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Ilkka-Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 2.11.2020, klo 13.00 
 
ILKKA-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2020 

HEINÄ-SYYSKUU 2020
− Liikevaihto 11 462 tuhatta euroa (8 639 tuhatta euroa) 
− Liikevoitto 1 263 tuhatta euroa (406 tuhatta euroa) 
− Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 986 tuhatta euroa (100 tuhatta euroa) 
− Liikevoitto 11,0 prosenttia (4,7 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 8,6 

(1,2) 
− Nettorahoituserät olivat 249 tuhatta euroa (-77 tuhatta euroa). 
− Voitto ennen veroja 1 512 tuhatta euroa (330 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 1 466 tuhatta 

euroa (313 tuhatta euroa). 
− Tulos/ osake 0,06 euroa (0,01 euroa) 

 
 

TAMMI-SYYSKUU 2020
− Liikevaihto 32 942 tuhatta euroa (26 646 tuhatta euroa) 
− Liiketappio 1 160 tuhatta euroa (liikevoitto 1 106 tuhatta euroa) 
− Oikaistu oman toiminnan liikevoitto 1 005 tuhatta euroa (560 tuhatta euroa) 
− Liikevoitto/-tappio -3,5 prosenttia (4,2 %) liikevaihdosta ja oikaistu oman toiminnan liikevoittoprosentti 

3,1 (2,1) 
− Nettorahoituserät olivat 3 618 tuhatta euroa (2 499 tuhatta euroa). 
− Voitto ennen veroja 2 458 tuhatta euroa (3 605 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos 2 807 tuhatta 

euroa (3 616 tuhatta euroa). 
− Tulos/ osake 0,11 euroa (0,14 euroa) 
− Yhtiön rahoitusasema on vahva, omavaraisuusaste 86,3 % (89,0 %) ja nettovelkaantumisaste -30,9 

% (-48,6 %) 
 

AVAINLUVUT 
 

(1000 eur) 
7-9/ 

2020 
7-9/ 

2019 
1-9/ 

2020 
1-9/ 

2019 
1-12/ 
2019 

Liikevaihto 11 462 8 639 32 942 26 646 36 428 
Liikevoitto/ -tappio 1 263 406 -1 160 1 106 950 
Voitto/ tappio ennen veroja 1 512 330 2 458 3 605 3 903 
Osakekohtainen tulos, (EUR) 0,06 0,01  0,11 0,14 0,15 
       
Liikevoittoon sisältyvät osuudet osakkuusyhtiöiden tuloksista ja muut oikaistut erät:  
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 487 307 712 546 605 
Toiminnan uudelleenjärjestelykulut     -633 
Liiketoiminnan hankinta:      

 
Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta 
aiheutunut oikaisu liikevaihtoon   -1 874   

 

Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta 
aiheutuneet poistot ja ehdollisen kauppahinnan 
käyvän arvon muutos -209  -610   

  Yrityshankinnan kulut     -393   -272 
Oikaistu oman toiminnan liikevoitto/ -tappio 986 100 1 005 560 1 249 

 
 
TOIMITUSJOHTAJA OLLI PIRHONEN: 
 
Konsernimme keskeisenä tavoitteena on ollut liikevaihdon kääntäminen merkittävään kannattavaan 
kasvuun. Toimenpiteet tämän tavoitteen saavuttamisessa näkyvät kolmannen vuosineljänneksen 
liikevaihdon kasvussa, joka oli 32,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon 
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kasvu on seurausta yrityshankinnoista, joita olemme tehneet vuoden 2019 aikana (somessa.com Oy Ab ja 
Myynninmaailma Oy) ja tammikuussa 2020 (Liana Technologies Oy). 
 
Kolmannen vuosineljänneksen toimintaan ja sen kehitykseen vaikutti edelleen maaliskuussa alkanut 
koronavirusepidemia. Tautitilanne rauhoittui kesällä ja rajoitustoimia purettiin, mikä näkyi myös talouden 
elpymisenä. Elokuusta alkaen tautitapaukset kääntyivät kuitenkin uudelleen kasvuun, ja syyskuun aikana 
koronaepidemian toinen aalto voimistui entisestään. Poikkeuksellisissa olosuhteissa pystyimme 
sopeuttamaan toimintaamme ja jatkamaan strategiamme mukaista liiketoimintojemme kehittämistä, minkä 
seurauksena konsernimme kolmannen vuosineljänneksen oikaistu oman toiminnan liikevoitto kasvoi 
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koronaepidemian toisen aallon voimistuminen 
vuosineljänneksen loppupuolella vaikuttaa yleiseen taloudelliseen tilanteeseen, ja talouden näkymät 
loppuvuodelle ovat edelleen erittäin epävarmat. Vuoden viimeisen neljänneksen näkymien epävarmuutta 
lisää se, että lokakuussa koronan ilmaantuvuusluvut ovat olleet merkittävässä kasvussa myös Suomessa ja 
toimialueidemme maakunnissa. 
 
Koronavirusepidemian vaikutukset konsernin eri osiin vaihtelevat suuresti. Konsernin uusien liiketoimintojen 
osalta epidemian liiketoimintaa heikentävät vaikutukset ovat vaikutuksiltaan rajatumpia. Digitaalisten 
markkinointipalveluiden sekä viestinnän ja markkinoinnin teknologiapalveluiden kysyntä on ollut vakaampaa 
koronatilanteen osaltaan vauhdittaessa yritysten panostuksia digitaalisten palveluiden kehitykseen. 
Joidenkin palvelujen osalta on nähty jopa kysynnän lisääntymistä. Sisältötuotot ovat myös säilyneet 
kohtuullisen vakaina epidemiasta huolimatta. 
 
Ilmoitusmyyntiin poikkeustilan vaikutus on sen sijaan ollut merkittävä ja samanlainen kehitys on ollut 
nähtävissä myös painopalveluiden osalta. Kolmannen vuosineljänneksen aikana ilmoitusmyynnin kehitys 
elpyi hieman edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, mutta markkinatilanne jatkui erittäin haastavana. 
Samanlainen kehitys oli nähtävissä myös painopalveluiden osalta.  Pidemmän aikavälin vaikutukset riippuvat 
epidemian toisen vaiheen etenemisestä ja rajoitustoimien laajuudesta ja niiden vaikutuksista yleiseen 
taloudelliseen tilanteeseen Suomessa. 
 
Äkillisen markkinahäiriön seurauksena käynnistimme maaliskuun lopulla yhteistoimintalain mukaiset 
neuvottelut lomautuksista. Neuvottelujen jälkeen päätettiin, että enintään 90 päivän lomautukset 9.4. alkaen 
kohdistuvat noin 120 henkilöön. Lomautukset jatkuivat vielä kolmannen vuosineljänneksen aikana, mutta ne 
kohdistuivat pienempää henkilömäärään kuin huhti-kesäkuussa.  
 
Media- ja markkinointipalveluiden liikevaihto laski kolmannen vuosineljänneksen aikana 4,2 % ja oli 7 217 
tuhatta euroa (7 535 teur). Liikevaihdon lasku johtui erityisesti ilmoitustuottojen 19,0 prosentin laskusta 
edelliseen vuoteen verrattuna. Koronavirusepidemia on vaikuttanut merkittävästi koko Suomen 
mediamainontaan kaikissa mediaryhmissä. Heinä-syyskuun kumulatiivinen muutos mediamainonnassa 
yhteensä oli -13,7 %, painetuissa sanomalehdissä -21,0 % ja painetuissa kaupunki- ja noutolehdissä -23,5 % 
(lähde: Kantar TNS AD Intelligence). 
 
Media- ja markkinointipalveluiden sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen toimintamuutosten tuomat 
kustannussäästöt kolmannella vuosineljänneksellä olivat noin 0,2 miljoonaa euroa. Kustannussäästöt olivat 
seurausta lomautuksista ja muiden yleiskustannusten laskusta. 
 
Painotoimialan markkinatilanne Suomessa yleisesti on jatkunut tiukkana painovolyymien laskiessa. 
Koronavirusepidemian negatiiviset vaikutukset näkyivät painopalveluiden ulkoisen liikevaihdon kehityksessä. 
Konsernin omien lehtien painaminen on jatkunut ilman häiriöitä. Painopalveluiden ulkoinen liikevaihto laski 
kolmannen vuosineljänneksen aikana 12,7 % ja oli 964 tuhatta euroa (1 104 teur). 
 
Painopalveluiden sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen toimintamuutosten tuomat 
kustannussäästöt kolmannella vuosineljänneksellä olivat noin 0,1 miljoonaa euroa. Kustannussäästöt olivat 
seurausta lomautuksista sekä muuttuvien kulujen ja muiden yleiskustannusten laskusta. 
 
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 3 282 
tuhatta euroa. Kyseinen liiketoiminta toimii SaaS-liiketoimintamallilla ja 85 % liikevaihdosta oli 
jatkuvalaskutteista. Vallitsevat poikkeusolot tulevat lyhyellä aikavälillä vaikuttamaan heikentävästi myös 
Liana Technologiesin liiketoimintaan. Pitkällä aikavälillä epidemian kuitenkin arvioidaan lisäävän yrityksille 
suunnattujen digitaalisten palveluiden kysyntää. 
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Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden sopeuttamistoimien ja muiden poikkeustilanteen 
toimintamuutosten tuomat kustannussäästöt kolmannella vuosineljänneksellä olivat noin 0,2 miljoonaa 
euroa. Kustannussäästöt koostuivat pääosin muiden yleiskustannusten laskusta. 
 
KONSERNISTRATEGIA – INFORMAATIO YHDISTÄÄ 
 
Riippumatta koronavirusepidemian aiheuttaman globaalin häiriötilanteen vaikutuksista liiketoimintaamme 
olemme kääntäneet katseemme koronan jälkeiseen aikaan tekemällä konsernistrategian päivityksen kuluvan 
vuoden toisen vuosineljänneksen aikana. Vahvan taseasemamme myötä olemme määrätietoisesti 
kasvattaneet konserniamme ja uudistuneen konsernirakenteemme mukainen strategiapäivitys perustuu 
kannattavan kasvun rakentamiseen. 
 
Päivitetyn strategian mukainen perustehtävämme tiivistyy sanoihin informaatio yhdistää. Olemme 
rakentamassa konsernia, joka on tiedon ja teknologian taitaja sekä digitaalisen median, markkinoinnin ja 
teknologian ytimessä. Konsernin liiketoiminta-alueet ovat media- ja markkinointipalvelut, painopalvelut sekä 
markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut. Informaatio yhdistää asiakkaat, lukijat ja liiketoiminnot 
paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 
 
Ilkka-Yhtymä hakee tulevaisuudessa kasvua pääosin digitaalisesta liiketoiminnasta. Yhtymä uudisti 
strategiaansa edellisen kerran vuonna 2018.  Kehityksen painopistealueiksi valittiin silloin seuraavat: 
Tuotamme asiakasodotuksia vastaavia sisältöjä, tuotteita ja palveluita. Toimimme digitaalisesti ja johdamme 
tiedolla. Panostamme oikeaan osaamiseen ja prosessien tehokkuuteen. Investoimme tuottavaan kasvuun. 
Painopistealueita ei ole muutettu vuoden 2020 strategiapäivityksessä. 
 
Päivitetty strategia näkyy konsernirakenteessa. Helmikuussa 2019 konserniin liittyi 
vaikuttajamarkkinointitoimisto somessa.com, elokuussa 2019 myynnin ja markkinoinnin ratkaisuihin 
keskittynyt Myynninmaailma sekä tammikuussa 2020 markkinoinnin ja viestinnän pilvipalveluja tuottava 
ohjelmistoyritys Liana Technologies. Konserniin on hankittu myynnin, markkinoinnin, viestinnän ja näiden 
automatisointiin liittyvää asiantuntijaosaamista, jotta asiakkaille voidaan tarjota monipuolisia ratkaisuja 
erilaisten kohderyhmien tavoittamiseen. 
 
Haemme kannattavaa kasvua erityisesti uusien liiketoimintojen kautta. Rakennamme sisällöntuotantoon ja 
medialiiketoimintaan digitaalista ansaintaa. Etsimme tähän parhaita toimintatapoja ja kumppaneita. 
Painopalveluissa päätämme kehityssuunnista, tarkennamme fokusta ja kartoitamme mahdollisia 
kumppaneita saadaksemme aikaan kannattavuutta, tuottavuutta ja kasvua. Meillä on asiantunteva, 
ammattimainen ja moniosaava henkilöstö, joka vie kehitystä ketterästi eteenpäin ja joka on sitoutunut 
toiminnassaan yhteisiin päämääriimme. 
 
KONSERNIN RAPORTOITAVAT SEGMENTIT 
 
Konsernimme rakenteen muuttuessa yrityshankintojen seurauksena olemme myös muuttaneet Q1/2020 
osavuosikatsauksesta alkaen raportoitavien segmenttien nimet vastaamaan paremmin niiden liiketoiminnan 
luonnetta. Muutoksen jälkeen raportoimme liiketoimintamme seuraavien segmenttien mukaisesti: 

− Media- ja markkinointipalvelut (entinen kustannustoiminta) 
− Painopalvelut (entinen painotoiminta) 
− Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelut (uusi segmentti, joka koostuu Liana Technologies-

konsernin toiminnasta) 
− Kohdistamattomat (jatkaa entisellään ja sisältää mm. konsernitoiminnot ja liiketoimintojen 

hankinnasta johtuvat konsernitason poistot). 

 
LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS HEINÄ-SYYSKUU 2020 
 
Heinä-syyskuussa 2020 konsernin liikevaihto kasvoi 32,7 prosenttia ja oli 11 462 tuhatta euroa (8 639 teur). 
Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 4,2 %. Ilmoitustuotot laskivat 19,0 % ja 
sisältötuotot 3,6 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 83,0 % yrityskauppojen 
seurauksena. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 12,7 %. Konserniin 8.1.2020 hankittu Liana 
Technologies -konserni raportoidaan konsernissa omana markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen 
segmenttinä, jonka ulkoinen liikevaihto heinä-syyskuussa 2020 oli 3 282 tuhatta euroa.  
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Liiketoiminnan muut tuotot heinä-syyskuussa olivat 77 tuhatta euroa (24 teur). 
 
Kulut olivat kolmannella vuosineljänneksellä 10 759 tuhatta euroa (8 567 teur). Kulut kasvoivat 
yrityshankintojen johdosta 25,6 %. Henkilöstökulut kasvoivat 45,7 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 
19,9 % ja poistot kasvoivat 74,0 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut pysyivät vertailukauden 
tasolla. 
 
Heinä-syyskuussa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 487 tuhatta euroa (307 teur). Konsernin liikevoitto 
oli 1 263 tuhatta euroa (406 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli 11,0 (4,7). Konsernin oikaistu oman 
toiminnan liikevoitto oli 986 tuhatta euroa (100 teur) eli 8,6 % (1,2 %) liikevaihdosta. Media- ja 
markkinointipalvelujen liikevoitto kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi 383 tuhatta euroa ja 
painopalvelujen liikevoitto laski 107 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto 
kolmannella vuosineljänneksellä oli 400 tuhatta euroa. Heinä-syyskuussa konsernin liikevoittoon sisältyy 209 
tuhatta euroa hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä. 
 
Nettorahoituserät olivat heinä-syyskuussa 249 tuhatta euroa (-77 teur). Korkotuotot olivat 115 tuhatta euroa 
(55 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 99 tuhatta euroa 
(112 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimukset oltiin alun 
perin otettu suojaamaan korkoriskiltä muuntamalla vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. Konserni ei 
käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimusten realisoitumattomat markkina-arvon muutokset 
kirjataan tuloksen kautta. Näiden koronvaihtosopimusten realisoitumaton markkina-arvon muutos heinä-
syyskuussa 2020 oli 50 tuhatta euroa (-181 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien osakkeiden 
nettotulos oli 172 tuhatta euroa (161 teur). 
 
Konsernin kolmannen vuosineljänneksen voitto ennen veroja oli 1 512 tuhatta euroa (330 teur) ja 
katsauskauden tulos 1 466 tuhatta euroa (313 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,06 euroa (0,01 euroa). 
 
LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS TAMMI-SYYSKUU 2020 
 
Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 23,6 prosenttia ja oli 32 942 tuhatta euroa (26 646 teur). 
Media- ja markkinointipalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 5,9 %. Ilmoitustuotot laskivat 29,4 % ja 
sisältötuotot 3,2 %. Media- ja markkinointipalvelujen muu myynti kasvoi 274,6 % yrityskauppojen 
seurauksena. Painopalvelujen ulkoinen liikevaihto laski 21,3 %. Konserniin 8.1.2020 hankittu Liana 
Technologies -konserni raportoidaan konsernissa omana markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalvelujen 
segmenttinä. Sen ulkoinen liikevaihto ilman hankintameno-oikaisuja oli katsauskaudella 10 326 tuhatta 
euroa. Konsernin katsauskauden liikevaihtoon sisältyy Liana Technologies Oy:n hankintamenon käyvän 
arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon -1 874 tuhatta euroa. 
 
Liiketoiminnan muut tuotot olivat 192 tuhatta euroa (69 teur). 
 
Tammi-syyskuun kulut olivat 34 998 tuhatta euroa (26 125 teur). Kulut kasvoivat yrityshankintojen johdosta 
34,0 %. Henkilöstökulut kasvoivat 56,0 %. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 48,1 % ja poistot kasvoivat 
81,0 %. Materiaaleista ja palveluista aiheutuvat kulut laskivat 2,1 %. 
 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista oli 712 tuhatta euroa (546 teur). Konsernin liiketappio oli 1 160 tuhatta 
euroa (liikevoitto 1 106 teur). Konsernin liikevoittoprosentti oli -3,5 (4,2). Konsernin oikaistu oman toiminnan 
liikevoitto oli 1 005 tuhatta euroa (560 teur) eli 3,1 % (2,1 %) liikevaihdosta. Media- ja markkinointipalvelujen 
liikevoitto kasvoi 36 tuhatta euroa ja painopalvelujen liikevoitto laski 744 tuhatta euroa. Markkinoinnin ja 
viestinnän teknologiapalvelujen liikevoitto oli 654 tuhatta euroa. Konsernin liiketappioon sisältyy 2 877 
tuhatta euroa yrityshankintaan liittyviä kuluja ja hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä.  
 
Nettorahoituserät olivat tammi-syyskuussa 3 618 tuhatta euroa (2 499 teur). Nettorahoituseriin sisältyy 3 597 
tuhatta euroa osinkotuottoja Alma Media Oyj:n osakkeista (3 148 teur). Korkotuotot olivat 199 tuhatta euroa 
(164 teur). Korkokulut ilman niitä suojaavien johdannaisten käyvän arvon muutosta olivat 255 tuhatta euroa 
(324 teur) ja johtuvat pääosin avoinna olevista johdannaissopimuksista. Koronvaihtosopimusten markkina-
arvon muutos tammi-syyskuussa 2020 oli -73 tuhatta euroa (-851 teur). Kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettävien osakkeiden nettotulos oli 140 tuhatta euroa (285 teur). 
 
Konsernin voitto ennen veroja oli 2 458 tuhatta euroa (3 605 teur) ja katsauskauden tulos 2 807 tuhatta 
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euroa (3 616 teur). Osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,14 euroa). 
 
TASE JA RAHOITUS 
 
Konsernitaseen loppusumma oli 157 106 tuhatta euroa (148 061 teur). Oma pääoma oli 129 729 tuhatta 
euroa (127 844 teur). Käyvän arvon rahasto on pienentynyt katsauskauden aikana 4 697 tuhatta euroa, mikä 
johtuu pääosin Alma Median osakkeiden kurssin laskusta. Raportointipäivänä 30.9.2020 Alma Media Oyj:n 
osakkeiden markkina-arvo oli 66 911 tuhatta euroa. Käyvän arvon rahasto yhteensä katsauskauden 
päättyessä oli 10 953 tuhatta euroa (7 019 teur). 
 
Korollisten velkojen määrä oli 2 503 tuhatta euroa (2 882 teur). Omavaraisuusaste oli 86,3 % (89,0 %) ja 
osakekohtainen oma pääoma 5,10 euroa (5,02 euroa). Rahavarojen vähennys katsauskauden aikana oli 32 
882 tuhatta euroa (10 766 teur) ja rahavarat olivat katsauskauden lopussa 13 019 tuhatta euroa (38 525 
teur). Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat olivat katsauskauden lopussa 29 537 tuhatta euroa (26 497 teur) ja 
niiden lisäys katsauskauden aikana oli 19 974 tuhatta euroa. 
 
Liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 3 499 tuhatta euroa (3 835 teur). Investointien rahavirta oli -30 
466 tuhatta euroa (-8 873 teur). Tammi-syyskuussa 2020 investointien rahavirtaan sisältyy 
tytäryhtiöhankinnan rahavirtavaikutus -12 782 tuhatta euroa sekä 3 597 tuhatta euroa Alma Media Oyj:stä 
saatuja osinkotuottoja sekä sijoitukset yritystodistuksiin -19 892 tuhatta euroa. Vertailukaudella tammi-
syyskuussa 2019 investointien rahavirtaan sisältyy 3 148 tuhatta euroa Alma Media Oyj:stä saatuja 
osinkotuottoja sekä sijoitukset yritystodistuksiin -10 982 tuhatta euroa. 
 
Poikkeusolosuhteista huolimatta kolmannella vuosineljänneksellä luottotappioriskit eivät ole olennaisesti 
lisääntyneet. Tällä hetkellä ei ole viitteitä arvonalentumisesta liikearvon osalta. 
 
ILKKA-YHTYMÄ JATKAA JAKELUYHTEISTYÖTÄ POSTIN KANSSA VUONNA 2021 
 
Ilkka-Yhtymä on ostanut kustantamiensa maakunta- ja paikallislehtien jakelupalvelut valtaosin Postilta 
vuodesta 1982 alkaen. Palvelut kattavat sekä taajamien varhaisjakelut että haja-asutusalueiden perus- ja 
viikonloppujakelut. Vuodesta 2008 alkaen jakeluyhteistyössä on haettu uusia ratkaisuja levikkialueiden 
palvelukokonaisuuden näkökulmasta, mm. sopimalla haja-asutusalueiden jakelun aikaistetusta 
palvelutasosta sekä pienten paikkakuntien sanomalehti- ja kirjejakelun yhdistämisestä. 
 
Ilkka-Yhtymä ja Posti ovat sopineet jatkosopimuksen vuoden 2021 jakelupalveluista ja niiden 
palveluehdoista. Posti sitoutuu kaupallisen sopimuksen ehtojen mukaisesti tuottamaan Ilkka-Yhtymän 
kustantaman sanomalehden tarvitsemat seitsemänpäiväiset jakelupalvelut sekä taajamissa että haja-
asutusalueilla. 
 
HENKILÖSTÖ 
 
Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 440 (262) henkilöä. 
 
Ilkka-Yhtymän hallitus täydensi 17.2.2020 konsernin johtoryhmän kokoonpanoa konsernirakenteen 
muutosten ja henkilömuutosten johdosta. Konsernin johtoryhmään nimitettiin Liana Technologies Oy:n 
toimitusjohtaja Samuli Tursas ja Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja Markku Mantila. 
 
Ilkka-Yhtymän konsernin johtoryhmään kuuluvat 17.2.2020 alkaen 
 
Olli Pirhonen, toimitusjohtaja 
Seija Peitso talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 
Jarno Puutio, liiketoimintajohtaja media- ja markkinointipalvelut 
Samuli Tursas, Liana Technologies Oy:n toimitusjohtaja 
Seppo Lahti I-print Oy:n toimitusjohtaja 
Annika Tuovinen, henkilöstöjohtaja 
Markku Mantila, Ilkka-Pohjalaisen päätoimittaja 
 
Ilkka-Yhtymän koronavirustilanteen vuoksi 25.3.2020 käynnistämät yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut 
enintään 90 päivän lomautuksista päättyivät 3.4.2020. Neuvottelujen jälkeen työnantaja teki päätöksen, että 
enintään 90 päivän lomautukset 9.4.2020 alkaen kohdistuvat noin 120 henkilöön. Lomautukset kohdistuvat 
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niihin tehtäviin, joissa tarjolla olevat työt vähenevät tai ovat vähentyneet. 
 
Ilkka-Yhtymä tiedotti 20.5.2020 aloittavansa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut markkinoinnin ja 
viestinnän teknologiapalveluja tuottavassa Liana Technologies Oy:n tytäryhtiö Koodiviidakko Oy:ssä. 
Neuvottelujen tavoitteena oli toiminnan tehostaminen kannattavuuden varmistamiseksi tulevaisuudessa. 
Neuvottelujen piirissä oli Koodiviidakko Oy:n LSaaS-yksikkö, yhteensä noin 90 henkilöä. 
 
Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut päättyivät 24.6.2020. Neuvottelujen lopputuloksena 15 henkilön 
työsuhde päättyy irtisanomiseen. Lisäksi henkilöstövaikutukset toteutetaan osin vapautuvia toimia 
täyttämättä. 
 
Henkilöstövähennysten sekä muiden tehostamistoimien kustannuksia alentava vaikutus on vuositasolla noin 
0,7 miljoona euroa. Kustannusvaikutukset realisoituvat täysimääräisinä vuoden 2021 ensimmäisestä 
vuosineljänneksestä alkaen 
 
HALLINTO JA YHTIÖKOKOUS 
 
Koronavirusepidemian johdosta Ilkka-Yhtymän hallintoneuvosto päätti 2.4.2020 perua 16.4.2020 koolle 
kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen. Varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.6.2020. Varsinainen yhtiökokous 
10.6.2020 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 
22.6.2020. 
 
Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan. 
 
Vuodelle 2020 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 19 jäsentä. Hallintoneuvoston erovuoroisista 
jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2024 päättyvälle kaudelle Vesa-Pekka Kangaskorpi, Raimo 
Puustinen, Kimmo Simberg ja Jyrki Viitala.  
 
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: 
hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 
euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan 
Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena. 
 
Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena 
tilintarkastajana toimii KHT Terhi Mäkinen. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. 
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai muiden 
erityisten oikeuksien antamisesta ja niiden ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa 
erässä antaa enintään 3.850.000 II-sarjan osaketta tai osakkeisiin oikeuttavia optio- tai muita erityisiä 
oikeuksia. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 15,13 % yhtiön kaikista osakkeista ja 18,11 % II-sarjan 
osakkeista tällä hetkellä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja/tai optio-oikeuksia ja/tai muita 
erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin sekä 
oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Valtuutus on voimassa viisi vuotta 
yhtiökokouksen päätöksestä.  
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai 
useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen 
päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten 
ehdoista. 
 
Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 10.6.2020 Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitukseen uudelleen erovuorossa 
olleen Timo Aukian. Hallituksen jäsen Riitta Viitalan ilmoitettua luopuvansa hallitusjäsenyydestä, uudeksi 
hallituksen jäseneksi (kausi päättyy 2022) valittiin palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti 
DI Raimo Mäkilä Helsingistä. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Lasse Hautala ja 
varapuheenjohtajana Minna Sillanpää. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valittiin hallituksen 
puheenjohtajaksi edelleen Timo Aukia. Varapuheenjohtajana jatkaa Esa Lager. Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallitus 
on kokonaisuudessaan seuraava: puheenjohtaja Timo Aukia, varapuheenjohtaja Esa Lager, jäsenet Jarl 
Matti Anttila, Sari Mutka, Raimo Mäkilä ja Tapio Savola. 
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OSAKKEET 
 
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osake (I-sarja) on listattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1981 alkaen. II-sarjan osake on 
listattu osakkeen liikkeeseen laskusta vuodesta 1988 lähtien. II-sarjan osakkeen noteeraus siirtyi I-listalta 
Helsingin Pörssin päälistalle 10.6.2002 alkaen. Tällä hetkellä yhtiön II-sarjan osake on listattuna Nasdaq 
Helsingissä Kulutuspalvelut –toimialaluokassa ja yhtiö on markkina-arvoltaan pieni yhtiö (Small Cap). I-
sarjan osake on listattu Prelistalla. 
 
Tammi-syyskuun aikana Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeita vaihdettiin 140 361 kappaletta, joka on 3,3 % 
sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo oli 544 tuhatta euroa. Yhtiön II-sarjan osakkeita 
vaihdettiin 2 584 700 kappaletta, joka vastaa 12,2 % sarjan osakemäärästä. Vaihdettujen osakkeiden arvo 
oli 8 828 tuhatta euroa. Ilkka-Yhtymä Oyj:n I-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli katsauskaudella 3,16 
euroa ja ylin kaupantekokurssi 4,48 euroa. II-sarjan osakkeen alin kaupantekokurssi oli 2,83 euroa ja ylin 
4,00 euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 84 344 tuhatta euroa. 
 
RISKIT JA RISKIENHALLINTA 
 
Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät mediakäytön muutokseen ja alan volyymien kehitykseen sekä 
jakeluihin. Lyhyellä aikavälillä koronavirusepidemiasta johtuvat rajoitustoimenpiteet heikentävät taloutta ja 
heijastuvat negatiivisesti erityisesti ilmoitusmyynnin ja painopalveluiden myynnin kehitykseen. 
Koronavirusepidemian pidemmän aikavälin vaikutuksia talouden ja konsernin liiketoiminnan kehitykseen 
voidaan tarkemmin arvioida vasta myöhemmin. Konsernin toiminnan laajennuttua digitaalisiin palveluihin 
sekä markkinointi- ja viestintäteknologiaan nousevat tietoturvaan liittyvät ulkoiset riskit merkittäviksi. Lisäksi 
yhtiö altistuu Alma Media Oyj:n osakkeiden omistuksen kautta mm. Alma Median osinkopolitiikkaan ja 
osakkeen kurssikehitykseen liittyville riskeille. Muista oman liiketoiminnan ja Alma Media Oyj:n omistukseen 
liittyvistä riskeistä on kerrottu tarkemmin vuoden 2019 vuosikertomuksessa. 
 
Konserni ei altistu merkittäville rahoitusriskeille, koska omavaraisuusaste on korkea, nettovelka on 
negatiivinen ja likviditeetti hyvä. Konserni altistuu kuitenkin osakkeiden hintariskille. Korkoriskiltä on alun 
perin suojauduttu koronvaihtosopimuksilla, joilla on muunnettu vaihtuvakorkoisia velkoja kiinteäkorkoisiksi. 
Konserni ei käytä suojauslaskentaa, jolloin koronvaihtosopimuksen markkina-arvon muutokset kirjataan 
tuloksen kautta. Konsernilla oli 30.9.2020 korollista velkaa 2,5 Meur. Rahoitusriskeistä on kerrottu tarkemmin 
vuoden 2019 vuosikertomuksessa. 
 
VUODEN 2020 NÄKYMÄT (ennallaan) 
 
Olemme pitäneet näkymät ennallaan, vaikka nykyisissä poikkeusolosuhteissa niihin liittyy edelleen paljon 
epävarmuutta. 
 
Yritysostoista johtuen arvioimme Ilkka-Yhtymä-konsernin liikevaihdon nousevan edellisvuodesta. 
Koronavirusepidemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet heikentävät liiketoimintamme kannattavuutta, mistä 
johtuen arvioimme oikaistun oman toimintamme liikevoiton laskevan edellisvuodesta. 
 
Alma Media Oyj:n osingolla (omistusosuus 10,9 %) on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen. 
 
 
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 
 
LAADINTAPERIAATTEITA 
 
Ilkka-Yhtymä-konsernin osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IAS 34 Osavuosikatsaus –standardin 
vaatimuksia. 
 
Osavuosikatsauksen laadinnassa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2019, ja 
lisäksi vuonna 2020 voimaan tulleita uusia tai uudistettuja IFRS-standardeja ja IFRIC-tulkintoja. 
 
Konserni on ottanut käyttöön IFRS 3 -standardin Liiketoimintojen yhdistäminen muutos Liiketoiminnan 
määritelmä 1.1.2020 alkaen. Muutos selkeyttää IFRS 3 mukaisen yrityshankinnan määritelmää. Muutos 
määrittelee, ovatko hankitut toiminnot tai omaisuuserät liiketoimintoja vai ei. 
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Konserni on ottanut käyttöön standardien IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen ja IAS 8 Tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet muutoksen Olennaisuuden määritelmä 
1.1.2020 alkaen. Muutos selkeyttää olennaisuuden määritelmää. Muutoksilla selvennetään, että olennaisuus 
riippuu tiedon luonteesta tai laajuudesta tai molemmista. Tieto on olennaista, jos tilinpäätöksen lukijan 
voidaan olettaa käyttävän sitä sijoituspäätöksensä perusteena. 
 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty vuositilinpäätöksessä 2019. 
 
Kaikki osavuosikatsauksen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa 
poiketa esitetystä summaluvusta. 
 
Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
 
 



9 
 

KONSERNIN TULOSLASKELMA 
 

(1000 eur) 
7-9/ 

2020 
7-9/ 

2019 Muutos 
1-9/ 

2020 
1-9/ 

2019 Muutos 
1-12/ 
2019 

Liikevaihto *) 11 462 8 639 33 % 32 942 26 646 24 % 36 428 
Valmiiden ja keskeneräisten 
tuotteiden varastojen muutos -3 3 -197 % -7 -30 77 % -26 
Liiketoiminnan muut tuotot 77 24 218 % 192 69 179 % 178 
Materiaalit ja palvelut -3 226 -3 228 0 % -9 681 -9 884 -2 % -13 310 
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet 
kulut -5 072 -3 480 46 % -16 931 -10 851 56 % -15 344 
Poistot -753 -433 74 % -2 215 -1 224 81 % -1 648 
Liiketoiminnan muut kulut -1 709 -1 426 20 % -6 171 -4 166 48 % -5 934 
Osuus osakkuusyhtiöiden 
tuloksista 487 307 59 % 712 546 30 % 605 
Liikevoitto/ -tappio 1 263 406 211 % -1 160 1 106 -205 % 950 
Rahoitustuotot ja -kulut  249 -77 426 % 3 618 2 499 45 % 2 953 
Voitto/ tappio ennen veroja 1 512 330 359 % 2 458 3 605 -32 % 3 903 
Tuloverot -46 -17 168 % 350 11 -2976 % -130 
Katsauskauden voitto/ tappio 1 466 313 369 % 2 807 3 616 -22 % 3 773 

        
Osakekohtainen tulos, 
laimentamaton **)    0,06  0,01  369 % 0,11  0,14  -22 % 0,15  
Osakkeiden keskimääräinen 
lukumäärä (tuhatta kpl), 
laimentamaton **) 25 450 25 450  25 450 25 450  25 450 

 
 
*)  Liikevaihto 1-9/ 2020 sisältää hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutuneen oikaisun -1 874 
teur. 
**) Tunnuslukua laimentavia tekijöitä ei ole. 
 
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 
 

(1000 eur) 
7-9/ 

2020 
7-9/ 

2019 Muutos 
1-9/ 

2020 
1-9/ 

2019 Muutos 
1-12/ 
2019 

Katsauskauden voitto/ tappio 1 466 313 369 % 2 807 3 616 -22 % 3 773 
Muut laajan tuloksen erät:        
Erät, jotka saatetaan myöhemmin 
siirtää tulosvaikutteisiksi:        
  Muuntoerot 18   11    
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:      
Pitkäaikaiset rahoitusvarat        
  Käyvän arvon muutokset 5 371 10 253 -48 % -4 702 13 130 -136 % 21 844 
Muihin laajan tuloksen eriin 
sisältyvät verot 5    5     1 
Muut laajan tuloksen erät verojen 
jälkeen 5 394 10 253 -47 % -4 686 13 130 -136 % 21 845 
Katsauskauden laaja tulos 
yhteensä 6 860 10 565 -35 % -1 878 16 747 -111 % 25 618 

        
Tilikauden voiton/ tappion jakautuminen:       
Emoyhtiön osakkeenomistajille 1 466 313  2 807 3 616  3 773 

        
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:       
Emoyhtiön osakkeenomistajille 6 860 10 565  -1 878 16 747  25 618 
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KONSERNIN TASE 
 
(1000 eur) 9/2020 9/2019 Muutos 12/2019 
Varat     
     
Pitkäaikaiset varat     
Aineettomat hyödykkeet 12 170 1 623 650 % 1 580 
Liikearvo 15 338 1 427 975 % 1 427 
Aineelliset hyödykkeet 6 344 6 955 -9 % 6 874 
Aineelliset hyödykkeet, vuokratut 1 419 291 388 % 254 
Osuudet osakkuusyhtiöissä 3 148 2 377 32 % 2 436 
Pitkäaikaiset rahoitusvarat 69 858 65 987 6 % 74 560 
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 710 617 15 % 617 
Muut aineelliset hyödykkeet 211 211  211 
Laskennallinen verosaaminen  44 -100 %  
Pitkäaikaiset varat 109 199 79 532 37 % 87 959 

     
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 615 596 3 % 632 
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 604 2 766 66 % 2 461 
Tuloverosaaminen 133 146 -9 % 161 
Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 29 537 26 497 11 % 9 563 
Rahat ja pankkisaamiset 13 019 38 525 -66 % 45 901 
Lyhytaikaiset varat 47 908 68 530 -30 % 58 719 

     
Varat yhteensä 157 106 148 061 6 % 146 678 

     
Oma pääoma ja velat     
     
Oma pääoma     
Osakepääoma 6 416 6 416 0 % 6 416 
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ja muut 
rahastot 59 451 55 517 7 % 64 148 
Kertyneet voittovarat 63 861 65 911 -3 % 66 133 
Oma pääoma 129 729 127 844 1 % 136 697 

     
Pitkäaikainen vieras pääoma     
Laskennallinen verovelka 1 536   210 
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 935 67 1286 % 62 
Vuokrasopimusvelat 1 286 269 377 % 116 
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 8 419 724 1063 % 660 
Pitkäaikainen vieras pääoma 12 176 1 061 1048 % 1 048 

     
Lyhytaikainen vieras pääoma     
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 135 2 508 -95 % 10 
Vuokrasopimusvelat 147 38 290 % 154 
Ostovelat ja muut velat 8 140 12 013 -32 % 6 461 
Saadut ennakot 6 706 4 441 51 % 2 185 
Tuloverovelka 74 157 -53 % 123 
Lyhytaikainen vieras pääoma 15 202 19 156 -21 % 8 933 

     
Oma pääoma ja velat yhteensä 157 106 148 061 6 % 146 678 
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KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 
 
(1000 eur)  1-9/2020  1-9/2019  1-12/2019 
Liiketoiminnan rahavirta    
Tilikauden voitto/ tappio 2 807 3 616 3 773 
Oikaisut -622 -1 843 -1 844 
Käyttöpääoman muutos 1 338 2 351 1 201 
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja 
veroja 

3 523 4 125 3 130 

Maksetut korot -239 -325 -438 
Saadut korot 160 165 193 
Saadut osingot liiketoiminnasta 58 65 79 
Muut rahoituserät 4 0 -893 
Maksetut välittömät verot -7 -194 -131 
Liiketoiminnan rahavirta    3 499 3 835 1 940 

    
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin 
hyödykkeisiin, netto -1 394 -412 -642 
Tytäryritysten hankinta -12 782 -506 -506 
Investoinnit osakkuusyhtiöosakkeisiin  -148 -148 
Investoinnit sijoituksiin  0 -3 
Luovutustulot sijoituksista   143 
Myönnetyt lainat  -50 -50 
Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys / vähennys -19 892 -10 982 6 009 
Saadut osingot investoinneista 3 602 3 225 3 225 
Investointien rahavirta   -30 466 -8 873 8 029 

    
Rahavirta ennen rahoitusta -26 967 -5 038 9 968 

    
Rahoituksen rahavirta      
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -375 -500 -1 000 
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 -5 -2 008 
Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut -448 -133 -171 
Maksetut osingot -5 090 -5 090 -10 180 
Rahoituksen rahavirta   -5 915 -5 728 -13 358 

    
Rahavarojen muutos lisäys (+)/vähennys (-) -32 882 -10 766 -3 390 

    
Rahavarat tilikauden alussa 45 901 49 291 49 291 
Rahavarat tilikauden lopussa 13 019 38 525 45 901 
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LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (1000 eur) 
 

Oman pääoman muutos 1-9/2019 
Osake- 

pääoma 

Käyvän 
arvon 

rahasto 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Voitto- 
varat Yhteensä 

Oma pääoma kauden alussa 6 416 -6 112 48 498 72 475 121 277 
Katsauskauden laaja tulos  13 130  3 616 16 747 
Osingonjako    -10 180 -10 180 
Oma pääoma yhteensä 30.9.2019 6 416 7 019 48 498 65 911 127 844 

      
      

Oman pääoman muutos 1-9/2020 
Osake- 

pääoma 

Käyvän 
arvon 

rahasto 

Sijoitetun 
vapaan oman 

pääoman 
rahasto 

Voitto- 
varat Yhteensä 

Oma pääoma kauden alussa 6 416 15 650 48 498 66 133 136 697 
Katsauskauden laaja tulos  -4 697  2 819 -1 878 
Osingonjako    -5 090 -5 090 
Oma pääoma yhteensä 30.9.2020 6 416 10 953 48 498 63 861 129 729 

 
 
 
KONSERNIN TUNNUSLUVUT 
 

  9/2020 9/2019 12/2019 

Tulos/osake (eur) 0,11 0,14 0,15 
Oma pääoma/osake (eur)  5,10 5,02 5,37 
Henkilöstö keskimäärin 440 262 263 
Investoinnit (1 000 eur) *) 1 453 548 818 
Korolliset velat (1 000 eur) 2 503 2 882 342 
Omavaraisuusaste, % 86,3 89,0 94,6 
Nettovelkaantumisaste, % -30,9 -48,6 -40,3 
Tilikauden keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 25 450 411 25 450 411 25 450 411 
Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä 25 450 411 25 450 411 25 450 411 

 
 
*) Sisältää investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin ja 
osakkuusyhtiöosakkeisiin. Ei sisällä IFRS 16 Vuokrasopimukset lisäyksiä. 
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SEGMENTTI-INFORMAATIO 
 
LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 
 

(1000 eur) 
 7-9/ 
2020 

 7-9/ 
2019 Muutos 

 1-9/ 
2020 

 1-9/ 
2019 Muutos 

1-12/ 
2019 

        
Media- ja markkinointipalvelut         
Ulkoinen liikevaihto 7 217 7 535 -4 % 21 469 22 807 -6 % 31 119 
Segmenttien välinen liikevaihto 2 10 -85 % 61 65 -7 % 76 
Yhteensä 7 218 7 546 -4 % 21 529 22 872 -6 % 31 195 

        
Painopalvelut        
Ulkoinen liikevaihto 964 1 104 -13 % 3 021 3 839 -21 % 5 309 
Segmenttien välinen liikevaihto 919 1 164 -21 % 2 798 3 543 -21 % 4 767 
Yhteensä 1 883 2 268 -17 % 5 819 7 381 -21 % 10 077 

        
Markkinoinnin ja viestinnän 
teknologiapalvelut       
Ulkoinen liikevaihto 3 282   10 326    
Segmenttien välinen liikevaihto 6     18       
Yhteensä 3 287   10 345    
        
Kohdistamattomat        
Ulkoinen liikevaihto  *)    -1 874    
Segmenttien välinen liikevaihto 562 539 4 % 1 685 1 618 4 % 2 161 
Yhteensä 562 539 4 % -189 1 618 -112 % 2 161 

        
Segm. välinen liikevaihto -1 488 -1 713 -13 % -4 562 -5 226 -13 % -7 005 
Konsernin liikevaihto yhteensä 11 462 8 639 33 % 32 942 26 646 24 % 36 428 

 
*) Hankintamenon käyvän arvon kohdistamisesta aiheutunut oikaisu liikevaihtoon 
 
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN 
 

(1000 eur) 
 7-9/ 
2020 

 7-9/ 
2019 Muutos 

 1-9/ 
2020 

 1-9/ 
2019 Muutos 

1-12/ 
2019 

        
Media- ja markkinointipalvelut  405 21 1806 % 348 312 11 % 92 
Painopalvelut 66 173 -62 % -80 664 -112 % 1 022 
Markkinoinnin ja viestinnän 
teknologiapalvelut 400   654    
Kohdistamattomat 392 212 85 % -2 083 130 -1703 % -164 
Konsernin liikevoitto/ -tappio 1 263 406 211 % -1 160 1 106 -205 % 950 

 
VARAT SEGMENTEITTÄIN 
 

(1000 eur)       9/2020 9/2019 Muutos 12/2019 
        

Media- ja markkinointipalvelut     12 153 12 697 -4 % 11 105 
Painopalvelut    7 715 8 522 -9 % 8 883 
Markkinoinnin ja viestinnän 
teknologiapalvelut   12 722    
Kohdistamattomat       124 516 126 843 -2 % 126 690 
Konsernin varat yhteensä    157 106 148 061 6 % 146 678 
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TUOTTEITA JA PALVELUJA KOSKEVAT TIEDOT, ULKOINEN LIIKEVAIHTO 
 
Media- ja markkinointipalveluiden tuotot muodostuvat pääasiassa sisältötuotoista ja ilmoitustuotoista. 
Markkinoinnin ja viestinnän teknologiapalveluiden tuotot muodostuvat jatkuvista ja ei-jatkuvista palveluista. 
Painopalveluiden tuotot koostuvat pääasiassa painamisesta. Tuotot eri tuottotyypeittäin tuloutetaan tiettynä 
ajankohtana sisältötuottoja sekä markkinointi- ja viestintäteknologian jatkuvia palveluita lukuun ottamatta, 
jotka tuloutetaan ajan myötä. 
 

(1000 eur) 
 7-9/ 
2020 

 7-9/ 
2019 Muutos 

 1-9/ 
2020 

 1-9/ 
2019 Muutos 

 1-12/ 
2019 

Media- ja markkinointipalvelut         
Sisältötuotot 4 504 4 671 -4 % 13 218 13 648 -3 % 18 082 
Ilmoitustuotot 2 007 2 479 -19 % 6 051 8 572 -29 % 11 733 
Muu myynti 706 386 83 % 2 200 587 275 % 1 304 
Yhteensä 7 217 7 535 -4 % 21 469 22 807 -6 % 31 119 

        
Painopalvelut yhteensä 964 1 104 -13 % 3 021 3 839 -21 % 5 309 

        
Markkinoinnin ja viestinnän 
teknologiapalvelut       
Jatkuvalaskutteiset palvelut 2 781   8 314    
Muut palvelut 501     2 012       
Yhteensä 3 282   10 326    
        
Liiketoiminnan hankintamenon 
käyvän arvon kohdistamisesta 
aiheutunut oikaisu liikevaihtoon    -1 874    
        
Konsernin liikevaihto yhteensä 11 462 8 639 33 % 32 942 26 646 24 % 36 428 

 
 
HANKITUT LIIKETOIMINNOT 
 
Ilkka-Yhtymä Oyj hankki 8.tammikuuta 2020 tehdyllä kaupalla osake-enemmistön (67 %) markkinoinnin ja 
viestinnän pilvipalveluita tuottavasta Liana Technologies Oy:stä. Yrityskaupan myötä Ilkka-Yhtymä laajentaa 
toimintaansa perinteiseltä media-alalta digitaaliseen markkinointi- ja viestintäteknologiaan. Lianan tuotteet ja 
palvelut täydentävät Ilkka-Yhtymä-konsernin tarjoomaa ja yrityskauppa toteuttaa konsernin strategian 
mukaisia panostuksia kasvuun sekä digitaalisiin tuote- ja palvelukanaviin. Hankittu liiketoiminta yhdistellään 
Ilkka-Yhtymä-konserniin täysimääräisesti.  
 
Alustava hankintahinta oli 22 036 tuhatta euroa, johon sisältyy lopun 33 % osuuden lunastamiseen liittyvä 
ehdollinen kauppahinta 7 362 tuhatta euroa. Ehdollisen kauppahinnan määrä perustuu hankitun 
liiketoiminnan vuosien 2019 – 2023 liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Liiketoimintojen yhdistämisessä kirjatut 
käyvät arvot aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät asiakkuuksiin (5 950 tuhatta eroa) ja teknologiaan (4 327 
tuhatta euroa). Myyntisaamisten bruttomäärä oli 2 139 tuhatta euroa, josta odotettavissa oleva luottotappio 
on 128 tuhatta euroa. Hankintahinnan ja hankitun liiketoiminnan nettovarojen alustava erotus on 13 912 
tuhatta euroa. Liikearvon muodostumiseen vaikuttivat henkilöstö, markkina-asema uudella liiketoiminta-
alueella, tulevaisuuden tuotto-odotukset ja odotettavissa olevat synergiahyödyt. Liikearvon odotetaan olevan 
verotuksessa vähennyskelvoton. Liiketoiminnan yhdistämisen kirjanpitokäsittely on kesken. 
 
Yrityshankinta on yhdistelty konsernin tulokseen tilikauden 2020 alusta lukien ja sen vaikutus konsernin 
liikevaihtoon on ollut 8 452 tuhatta euroa ja liikevoittoon -1 822 tuhatta euroa. Hankintamenon 
kohdistamisesta aiheutui liikevaihtoon -1 874 tuhannen euron oikaisu ja poistoihin 210 tuhannen euron 
lisäys. Hankintaan liittyvät kulut 393 tuhatta euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. 
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Hankittujen varojen ja vastaanotettujen velkojen alustavat arvot hankintapäivänä olivat seuraavat: 
 
(1000 eur)   

  
Pitkäaikaiset varat  
Aineettomat hyödykkeet 10 290 
Aineelliset hyödykkeet 1 577 
Pitkäaikaiset myynti- ja muut saamiset 301 
Pitkäaikaiset varat 12 168 

  
Lyhytaikaiset varat  
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 740 
Rahat ja pankkisaamiset 1 892 
Lyhytaikaiset varat 4 631 

  
Varat yhteensä 16 799 

  
Pitkäaikainen vieras pääoma  
Laskennallinen verovelka 1 790 
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 1 902 
Pitkäaikainen vieras pääoma 3 692 

  
Lyhytaikainen vieras pääoma  
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 935 
Ostovelat ja muut velat 3 040 
Saadut ennakot 1 008 
Lyhytaikainen vieras pääoma 4 983 

  
Velat yhteensä 8 675 

  
Nettovarat 8 124 

  
Kauppahinta 22 036 
Liikearvo 13 912 

 
 
Hankinnan rahavirtavaikutus esitetään rahavirtalaskelman investointien rahavirrassa rivillä Tytäryritysten 
hankinta. 
 
 
Hankintahinta 22 036 
Kauppahintavelka -7 362 
Hankitut rahavarat -1 892 
Rahavirtavaikutus 12 782 
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AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET 
 
(1000 eur) 1-9/2020 1-9/2019 Muutos 1-12/2019 

     
Kirjanpitoarvo kauden alussa 6 874 7 540 -9 % 7 540 
Lisäykset 365 242 51 % 440 
Vähennykset -24 -3 618 % -3 
Tilikauden poistot -871 -824 6 % -1 102 
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 6 344 6 955 -9 % 6 874 
 
 
KÄYVÄN ARVON HIERARKIA KÄYPÄÄN ARVOON ARVOSTETUISTA RAHOITUSVAROISTA JA -
VELOISTA 
 
 Käyvät arvot raportointikauden lopussa 

     
(1000 eur) 30.9.2020 Taso1 Taso2 Taso3 
Käypään arvoon arvostetut varat     
Noteeratut osakkeet (käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti arvostettavat) 1 655 1 655   
Noteeratut osakkeet (käypään arvoon 
muiden laajan tuloksen erien kautta) 66 911 66 911   
Noteeraamattomat osakkeet (käypään 
arvoon muiden laajan tuloksen erien 
kautta) 1 621   1 621   
Yhteensä 70 188 68 566 1 621  
     
Käypään arvoon arvostetut velat     
Kauppahintavelat 8 141   8 141 
Koronvaihtosopimukset 1 450   1 450   
Yhteensä 9 591  1 450 8 141 

     
     
 Käyvät arvot raportointikauden lopussa 

     
(1000 eur) 30.9.2019 Taso1 Taso2 Taso3 
Käypään arvoon arvostetut varat     
Noteeratut osakkeet (käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti arvostettavat) 1 516 1 516   
Noteeratut osakkeet (käypään arvoon 
muiden laajan tuloksen erien kautta) 62 954 62 954   
Noteeraamattomat osakkeet (käypään 
arvoon muiden laajan tuloksen erien 
kautta) 1 682   1 682   
Yhteensä 66 152 64 470 1 682  
     
Käypään arvoon arvostetut velat     
Kauppahintavelka 379   379 
Koronvaihtosopimukset 2 727   2 727   
Yhteensä 3 106  2 727 379 

 
 
Noteeraamattomat osakkeet sisältävät lisäksi 1 325 tuhatta euroa (1 351 tuhatta euroa 9/ 2019) 
hankintamenoon arvostettuja noteeraamattomia osakkeita, ellei käypää arvoa pystytä luotettavasti 
arvioimaan tai kyseisien osakkeen markkina on hyvin epälikvidi. 
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Hierarkian tason 1 käyvät arvot perustuvat täysin samanlaisten omaisuuserien tai velkojen noteerattuihin 
(oikaisemattomat) hintoihin toimivilla markkinoilla. 
 
Taso 2 instrumenttien käyvät arvot perustuvat muihin syöttötietoihin kuin tasoon 1 sisältyviin noteerattuihin 
hintoihin, jotka kyseiselle omaisuuserälle tai velalle ovat todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai 
epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuina). 
 
Taso 3 instrumenttien käyvät arvot perustuvat omaisuuserää tai velkaa koskeviin syöttötietoihin, jotka eivät 
perustu todettavissa olevaan markkinatietoon. 
 
 
KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET 
 

(1000 eur) 9/2020 9/2019 12/2019 
    

Omasta puolesta annetut vakuudet    
Yrityskiinnitykset 4 745 1 245 1 245 
Kiinteistökiinnitykset 8 801 8 801 8 801 
Pantatut osakkeet 30 952 47 308 33 116 
Takaukset 1 000   
    
Osakkuusyhtiön puolesta annetut vakuudet    
Takaukset 4 177 4 177 4 177 

 
 
LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
 
Ilkka-Yhtymä-konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, hallintoneuvoston jäsenet, 
toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. 
 
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: 
 

(1000 eur) 1-9/2020 1-9/2019 1-12/ 2019 

Tavaroiden ja palveluiden myynti    
Osakkuusyhtiöille 216 242 310 
Muulle lähipiirille 3 77 80 

    
Tavaroiden ja palveluiden ostot    
Osakkuusyhtiöiltä 97 104 143 
Muulta lähipiiriltä 13   
    
Pitkäaikaiset omistusyhteysyrityslainasaamiset 617 617 617 

    
Myynti- ja muut saamiset    
Osakkuusyhtiöiltä 26 29 73 

    
Ostovelat    
Osakkuusyhtiöille 3 2 5 

 
 
Liiketapahtumat lähipiirin kanssa tapahtuvat käyvin markkinahinnoin. 
 
 
 
Johdon työsuhde-etuudet 
 



18 
 

(1000 eur) 1-9/2020 1-9/2019 1-12/ 2019 
    

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 965 825 1 145 
 
 
Johto koostuu hallituksesta, hallintoneuvostosta, toimitusjohtajasta ja konsernin johtoryhmästä. 
 
 
 
Yleislausunto 
 
Tämän tiedotteen tietyt lausunnot ovat ennusteita ja perustuvat johdon näkemykseen niiden antohetkellä. 
Tästä syystä niihin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Ennusteet saattavat muuttua, jos yleisessä 
taloudellisessa tilanteessa tapahtuu merkittäviä muutoksia. 
 
 
ILKKA-YHTYMÄ OYJ 
 
Hallitus 
 
 
Olli Pirhonen 
toimitusjohtaja 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka-Yhtymä Oyj 
puh. 040 766 5418 
 
 
JAKELU 
Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.ilkka-yhtyma.fi 
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