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POHJOIS-KARJALAN KIRJAPAINO -KONSERNIN LIIKETOIMINTAKATSAUS, TAMMI-MAALISKUU 
2017 
                       
Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj julkistaa osavuotiskatsauksen sijaan tilikauden 
kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta liiketoimintakatsauksen, jossa esitetään 
yhtiön taloudellista kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Liiketoiminta-
katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. 
 
KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS 
Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin liikevaihto ajalta 1.1. – 31.3.2017 oli 
19,5 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin 18,6 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 1,1 
miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa edellisenä vuonna). Arvopaperikaupan 
nettotulos oli 0,9 miljoonaa euroa salkun arvonmuutoksesta johtuen (edellisenä 
vuonna 0,0 miljoonaa euroa). Konsernin tulos oli 1,6 miljoonaa euroa (vuotta 
aiemmin 0,1 miljoonaa euroa). 
 
LEHTITOIMIALA 
Lehtitoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 31.3.2017 oli 6,0 miljoonaa 
euroa (5,9 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Lehtitoimialan liikevoitto oli 0,8 
miljoonaa euroa, kun se edellisvuonna oli 0,3 miljoonaa euroa. 
 
PAINOTOIMIALA 
Painotoimialan ulkoinen liikevaihto ajalla 1.1. – 31.3.2017 oli 13,5 
miljoonaa euroa (12,7 miljoonaa euroa vuotta aiemmin). Liikevoittoa kertyi 
0,4 miljoonaa euroa (vuotta aiemmin -0,1 miljoonaa euroa).  
 
INVESTOINNIT JA RAHOITUS 
Konsernin investoinnit ajalla 1.1. - 31.3.2017 ennakkomaksuineen olivat 0,3 
miljoonaa euroa eli 1,5 prosenttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 0,5 
miljoonaa euroa eli 2,6 prosenttia liikevaihdosta).  
 
Konsernin korollisen vieraan pääoman määrä 31.3.2017 oli 8,3 miljoonaa euroa 
(edellisen vuoden vastaava luku 27,2 miljoonaa euroa). Vuoden 2016 lopussa 
korollisen vieraan pääoman määrä oli 11,5 miljoonaa euroa. Konsernin 
omavaraisuusaste oli 66,3 % (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 47,1 %). 
 
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvo oli 
maaliskuun lopussa 12,8 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna vastaavaan aikaan 
10,3 miljoonaa euroa).  
 
HENKILÖSTÖ 
Konsernin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 372 henkilöä (400 henkilöä vuotta 
aiemmin). 
  
ARVIO TILIKAUDESTA 1.1. - 31.12.2017 
Makrotalouden epävarmat näkymät vaikeuttavat merkittävästi mediamarkkinoiden 
kehityksen sekä ilmoitus- ja lehtimyyntitulojen ennustamista lehtitoimialalla. 
Samoin taloudellinen epävarmuus vaikeuttaa graafisen alan kehityksen 
ennustamista. Konsernin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan jatkuvien 
liiketoimintojen osalta pysyvän vähintään vuoden 2016 tasolla. 

  
Arvopaperikauppa ja arvopaperisalkun arvon muutokset voivat vaikuttaa 
merkittävästi konsernin tulokseen. 
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Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernin emoyhtiö on Pohjois-Karjalan Kirjapaino 
Oyj. Emoyhtiö tarjoaa tytäryhtiöilleen hallinto-, tietohallinto- ja 
rahoituspalvelut, omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. 
Konserni jakautuu kahteen toimialaan eli toimintasegmenttiin. Konsernin 
lehtitoimialan muodostavat Karjalaista kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, 
paikallislehtiä kustantavat Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Lehti Oy, 
Pogostan Sanomat Oy, Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy ja Ylä-Karjala Oy sekä 
Karjalan Heili -kaupunkilehteä kustantava Karelia Viestintä Oy. Lehtitoimialaan 
kuuluu myös Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy, joka valmistaa ilmoituksia 
sekä konsernin lehtiin että ulkopuolisille. Konsernin painotoimialaan kuuluu 
kirjapaino PunaMusta Oy. 


