehtien uusmyynti on vaike-
aa. Verkkoliiketoiminnan osuus viestintä-
alasta kasvoi edelleen, mutta kasvu hidas-
tui. Sähköisten lehtien ja kirjojen markkinat 
ovat käynnistyneet Suomessa, mutta nii-
den osuus kokonaismarkkinoista on edel-
leen pieni.

Konsernin liiketoiminnan kehitys
Otava-konsernin liikevaihto laski 2 %. 
 Otava-konsernin toimintavuoden tulos oli 
yleiseen taloudelliseen tilanteeseen näh-
den kilpailukykyinen. Tuloksen ja suhteel-
lisen kannattavuuden säilyminen hyvällä 
tasolla olivat seurausta sekä ajoissa käyn-
nistetyistä tehostamis- ja sopeuttamistoi-
mista että toimintatapojen muutoksesta. 

Konsernin organisaatio ja rakenne
Konsernin organisaatio ja rakenne pysyi-
vät pääpiirteissään ennallaan. Tilivuoden 
päättyessä Kustannusosakeyhtiö Otava 
osti 60 % Kustannusosakeyhtiö  Moreenin 
osakekannasta. Konsernirakennetta yksin-

kertaistettiin sulauttamalla Suomen 
 Golfpiste Oy ja Suomen Kuvapalvelu Oy 
 Otavamedia Oy:hyn 31.12.2014. Joulu-
kuussa Otavamedia Oy ja A-lehdet Oy 
perustivat Osuuskunta Suomen Lehtimie-
het, jonka toiminnan tavoitteena on turva-
ta kustannustehokkaat ja laadukkaat logis-
tiikkapalvelut myös tulevaisuudessa.

Kirjat
Liikevaihto oli 51,5 (55,5) miljoonaa 
euroa, jossa oli laskua 7 %. Operatiivinen 
liiketulos oli 5,8 (6,3) miljoonaa euroa eli 
11,3 % (11,3 %) liikevaihdosta. Vaikka 
Kustannusosakeyhtiö Otavan  liikevaihto 
ja tulos laskivat, yhtiö teki edelleen hyvän 
tuloksen. Otavan Kirjapaino Oy:n liikevaih-
to supistui ja tulos heikkeni volyymin las-
kun myötä. Like Kustannus Oy:n liikevaihto 
kasvoi ja tulos parani edellisvuodesta. 

Kauppa
Suomalainen Kirjakauppa Oy:n liikevaih-
to oli 106,7 (106,3) miljoonaa euroa, jos-
sa oli kasvua 0,4 % (0,2 %). Operatiivinen 
liiketulos parani huomattavasti edellisvuo-
desta tehostuneen tuotehallinnon ansios-
ta. Konseptiuudistettujen myymälöiden 
määrä kasvoi tilikaudella 30 myymälään ja 
yhtiö lisäsi markkinaosuuttaan.

Lehdet
Lehdet-liiketoiminnan liikevaihto oli 137,8 
(143,6) miljoonaa euroa, jossa oli las-
kua 4 % (7 %). Sekä lehtien tilausmyyn-
ti että mediamyynti laskivat edellisvuodes-
ta. Operatiivinen liiketulos oli 22,5 (18,7) 
miljoonaa euroa eli 16,4 % (13,0 %) liike-

vaihdosta. Tulostason säilyminen huolimat-
ta liikevaihdon laskusta johtui toimintojen 
tehostamisesta ja uudelleenjärjestelyis-
tä. Kirjakerholiiketoiminnan liikevaihto las-
ki, mutta tulos säilyi edellisvuoden tasolla. 
Otavamedia Oy:n tulos säilyi hyvällä tasol-
la.  Suomen Golfpiste Oy liikevaihto kas-
voi ja tulos parani. Deco Media Oy:n liike-
toimintaympäristö oli vaikea ja yhtiön tulos 
jäi tappiolliseksi. Viron tytäryhtiö Ühinenud 
Ajakirjad AS myynti kasvoi ja operatiivinen 
liiketulos säilyi positiivisena. Tilikaudella 
A-lehdet Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen 
perusteella Viron yhtiöiden aikauslehtiliike-
toiminnat yhdistetään Ühinenud  Ajakirjad 
AS:ään, josta Otavamedia Oy omistaa 
 60  % fuusion jälkeen ja A-lehdet Oy 40 %. 
Fuusio toteutuu helmikuussa 2015.

Uudet liiketoiminnot
Uudet liiketoiminnot koostuvat NettiX 
Oy:stä, Ampparit Oy:stä ja Plaza-yleis-
portaalista. Liiketoiminta-alue kasvoi edel-
leen voimakkaasti (+15 %) ja suhteellinen 
kannattavuus säilyi korkealla tasolla. 

Tase, investoinnit ja rahoitusasema
Vuoden 2014 aikana taseen loppusum-
massa ja rakenteessa ei tapahtunut olen-
naisia muutoksia. Konsernin omavarai-
suusaste parani ja oli vuoden lopussa 
77,1 % (72,8 %).

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 5,9 
(13,5) miljoonaa euroa. Merkittävimmät 
investoinnit tehtiin myymäläuudistuksiin  
ja tietokoneohjelmistoihin.

Konsernin rahoitusasema ja maksuval-
mius pysyivät hyvänä. Pitkäaikaisista lai-

Hallituksen toimintakertomus

Konsernin keskeiset tunnusluvut ovat:
     2014 2013 2012
Konserni   
Liikevaihto, M€ 296,0 301,9 314,7
Operatiivinen liiketulos, M€ 37,1 32,4 26,6
Oper. liiketuloksen osuus liikevaihdosta  % 12,6 10,7 8,5
Sijoitetun pääoman tuotto % 18,6 18,0 15,9
Oman pääoman tuotto % 15,0 15,5 14,6
Omavaraisuusaste % 77,1 72,8 64,8
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noista tehtiin ylimääräisiä lyhennyksiä 9,7 
miljoonaa euroa. Tililuottojen lisäksi kon-
sernin maksuvalmiutta on turvattu lyhytai-
kaisilla rahoituslimiiteillä. Konsernin tulo-
rahoitus oli 36,3 (32,1) miljoonaa euroa. 
Nettorahoituskulut olivat 0,3 (0,5) miljoo-
naa euroa eli 0,1 % (0,2 %) liikevaihdosta.

Riskit
Konsernin asema on vakiintunut kirja- ja 
aikakauslehtimarkkinoilla, joilla vuosittain 
ei tapahdu suuria vaihteluita. 

Arviot konsernin kirjojen kokonaismyyn-
nistä eivät ole vuosittain merkittävästi eron-
neet toteutuneesta myynnistä. Yhtiöissä 
on käytössä aikaan sidottu nimikekohtainen 
epäkurantointimenettely. Näin ollen kirjava-
raston epäkuranttiusriski on vähäinen. 

Konsernin aikakauslehtien tilaajat ovat 
pitkäaikaisia asiakkaita ja maksavat tilauk-
sensa pääsääntöisesti etukäteen. Asiakas-
lehtimarkkinoilla sopimukset ovat yleensä 
vähintään vuoden pituisia. Mediamyynti-
markkinoilla myynnin vaihtelut voivat olla 
suurempia, mutta mediamyynnin osuus 
liikevaihdosta on lehdenmyyntiin verrattu-
na pienempi. 

Pääosa konsernin tarvitsemien tavaroi-
den ja palvelujen hintakehityksestä on hyvin 
ennakoitavissa. Paperin hinnanvaihteluihin 
on varauduttu pitkäaikaisin sopimuksin. 

Konserni on myynnin kasvun turvaami-
seksi investoinut myös ydinliiketoimintoihin 
liittyvään sähköiseen liiketoimintaan, koska 
painettujen tuotteiden markkinoilla myynti 
laskee eikä näkyvissä ei ole muutosta.  

Edellä selostetun perusteella konsernin 
toimintaan liittyvät riskit ovat pieniä. Kon-
sernin vahva kassavirta ja korkea omava-
raisuusaste turvaavat konsernin toiminnan 
jatkuvuuden markkinahäiriö- ja muissa 
riskitilanteissa. Riskejä on katettu myös 
omaisuus- ja keskeytysvakuutuksilla.

Yhtiökokouksien päätöksiä
Varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2014 
valittiin hallituksen jäseniksi Olli  Reenpää, 
Henrik Ehrnrooth, Jorma Ollila, Eero 
 Broman, Heikki Lehtonen ja  Alexander 
Lindholm. Varajäseniksi valittiin Pasi 

 Vainio, Minna Castrén, Timo Kopra ja 
 Pekka Harju. Hallituksen puheenjohta-
jaksi valittiin Henrik Ehrnrooth. Hallituk-
sen sihteerinä on toiminut Ora Lyytikäinen. 
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen Kari 
 Miettinen, KHT ja varalle KHT-yhteisö Oy 
Audicon Ab. Yhtiökokous päätti jakaa osin-
koa 3,50 euroa osakkeelle eli yhteensä 6,8 
miljoonaa euroa. 

Lisäksi yhtiökokous päätti antaa halli-
tukselle valtuudet hankkia enintään 15 % 
yhtiön omista osakkeista vapaalla omalla 
pääomalla. Valtuutus on voimassa seuraa-
vaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. 

Osakkeet
Yhtiössä on 1 945 085 osaketta. Osak-
keella ei ole nimellisarvoa. Kukin osake 
oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokoukses-

sa. Osakkeiden luovutusta koskee yhtiö-
järjestyksen lunastuslauseke.

Alkaneen tilikauden näkymät
Vuosi 2015 on Otava-konsernille edel-
leen haastava. Suomen taloudessa ei näy 
positiivisia merkkejä, joten toimintaym-
päristö tulee pysymään vaikeana. Lehtien 
tilausmyynti, joka on merkittävä osa kon-
sernin liikevaihtoa ja tulosta, on hanka-
loitunut. Liikevaihdon kasvattaminen on 
painetun kustantamisen alalla muutoin-
kin vaikeaa.  Uusien liiketoimintojen kehit-
täminen on välttämätöntä, vaikka sähköis-
ten kirjojen  ja lehtien myynnin määrät ovat 
olleet vähäisiä  ja myynnin kasvu on ollut 
odotettua hitaampaa. Tehostamistoimien 
ja uusien toimintatapojen avulla konser-
nin tulos pystytään säilyttämään nykyisellä 
hyvällä tasolla. 

Henkilöstö
Konsernin palveluksessa olleen henkilöstön lukumäärät ovat seuraavat:
 2014 2013 2012
Konserni   
Keskimääräinen henkilömäärä 1 082 1 178 1 249
Palkat ja palkkiot (1 000€) 51 297 51 784 53 075

Konsernissa on ollut käytössä vuodesta 2002 alkaen koko henkilökuntaa koske-
va kannustepalkkiojärjestelmä. Vuoden 2014 tuloksesta maksetaan yhtiökohtais-
ten tavoitteiden ylittäneistä tuloksista kannustepalkkiota henkilökunnalle. Tämän 
lisäksi vuoden 2014 tuloksesta maksetaan koko konsernin henkiökunnalle Ota-
va 125-vuotisjuhlapalkkiona viikon palkkaa vastaava palkkio. Kaikkiaan palkkioita 
maksetaan henkilökunnalle sosiaalikuluineen 3,0 miljoonaa euroa.

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 125 324 tuhatta euroa, josta tilikau-
den voitto on 26 721 tuhatta euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 
voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti:

Osinkona jaetaan 3,80 euroa/osake   7 391 tuhatta euroa
125-vuotisjuhlaosinkona jaetaan 0,70 euroa/osake  1 362 tuhatta euroa
omaan pääomaan jätetään   116 571 tuhatta euroa
   125 324 tuhatta euroa

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtu-
nut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voiton-
jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
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Tuloslaskelma

KONSERNI
2014

KONSERNI 
2013

1.1.–31.12. M€ Liite

LIIKEVAIHTO 1 296,0 301,9

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden  
varastojen muutos -1,1 -1,5
Valmistus omaan käyttöön 0,9 1,1
Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,0 3,6

Materiaalit ja palvelut
 Aineet ja tarvikkeet
  Ostot tilikauden aikana -62,4 -59,8
  Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -0,1 -2,5
 Ulkopuoliset palvelut -55,8 -60,3
Henkilöstökulut 3 -63,2 -63,7
Poistot ja arvonalentumiset 4 -12,7 -10,1
Liiketoiminnan muut kulut 5 -74,2 -79,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,3 0,5
 -268,2 - 274,9

LIIKEVOITTO 31,6 30,1
   
Rahoitustuotot ja -kulut 6 -0,3 -0,5

VOITTO ENNEN VEROJA 31,3 29,6

Tuloverot
 Tilikaudelta  -7,4 -7,5
 Aikaisemmilta tilikausilta 0,0 0,0
 Laskennallisten verovelkojen ja saamisten muutos -0,1 0,0
 -7,5 -7,4

Vähemmistöosuus -0,2 -0,1

TILIKAUDEN VOITTO 23,6 22,0
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Tase

KONSERNI
2014

KONSERNI 
2013

31.12. M€ Liite

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 7

Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 78,0 84,6
Konserniliikearvo 1,1 1,6
Muut pitkävaikutteiset menot 6,4 5,2
Ennakkomaksut 0,5 0,5
 85,9 91,9

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 31,7 31,7
Rakennukset ja rakennelmat 24,3 25,0
Koneet ja kalusto 6,3 7,5
Muut aineelliset hyödykkeet 1,0 0,9
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,1 0,0
 63,4 65,2

Sijoitukset 8
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3,2 3,2
Muut osakkeet ja osuudet 3,4 3,5
Muut saamiset 0,4 0,0
 7,0 6,6

Pysyvät vastaavat yhteensä 156,3 163,7

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 1,2 0,9
Keskeneräiset tuotteet 2,7 2,4
Valmisteet ja tavarat 24,7 26,2
Ennakkomaksut 0,2 0,1
 28,7 29,6

Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 6,5 6,7
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 9 4,3 3,4
Lainasaamiset 0,0 0,0
Laskennalliset verosaamiset 11 0,6 0,7
Muut saamiset 4,0 1,8
Siirtosaamiset 9 5,5 5,7
 21,0 18,4

Rahat ja pankkisaamiset 32,1 16,4

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 81,9 64,4

Vastaavaa yhteensä 238,2 228,1
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TILINPÄÄTÖS

Tase
KONSERNI

2014
KONSERNI

2013
31.12. M€ Liite

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA 10

Osakepääoma 8,9 8,9
Ylikurssirahasto 25,0 25,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2,3 2,3
Edellisten tilikausien voitto 105,8 92,1
Tilikauden voitto 23,6 22,0

Oma pääoma yhteensä 165,6 150,3

VÄHEMMISTÖOSUUS 0,6 0,3

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen 
Lainat rahoituslaitoksilta 2,0 13,7
Laskennallinen verovelka 11 0,8 0,9
 2,8 14,6

Lyhytaikainen 
Lainat rahoituslaitoksilta 2,0 5,3
Saadut ennakot 22,7 21,3
Ostovelat 12,3 8,6
Velat omistusyhteysyrityksille 12 3,2 2,3
Muut velat 3,8 5,5
Siirtovelat 12 25,1 19,9

69,1 62,9

Vieras pääoma yhteensä 72,0 77,5

Yhteensä 238,2 228,1
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Rahoituslaskelma

M€ Liite
KONSERNI

2014
KONSERNI 

2013

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Voitto ennen veroja 31,3 29,6
 Suoriteperusteisten erien peruminen 14 12,6 10,1
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta 43,9 39,6
 Käyttöpääoman muutos 14 5,0 2,0
Liiketoiminnan kassavirta 48,9 41,6
 Saadut korot 0,0 0,0
 Maksetut korot -0,3 -0,5
 Saadut osingot liiketoiminnasta 0,3 0,5
 Maksetut verot -6,0 -7,9
 Lyhytaikaisten koroll.saamisten lisäys(-)/vähennys(+) 0,0 0,0
 Muut rahoituserät liiketoiminnasta -0,1 -0,1

Liiketoiminnan rahavirta 42,8 33,7

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,2 -13,5
Luovutustulot aineell.ja aineettomista hyödykkeistä 0,4 0,1
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,5 0,0
Ostetut tytäryhtiöosakkeet -0,2
Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet 0,0
Luovutustulot sijoituksista 0,2 0,1

Investointien rahavirta -5,3 -13,3

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Maksullinen osakeanti 1,2
Omien osakkeiden hankkiminen -1,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot 6,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -15,0 -10,7
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) 0,0 -8,0
Osingonjako -6,8 -6,3

Rahoituksen rahavirta -21,8 -19,0

Rahavarojen muutos 15,7 1,4

Rahavarat 1.1. 16,4 15,0
Rahavarat 31.12. 32,1 16,4
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Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Ota-
va Oy:n lisäksi kaikki ne kotimaiset ja ulko-
maiset tytäryhtiöt, joiden osakkeiden ääni-
määrästä emoyhtiö omistaa joko suoraan 
tai välillisesti yli 50 %.

Osakkuusyhtiöiksi katsotaan yritykset, 
joista konsernilla on 20–50 % osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä.

Konsolidointiperiaatteet
Konsernitilinpäätös on laadittu emoyhtiön 
ja tytäryhtiöiden tuloslaskelmien, taseiden, 
rahoituslaskelmien ja liitetietojen yhdis-
telmänä. Yhdistelyssä on eliminoitu kon-
serniyhtiöiden sisäiset tuotot ja kulut, kes-
kinäiset saamiset ja velat sekä sisäiset 
realisoitumattomat katteet ja sisäinen voi-
tonjako. Vähemmistön osuus on erotet-
tu tilikauden tuloksesta ja taseen omasta 
pääomasta.

Konsernitilinpäätös on laadittu hankin-
tamenomenetelmän mukaan. Tytäryhtiöi-
den hankinta-arvon ja oman pääoman ero 
on konsernitaseessa kohdistettu tytäryh-
tiöiden pysyviin vastaaviin. Aineettomis-
sa hyödykkeissä esitetyt julkaisuoikeuksien 
arvot on määritetty ulkopuolisen asian-
tuntijan toimesta lehtikohtaisesti tuottoar-
vomenetelmällä. Julkaisuoikeuksien arvot 
ylittävät merkittävästi niiden poistamat-
toman hankintamenon. Julkaisuoikeuksien 
arvot määritetään vuosittain ja tarvittaessa 
tehdään poistoja. Kiinteistöihin kohdistettu 
eliminointiero poistetaan kyseisen omaisu-
userän poistosuunnitelman mukaisesti.

Kohdistamatta jäänyt konserniaktiiva 
tai –reservi esitetään omana eränään kon-
sernitaseessa ja poistetaan tai tuloutetaan 
taloudellisena vaikutusaikanaan. 

Osakkuusyritykset on yhdistelty kon-
sernitilinpäätökseen pääomaosuusme-
netelmällä. Konsernin omistusosuuden 
mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tili-

kauden tuloksesta konserniliikearvon pois-
tolla vähennettynä on esitetty omana erä-
nään. Osakkuusyhtiöiltä saadut osingot on 
eliminoitu.

Tuloverot
Konsernin tuloveroihin kirjataan konserni-
yhtiöiden verotettaviin tuloksiin perustu-
vat verot ja taseen laskennallisen verosaa-
misen ja -velan muutokset. Laskennallinen 
verosaaminen ja -velka on laskettu suo-
malaisten yhtiöiden osalta 20,0 %:n vero-
kannalla. Pysyvien vastaavien arvonko-
rotuksesta laskettu verovelka esitetään 
tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Satunnaiset erät
Satunnaisiin eriin on kirjattu kertaluontei-
set tuotto- ja kuluerät. Satunnaisten eri-
en tuloverovaikutus on esitetty tuloverojen 
ryhmässä.

Valuuttamääräiset erät
Tilinpäätöksessä valuuttamääräiset saami-
set ja velat on muutettu euroiksi tilinpää-
töspäivän kurssiin. 

Pysyvät vastaavat
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on 
aktivoitu hankintamenoihin vähennettynä 
taloudellisen käyttöiän mukaan lasketuilla 
suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunni-
telman mukaisten ja kirjanpidollisten pois-
tojen erotus on esitetty erillisyhtiöiden 
tilinpäätöksissä poistoerona tuloslaskel-
massa. Erillisyhtiöiden taseissa poistoero-
tus on kirjattu kertyneisiin poistoeroi-
hin. Poistoina esitetään hankintamenosta 
talou dellisen käyttöiän mukaan lasketut 
suunnitelman mukaiset poistot. Poistoajat 
ovat seuraavat:

Lisäksi eräisiin maa-alueisiin sisältyy aikai-
sempina vuosina tehtyjä arvonkorotuksia, 
joista ei tehdä poistoja.

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Konsernitaseessa poistoerot on jaettu 
omaan pääomaan ja laskennalliseen vero-
velkaan. Tilikauden aikana tapahtunut 
muutos on vastaavasti jaettu tuloslaskel-
massa tilikauden tulokseen ja laskennalli-
sen verovelan muutokseen. 

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttu-
viin valmistus- tai hankintamenoihin tai 
niitä alhaisempiin todennäköisiin luovu-
tushintoihin. Varaston käyttö on kirjat-
tu liiketoiminnan luonteesta riippuen joko 
FIFO-periaatteen tai keskihankintahinnan 
mukaan.
 
Eläkesitoumukset
Eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa elä-
kevakuutusyhtiössä. Eläkevakuutusmaksut 
on jaksotettu vastaamaan tilinpäätöksen 
suoriteperusteisia palkkoja. Suorat eläke-
vastuut on sisällytetty siirtovelkoihin.

aineettomat oikeudet   5-10 vuotta
konserniliikearvo   5 vuotta
muut pitkävaikutteiset menot  3–15 vuotta
rakennukset ja rakennelmat   10–50 vuotta
koneet   3–12 vuotta
kalusto ja irtaimisto   3–10 vuotta
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Tilinpäätöksen liitetiedot

M€
KONSERNI

31.12.2014
KONSERNI 

31.12.2013

1. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN JA  
MARKKINA-ALUEITTAIN 

Toimialoittain
Kirjat 51,5 55,5
Kauppa 106,7 106,3
Lehdet 137,8 143,6
Uudet liiketoiminnot 14,1 12,3
Muu 8,2 8,8
Toimialojen välinen liikevaihto -22,3 -24,5

296,0 301,9

Markkina-alueittain
Kotimaa 294,4 300,4
Muut 1,5 1,5

296,0 301,9

2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Vuokratuotot 1,7 1,6
Pysyvien vastaavien myyntivoitot 0,2 0,1
Muut tuotot 2,2 1,9

4,0 3,6

3.  HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN
JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 51,3 51,8
Eläkekulut 9,2 9,2
Muut henkilöstökulut 2,8 2,8

63,2 63,7

Johdon palkat ja palkkiot
Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajat 2,1 1,8

Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaiseksi muutettu)
Kirjat 242 262
Kauppa 378 398
Lehdet 404 459
Uudet liiketoiminnot 19 20
Muu 39 40

1 082 1 178

4. POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman mukaiset poistot 6,9 7,3
Poistot konserniliikearvosta ja liiketoimintojen hankintamenoista 5,8 2,8

12,7 10,1
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Tilinpäätöksen liitetiedot

M€
KONSERNI

31.12.2014
KONSERNI 

31.12.2013

5. TILINTARKASTAJAN PALKKIOT 

Tilintarkastuspalkkiot 0,1 0,1
Muut palvelut 0,0 0,0

0,1 0,1

6. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 

Osinkotuotot
Muilta 0,0 0,0
Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 0,0 0,0

Korkotuotot
Muilta 0,0 0,0

0,0 0,0

Muut rahoitustuotot
Muilta 0,0 0,0

0,0 0,0

Sijoitusten arvonalentumiset
Arvonalentumisten palautukset 0,0 0,0

0,0 0,0

Korkokulut
Muille 0,3 0,5

0,3 0,5

Muut rahoituskulut
Muille 0,1 0,1

0,1 0,1

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -0,3 -0,5
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Tilinpäätöksen liitetiedot

M€
KONSERNI

31.12.2014
KONSERNI 

31.12.2013

7. PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 119,8 119,4
 Lisäykset 0,1 0,4
    Vähennykset -0,3 0,0
 Siirrot erien välillä -6,1 0,0
Hankintameno 31.12. 113,5 119,8
 Kertyneet poistot 1.1. -35,2 -32,2
    Vähennysten ja siirtojen kertyneet poisto ja arvonalennukset 5,1 0,0
 Tilikauden poisto -5,3 -3,0
Kertyneet poistot 31.12. 35,5 -35,2
Kirjanpitoarvo 31.12. 78,0 84,6

Konserniliikearvo
Hankintameno 1.1. 21,9 21,9
 Lisäykset 0,0 0,0
Hankintameno 31.12. 22,0 21,9
 Kertyneet poistot 1.1. -20,3 -19,8
 Tilikauden poisto -0,5 -0,5
Kertyneet poistot 31.12. -20,9 -20,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 1,1 1,6

Muut pitkävaikutteiset menot 
Hankintameno 1.1. 66,8 65,3
 Lisäykset 2,1 1,9
 Vähennykset -0,6 -0,5
 Siirrot erien välillä 6,8 0,0
Hankintameno 31.12. 75,1 66,8
 Kertyneet poistot 1.1. -61,6 -59,6
 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ja arvonalennukset -4,1 0,5
 Tilikauden poisto -2,9 -2,6
Kertyneet poistot 31.12. -68,7 -61,6
Kirjanpitoarvo 31.12. 6,4 5,2

Ennakkomaksut aineettomista hyödykkeistä
Hankintameno 1.1. 0,5 0,1
 Lisäykset 0,6 0,5
 Vähennykset 0,0 0,0
 Siirrot erien välillä -0,6 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,5 0,5

Maa- ja vesialueet
Hankintameno 1.1. 31,7 23,5
 Lisäykset 0,0 8,2
Kirjanpitoarvo 31.12. 31,7 31,7

Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 69,0 67,8
 Lisäykset 0,6 1,3
    Siirrot erien välillä 0,3 0,0
Hankintameno 31.12. 69,9 69,0
 Kertyneet poistot 1.1. -44,0 -42,3
 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ja arvonalennukset 0,1 0,0
    Tilikauden poisto -1,8 -1,7
Kertyneet poistot 31.12. -45,7 -44,0
Kirjanpitoarvo 31.12. 24,3 25,0
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Tilinpäätöksen liitetiedot

M€
KONSERNI

31.12.2014
KONSERNI 

31.12.2013

Koneet ja kalustot
Hankintameno 1.1. 47,2 46,0
 Lisäykset 1,2 1,2
 Vähennykset -4,1 -0,1
 Siirrot erien välillä 0,0 0,0
Hankintameno 31.12. 44,4 47,2
 Kertyneet poistot 1.1. -39,7 -37,5
 Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ja arvonalennukset 3,8 0,0
 Tilikauden poisto -2,1 -2,3
Kertyneet poistot 31.12. -38,1 -39,7
Kirjanpitoarvo 31.12. 6,3 7,5
Tuotannollisten koneiden ja laitteiden tasearvo 31.12. 2,4 3,2

Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 1,0 1,0
 Lisäykset  0,0
 Vähennykset 0,0
    Siirrot erien välillä 0,1
Hankintameno 31.12. 1,1 1,0
 Kertyneet poistot 1.1. 0,0 0,0
    Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot ja arvonalennukset -0,1
 Tilikauden poisto 0,0 0,0
Kertyneet poistot 31.12. -0,1 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12. 1,0 0,9

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 
Hankintameno 1.1. 0,0 0,0
 Lisäykset 0,6
 Siirrot erien välillä -0,5 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,1 0,0

Arvonkorotukset
Edellä mainittuihin kirjanpitoarvoihin sisältyy 
arvonkorotuksia seuraavasti:

Maa- ja vesialueet
Arvo 1.1. 1,1 1,1
Arvo 31.12. 1,1 1,1



 OTAVA-KONSERNI  51

Tilinpäätöksen liitetiedot

M€
KONSERNI

31.12.2014
KONSERNI 

31.12.2013

8. SIJOITUKSET

Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Kirjanpitoarvo 1.1. 3,2 3,3
    Lisäykset 0,0 0,0
 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,3 0,5
 Vähennykset 0,0 -0,1
 Saadut osingot -0,3 -0,5
Kirjanpitoarvo 31.12. 3,2 3,2

Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1. 3,5 3,4
 Lisäykset 0,0 0,0
 Vähennykset -0,2 0,0
    Vähennysten ja siirtojen kertyneet arvonalennukset 0,0 0,0
 Arvonalentumiset 0,0 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12. 3,4 3,5

Muut saamiset
Kirjanpitoarvo 1.1. 0,0 0,0
 Lisäykset 0,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,4 0,0

KONSERNIYRITYKSET Kotipaikka Konsernin om.osuus, %

Ampparit Oy Joensuu 65,0 %
DeCo Media Oy Helsinki 100,0 %
Kirjatalo Oy Helsinki 100,0 %
Kustannusosakeyhtiö Moreeni Helsinki 60,0 %
Kustannusosakeyhtiö Otava Helsinki 100,0 %
Lakiperintä Oy Helsinki 100,0 %
Like Kustannus Oy Helsinki 100,0 %
NettiX Oy Helsinki 100,0 %
Otavamedia Oy Helsinki 100,0 %
Otavan Kirjapaino Oy Helsinki 100,0 %
Otavanmäki Oy Helsinki 100,0 %
Suomalainen Kirjakauppa Oy Helsinki 100,0 %
Ühinenud Ajakirjad AS Tallinna 100,0 %

OSAKKUUSYRITYKSET

Kirjavälitys Oy Hyvinkää 40,2 %
Osuuskunta Suomen Lehtimiehet Helsinki 50,0 %

9. SAAMISET

Lyhytaikaiset saamiset

Omistusyhteysyrityksiltä
    Myyntisaamiset 4,3 3,4
    Siirtosaamiset 0,0 0,0

4,3 3,4
Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
 Tuloverosaamiset 0,4 0,8
 Jaksotetut kulut 3,4 3,3
    Siirtosaamiset 1,7 1,5

5,5 5,7



52

TILINPÄÄTÖS

Tilinpäätöksen liitetiedot

M€
KONSERNI

31.12.2014
KONSERNI

31.12.2013

10. OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 1.1. 8,9 8,9
Osakepääoma 31.12. 8,9 8,9

Ylikurssirahasto 1.1. 25,0 25,0
Ylikurssirahasto 31.12. 25,0 25,0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 2,3 1,1
Maksullinen osakeanti 0,0 1,2
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12. 2,3 2,3

Kertyneet voittovarat 1.1. 114,1 99,6
Osingonjako -6,8 -6,3
Omien osakkeiden hankinta 0,0 -1,2
Eläkevastuut -1,5 0,0
Kertyneet voittovarat 31.12. 105,8 92,1

Tilikauden voitto 23,6 22,0

Oma pääoma yhteensä 165,6 150,3

11. LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET

Laskennalliset verosaamiset
 Yhdistelytoimenpiteistä 0,6 0,7

0,6 0,7

Laskennalliset verovelat
 Poistoerosta 0,6 0,7
 Arvonkorotuksista 0,2 0,2

0,8 0,9

Hyllypoistoihin liiittyvät laskennalliset verosaamiset 0,8 0,7

12. VIERAS PÄÄOMA

Velat, jotka erääntyvät myöhemmin  
kuin viiden vuoden kuluttua 
 Konsernilla ei ole lainoja, jotka erääntyvät  
 yli viiden vuoden kuluttua.

Lyhytaikaiset velat

Omistusyhteysyrityksille
 Ostovelat 3,2 2,3
 Siirtovelat 0,0 0,0

3,2 2,3

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
 Tuloverovelat 1,5 0,6
 Jaksotetut henkilöstökulut 15,5 10,9
 Korkovelat 0,0 0,0
 Muut 8,0 8,3
 25,1 19,9
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Tilinpäätöksen liitetiedot

M€
KONSERNI

31.12.2014
KONSERNI

31.12.2013

13. ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET 
JA MUUT VASTUUT

Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä
 Konsernilla ei ole lainojen vakuudeksi annettuja kiinnityksiä.

Omasta puolesta annetut vakuudet
 Vuokravakuudet 0,2 0,3
    0,2 0,3

Muut omasta puolesta annetut vakuudet
 Annetut pantit 0,4 0,0
 0,4 0,0

Leasingvastuut
 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 0,8 1,0
 Myöhemmin maksettavat 1,0 0,9
 1,8 1,9

Muut vastuut omasta puolesta
 Vuokravastuut 33,2 39,8
 Muut vastuut 0,4 0,6
 33,6 40,5

Johdannaissopimukset
 
Koronvaihtosopimukset
 Kohde-etuuden arvo 4,0 6,0
 Käypä arvo 0,0 0,0

14. KASSAVIRTALASKELMA

Seuraavilla kirjauksilla muutetaan tuloslaskelman suorite- 
perusteiset erät kassaperusteisiksi sekä perutaan erät, jotka  
esitetään muualla kassavirtalaskelmassa: 

Poistot 12,7 10,1
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista -0,3 -0,5
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot -0,1 -0,1
Sijoitusten luovutustulot 0,0
Osinkotuotot 0,0 0,0
Korkotuotot 0,0 0,0
Korkokulut 0,3 0,6
Muut tuotot ja kulut 0,1 0,0
Oikaisut yhteensä 12,6 10,1

Käyttöpääoman muutoksen erittely
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-),vähennys (+) -3,1 +3,5
Vaihto-omaisuus, lisäys (-), vähennys (+) +1,2 +4,0
Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) +6,8 -5,5
Käyttöpääoman muutos 5,0 2,0
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Tilintarkastuskertomus
OTAVA OY:N YHTIÖKOKOUKSEL-

LE. Olen tilintarkastanut Otava Oy:n 
kirjanpidon, tilinpäätöksen, toiminta-
kertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 
1.1.2014 – 31.12.2014. Tilinpäätös sisäl-
tää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, 
tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja lii-
tetiedot. 
 
HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTA-

JAN VASTUU. Hallitus ja toimitusjoh-
taja vastaavat tilinpäätöksen ja toimin-
takertomuksen laatimisesta ja siitä, että 
ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suo-
messa voimassa olevien tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen laatimista koske-
vien säännösten mukaisesti. Hallitus vas-
taa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä ja toimi-
tusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmu-
kainen ja varainhoito luotettavalla tavalla 
järjestetty. 

TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUU-

DET. Velvollisuutenani on antaa suo-
rittamani tilintarkastuksen perusteella 
lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilin-
päätöksestä ja toimintakertomuksesta. 
Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan 
ammattieettisiä periaatteita. Olen suorit-
tanut tilintarkastuksen Suomessa nouda-
tettavan hyvän tilintarkastustavan mukai-
sesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, 

että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuk-
sen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden 
siitä, onko tilinpäätöksessä tai toiminta-
kertomuksessa olennaista virheellisyyt-
tä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen 
jäsenet tai toimitusjohtaja syyllisty-
neet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saat-
taa seurata vahingonkorvausvelvollisuus 
yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyh-
tiölakia tai yhtiöjärjestystä.

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpitei-
tä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi 
tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen 
sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävis-
tä muista tiedoista. Toimenpiteiden valin-
ta perustuu tilintarkastajan harkintaan, 
johon kuuluu väärinkäytöksestä tai vir-
heestä johtuvan olennaisen virheellisyy-
den riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvi-
oidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon 
sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä mer-
kityksellistä oikeat ja riittävät tiedot anta-
van tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 
laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvi-
oi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnit-
telemaan olosuhteisiin nähden asianmu-
kaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei 
siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lau-
sunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehok-
kuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös 
sovellettujen tilinpäätöksen laatimispe-
riaatteiden asianmukaisuuden, toimivan 
johdon tekemien kirjanpidollisten arvioi-
den kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen yleisen esittämista-
van arvioiminen.
 
Käsitykseni mukaan olen hankkinut lau-
suntoni perustaksi tarpeellisen määrän 
tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevi-
denssiä. 

LAUSUNTO. Lausuntonani esitän, että 
tilinpäätös ja toimintakertomus anta-
vat Suomessa voimassa olevien tilinpää-
töksen ja toimintakertomuksen laatimis-
ta koskevien säännösten mukaisesti oikeat 
ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhti-
ön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Toimintakertomuksen ja tilin-
päätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2015

Kari Miettinen, KHT

 
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen päiväys ja allekirjoitukset 
Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2015 

Henrik Ehrnrooth   Olli Reenpää  Jorma Ollila
Eero Broman   Heikki Lehtonen  Alexander Lindholm, toimitusjohtaja



 OTAVA-KONSERNI  55

Yhteystiedot
Emoyhtiö
OTAVA OY

PL 134, 00121 Helsinki
Käyntiosoite:
Uudenmaankatu 10
00120 Helsinki
Puh. (09) 1996 606
etunimi.sukunimi@otavakonserni.fi
www.otavakonserni.fi

Kirjat
KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ  

OTAVA

PL 134, 00121 Helsinki
Käyntiosoite:
Uudenmaankatu 10
00120 Helsinki
Puh. (09) 199 61
etunimi.sukunimi@otava.fi
www.otava.fi

LIKE KUSTANNUS OY

PL 37, 00521 Helsinki
Käyntiosoite:
Uudenmaankatu 10
00120 Helsinki
Puh. (09) 622 9970
etunimi.sukunimi@like.fi
www.like.fi

KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ

MOREENI

Uudenmaankatu 10
00120 Helsinki
Puh. (09) 199 61
etunimi.sukunimi@moreenikustannus.fi
www.moreenikustannus.fi

OTAVAN KIRJAPAINO OY 

Otavantie 11
42700 Keuruu
Puh. (09) 680 900
Myynti ja markkinointi:
Uudenmaankatu 10
00120 Helsinki
Puh. (09) 680 900
etunimi.sukunimi@otavankirjapaino.fi
www.otavankirjapaino.fi

Kauppa
SUOMALAINEN KIRJAKAUPPA OY

Maistraatinportti 1
00240 Helsinki
Puh. (09) 852 7510
etunimi.sukunimi@suomalainen.com
www.suomalainen.com

Lehdet
OTAVAMEDIA OY

Maistraatinportti 1
00015 Otavamedia
Puh. (09) 15 661
etunimi.sukunimi@otavamedia.fi
www.otavamedia.fi

OTAVAMEDIA OY,  

ASIAKASVIESTINTÄ

Maistraatinportti 1
00015 Otavamedia
Puh. (09) 15 661
etunimi.sukunimi@otavamedia.fi
www.otavamedia.fi

Kristiinankatu 3 B
20100 Turku
Puh. (09) 15 661
etunimi.sukunimi@otavamedia.fi
www.otavamedia.fi

OTAVAMEDIA OY,

SUURI SUOMALAINEN  

KIRJAKERHO

Maistraatinportti 1
00015 Otavamedia
Puh. (09) 15 661
etunimi.sukunimi@otavamedia.fi
www.suurisuomalainen.fi 

DECO MEDIA OY

Maistraatinportti 1
00240 Helsinki
Puh. (09) 15 661
etunimi.sukunimi@decomedia.fi
info@decomedia.fi
www.decomedia.fi

ÜHINENUD AJAKIRJAD AS

Liivalaia 13/15
EE-10118 Tallinn, Estonia
Puh. +372 610 4000
ajakirjad@ajakirjad.ee
www.ajakirjad.ee

Uudet liiketoiminnot
NETTIX OY

Maistraatinportti 1
00240 Helsinki
Puh. 0600 04070
etunimi.sukunimi@otavamedia.fi
etunimi@nettix.fi 
asiakaspalvelu@nettix.fi
www.nettix.fi

AMPPARIT OY

PL 6, 80101 Joensuu
Käyntiosoite:
Kauppakatu 25 C, 3 krs.
80100 Joensuu
Puh. 045 330 9710
ampparit@ampparit.com
skype: ampparit
www.ampparit.com

OTAVAMEDIA OY, PLAZA.FI

Maistraatinportti 1
00015 Otavamedia
Puh. (09) 15 661
etunimi.sukunimi@otavamedia.fi
Plaza.fi 



Vuosikertomus 2014 
TOIMITUS  Kaisa Alapartanen, Otavamedia Oy, Asiakasviestintä 

ULKOASU  Tuija Tarkiainen KANNEN KUVA  Mirva Kakko/Otavamedia
KANSIKUVAN STAILAUS Pauliina Ristimäki 

REPROTYÖ  Aste Helsinki Oy PAINOTYÖ  Otavan Kirjapaino Oy


