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Avainluvut

Avainluvut   

Avainluvut, milj. euroa 2007 2006 2005 2004 2003, FAS
Liikevaihto 2 926,3 2 742,1 2 622,3 2 504,6 2 395,9
Liikevoitto ilman poistoja ja arvonalentumisia 493,4 428,2 431,9 421,7 414,8

% liikevaihdosta 16,9 15,6 16,5 16,8 17,3
Liikevoitto 343,8 292,5 301,3 296,7 205,2

% liikevaihdosta 11,7 10,7 11,5 11,8 8,6
Liikevoitto ilman merkittävimpiä kertaluonteisia 
myyntivoittoja 303,5 288,2 269,1 270,9 ---

% liikevaihdosta 10,4 10,5 10,3 10,8 ---
Tulos ennen veroja 320,4 276,3 286,0 271,6 163,1

% liikevaihdosta 11,0 10,1 10,9 10,8 6,8
Tilikauden tulos 246,1 208,4 228,4 203,8 107,5

% liikevaihdosta 8,4 7,6 8,7 8,1 4,5
Taseen loppusumma 3 192,3 3 132,2 2 972,5 2 693,6 2 453,0
Investoinnit 90,5 81,9 93,8 71,0 73,9

% liikevaihdosta 3,1 3,0 3,6 2,8 3,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % 18,6 17,7 22,3 22,7 11,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 15,9 14,3 15,4 18,0 11,4
Omavaraisuusaste, % 45,4 45,0 41,3 38,6 40,3
Velkaantumisaste (Gearing), % 58,2 59,2 72,9 81,6 72,9
Korollinen vieras pääoma 881,4 863,9 928,7 894,8 819,4
Koroton vieras pääoma 946,7 945,5 886,1 812,8 686,1
Nettovelka 793,3 782,4 843,8 804,5 690,6
Työsuhteessa oleva henkilöstö keskimäärin 19 587 18 434 16 885 16 209 17 330
Henkilöstö keskimäärin (kokoaikaisiksi muutettuna) 16 701 15 732 14 256 13 651 14 207

Osakekohtaiset tunnusluvut

Tulos/osake, euroa 1,47 1,32 1,45 1,31 0,69
Tulos/osake, laimennettu, euroa * 1,46 1,31 1,42 1,26 ---
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 1,38 1,63 1,69 1,58 1,65
Oma pääoma/osake, euroa 8,27 7,92 7,27 6,34 6,08
Osinko/osake, euroa ** 1,00 0,95 0,90 0,80 1,00
Osinko tuloksesta, % ** 67,9 72,2 62,0 61,2 144,3
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 3 196,2 3 521,8 3 121,5 2 632,2 2 554,9
Efektiivinen osinkotuotto, % **, *** 5,1 4,4 4,6 4,7 6,0
Hinta/voitto-suhde (P/E-luku) *** 13,3 16,2 13,5 13,2 24,0
Osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä 31.12. *** 162 822 889 164 957 053 156 927 582 153 112 152 160 299 428
Osakkeiden osakeantioikaistu määrä keskimäärin *** 164 827 232 159 154 715 154 238 909 157 294 911 157 910 683
Vuoden alin kurssi ***  18,32 17,80 17,07 13,70 7,62
Vuoden ylin kurssi *** 24,51 22,45 21,60 17,77 17,20
Tilikauden keskikurssi *** 21,70 20,19 19,72 15,72 11,77
Tilikauden päätöskurssi *** 19,63 21,35 19,67 17,19 16,65
Osakkeiden vaihto, kpl *** 92 576 174 72 670 001 81 239 652 29 868 290 17 448 032

% osakekannasta 56,2 45,7 52,7 19,0 11,0
* Vuonna 2003 laimennettu osakekohtainen tulos ollut parempi kuin osakekohtainen tulos, ei julkaistu   

** Vuodelta 2007 hallituksen esitys yhtiökokoukselle 

*** SanomaWSOY:n osakesarjat yhdistettiin 7.4.2006. Osakekohtaiset tunnusluvut on esitetty 2003–2005 vanhan B-osakkeen mukaan. 

Osakemäärät 2003–2005 sisältävät kaikki osakkeet. Lisätietoja tilinpäätöksen 2006 kohdasta Osakkeet ja osakkeenomistajat.
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Liikevaihto liiketoiminnoittain

milj. euroa 1–3/
2007

4–6/
2007

7–9/
2007

10–12/
2007

1–12/
2007

1–3/
2006

4–6/
2006

7–9/
2006

10–12/
2006

1–12/
2006

Sanoma Magazines

Sanoma Magazines Netherlands 119,8 136,6 129,2 154,2 539,8 116,7 138,7 127,4 148,3 531,2
Sanoma Magazines International 65,8 68,5 66,0 83,2 283,4 58,1 59,7 57,9 71,9 247,6
Sanoma Magazines Belgium 52,5 55,8 48,1 60,1 216,6 44,7 48,2 43,8 51,9 188,6
Sanoma Magazines Finland 50,1 48,6 48,1 56,0 202,8 45,8 47,1 47,3 53,1 193,2
Eliminoinnit -1,2 -1,2 -1,0 -1,2 -4,6 -1,2 -1,3 -1,2 -0,9 -4,7
Yhteensä 287,1 308,2 290,4 352,4 1 238,1 264,1 292,3 275,2 324,3 1 155,9

Sanoma

Helsingin Sanomat 72,3 68,0 66,2 72,4 278,9 66,8 66,2 62,9 71,4 267,3
Ilta-Sanomat 23,6 24,6 22,9 23,6 94,8 22,3 23,4 22,8 23,7 92,2
Muu kustantaminen 24,3 24,7 22,6 25,9 97,5 20,9 21,5 20,3 24,8 87,6
Muut 38,5 38,0 37,0 39,1 152,6 37,5 36,5 34,9 36,8 145,6
Eliminoinnit -36,4 -35,5 -34,8 -36,4 -143,0 -34,9 -33,7 -32,6 -34,3 -135,6
Yhteensä 122, 4 119,8 114,0 124,6 480,8 112,6 113,8 108,2 122,4 457,1

SanomaWSOY Education and Books

Oppimateriaalit 20,0 78,5 68,7 30,6 197,7 15,3 69,7 77,3 25,4 187,7
Kustantaminen 26,3 20,8 20,7 29,6 97,3 24,2 22,1 19,0 30,7 96,0
Muut 12,0 11,0 14,2 14,0 51,1 10,3 9,7 11,3 12,0 43,3
Eliminoinnit -6,0 -5,4 -6,5 -5,7 -23,7 -4,5 -4,3 -4,3 -4,7 -17,8
Yhteensä 52,2 104,8 97,0 68,5 322,5 45,4 97,2 103,3 63,4 309,2

SWelcom

Tv ja radio 20,1 20,3 16,3 26,5 83,2 19,2 21,0 13,4 22,8 76,5
Muut 15,4 15,3 16,7 16,2 63,6 14,3 13,2 14,0 14,6 56,0
Eliminoinnit -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,8 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,6
Yhteensä 35,2 35,4 32,8 42,5 146,0 33,3 34,1 27,2 37,2 131,8

Rautakirja 

Kioskikauppa 86,9 99,3 95,5 103,8 385,5 82,3 94,4 91,4 101,0 369,1
Lehtijakelu 56,2 61,0 61,8 66,5 245,5 50,7 57,5 56,6 58,7 223,6
Kirjakauppa 29,6 23,1 37,7 50,0 140,3 30,2 22,5 37,2 49,0 138,9
Viihde ja vapaa-aika 23,5 22,0 24,0 26,6 95,9 20,1 15,7 18,0 28,0 81,7
Eliminoinnit -3,9 -4,0 -4,3 -5,8 -18,0 -2,6 -3,2 -3,6 -3,9 -13,4
Yhteensä 192,4 201,3 214,5 241,1 849,3 180,7 186,8 199,6 232,9 799,9

Muut yhtiöt ja eliminoinnit -25,6 -25,1 -30,1 -29,4 -110,3 -23,6 -25,1 -25,3 -37,9 -111,9
Yhteensä 663,7 744,4 718,6 799,6 2 926,3 612,5 699,2 688,2 742,2 2 742,1
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milj. euroa 1–3/
2007

4–6/
2007

7–9/
2007

10–12/
2007

1–12/
2007

1–3/
2006

4–6/
2006

7–9/
2006

10–12/
2006

1–12/
2006

Sanoma Magazines 32,1 61,3 30,4 37,2 160,9 23,3 35,3 28,2 41,9 128,8
Sanoma 19,6 17,3 17,2 13,6 67,6 16,1 15,0 15,0 16,5 62,7
SanomaWSOY Education and Books -6,5 29,8 27,9 -6,6 44,5 -4,3 33,8 25,6 -7,1 48,0
SWelcom 2,9 4,0 3,5 5,4 15,8 3,2 4,0 0,4 4,8 12,5
Rautakirja 9,0 10,6 13,0 23,1 55,6 10,4 8,1 13,7 22,5 54,7
Muut yhtiöt ja eliminoinnit -3,1 10,1 -3,4 -4,3 -0,7 -3,1 -3,4 -2,9 -4,7 -14,1
Yhteensä 54,0 133,0 88,5 68,3 343,8 45,6 92,8 80,1 73,9 292,5

milj. euroa
      

1–3/ 
2007

4–6/ 
2007

7–9/ 
2007

10–12/ 
2007

1–12/ 
2007

1–3/ 
2006

4–6/ 
2006

7–9/ 
2006

10–12/ 
2006

1–12/ 
2006

LIIKEVAIHTO  663,7 744,4 718,6 799,6 2 926,3 612,5 699,2 688,2 742,2 2 742,1
Liiketoiminnan muut tuotot  13,3 49,0 12,4 20,6 95,2 15,4 12,8 13,8 15,2 57,2
Materiaalit ja palvelut 294,9 327,1 323,3 363,5 1 308,9 280,9 306,6 322,0 333,8 1 243,3
Henkilöstökulut 158,4 162,2 151,8 174,2 646,5 145,6 148,7 142,0 159,1 595,5
Liiketoiminnan muut kulut  135,0 133,9 130,3 173,5 572,7 124,8 129,8 124,3 153,3 532,2
Poistot ja arvonalentumiset 34,6 37,3 37,1 40,7 149,7 30,9 34,0 33,5 37,3 135,8
LIIKEVOITTO 54,0 133,0 88,5 68,3 343,8 45,6 92,8 80,1 73,9 292,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 1,8 2,7 2,0 5,9 12,4 1,9 2,3 3,4 0,8 8,4
Rahoituserät -7,1 -9,6 -8,7 -10,3 -35,7 -6,2 -7,5 -6,1 -4,7 -24,5
TULOS ENNEN VEROJA 48,6 126,1 81,9 63,8 320,4 41,3 87,6 77,4 70,1 276,3
Tuloverot -13,7 -30,6 -20,3 -9,7 -74,4 -12,4 -25,3 -18,2 -12,1 -68,0
TILIKAUDEN TULOS 34,9 95,5 61,5 54,1 246,1 28,9 62,3 59,2 58,0 208,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 35,5 95,8 59,7 51,8 242,8 32,5 62,2 57,2 57,6 209,5
Vähemmistölle -0,6 -0,3 1,8 2,3 3,2 -3,6 0,1 2,0 0,4 -1,1



6   Hallituksen toimintakertomus

Vuoden 2007 keskeiset tapahtumat 

• SanomaWSOY:lle ennätystulos, myös liikevoitto ilman 

 myyntivoittoja kasvoi 5,3 %.

•   Tuote- ja palveluvalikoimaa kasvatettu aktiivisesti: vuoden 

aikana lanseerattiin mm. 22 uutta aikakauslehteä, neljä 

televisio kanavaa, kaksi radiokanavaa ja kymmeniä verkko-

palveluja.

• Oppimateriaaliliiketoiminta jatkoi laajentumistaan.

• Kioskikauppa ja lehtijakelu laajentuivat Venäjällä.

• Digitaalinen liiketoiminta, televisio mukaan lukien, 

 oli 9,5 % liikevaihdosta.

• Liiketoiminnan monipuolinen kehittäminen jatkuu, 

 tavoitteena on olla yksi Euroopan johtavista viestintäyhtiöistä, 

 painopistealueina kestävä kasvu ja kannattavuus.

Toimintaympäristö

Vuonna 2007 bruttokansantuote kasvoi tutkimuslaitosten arvioiden 

mukaan Suomessa 4,1 %, Hollannissa 3,1 % ja Belgiassa 2,7 %. Unka-

rissa kasvua oli 2,0 %, Tsekissä 5,7 % ja Venäjällä 7,2 %.

Tutkimuslaitosten arvioiden mukaan yksityinen kulutus nousi 

vuonna 2007 Suomessa 3,5 %, Hollannissa 2,0 % ja Belgiassa 2,2 %.

Tsekissä kasvua oli 6,1 % ja Venäjällä 12,2 %. Unkarissa yksityinen ku-

lutus laski 1,9 %.

Vuonna 2007 mediamainonta kasvoi TNS Media Intelligencen 

mukaan Suomessa 6 %. Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä 

nousi 5 %, mutta laski 1 % kaupunkilehdissä. Työpaikkailmoittelu kas-

voi 18 %. Mainonta aikakauslehdissä nousi 4 % ja televisiossa 8 %. 

ZenithOptimedian arvioiden mukaan aikakauslehtimainonta kasvoi 

vuonna 2007 Hollannissa 4 %, mutta laski Belgiassa 10 %. Unkarissa 

kasvua oli 1 % ja Tsekissä 7 %. Venäjällä mainonnan sanoma- ja aika-

kauslehdissä arvioidaan kasvaneen 24 %. Aikakauslehtimainonnan 

osuus mainonnasta laski hieman Hollannissa ja Belgiassa.

Suomen Kustannusyhdistyksen ennakkotietojen mukaan vuon-

na 2007 kirjojen myynti laski 1 %. Oppimateriaalien myynti oli edel-

lisvuoden tasolla. Oppikirjamarkkinoiden kasvun Euroopassa arvi-

oidaan olleen 1–2 %. 

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan päivittäistavaroiden myyn-

ti kasvoi tammi–joulukuussa 2007 Suomessa 4 %. 

Liikevaihto 

Vuonna 2007 SanomaWSOY:n liikevaihto kasvoi 6,7 % ja oli 2 926,3 

(2006: 2 742,1; 2005: 2 622,3) milj. euroa. Liikevaihto kasvoi kaikissa 

liiketoimintaryhmissä mm. hyvin sujuneen mediamyynnin ansiosta. 

Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,2 %. 

Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 24 (23) %. 

Erityisen voimakkaasti vuoden aikana kasvoivat sähköiset mainos-

tuotot. Niiden osuus konsernin mainostuotoista on 11 %. Liikevaih-

dosta 49 (49) % tuli Suomesta, 46 (45) % muista EU-maista ja 5 (6) %

muista maista. 

Tulos 

SanomaWSOY:n liikevoitto vuonna 2007 kasvoi 17,5 % ja oli 343,8 

(2006: 292,5; 2005: 301,3) milj. euroa eli 11,7 (2006: 10,7; 2005: 11,5) % 

liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyi 40,3 (4,3) milj. euroa merkittä-

vimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja pääosin toisella neljänneksel-

lä myydyistä ristikkolehdistä ja maa-alueesta. Liikevoitto ilman näi-

tä myyntivoittoja oli ennätykselliset 303,5 (288,2) milj. euroa. Kasvua 

edellisvuodesta oli 5,3 %. Tulostaan paransivat Sanoma Magazines, 

Sanoma ja SWelcom. Vuoden viimeisen neljänneksen tulos jäi ver-

tailukaudesta mm. markkinointipanostusten ajoituksien ja eräisiin 

uudelleenjärjestelyihin liittyvien kustannusten seurauksena.

SanomaWSOY:n nettorahoituserät olivat -35,7 (-24,5) milj.  euroa. 

Rahoitustuotot olivat 9,2 (12,5) milj. euroa. Rahoituskulut olivat 44,9 

(37,0) milj. euroa, ja ne koostuivat valtaosin vieraan pääoman korko-

kuluista, jotka olivat 41,4 (32,3) milj. euroa. Rahoituskuluja kasvatti 

yleinen korkotason nousu.

Tulos ennen veroja oli 320,4 (276,3) milj. euroa ja tulos osaketta 

kohden 1,47 (1,32) euroa. 

Tase ja rahoitusasema

Konsernitase oli vuoden 2007 lopussa 3 192,3 (3 132,2) milj. euroa. Lii-

ketoiminnan rahavirta oli 227,9 (259,9) milj. euroa ja liiketoiminnan 

rahavirta osaketta kohden oli 1,38 (1,63) euroa. Liiketoiminnan raha-

virran kehitykseen vaikuttivat käyttöpääoman voimakkaat vaihte-

lut, vertailuvuotta korkeammat verojen maksut ja korkokulut sekä 

saamisten ja vaihto-omaisuuden kasvu liiketoiminnan laajentumi-

sen seurauksena.

SanomaWSOY:n omavaraisuusaste parani edelleen ja oli vuo-

den lopussa 45,4 (2006: 45,0; 2005: 41,3) %. Velkaantumisaste las-

ki 58,2 (59,2) %:iin. Oma pääoma nousi 1 364,2 (1 322,7) milj. euroon. 

Omien osakkeiden ostoon käytettiin yhteensä 51,6 milj. euroa va-

paata omaa pääomaa. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 18,6 (2006: 

17,7; 2005: 22,3) % ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 15,9 (14,3) %. 

Korollinen vieras pääoma kasvoi 881,4 (863,9) milj. euroon ja net-

tovelka 793,3 (782,4) milj. euroon. Nettovelan suhde käyttökattee-

seen (EBITDA) oli 1,6 (1,8). Rahavaroja oli vuoden 2007 lopussa 88,1 

(81,5) milj. euroa. 

Elokuussa 2007 SanomaWSOY korvasi aiemmat lyhytaikaiset 

kahdenkeskiset lainasopimukset pitkäaikaisemmalla järjestelyllä, 

jolla voidaan lisäksi joustavasti rahoittaa mahdollisia yritysostoja. 

Uusi lainajärjestely on 802 milj. euron syndikoitu viisivuotinen luot-

tosopimus 12 yhteistyöpankin kanssa. Lisäksi yhtiöllä on halutessaan 

optio kahteen lisävuoteen. Lainan korkokustannus on Euribor lisät-

tynä marginaalilla, joka riippuu yhtiön taloudellisesta tilanteesta. 

Lainan lähtömarginaali on 0,175 %.

SanomaWSOY Oyj:llä ei ole muita säännöllisen tiedonantovel-

vollisuuden piiriin kuuluvia merkittäviä sopimuksia. Lisäksi konser-

nissa on normaalin liiketoiminnan puitteissa sopimuksia, joihin si-

sältyy tavanomainen määräysvallan muutosta koskeva ehto.

Hallituksen toimintakertomus
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Investoinnit ja yritysostot

Vuonna 2007 investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttö-

omaisuuteen olivat 90,5 (81,9) milj. euroa ja ne kohdistuivat mm. 

verkkosivu-uudistuksiin, tietojärjestelmiin ja korvausluontoisiin 

hankintoihin. Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 18,3 

(2006: 11,3; 2005: 16,2) milj. euroa, eli 0,6 (2006: 0,4; 2005: 0,6) % lii-

kevaihdosta.

Vuonna 2007 ei tehty merkittäviä yksittäisiä yritysostoja. Kon-

serni teki useita pienempiä yritysostoja, jotka on esitetty liiketoimin-

taryhmien tapahtumien yhteydessä. Vuonna 2006 suurin yritysosto 

oli unkarilaisen Láng Kiadó és Holdingin hankinta. 

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sanoma Magazines myi 10.1.2008 hollantilaisen elokuvajakeluyh-

tiö R.C.V. Entertainmentin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 34,2 

milj. euroa ja liikevoitto noin 5 milj. euroa. Kaupasta kirjataan vuo-

den 2008 ensimmäiselle neljännekselle noin 23 milj. euron myyn-

tivoitto.

Osinko ja muut voittoa koskevat toimenpiteet

SanomaWSOY Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 olivat 503,3 

milj. euroa, josta tilikauden voitto on 266,8 milj. euroa. 

Hallitus aikoo ehdottaa yhtiökokoukselle, että:

• osinkoa jaetaan 1,00 euroa osakkeelta eli 

 yhteensä arviolta 165,7 milj. euroa

• lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi 

 siirretään 0,5 milj. euroa

• omaan pääomaan jätetään 337,1 milj. euroa.

SanomaWSOY jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vuodelta 

2006 osinkoa 0,95 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä 

oli 11.4.2007 ja osinko maksettiin 18.4.2007. 

SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa 

pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tuloksesta verojen 

jälkeen.

Osakkeet ja omistus

SanomaWSOY:n osakkeen vaihto vuonna 2007 oli vilkasta. Tarkem-

pia tietoja SanomaWSOY:n osakkeesta ja osakkeenomistajista, op-

tio-ohjelmista, yhtiön omista osakkeista ja johdon omistuksista on 

esitetty tilinpäätöksen kohdassa Osakkeet ja osakkeenomistajat, 

s. 55–61, sekä liitetiedoissa 20 ja 31. Osakekohtaiset tunnusluvut on 

esitetty tilinpäätöksessä, s. 3.

Henkilöstö 

Vuonna 2007 SanomaWSOY-konsernin palveluksessa oli keskimää-

rin 19 587 (2006: 18 434; 2005: 16 885) henkilöä. Kokoaikaisiksi muu-

tettuna konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 16 701 (2006: 

15 732; 2005: 14 256). Sanoma Magazinesin palveluksessa oli kes-

kimäärin 5 623 (5 302) henkilöä, Sanoman 2 716 (2 672), Sanoma-

WSOY Education and Booksin 2 769 (2 455), SWelcomin 501 (437) ja 

Rautakirjan 7 886 (7 496). Emoyhtiön palveluksessa oli keskimää-

rin 92 (72) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi mm. yritysostojen ja 

uusiin liiketoimintoihin panostamisen seurauksena. 

SanomaWSOY:n henkilöstölle maksettiin vuonna 2007 palkko-

ja ja palkkioita, sisältäen myönnettyjen optioiden kuluvaikutuksen, 

yhteensä 533,0 (2006: 482,9; 2005: 461,8) milj. euroa. 

Hallinto

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 4.4.2007 SanomaWSOY:n hallituk-

sen jäsenten lukumääräksi kymmenen ja valitsi erovuoroiset jäsenet 

uudelleen. Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Jaak-

ko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert 

Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo 

Kievari, Robin Langenskiöld, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon 

varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG 

Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli. 

Konsernin johtoryhmässä vuoden 2007 alussa olivat Hannu Syr-

jänen (pj.), Eija Ailasmaa, Jacques Eijkens, Nils Ittonen, Erkki Järvinen, 

Tapio Kallioja, Mikael Pentikäinen, Kerstin Rinne ja Matti Salmi.

SanomaWSOY:n johtamismallia uudistettiin keväällä ja 5.4.2007 

alkaen konsernin johtoryhmän (Executive Management Group) muo-

dostavat konsernin toimitusjohtaja Hannu Syrjänen sekä liiketoimin-

taryhmien johtajat Eija Ailasmaa (Sanoma Magazines), Mikael Pen-

tikäinen (Sanoma), Jacques Eijkens (SanomaWSOY Education and 

Books), Tapio Kallioja (SWelcom) ja Erkki Järvinen (Rautakirja). Johto-

ryhmän valtuudet ja vastuut säilyivät ennallaan.

Johtamismallin uudistamisen yhteydessä SanomaWSOY:n hal-

litus nimesi sijaiset SanomaWSOY:n ylimmälle johdolle: Hannu Syr-

jäsen sijaisena toimii Eija Ailasmaa, Mikael Pentikäisen sijainen on 

Helsingin Sanomien toimitusjohtaja Pekka Soini, Jacques Eijkensin 

sijainen on WSOY:n toimitusjohtaja Veli-Pekka Elonen ja Erkki Järvi-

sen sijainen on Rautakirjan hallintojohtaja Hellevi Kekäläinen. Samal-

la SanomaWSOY perusti konsernitoiminnot (Corporate Centre) tuke-

maan liiketoimintaryhmiä. 

Katsauskauden jälkeen 7.2.2008 hallitus nimitti SWelcomin toi-

mitusjohtajaksi ja SanomaWSOY:n johtoryhmän jäseneksi Anu Nissi-

sen 25.2.2008 alkaen. SWelcomin pitkäaikainen toimitusjohtaja Tapio 

Kallioja jää eläkkeelle työsopimuksensa mukaisesti 31.3.2008. 

Lisätietoa yhtiön hallinnosta, esimerkiksi hallituksen valinnasta 

ja yhtiöjärjestyksen määräyksistä, on esitetty tilinpäätöksen kohdas-

sa Hallinnointi, s. 73–76.
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Hallituksen valtuudet  

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2007 valtuutti SanomaWSOY:n halli-

tuksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakepää-

oman korottamisesta. Hallitus päätti 2.8. aloittaa omien osakkei-

den osto-ohjelman, joka alkoi 10.8. Lisäksi hallitus päätti 19.12. ot-

taa käyttöön Optiojärjestelmä 2007. Tarkemmat tiedot hallituksen 

valtuuksista on esitetty tilinpäätöksen kohdassa Osakkeet ja osak-

keenomistajat, s. 55–61.

Riskit ja riskienhallinta

Liiketoimintaan liittyvien riskien ja niiden mukanaan tuomien mah-

dollisuuksien punnitseminen on osa SanomaWSOY:n johdon päivit-

täistä työtä. Johdon tehtävä on ottaa hallittuja riskejä kehittääkseen 

yhtiön liiketoimintaa mahdollisimman menestyksekkäästi.

Mediatoimialan tavanomaiset liiketaloudelliset riskit liittyvät 

mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta 

reagoi herkästi taloudellisiin suhdannemuutoksiin. SanomaWSOY:n

liikevaihdosta neljäsosa tulee mediamainonnasta. Myös 

SanomaWSOY:n monipuolinen toiminta useilla eri viestinnän osa-

alueilla yli 20:ssä Euroopan maassa tasapainottaa markkinaheilah-

telujen vaikutusta. SanomaWSOY:n kasvualueisiin (aikakauslehdet, 

oppimateriaalit, digitaalinen liiketoiminta sekä kioskit ja lehtijake-

lu) ei pääsääntöisesti kohdistu poliittisia riskejä.

Tekniikan nopea kehitys, internetin käytön monipuolistuminen 

sekä kulutustottumusten muutokset vaikuttavat mediatoimialan 

kehitykseen. Samalla digitaalisten sisältöpalvelujen tarjonta kas-

vaa ja muuttuu kohdistetummaksi. Tekniikan kehitys ja kulutustot-

tumusten muutokset saattavat vaikuttaa myös mainostajien ka-

navavalintoihin. SanomaWSOY seuraa tiiviisti tekniikan ja kulutus-

tottumusten muutoksia ja tekee yhteistyötä teknologiayhtiöiden 

kanssa kehittääkseen uusia tuotteita ja palveluja sekä kuluttaja-  

että ilmoittaja-asiakkailleen. Digitaalisen liiketoiminnan voima-

kas kehittäminen on valittu yhdeksi konsernin kansainvälisen kas-

vustrategian painopistealueista. Konsernin laaja tuote- ja palvelu-

valikoima pienentää tekniikan kehityksen ja kulutustottumusten 

muutosten aiheuttamia riskejä. 

SanomaWSOY on viime vuosina kasvanut voimakkaasti yritys-

ostoin. Yritysostojen myötä konsernin taseessa oli liikearvoa (good-

will), julkaisuoikeuksia ja muita aineettomia hyödykkeitä 31.12.2007 

noin 1,8 mrd. euroa, josta pääosa kohdistuu aikakauslehtiliiketoi-

mintaan. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaiseen 

raportointiin siirtymisen jälkeen liikearvoa ei poisteta säännölli-

sesti, vaan poistojen sijaan tehdään arvonalentumistestaus vähin-

tään vuosittain tai aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta. Tili-

kauden arvonalentumiset liikearvosta ja aineettomista oikeuksis-

ta olivat 1,3 (0,1) milj. euroa, eikä viitteitä muista arvonalentumisis-

ta ole havaittu.

Konsernin liiketoiminnan kannalta useiden eri tietojärjestel-

mien toimivuus ja luotettavuus on keskeistä. SanomaWSOY on ar-

vioinut tietojärjestelmiin liittyvien riskien merkittävyyttä ja määri-

tellyt järjestelmien suojaustasot ja tarpeelliset varajärjestelmät se-

kä laatinut konsernin kannalta kriittisille järjestelmille jatkuvuus-

suunnitelmat. 

SanomaWSOY:n toiminta perustuu pääasiassa toimistotilois-

sa tehtävään työhön, josta ei aiheudu merkittäviä ympäristöhait-

toja. SanomaWSOY:n toiminnan aiheuttama ympäristökuormitus 

on muun graafisen alan tavoin vähäistä, eikä erityisiä ympäristö-

riskejä ole havaittu.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mediamainonnan kehitys vaikuttaa Sanoma Magazinesin, Sano-

man ja SWelcomin liikevaihtoon ja tulokseen. Ilmoitustuottojen 

kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien ilmestymiskertojen määrä, jo-

ka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta Suomessa 

on vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta mm. kustantamisen 

ja kaupan alalla kertyy viimeisellä neljänneksellä, erityisesti joulu-

myynnistä. Oppimateriaalien liikevaihto ja tulos puolestaan kerty-

vät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausiluonteiset vaihtelut vaikuttavat konser-

nin liikevaihtoon ja -voittoon siten, että perinteisesti vuoden ensim-

mäinen neljännes on pienin.

Vuoden 2008 näkymät

Vuonna 2008 SanomaWSOY:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan 

edellisvuotta vastaavasti. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto kas-

voi 6,7 %. Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myynti-

voittoja ennakoidaan edelleen paranevan. Vuonna 2007 liikevoit-

to ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja oli 303,5 

milj. euroa.

Ennuste SanomaWSOY:n liikevaihdon ja -voiton kehityksestä 

vuonna 2008 pohjautuu sekä orgaaniseen että pienten yrityskaup-

pojen aikaansaamaan kasvuun. Vuonna 2008 SanomaWSOY jatkaa 

voimakkaita panostuksia digitaaliseen mediaan ja markkina-asemi-

ensa vahvistamiseen. Liikevaihdon ja -voiton kasvuun vaikuttavat 

konsernin oman liiketoiminnan ja kehityshankkeiden lisäksi luon-

nollisesti myös talouden yleinen kehitys konsernin toimintamais-

sa. Lähiajan merkittävimmät epävarmuustekijät liittyvät media-

mainonnan ja yksityisen kulutuksen kasvuun.

Euroopan talouden ennustetaan vuonna 2008 jatkavan kas-

vuaan, mutta hieman vuotta 2007 hitaammin. Tutkimuslaitokset 

arvioivat bruttokansantuotteen kasvavan Suomessa 3,2 %, Hollan-

nissa 1,8 % ja Belgiassa 2,2 %. Unkarissa kasvua arvioidaan olevan 

3,0 %, Tsekissä 4,5 % ja Venäjällä 6,6 %. ZenithOptimedian arvioi-

den mukaan mediamainonta kasvaa SanomaWSOY:n päämarkki-

na-alueilla bruttokansantuotetta nopeammin vuonna 2008. Yksi-

tyinen kulutus nousee arvioiden mukaan vuonna 2008 Suomessa 

3,1 %, Hollannissa 2,2 %, Belgiassa 1,9 %, Tsekissä 4,4 %, Unkarissa 

0,5 % ja Venäjällä 12,2 %. 

ˇ

ˇ
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Sanoma Magazines

Aikakauslehdet ja verkkoliiketoiminta

Taloudellisen kehityksen 
avainlukuja, milj. euroa 2007 2006 Muutos, %

Liikevaihto 1 238,1 1 155,9 7,1
Liikevoitto 160,9 128,8 25,0

% liikevaihdosta 13,0 11,1  
Liikevoitto ilman merkittävimpiä 
kertaluonteisia myyntivoittoja 139,7 126,2 10,7

% liikevaihdosta 11,3 10,9  
Taseen loppusumma 1 937,5 1 910,0 1,4
Investoinnit 20,6 16,5 24,9
Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI), % 12,4

10,8
 

Työsuhteessa oleva 
henkilöstö keskimäärin 5 623

5 302
6,1

Henkilöstö keskimäärin
(kokoaikaisiksi muutettuna) 5 169 4 848 6,6

• Kaikki liiketoiminnat kehittyivät hyvin, liikevoitto ilman

 myyntivoittoja kasvoi 10,7 %.

• Sähköiset mainostuotot kasvoivat markkinoita nopeammin, 

 yhteensä ryhmän verkkomainonta kasvoi 42 %.

• Panostukset aikakauslehtiin ja verkkoliiketoimintaan jatkuivat:

 vuoden aikana valikoima kasvoi yhteensä 22 lehdellä ja 

 lukuisilla verkkopalveluilla.

• Elokuvajakelija R.C.V. myytiin katsauskauden jälkeen.

Sanoma Magazinesin liikevaihto vuonna 2007 kasvoi 7,1 % ja oli 

1 238,1 (1 155,9) milj. euroa. Liikevaihto nousi kaikissa liiketoimin-

noissa. Suurin osa kasvusta tuli Venäjältä, Belgiasta, Unkarista se-

kä Hollannin verkkoliiketoiminnasta. Ryhmän konsernirakenteen 

muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 6,1 %. Sanoma Magazinesin 

liikevaihdosta 16 (16) % tuli Suomesta. Hollantilainen lehtijakeluyh-

tiö Aldipress siirtyi Rautakirjalle 1.1.2007 alkaen ja vertailuluvut on 

oikaistu vastaavasti.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 16 % ja olivat 

30 (28) % liikevaihdosta. Kaikki liiketoiminnat kehittyivät myöntei-

sesti, mutta pääosin kasvua toivat Sanoma Magazines Internatio-

nal ja verkkomainonta Hollannissa.

Sanoma Magazinesin levikkituotot nousivat 2 % ja olivat 55 (57) 

% ryhmän liikevaihdosta. Levikkituottoja lisäsivät lähinnä irtonu-

meromyynnin parantuminen Belgiassa sekä tilaustuottojen kasvu 

Suomessa ja Belgiassa.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto oli 539,8 (531,2) 

milj. euroa. Ilmoitustuotot kasvoivat sekä aikakauslehdissä että verk-

kopalveluissa. Vuoden aikana Sanoma Magazines Netherlandsin 

verkkomainonta kasvoi 36 %. Vahvat lehtibrändit, kuten Aku Ankka, Li-

belle ja Margriet, menestyivät lukijamarkkinoilla. Tilausmyynti kehit-

tyi myönteisesti, mutta levikkituottoja kokonaisuudessaan laskivat 

irtonumeromyynnin vähentyminen sekä ristikkolehdistä luopumi-

nen. Sanoma Magazines Netherlands jatkoi panostuksiaan sekä leh-

tiin että verkkoliiketoimintaan. Neljännellä neljänneksellä Sanoma

Uitgevers lanseerasi Get in Shape -terveyslehden. Vuoden merkit-

tävin lanseeraus oli syyskuussa Hollannin markkinoille tuotu kor-

kealuokkainen, muotiin keskittyvä viikkolehti Grazia. Sanoma Maga-

zines Netherlands lanseerasi vuonna 2007 yhteensä kolme lehteä. 

Verkkoliiketoimintaa kehitettiin pääasiassa yritysostoin.

Katsauskauden jälkeen Sanoma Magazines Netherlands myi 

elokuvajakeluyhtiö R.C.V. Entertainmentin. Yhtiö on Benelux-mai-

den suurin itsenäinen elokuvien jakelija. Kauppa saatiin päätökseen 

10.1.2008. Sanoma Magazines Netherlands myös vahvisti ydinliike-

toimintaansa hankkimalla 1.1.2008 aikakauslehtikustantaja Mood 

for Magazinesin osakkeet.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 283,4 

(247,6) milj. euroon. Kasvua toivat lähinnä ilmoitustuotot, jotka nou-

sivat kaikissa toimintamaissa lukuun ottamatta Tsekkiä, jossa ilmoi-

tustuotot säilyivät edellisvuoden tasolla. Vahvinta kasvu oli Venä-

jän aikakauslehtimainonnassa ja Unkarissa, jossa verkkomainonta 

jatkaa myönteistä kehitystään. Venäjän liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 

hieman yli 100 milj. euroa. Sanoma Magazines Internationalin levik-

kituotot nousivat hieman, mutta kilpailu irtonumeromarkkinoilla 

on kovaa esimerkiksi Tsekissä ja Unkarissa. Sanoma Magazines In-

ternational kehittää aktiivisesti lehti- ja verkkopalveluvalikoimaan-

sa: neljännellä neljänneksellä lanseerattiin kolme uutta lehteä sekä 

avattiin ja ostettiin useita verkkopalveluja. Yhteensä vuoden aikana 

lanseerattiin 17 lehteä, mm. uusi viikkolehti Grazia Venäjälle yhdessä 

Mondadorin kanssa. Seitsemän lehteä myytiin tai lopetettiin. 

Liikevaihto Sanoma Magazines Belgiumissa kasvoi 216,6 (188,6) 

milj. euroon osin syyskuussa 2006 hankittujen erikoislehtien sekä 

kasvaneiden levikkituottojen ansiosta. Erityisesti irtonumeromyyn-

ti parani. Vertailuvuonna liikevaihtoa pienensivät irtonumerojake-

lun ongelmat alkuvuodesta. Sanoma Magazines Belgiumin tärkein 

lanseeraus oli yli 40-vuotiaille suunnattu naistenlehti Milo tammi-

kuussa. Yksi tunnetuimmista lehdistä, Humo, sai vuoden aikana uu-

den ilmeen ja Sanoma Magazines Belgium aloitti naistenlehtiensä 

lukijoille suunnatut mobiilipalvelut.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto nousi 202,8 (193,2) 

milj. euroon, kun sekä ilmoitus- että levikkituotot kasvoivat. Erityi-

sen hyvin kehittyivät tilaustuotot niin perinteisissä kuin uudem-

missa tuotteissa, kuten Sara-lehdessä. Sanoma Magazines Finlan-

din lehdet ovat onnistuneet jatkuvasti lisäämään levikkejään. Par-

haiten ovat kehittyneet perhelehdet, ja myös Disney-tuoteperheen 

lehdet ja kirjat menestyvät. 

Liiketoimintaryhmän investoinnit aineelliseen ja aineettomaan 

käyttöpääomaan olivat 20,6 (16,5) milj. euroa ja ne koostuvat lähin-

nä tietojärjestelmähankinnoista sekä korvausluonteisista investoin-

neista. Vuoden 2007 merkittävin yritysosto oli SchoolBANK.nl:n ja 

siihen liittyvien sivustojen hankinta. Vertailuvuonna 2006 merkit-

tävimpiä yrityshankintoja olivat Kieskeurig.nl, EPN International ja 

Wegener Golf.

Sanoma Magazinesin liikevoitto parani vuonna 2007 merkit-

tävästi, 25,0 %, ja oli 160,9 (128,8) milj. euroa. Tulokseen sisältyy 21,2 

(2,6) milj. euroa merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ris-

tikko- ja muiden lehtien myynnistä. Liikevoitto ilman näitä myynti-

voittoja oli 139,7 (126,2) milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 10,7 %. 

ˇ

ˇ
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Vertailukaudella tulosta paransi myyntivoittojen lisäksi 2,0 milj. euron 

kauppahinnan oikaisu vuoden 2001 yritysoston ehtojen mukaisesti. 

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevoitto parani merkittä-

västi pääosin myyntivoittojen johdosta. Myös maltillinen kulukehi-

tys ja verkkoliiketoiminnan osuuden kasvu paransivat tulosta. Sa-

noma Magazines Internationalin liikevoitto parani myynnin vahvan 

kehityksen seurauksena. Suurin kasvu tuli Venäjän toiminnoista, 

mutta tulos kehittyi hyvin lähes kaikissa toimintamaissa. Sanoma 

Magazines Belgiumin tulosta paransivat huomattavasti irtonume-

romyynnin kasvu ja syyskuussa 2006 hankitut erikoislehdet. Vertai-

lukaudella liikevoittoa pienensivät ongelmat irtonumerojakelussa. 

Sanoma Magazines Finlandin tulosta nostivat lähinnä myynnin kas-

vu ja maltillinen kulukehitys.

Sanoma Magazines jatkaa panostuksiaan aikakauslehtiportfoli-

oonsa ja verkkoliiketoiminnan kehittämiseen sekä kasvuun, jonka ar-

vioidaan olevan vahvinta Venäjällä ja itäisessä Keski-Euroopassa.

Vuonna 2008 Sanoma Magazinesin liikevaihdon ennakoidaan 

kasvavan ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyn-

tivoittoja arvioidaan paranevan.

Sanoma

Sanomalehdet, verkkoliiketoiminta ja painaminen

Taloudellisen kehityksen 
avainlukuja, milj. euroa 2007 2006 Muutos, %
Liikevaihto 480,8 457,1 5,2
Liikevoitto 67,6 62,7 8,0

% liikevaihdosta 14,1 13,7  
Liikevoitto ilman merkittävimpiä 
kerta luonteisia myyntivoittoja 67,6 61,0 10,9

% liikevaihdosta 14,1 13,3  
Taseen loppusumma 445,0 526,6 -15,5
Investoinnit 17,7 16,5 7,2
Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI), % 19,7 17,9  
Työsuhteessa oleva 
henkilöstö keskimäärin 2 716 2 672 1,6
Henkilöstö keskimäärin 
(kokoaikaisiksi muutettuna) 2 411 2 378 1,4

• Koko vuoden tuloskehitys oli hyvä.

• Ilmoitustuotot vuonna 2007 kasvoivat markkinoita

 nopeammin.

• Sähköiset mainostuotot kehittyivät edelleen vahvasti; 

 Taloussanomat keskitti resurssit verkkopalveluihinsa.

Sanoman liikevaihto vuonna 2007 nousi 5,2 % ja oli 480,8 (457,1) milj. 

euroa. Kaikki liiketoiminnot kasvattivat liikevaihtoaan erityisesti il-

moitustuottojen vahvan kehityksen seurauksena. Selvimmin kasvoi-

vat Helsingin Sanomat ja muu kustantaminen. Konsernirakenteen 

muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,2 %.

Hyvässä markkinatilanteessa Sanoma vahvisti asemiaan:  Liiketoi-

mintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat vuoden aikana yhteensä 7 %

ja olivat 53 (52) % liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat selvästi 

lähes kaikissa lehdissä sekä verkkotuotteissa. Neljännellä neljännek-

sellä ilmoitusmyynnin kasvu hidastui ja oli 2 %. Levikkituotot kasvoi-

vat vuoden aikana 2 % ja olivat 39 (41) % Sanoman liikevaihdosta.

Sanoman raportointirakennetta uudistettiin vuonna 2007 vas-

taamaan paremmin toiminnan painopisteitä. Vertailuluvut vuo-

delta 2006 on oikaistu vastaavasti. Sanoman raportoitavia liike-

toimintoja ovat Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, muu kustanta-

minen ja muut toiminnot, johon sisältyy Sanoman tietohallinto- 

ja painotoiminnot.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto nousi 278,9 

(267,3) milj. euroon pääasiassa ilmoitustuottojen kasvun ansiosta. 

Työpaikkailmoittelu nousi vuoden aikana 16 % ja asuntoilmoittelu 

9 %. Voimakkaimmin kasvoivat sähköiset mainostuotot, 31 %. Myös 

Helsingin Sanomien levikkituotot kasvoivat, vaikka lehden levikki 

laski hieman. Vuoden aikana Helsingin Sanomat kehitti voimak-

kaasti sähköisiä palvelujaan: Oikotie.fi-sivustolla lanseerattiin mm. 

uudenlainen tarjouspalvelu asuntokauppaan. Rekrytointiin liitty-

vää osaamista laajennettiin hankkimalla enemmistöosuus Skillnet

rekrytointijärjestelmätoimittajasta, ja katsauskauden jälkeen nos-

tettiin omistus autokaupan järjestelmiin keskittyvässä Netwheels 

Oy:ssä 55 %:iin.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikössä liikevaihto kasvoi 94,8 

(92,2) milj. euroon. Yksikön ilmoitustuotot nousivat selvästi. Erityi-

sesti Ilta-Sanomat ja sen verkkopalvelu kasvattivat ilmoitustuot-

tojaan. Levikkituotot nousivat vertailuvuoden lopulla tehdyn hin-

nankorotuksen seurauksena. Lehden markkinaosuus iltapäivälehti-

markkinoista oli 57,6 (58,6) %. Ilta-Sanomat jatkoi panostuksia verk-

kopalveluunsa. Myös luokitellun ilmoittelun ja sähköisten kauppa-

paikkojen asemaa kehitettiin sekä Virossa että Suomessa: vuoden 

aikana hankittiin 85 % johtavasta virolaisesta Auto24.ee-verkko-

markkinapaikasta.

Muun kustantamisen liikevaihto nousi 97,5 (87,6) milj. euroon. 

Erityisesti kasvoivat ilmoitustuotot Sanoma Kaupunkilehdet -lii-

ketoimintayksikössä ja Sanoma Lehtimediassa. Kaupunkilehtiä oli 

vertailukautta enemmän, sillä Sanoma hankki Metro-lehden Suo-

men toiminnot syyskuussa 2006. Verkkoliiketoimintoihin keskittyvä 

Sanoma Digital aloitti toimintansa 1.1.2007. Vuoden aikana yhtiö 

sekä osti että lanseerasi lukuisia uusia verkkopalveluja mm. raken-

tamisesta, tyylistä ja ruuanlaitosta kiinnostuneille. Sanoma Kau-

punkilehdet aloitti lokakuussa ilmoitusmyynnin yhteistyön muiden 

alan toimijoiden kanssa ja avasi omille lehdilleen yhteisen verkko-

palvelun. Marraskuussa Taloussanomat päätti keskittää resurssin-

sa sähköisiin palveluihinsa, ja viimeiset painetut lehdet ilmestyivät 

vuoden vaihteessa. Taloussanomat.fi ja yksikön muut verkkopalve-

lut jatkoivat kasvuaan.

Pääosin sisäisistä palveluista koostuvan muun toiminnan liike-

vaihto oli 152,6 (145,6) milj. euroa.

Vuonna 2007 Sanoman investoinnit aineelliseen ja aineetto-

maan käyttöomaisuuteen olivat 17,7 (16,5) milj. euroa ja ne koostui-

vat pääosin korvausluonteisista hankinnoista ja panostuksista di-

gitaaliseen liiketoimintaan. Vuoden 2007 merkittävin yritysosto oli 

Auto24.ee-markkinapaikka. Vertailuvuoden merkittävin yritysosto 

oli kaupunkilehti Metron Suomen liiketoimintojen hankinta.



Sanoman liikevoitto parani 8,0 % vuonna 2007 ja oli 67,6 (62,7) 

milj. euroa. Erityisesti Helsingin Sanomien hyvä kehitys heijastui ko-

ko liiketoimintaryhmän tulokseen. Viimeisen neljänneksen liikevoit-

toon sisältyy uudelleenjärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia kulu-

ja. Vertailuvuoden liikevoittoon sisältyi 1,7 milj. euroa merkittävim-

piä kertaluonteisia myyntivoittoja. Helsingin Sanomien liikevoitto 

parani selvästi myynnin kasvun ja pitkäjänteisten tehostamistoi-

mien ansiosta. Ilta-Sanomissa tulosta laskivat loppuvuoden mark-

kinaosuuspanostukset. Myös muun kustantamisen tulos laski hie-

man Taloussanomien kertakulujen ja Sanoma Digitalin panostus-

ten vuoksi. Muun toiminnan tulos parani.

Sanoma hakee kasvua uusista liiketoiminnoista. Mediamainon-

nan kasvun arvioidaan olevan vuotta 2007 maltillisempaa.

Vuonna 2008 Sanoman liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja 

liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ar-

vioidaan paranevan.

SanomaWSOY Education and Books

Oppimateriaalit, kustantaminen sekä yrityksille suunnattu 

informaatio ja palvelut 

Taloudellisen kehityksen 
avainlukuja, milj. euroa 2007 2006 Muutos, %

Liikevaihto 322,5 309,2 4,3
Liikevoitto 44,5 48,0 -7,3

% liikevaihdosta 13,8 15,5  
Liikevoitto ilman merkittävimpiä 
kertaluonteisia myyntivoittoja 44,5 48,0 -7,3

% liikevaihdosta 13,8 15,5  
Taseen loppusumma 585,0 598,2 -2,2
Investoinnit 7,7 8,9 -13,5
Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI), % 10,4 12,7  
Työsuhteessa oleva henkilöstö 
keskimäärin 2 769 2 455 12,8
Henkilöstö keskimäärin 
(kokoaikaisiksi muutettuna) 2 345 2 106 11,3

• Oppimateriaalien hyvä kasvu jatkui, mm. Van In Belgiassa 

 paransi markkinaosuuttaan selvästi.

• Kielipalveluilla oli vahva vuosi: Pohjoismaissa tehtiin 

 kaksi yritysostoa ja Pietarissa avattiin myyntitoimisto.

SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmän liikevaih-

to vuonna 2007 nousi 4,3 % ja oli 322,5 (309,2) milj. euroa. Liike-

vaihto kehittyi hyvin kansainvälisillä kasvualueilla, oppimateriaa-

leissa ja kielipalveluissa. Ryhmän liikevaihdosta 62 (62) % tuli Suo-

men ulkopuolelta. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liike-

vaihto laski 0,6 %.

Oppimateriaalien liikevaihto nousi 197,7 (187,7) milj. euroon. 

Kaikki liiketoimintayksiköt kasvoivat. Suurin osa kasvusta tuli Bel-

giasta, jossa Van In paransi markkinaosuuttaan menestyksellisten 

oppimisjärjestelmien lanseerausten seurauksena, sekä Unkarista, 

jossa oppimateriaalikustantaja Lángista tuli osa liiketoimintaa ke-

säkuussa 2006. Hollannin liikevaihto kasvoi hieman vertailuvuo-

desta, jolloin hollannin kielen oikeinkirjoitussääntöjen uudistus ai-

heutti paljon tuoteuudistuksia. Malmberg on edelleen laajentanut 

toimintaansa, johon kuuluvat nyt mm. opintojenohjaus ja opetuk-

sen kehittämiseen liittyvä koulujen konsultaatio. Oppimateriaali-

en myynti Suomessa oli vertailuvuoden tasolla. Puolassa liikevaih-

to kasvoi hieman.

Kesäkuussa ostettiin puolalainen oppimateriaalikustantaja 

Nowa Era tytäryhtiöineen. Tarvittavat kilpailuviranomaisten hyväk-

synnät saatiin lokakuun lopussa. Kauppa saataneen päätökseen 

vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kustantamisen liikevaihto oli 97,3 (96,0) milj. euroa. Yleisen kir-

jallisuuden liikevaihto jäi vertailukaudesta. Suurteosten myynti Suo-

messa ja Pohjoismaissa laski voimakkaasti, ja vaisujen kirjamark-

kinoiden seurauksena myös WSOY:n kirjamyynti laski vertailuvuo-

desta, erityisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. WSOY on aloit-

tanut yleisen kirjallisuuden myynti- ja markkinointiorganisaation 

vahvistamisen.

Kustantamisen liikevaihdon kasvu tuli WSOYpron yrityksille 

suunnatusta informaatiosta ja palveluista. Erityisen hyvin menes-

tyivät kielipalvelut sekä ammattikirjat ja -materiaalit. Helmikuus-

sa 2006 hankittu yrityksille suunnattuja kielipalveluja tuottava AAC 

Global laajensi toimintaansa maaliskuussa 2007 ostamalla Kään-

nöstoimisto Noodin ja heinäkuussa Ruotsissa toimivan kielipalve-

luyhtiö The Works, Swedenin liiketoiminnan. 

Muun toiminnan liikevaihto koostui pääosin painamisesta ja 

oli 51,1 (43,3) milj. euroa.

Liiketoimintaryhmän investoinnit aineelliseen ja aineettomaan 

käyttöomaisuuteen olivat 7,7 (8,9) milj. euroa. Ne koostuivat pää-

osin kiinteistön peruskorjauskuluista ja tietojärjestelmähankinnois-

ta. Vuoden 2007 merkittävin yritysosto oli Käännöstoimisto Noodin 

hankinta. Vertailuvuonna merkittävimmät yrityskaupat olivat unkari-

laisen kustantajan, Láng Kiadó és Holdingin, ja AAC Globalin ostot.

Vuonna 2007 ryhmän liikevoitto laski 7,3 % ja oli 44,5 (48,0) 

milj. euroa. Vuosina 2007 ja 2006 ei ollut merkittäviä kertaluontei-

sia myyntivoittoja. Oppimateriaalien liikevoitto oli vertailukauden 

tasolla. Tulos parani kaikissa maissa lukuun ottamatta Puolaa, jossa 

valtiollisten tarjouskilpailuprojektien kannattavuus oli vertailuvuot-

ta heikompaa. Kustantamisen liikevoitto laski: yrityksille suunnattu 

informaatio ja palvelut paransi tulostaan erityisesti hyvin menesty-

neiden kielipalveluiden ansiosta, mutta yleisen kirjallisuuden heik-

ko tuloskehitys ja muun toiminnan tuloksen pienentyminen laski-

vat liiketoimintaryhmän liikevoittoa.

SanomaWSOY Education and Books jatkaa kolmen pääliiketoi-

mintansa kehittämistä. Painopisteinä ovat oppimateriaalien kan-

sainvälistäminen, yrityksille suunnatun informaation ja palvelujen, 

erityisesti kielipalvelujen laajentaminen sekä yleisen kirjallisuuden 

markkinajohtajuuden säilyttäminen Suomessa.

Vuonna 2008 SanomaWSOY Education and Booksin liikevaih-

don ennakoidaan kasvavan. Liikevoiton ilman merkittävimpiä ker-

taluonteisia myyntivoittoja, Nowa Era mukaan lukien, arvioidaan 

paranevan selvästi.
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SWelcom

Televisio, laajakaistainternet ja radio

Taloudellisen kehityksen 
avainlukuja, milj. euroa 2007 2006 Muutos, %

Liikevaihto 146,0 131,8 10,7
Liikevoitto 15,8 12,5 26,6

% liikevaihdosta 10,8 9,5  
Liikevoitto ilman merkittävimpiä 
kertaluonteisia myyntivoittoja 15,8 12,5 26,6

% liikevaihdosta 10,8 9,5  
Taseen loppusumma 168,2 158,6 6,0
Investoinnit 14,8 15,2 -2,4
Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI), % 14,2 12,3  
Työsuhteessa oleva 
henkilöstö keskimäärin 501 437 14,6
Henkilöstö keskimäärin 
(kokoaikaisiksi muutettuna) 457 398 14,8

• Tv-toiminta monipuolistui vuoden aikana neljällä

 uudella tv-kanavalla.

• Radiot löytäneet kuuntelijansa, viikoittain kanavilla 

 oli yhteensä yli miljoona kuuntelijaa.

• Verkkopelaamisesta tuli SWelcomille uusi liiketoiminta.

SWelcomin liikevaihto vuonna 2007 kasvoi merkittävästi, 10,7 %, ja 

oli 146,0 (131,8) milj. euroa. Liikevaihto nousi erityisesti Welhon kas-

vun sekä uusien radio- ja tv-kanavien ansiosta. Konsernirakenteen 

muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 9,2 %. Mainostuottojen osuus 

SWelcomin liikevaihdosta oli 54 (58) %.

Tv- ja radioliiketoiminnan liikevaihto nousi 83,2 (76,5) milj. 

euroon lähinnä uusien kanavien ansiosta. Tv-kanavien yhteenlas-

kettu osuus televisiomainonnasta laski 29,3 %:iin (31,4 %). Nelosen 

katseluosuudet pienenivät katselun jakautuessa yhä useammalle 

kanavalle. Vuoden viimeisellä neljänneksellä Nelosen kaupallinen 

katseluosuus kääntyi kasvuun voimakkaiden ohjelmistopanostus-

ten ansiosta. Helmikuussa aloittanut televisiokanava JIM menestyi 

ja keräsi odotuksia suurempia katseluosuuksia.

SWelcom aloitti tammikuussa 2007 radiotoiminnan kahdella 

kaupallisella kanavalla. Radio Rock ja Radio Aalto tavoittivat viikoit-

tain yhteensä yli miljoona kuuntelijaa. Radio Rock tavoitti kohderyh-

mänsä ennakoitua paremmin heti toimintansa alussa. Viikoittaisia 

kuuntelijoita Radio Rockilla oli keskimäärin 700 000. Erityisen hyvin 

kanava tavoitti kohderyhmänsä, 20–44-vuotiaat miehet. Radio Aal-

lon kuuntelijamäärä nousi parhaimmillaan yli 400 000 viikkokuun-

telijaan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Radio Aalto on kasvatta-

nut kuuntelua erityisesti yli 25-vuotiaiden naisten keskuudessa.

SWelcom laajensi television katselijoille suunnattuja palvelu-

jaan. Maksullinen elokuvista ja tv-sarjoista koostuva KinoTV aloit-

ti lähetykset syyskuussa. Joulukuussa KinoTV:llä oli jo 61 000 tilaa-

jaa. Nelonen käynnisti myös Hot from the US -tilausvideopalvelun 

(VOD), jossa suosittuja tv-sarjoja voi katsoa Nelosen netti-tv:ssä vain 

muutaman päivän viiveellä niiden ensiesityksestä Yhdysvalloissa.

SWelcomista tuli elokuussa Urheilukanavan ja maksullisen 

Urheilu+kanavan enemmistöomistaja. Urheilukanavalla on yli 400 

suoraa urheilulähetystä vuodessa ja sen yleisöpeitto on kasvussa. 

Maksullisella Urheilu+kanavalla oli vuoden 2007 lopulla jo 230 000

tilaajaa.

Welhon liikevaihto kasvoi hyvän maksutelevisio-, laajakaista- ja 

digisovitinmyynnin ansiosta. Vuonna 2007 Welhon maksu-tv-tilaus-

ten määrä kasvoi lähes 50 % ja laajakaistatilausten määrä 15 %. 

Welho uudisti maksu-tv-tarjontansa uusilla kanavapaketeil-

la, joita asiakkaat voivat täydentää yksittäisillä lisäkanavilla. Welho 

tarjoaa myös neljä teräväpiirtokanavaa (HDTV). Welho toi markki-

noille Welho Play -tilausvideopalvelun (VOD), jolla Welhon laaja-

kaista-asiakkaat voivat tilata elokuvia ja tv-ohjelmia tietokoneel-

leen haluamaansa aikaan. Lisäksi Welho aloitti pääkaupunkiseu-

dulla IPTV-palvelun, joka tuo Welhon televisiopalvelut myös kaa-

peliverkon ulkopuolelle. 

SWelcom laajensi toimintaansa verkkopelaamiseen. Elokuussa 

julkaistiin Pelikone.fi-palvelu, jossa pelaajat voivat ilmaiseksi pelata pe-

lejä ja ladata niitä palveluun muiden käytettäväksi. Syyskuussa SWel-

com hankki Suomen suurimman tietovisasivuston Alypaa.comin.

Vuonna 2007 SWelcomin investoinnit aineelliseen ja aineetto-

maan käyttöomaisuuteen olivat 14,8 (15,2) milj. euroa. Niistä suurin 

osa kohdistui Welhon kaapeliverkon ja palveluiden kehittämiseen. 

Vuoden merkittävin yritysosto oli Urheilukanavien hankinta. Vertai-

luvuonna ei ollut merkittäviä yritysostoja.

SWelcomin liikevoitto parani merkittävästi, 26,6 %, ja oli 15,8 

(12,5) milj. euroa. Tulosta nostivat Welhon myynnin hyvä kehitys ja 

Nelosen kustannussäästöjen ansiosta parantunut kannattavuus.

Katsauskauden jälkeen 7.2.2008 SWelcomin uudeksi toimitus-

johtajaksi nimitettiin Anu Nissinen 25.2.2008 alkaen. Liiketoimin-

taryhmän johtaja Tapio Kallioja jää työsopimuksensa mukaises-

ti eläkkeelle 31.3.2008. Tammikuun lopussa SWelcom myi yritys-

ten digitaalisiin viestintä- ja markkinointiratkaisuihin keskittyneen 

2ndheadin liiketoiminnan. Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta 

liiketoimintaryhmän tulokseen.

SWelcom panostaa yhä enemmän monipuoliseen ohjelmisto-

tarjontaansa ja jatkaa digitaalisten liiketoimintojensa kehitystyötä 

sekä verkossa toimivien yhteisöllisten palvelujen kehittämistä. 

Vuonna 2008 SWelcomin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 

ja liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja 

arvioidaan paranevan selvästi. 
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Rautakirja

Kioskit, lehtijakelu, kirjakauppa sekä viihde ja vapaa-aika

Taloudellisen kehityksen 
avainlukuja, milj. euroa 2007 2006 Muutos, %
Liikevaihto 849,3 799,9 6,2
Liikevoitto 55,6 54,7 1,6

% liikevaihdosta 6,5 6,8  
Liikevoitto ilman merkittävimpiä 
kertaluonteisia myyntivoittoja 50,7 54,7 -7,3

% liikevaihdosta 6,0 6,8  
Taseen loppusumma 565,0 586,9 -3,7
Investoinnit 28,4 23,1 22,7
Sijoitetun pääoman 
tuotto (ROI), % 20,9 20,1  
Työsuhteessa oleva 
henkilöstö keskimäärin 7 886 7 496 5,2
Henkilöstö keskimäärin 
(kokoaikaisiksi muutettuna) 6 234 5 932 5,1

• Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoiminnoissa, elokuva-

 teattereilla oli erinomainen vuosi.

• Rautakirja myi Hampurin monitoimiareenan lokakuussa.

• Kioskikauppa Venäjällä on hyvässä vauhdissa, vuoden

 lopussa Rautakirjalla oli 43 kioskia.

Vuonna 2007 Rautakirjan liikevaihto kasvoi 6,2 % ja oli 849,3 (799,9) 

milj. euroa. Liikevaihto nousi kaikissa liiketoiminnoissa. Erityisesti 

kasvoivat kioskikauppa, viihde ja vapaa-aika sekä lehtijakelu. Kon-

sernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,2 %. Liike-

vaihdosta 34 (33) % tuli Suomen ulkopuolelta. Hollantilainen lehti-

jakeluyhtiö Aldipress yhdistettiin Rautakirjaan 1.1.2007 alkaen. Al-

dipressin luvut on oikaistu vertailuvuoden lukuihin. 

Kioskikaupan liikevaihto nousi kaikissa toimintamaissa ja oli 

385,5 (369,1) milj. euroa. Vertailukauden liikevaihtoon sisältyy ke-

säkuussa 2006 myydyn Pizza Hut -ravintolaketjun liikevaihto. Suo-

messa ja Baltian maissa perinteiset kioskituotteet kehittyivät hy-

vin. Suomen R-kioskeissa kehitettiin uusia palvelutuotteita, kuten 

pakettien noutopalvelu ÄrräExpressiä. 

Ensimmäiset R-kioskit Moskovassa avasivat ovensa kesäkuussa. 

Lokakuussa Rautakirjan kioskikauppaan ja lehtijakeluun yhdistet-

tiin Lagardère Services -yhtiöltä ostetut lehtijakeluyhtiö Press Point 

International ja kioskikauppaan keskittynyt HDS CIS. Yhtiöiden yh-

teenlaskettu liikevaihto on noin 5 milj. euroa ja ne työllistävät noin 

180 henkeä. Rautakirja sai yrityskaupassa 25 liikepaikkaa, joista suu-

rin osa sijaitsee Moskovassa ja loput Pietarissa, Kazanissa, Jekaterin-

burgissa sekä Nizhni Novgorodissa. Ostetut myymälät muutetaan 

R-kioskeiksi. Vuoden lopussa Venäjällä oli jo 43 kioskia.

Lehtijakelun liikevaihto nousi 245,5 (223,6) milj. euroon. Kasvua 

oli kaikissa toimintamaissa Hollantia lukuun ottamatta. Baltian

maissa ja Romaniassa liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Suomessa 

liikevaihtoa kasvatti helmikuussa hankittu myymälämarkkinoin-

nin erityisosaaja Printcenter sekä iltapäivälehtien arkinumeroiden 

hinnankorotus. Myös naistenlehtien ja sarjakuvien myynti on kas-

vanut selvästi. Hollannissa irtonumeromarkkinoiden heikko kehitys 

näkyi myös Aldipressin liikevaihdossa, kun jakelumäärät vähenivät 

jonkin verran vertailuvuodesta. Syyskuussa Aldipressissä päätettiin 

aloittaa tehostamisohjelma, jonka seurauksena henkilöstö vähenee 

noin kolmanneksella vuoden 2008 aikana. Joulukuussa Rautakirja 

ilmoitti tutkivansa yhteistyömahdollisuuksia sveitsiläisen Ringierin 

kanssa Romanian lehtijakelussa. Rautakirjan lokakuussa tehty kaup-

pa, jolla se nosti omistusosuutensa liettualaisessa lehtijakeluyhtiö 

Impress Tevassa 100 %:iin, saatiin päätökseen tammikuussa 2008, 

kun kilpailuviranomaiset antoivat hyväksyntänsä.

Kirjakaupan liikevaihto oli 140,3 (138,9) milj. euroa. Vertailukau-

den liikevaihtoon sisältyi syksyllä 2006 myyty kirjastoliiketoimin-

ta. Kirja-alan kehitys oli kokonaisuudessaan vaisua, mutta Suoma-

lainen Kirjakauppa vahvisti markkinaosuuttaan. Liikevaihto Virossa 

kasvoi voimakkaasti. Vuoden aikana avattiin uusi myymälä Pärnuun 

toukokuussa ja Rakvereen joulukuussa. 

Viihde ja vapaa-aika -liiketoiminnan liikevaihto nousi selväs-

ti kaikissa toimintamaissa ja oli 95,9 (81,7) milj. euroa. Kesän hitti-

elokuvien siivittämänä teattereissa tehtiin kaikkien aikojen kävijä-

ennätyksiä heinäkuussa Suomessa ja Baltian maissa. Myös loppu-

vuoden kehitys oli vahvaa, ja joulukuussa Suomessa oli jälleen en-

nätysmäärä teatterikäyntejä, vaikka vertailuvuoden kaltaisia suo-

sikkielokuvia ei ollut tarjolla. Hyvän elokuvatarjonnan lisäksi kas-

vua ovat tuoneet erityisesti uudet elokuvateatterit: Suomessa toi-

minta laajeni merkittävästi vuoden 2006 jälkimmäisellä puoliskol-

la. Huhtikuussa 2007 avattiin elokuvakeskus Liettuan Kaunasissa 

ja marraskuussa monisaliteatteri Lahdessa. Lokakuussa Rautakirja 

myi strategiansa mukaisesti Hampurin monitoimiareenasta vastaa-

van D+J Arena Hamburg GmbH:n. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 

oli 12,7 milj. euroa.

Vuonna 2007 Rautakirjan investoinnit aineelliseen ja aineetto-

maan käyttöomaisuuteen olivat 28,4 (23,1) milj. euroa. Ne kohdis-

tuivat pääosin liiketoiminnan järjestelmähankkeisiin, uusien liike-

paikkojen hankintaan ja vanhojen kunnostukseen. Vuoden merkit-

tävimmät yritysostot olivat Printcenter Suomessa sekä Press Point 

International ja HDS CIS Venäjällä. Vertailukaudella ei ollut merkit-

täviä yritysostoja.

Rautakirjan liikevoitto vuonna 2007 kasvoi 1,6 % ja oli 55,6 

(54,7) milj. euroa. Liikevoittoon sisältyy 4,9 milj. euroa merkittävim-

piä myyntivoittoja monitoimiareenasta ja kiinteistömyynneistä. 

Viihde ja vapaa-aika -liiketoiminta paransi toiminnallista tulostaan 
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merkittävästi elokuvateattereiden menestyessä erinomaisesti. Kios-

kikaupan toiminnallinen tulos parani huolimatta Venäjän toimin-

tojen perustamiskustannuksista. Lehtijakelun liikevoitto jäi vertai-

lukaudesta Aldipressin toiminnan tehostamiseen liittyvien kerta-

luonteisten kustannusten vuoksi. Kirjakaupan liikevoittoa laski ver-

tailuvuotta heikompi joulumyynti ja tilausmyynnin lasku. 

Rautakirjan kasvun ja kehityksen painopistealueina ovat Suo-

men ja Baltian kotimarkkinoiden lisäksi Venäjä ja itäisen Keski-

Euroopan kehittyvät kansantaloudet. 

Vuonna 2008 Rautakirjan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan. 

Liikevoiton ilman merkittävimpiä kertaluonteisia myyntivoittoja ar-

vioidaan paranevan. 

Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksen s. 54.
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SanomaWSOY Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 ovat 503 277 265,48 euroa, josta tilikauden voitto on 266 759 038,83 euroa. 

Hallitus ehdottaa  yhtiökokoukselle, että

 

•  osinkoa jaetaan 1,00 euroa osakkeelta  165 716 604,00 euroa * 

•  lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 500 000,00 euroa  

•  omaan pääomaan jätetään  337 060 661,48 euroa             

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, 

eikä ehdotettu osingonjako hallituksen käsityksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

* Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään omistajaluette-

loon. Hallituksen päätöksen mukaan osingonjaon täsmäytyspäivä on perjantai 4.4.2008. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, 

että osinko maksetaan perjantaina 11.4.2008.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset

Helsingissä 7. päivänä helmikuuta 2008

 Jaakko Rauramo Sari Baldauf  

 puheenjohtaja varapuheenjohtaja 

Robert Castrén Jane Erkko   Paavo Hohti Sirkka Hämäläinen-Lindfors

Seppo Kievari Robin Langenskiöld Hannu Syrjänen Sakari Tamminen

Hallituksen voitonjakoehdotus ja allekirjoitukset

Hallituksen voitonjakoehdotus ja allekirjoitukset
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Konsernituloslaskelma

milj. euroa Liitetieto 1.1.–31.12.2007 1.1.–31.12.2006
LIIKEVAIHTO  2 926,3 2 742,1
Liiketoiminnan muut tuotot  4 95,2 57,2
Materiaalit ja palvelut 1 308,9 1 243,3
Henkilöstökulut 5, 31 646,5 595,5
Liiketoiminnan muut kulut  6 572,7 532,2
Poistot ja arvonalentumiset 10–12 149,7 135,8
LIIKEVOITTO 343,8 292,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 12,4 8,4
Rahoitustuotot 7 9,2 12,5
Rahoituskulut 7 44,9 37,0
TULOS ENNEN VEROJA 320,4 276,3
Tuloverot 8 -74,4 -68,0
TILIKAUDEN TULOS 246,1 208,4

Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 242,8 209,5
Vähemmistölle 3,2 -1,1

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta 
laskettu osakekohtainen tulos 9
Osakekohtainen tulos, euroa 1,47 1,32
Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 1,46 1,31
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milj. euroa Liitetieto 31.12.2007 31.12.2006

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet 10 498,7 572,3
Sijoituskiinteistöt 11 9,5 10,0
Liikearvo 12  1 432,8 1 392,7
Muut aineettomat hyödykkeet 12 379,6 368,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 13 75,2 68,2
Myytävissä olevat sijoitukset 14 15,9 16,4
Laskennalliset verosaamiset 8 42,4 45,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5, 15 37,9 38,4
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 2 492,1 2 511,3

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus  16 170,7 150,1
Verosaamiset 25,9 20,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 17 415,4 369,2
Myytävissä olevat sijoitukset 14 0,1
Rahavarat 18 88,1 81,5
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 700,2 620,9

VARAT YHTEENSÄ 3 192,3 3 132,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA  19
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 71,3 70,9
Ylikurssirahasto 187,6 181,0
Omat osakkeet -51,6
Muut rahastot 0,1 6,9
Muuntoerot 11,4 17,6
Kertyneet voittovarat 1 127,1 1 029,3
 1 345,9 1 305,7
Vähemmistön osuus 18,3 17,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 364,2 1 322,7

PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat  8 103,9 96,2
Eläkevelvoitteet 5 45,2 57,6
Varaukset 21 8,8 7,8
Korollinen vieras pääoma 22 328,1 44,2
Ostovelat ja muut velat 23 28,3 36,0

LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset 21 7,8 7,9
Korollinen vieras pääoma 22 553,4 819,7
Verovelat 8,4 28,8
Ostovelat ja muut velat 23 744,3 711,2

VELAT YHTEENSÄ 1 828,1 1 809,5

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 192,3 3 132,2
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Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

   Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Muut 
rahastot

Muunto-
erot

Omat  
osakkeet

Kertyneet 

voittovarat Yhteensä
Vähemmistön

osuus Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2006 67,5 93,7 363,8 15,9 600,5 1 141,5 16,3 1 157,7
Muuntoeron muutos 1,7 1,7 0,3 2,0
Muut erät -0,5 -0,5 -0,5
Suoraan omaan pääomaan 
kirjatut nettotuotot 1,7 -0,5 1,2 0,3 1,5
Tilikauden tulos 209,5 209,5 -1,1 208,4
Kaudella kirjatut tuotot 
ja kulut yhteensä 1,7 209,0 210,7 -0,8 209,9
Suunnattu osakeanti 1,0 1,0 1,0
Vaihtovelkakirjalainan
vaihto osakkeiksi 2,4 85,5 -1,2 86,7 86,7
Optioiden käyttö 0,1 1,7 1,8 1,8
Myönnettyjen optioiden 
kuluvaikutus 5,4 5,4 5,4
Osingonjako -141,3 -141,3 -1,4 -142,7
Muutos vähemmistön 
osuudessa 3,0 3,0
Muut muutokset -355,6 355,6
Oma pääoma 31.12.2006 70,9 181,0 6,9 17,6 1 029,3 1 305,7 17,0 1 322,7

 
Oma pääoma 1.1.2007 70,9 181,0 6,9 17,6 1 029,3 1 305,7 17,0 1 322,7
Muuntoeron muutos -6,2 -6,2 0,3 -5,9
Muut erät -0,7 -0,7 -0,7
Suoraan omaan pääomaan 
kirjatut nettotuotot -6,2 -0,7 -6,9 0,3 -6,6
Tilikauden tulos 242,8 242,8 3,2 246,1
Kaudella kirjatut 
tuotot ja kulut yhteensä -6,2 242,1 235,9 3,5 239,4
Rekisteröimätön 
optioiden käyttö 0,1 2,4 2,6 2,6
Vaihtovelkakirjalainan 
vaihto osakkeiksi 0,0 1,7 1,7 1,7
Omien osakkeiden hankinta -51,6 -51,6 -51,6
Optioiden käyttö 0,1 2,5 2,6 2,6
Myönnettyjen optioiden 
kuluvaikutus 5,5 5,5 5,5
Osingonjako -156,7 -156,7 -2,1 -156,7
Muutos vähemmistön 
osuudessa 0,0 0,0
Muut muutokset -6,9 6,9
Oma pääoma 31.12.2007 71,3 187,6 0,1 11,4 -51,6 1 127,1 1 345,9 18,3 1 364,2

milj. euroa                                                                          Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
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Konsernin rahavirtalaskelma

milj. euroa 1.1.–31.12.2007 1.1.–31.12.2006
LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos 246,1 208,4
Oikaisut

Tuloverot 74,4 68,0
Rahoituskulut 44,9 37,0
Rahoitustuotot -9,2 -12,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -12,4 -8,4
Poistot ja arvonalentumiset 149,7 135,8
Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -41,3 -8,2
Muut oikaisut -44,6 -53,6

Käyttöpääoman muutos

Myynti- ja muiden saamisten muutos -38,6 -27,9
Vaihto-omaisuuden muutos -19,0 2,3
Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos 11,9 30,5

Maksetut korot -38,2 -34,9
Muut rahoituserät -1,8 1,3
Maksetut verot -93,8 -77,9
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 227,9 259,9

INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat -88,6 -81,2
Hankitut liiketoiminnot -49,1 -88,5
Hankitut osakkuusyritykset -0,6 -2,5
Muiden sijoitusten hankinnat -0,1 -0,2
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit  23,8 11,9
Myydyt liiketoiminnot 83,7 11,5
Myydyt osakkuusyritykset 0,3 0,3
Muiden sijoitusten myynnit 0,9 11,9
Myönnetyt lainat -4,4 -9,5
Lainasaamisten takaisinmaksut 3,9 3,4
Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit 0,0 0,5
Saadut korot 5,5 4,8
Saadut osingot 7,6 4,6
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -17,2 -132,9

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 210,7 127,0

RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut 5,2 2,8
Vähemmistön pääomasijoituksen muutos -0,1 0,2
Omien osakkeiden hankkiminen -51,0
Lyhytkiertoisten lainojen muutokset 101,5 7,1
Muiden lainojen nostot 295,5 328,3
Muiden lainojen takaisinmaksut -403,1 -329,1
Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,5 -2,2
Maksetut osingot -158,8 -142,7
Lahjoitukset/muu voitonjako -0,4 -0,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -213,7 -136,0

Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos -3,0 -8,9
Rahavarojen kurssierot -1,7 1,1
Rahavarojen nettolisäys(+)/-vähennys(-) -4,7 -7,8
Rahavarat 1.1. 77,1 84,9
Rahavarat 31.12. 72,4 77,1

Konsernin rahavirtalaskelma   

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.
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1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Perustiedot

SanomaWSOY-konsernin emoyhtiö SanomaWSOY Oyj on suoma-

lainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Emoyh-

tiön rekisteröity osoite on Ludviginkatu 6–8, 00130 Helsinki. Jäl-

jennös konsernitilinpäätöksestä on saatavissa konsernin internet-

sivuilta osoitteessa www.sanomawsoy.fi tai emoyhtiön pääkont-

torista. SanomaWSOY muodostuu viidestä liiketoimintaryhmästä: 

Sanoma Magazines, Sanoma, SanomaWSOY Education and Books, 

SWelcom ja Rautakirja. SanomaWSOY Oyj syntyi 1.5.1999 kombi-

naatiofuusiossa.

Yleistä

SanomaWSOY:n konsernitilinpäätös on laadittu IFRS-säännösten 

(International Financial Reporting Standards) mukaisesti, ja sitä laa-

dittaessa on noudatettu 31.12.2007 voimassaolevia standardeja se-

kä tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan 

Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä EU:n 

asetuksessa (EY) n.o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti 

EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja 

tulkintoja. SanomaWSOY-konserni alkoi raportoida IFRS-säännös-

ten mukaisesti 1.1.2005. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös 

suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Tilinpäätöstiedot esitetään miljoonina euroina ja ne perustu-

vat alkuperäisiin hankintamenoihin, ellei laadintaperiaatteissa ole 

muuta kerrottu.

SanomaWSOY Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpito-

lainsäädännön mukaisesti. Emoyhtiön tilinpäätös esitetään konserni-

tilinpäätöksen jälkeen.  

SanomaWSOY Oyj:n hallitus on hyväksynyt tämän tilinpäätök-

sen julkistettavaksi 7.2.2008.

Uudet ja muutetut standardit

SanomaWSOY-konserni on soveltanut 1.1.2007 alkaen seuraavia 

uudistettuja standardeja ja tulkintoja:

• IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät    

 tiedot. Standardi on lisännyt konsernitilinpäätöksessä 

 esitettävien liitetietojen määrää.

• IAS 1 (muutos) Tilinpäätöksen esittäminen – tilinpäätöksessä  

 esitettävät pääomatiedot. Standardin muutos on lisännyt    

 konsernitilinpäätöksessä esitettävien liitetietojen määrää.

Seuraavilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta 

SanomaWSOY:n konsernitilinpäätökseen:

• IFRIC 8 IFRS 2:n soveltamisala 

• IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi 

• IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen. 

Johdon harkintaa edellyttävät laadintaperiaatteet ja arvioihin 

liittyvät keskeiset epävarmuustekijät

IFRS-tilinpäätöstä laadittaessa joudutaan tekemään arvioita ja ole-

tuksia, jotka vaikuttavat laadintahetkellä taseen varojen ja velkojen, 

ehdollisten varojen ja velkojen sekä tuottojen ja kulujen määriin. 

Arviointia on käytetty tilinpäätöstä laadittaessa mm. arvonalentu-

mistestauksen laskelmien laadinnassa, hankintamenon kohdista-

misessa ja määritettäessä aineellisten ja aineettomien omaisuus-

erien pitoaikoja. Johdon harkintaa käytetään lisäksi mm. laskennal-

listen verojen sekä etuuspohjaisiin eläkkeisiin liittyvien varojen ja 

velkojen arvostuskysymysten yhteydessä. Tilinpäätöksessä käytetyt 

arviot perustuvat johdon parhaaseen tämän hetkiseen näkemyk-

seen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätös-

hetkellä käytetyistä arvioista.

Arvonalentumistestausta on kuvattu jäljempänä laadintape-

riaatteissa sekä liitetiedoissa. Muista johdon harkintaan liittyvistä 

epävarmuustekijöistä esitetään tarvittaessa tietoja kyseisten liite-

tietojen kohdalla.

Konsolidointiperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu emoyhtiön ja tytäryhtiöiden 

tuloslaskelmien, taseiden ja liitetietojen yhdistelmänä. Konserni-

yhtiöiden erillistilinpäätökset on ennen konsernitilinpäätökseen 

yhdistelemistä oikaistu konsernin yhtenäisten laskentaperiaattei-

den mukaisiksi.

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät SanomaWSOY Oyj:n lisäk-

si ne yhtiöt, joissa emoyhtiöllä on suoraan tai välillisesti yli 50 % 

 äänimäärästä tai tosiasiallinen määräysvalta. Keskinäinen osake-

omistus on eliminoitu hankintamenomenetelmän mukaan.  Mikäli 

konserni on sitoutunut kasvattamaan omistusosuutta tytäryh tiössä, 

on tytäryhtiön yhdistelyssä otettu huomioon velvoitteen mukainen 

omistusosuus.

Tilikauden aikana hankitut yhtiöt sisältyvät konsernitilinpää-

tökseen hankinta-ajankohdasta tai siitä hetkestä lähtien, kun kon-

serni on saanut määräysvallan, ja myydyt tytäryritykset määräys-

vallan lakkaamiseen saakka.   

SanomaWSOY:n yritysostot on käsitelty hankintamenomenetel-

mällä. 1.1.2004 jälkeen tehdyt yritysostot on arvostettu käypiin arvoi-

hin hankintahetkellä, mutta vanhoja hankintoja ei ole oikaistu takau-

tuvasti. Hankintameno kohdistetaan hankinta-ajankohtana hankin-

nan kohteen varoille ja veloille kirjaamalla ne käypiin arvoihin.

Osakkuusyritykset ovat yhtiöitä, joissa konsernilla on huomatta-

va vaikutusvalta. Huomattava vaikutusvalta toteutuu, kun konserni 

omistaa yli 20 % yrityksen äänivallasta tai kun konsernilla on muutoin 

huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Osakkuusyrityk-

set on yhdistelty pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Konsernin 

omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyritysten tilikauden tu-

loksista on esitetty omana eränään liikevoiton jälkeen. Osakkuusyhti-

öiden tasearvo sisältää niiden hankinnasta syntyneen liikearvon.

Yhteisyritykset, joissa konserni yhdessä yhden tai useam-

man muun omistajan kanssa vastaa yrityksen johtamisesta, on 

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
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yhdistelty rivi riviltä konsernitilinpäätökseen omistusosuuden mu-

kaisella osuudella.

Tilikauden voiton jakautuminen emoyrityksen omistajille ja vä-

hemmistölle esitetään tuloslaskelman yhteydessä ja vähemmistölle 

kuuluva osuus omasta pääomasta esitetään taseessa omana erä-

nään osana omaa pääomaa. 

Konserniyhtiöiden sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saami-

set ja velat, olennaiset sisäiset katteet sekä sisäinen voitonjako on 

eliminoitu konsernitilinpäätöksessä.

Valuuttamääräiset erät

Konserniyhtiöiden tilinpäätökseen sisältyvät luvut mitataan kysei-

sen yksikön pääasiallisen toimintaympäristön valuutassa eli toimin-

tavaluutassa. Konsernitilinpäätös on esitetty euroina, joka on kon-

sernin emoyrityksen toiminta- ja esittämisvaluutta.

Konsernin suomalaisten yhtiöiden ulkomaanrahan määräiset 

liiketapahtumat kirjataan kirjanpitoon tapahtumapäivän kurssiin. 

Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat saamiset ja velat muunnetaan 

euroiksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Varsinaiseen liiketoimintaan liit-

tyvät kurssierot on kirjattu myyntien ja ostojen oikaisueriksi. Mui-

den saamisten ja velkojen arvostamisesta syntyneet kurssierot on 

kirjattu rahoitustuottoihin ja -kuluihin. 

Ulkomaisten tytäryhtiöiden tuloslaskelmat on muunnettu 

 euroiksi tilikauden keskikurssiin ja taseet tilinpäätöspäivän kurs-

siin. Eri kurssien käytöstä syntyneet muuntoerot on kirjattu kon-

sernin omaan pääomaan. 

Ulkomaisten tytär- ja osakkuusyritysten taseiden muuntami-

sessa syntyneet kurssierot on kirjattu konsernin omaan pääomaan. 

Mikäli ulkomainen yksikkö myydään, kumulatiiviset muuntoerot kir-

jataan tulokseen osana myyntivoittoa tai -tappiota.

Ennen 1.1.2004 syntyneet muuntoerot on kirjattu IFRS 1 -standar-

din salliman helpotuksen mukaisesti kertyneisiin voittovaroihin.

1.1.2004 lähtien ulkomaisten yksikköjen hankinnasta syntyvä 

liikearvo ja kyseisten yksikköjen varojen ja velkojen kirjanpitoarvoi-

hin hankinnan yhteydessä tehtävät käyvän arvon oikaisut on käsi-

telty kyseisten yksikköjen varoina ja velkoina ja muunnettu euroik-

si tilinpäätöspäivän kursseja käyttäen. Ennen 1.1.2004 tapahtunei-

den hankintojen liikearvot ja käyvän arvon oikaisut on kirjattu 

euromääräisinä.

Inflaatiolaskennalla ei ole olennaista merkitystä SanomaWSOY-

konsernissa.

Segmenttiraportointi

SanomaWSOY-konsernin ensijaiset segmentit ovat liiketoimintaseg-

menttejä ja toissijaiset segmentit maantieteellisiä. Liiketoimintaryh-

mien tuotteisiin ja palveluihin liittyvät riskit ja kannattavuus ovat kes-

kenään erilaisia. Myös maantieteellisten alueiden taloudellisten ym-

päristöjen riskit ja kannattavuudet poikkeavat toisistaan. Segmentti-

jako perustuu johdon seuranta- ja sisäisiin raportointijärjestelmiin.

Segmenttijakoa on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 2.

Julkiset avustukset

Valtiolta tai muulta vastaavalta julkiselta taholta saadut avus-

tukset kirjataan tuloslaskelmaan systemaattisesti niille tilikau-

sille, joille niillä katetuiksi tarkoitettavat menot kirjataan. Käyt-

töomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat avustukset kirja-

taan hyödykkeiden kirjanpitoarvojen vähennykseksi ja avustuk-

set tuloutuvat hyödykkeen poistojen mukaisen taloudellisen pi-

toajan puitteissa.

SanomaWSOY-konsernissa julkisten avustusten luonne ja laa-

juus eivät ole olennaisia.

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet  

Hankitut tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankin-

tamenomenetelmän mukaan ja hankintameno kohdistetaan han-

kituille varoille ja veloille niiden hankintahetken käypien arvojen pe-

rusteella. Jäljelle jäävä osuus kirjataan liikearvoksi. Liikearvo kuvas-

taa mm. yritysostoista odotettuja tulevia synergiaetuja.

Liikearvoa ei poisteta suunnitelman mukaisesti, vaan poistojen 

sijaan tehdään vuosittain arvonalentumistestaus. 

Hankitut aineettomat hyödykkeet aktivoidaan hankinta-ajankoh-

tana erikseen liikearvosta, jos hyödykkeet täyttävät varojen määritel-

män, ovat erotettavissa tai pohjautuvat sopimukseen tai muihin lail-

lisiin oikeuksiin ja jos niiden käypä arvo on luotettavasti määritettävis-

sä. Aineettomat hyödykkeet arvostetaan hankintamenoon ja kirjataan 

kuluksi poistoina taloudellisena vaikutusaikanaan.

Aineettomia oikeuksia, joille ei ole määriteltävissä taloudellista 

vaikutusaikaa, ei poisteta suunnitelman mukaisesti, vaan poistojen 

sijaan tehdään vuosittain arvonalentumistestaus. Pääsääntöisesti 

aineettomille oikeuksille on määriteltävissä taloudellinen vaikutus-

aika, mutta joidenkin julkaisuoikeuksien taloudellista vaikutusaikaa 

ei voida määrittää. Uusien hankintojen kohdalla arvioidaan aineet-

toman oikeuden taloudellinen vaikutusaika mm. historia- ja mark-

kina-aseman valossa ja määritetään sen tulevaisuuden elinikä ar-

viointihetken parhaan tietämyksen perusteella.  

Konsernissa ei ole aktivoitu sisäisesti aikaansaatuja aineetto-

mia hyödykkeitä taseeseen, sillä konsernissa ei harjoiteta aktivoin-

tiedellytykset täyttävää kehittämistoimintaa. 

Elokuvien ja tv-ohjelmien esitysoikeuksien hankinta kirjataan 

konsernissa aineettomiin oikeuksiin ja niiden käyttö jaksotetaan 

kuluksi poistoina.

Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajallisten aineettomien hyö-

dykkeiden poistoajat ovat:

• Aineettomat oikeudet 3–40 vuotta 

• Muut aineettomat hyödykkeet 3–20 vuotta

 

Liikearvoja ja muita aineettomia hyödykkeitä on kuvattu tarkem-

min liitetiedossa 12.
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Arvonalentumistestaus

Omaisuuserien tasearvoja arvioidaan mahdollisten arvonalentu-

misten selvittämiseksi aina, kun on viitteitä jonkin omaisuuserän 

arvonalentumisesta. Sellaiset rahavirtaa tuottavat yksiköt, joille 

on allokoitu liikearvoa, testataan vähintään kerran vuodessa. Myös 

aineettomat hyödykkeet, joille ei ole määriteltävissä taloudellista 

vaikutusaikaa, testataan vähintään vuosittain.

Testauksessa arvioidaan omaisuuserästä kerrytettävissä oleva 

rahamäärä, joka on omaisuuserän käypä arvo vähennettynä luovu-

tuksesta aiheutuvilla menoilla tai sitä korkeampi kassavirtaperus-

teinen käyttöarvo. Arvonalentumista arvioidaan pääsääntöisesti 

kassavirtaperusteisesti määrittämällä ennustettujen kassavirto-

jen nykyarvo, ja kohdistamalla se konsernissa määritellyille raha-

virtaa tuottaville yksiköille. 

Aikaisemmin kirjattu omaisuuserän arvonalentuminen peru-

taan, mikäli olosuhteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi ker-

rytettävissä oleva rahamäärä on muuttunut. Arvonalentumista ei 

kuitenkaan peruta enempää kuin omaisuuserän kirjanpitoarvo oli 

ennen arvonalennuksen kirjaamista. Liikearvon arvonalentumista 

ei peruta missään tilanteessa.

Arvonalentumistestausta on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 12.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen alkuperäiseen hankintame-

noon vähennettynä poistoilla ja mahdollisilla arvonalentumisilla. 

Aineellisten hyödykkeiden poistoajat perustuvat hyödykkeiden ar-

vioituihin taloudellisiin vaikutusaikoihin ja ovat: 

•  Rakennukset ja rakennelmat  8–50 vuotta 

• Koneet ja kalusto 2–20 vuotta

• Muut aineelliset hyödykkeet 3–10 vuotta

 

Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot ryhmitellään taseessa 

muihin aineellisiin hyödykkeisiin.

Myöhemmin syntyvät menot sisällytetään aineellisen käyttö-

omaisuushyödykkeen kirjanpitoarvoon vain mikäli on todennäköis-

tä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu 

konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti 

määritettävissä. Muut korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvai-

kutteisesti, kun ne ovat toteutuneet.

Sijoituskiinteistöt

Kiinteistöt, jotka konserni omistaa pääasiassa vuokratuottojen saa-

miseksi tai omaisuuden arvonnousun vuoksi, luokitellaan sijoitus-

kiinteistöiksi. Sijoituskiinteistöt arvostetaan hankintamenomallin 

mukaisesti ja esitetään taseessa omana eränään. Sijoituskiinteis-

töihin luetaan rakennuksia, maa-alueita sekä asunto- ja kiinteis-

töyhtiöiden osakkeita, jotka eivät ole SanomaWSOY:n omassa käy-

tössä. Osakeomistukset jaetaan luonteensa perusteella joko maa-

alueisiin tai rakennuksiin. 

Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot esitetään tilinpäätöksen liite-

tiedoissa. Käyvät arvot määritellään joko tuottoarvomenetelmällä 

tai markkinoilla tehtyjen vastaavien kiinteistökauppojen perusteel-

la, ja ne vastaavat kiinteistöjen markkina-arvoa. Tuottoarvomene-

telmän riskissä otetaan huomioon mm. vuokrasopimuksen pituus, 

vuokrasopimuksen muut ehdot, huoneiston sijainti ja uudelleen 

vuokrattavuus, huoneiston ja kiinteistön kunto sekä ympäristön ja 

alueen kaavoituksen kehittyminen. Sijoituskiinteistöjen käyvät ar-

vot eivät pääsääntöisesti perustu ulkopuolisen arvioitsijan arvioi-

hin, mutta SanomaWSOY käyttää tarvittaessa kiinteistövälittäjien 

näkemyksiä omien arvioiden tukena. Osakesijoitukset koostuvat lu-

kuisista pienistä kohteista, joiden käyvät arvot määritetään tuotto-

arvomenetelmällä konsernin sisäisesti.

Muut kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiösijoitukset

Sijoitukset kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöihin, jotka ovat pääosin 

omassa käytössä, luokitellaan joko maa-alueisiin tai rakennuksiin 

sen mukaisesti, kumpi osa yhtiössä on merkittävämpi. Osakesijoi-

tuksista ei tehdä poistoja. Kiinteistöt arvostetaan hankintameno-

mallin mukaisesti. Merkittävät keskinäiset kiinteistöyhtiöt yhdistel-

lään suhteellisella yhdistelymenetelmällä. 

Rahoitusleasing

Konsernin vuokrasopimukset, joissa konserni on vuokralaisena ja 

joissa konsernille siirtyy sopimuksen perusteella omistuksen olen-

naiset riskit ja edut, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi ja 

aktivoidaan taseeseen varoiksi ja veloiksi sopimuskaudelle. Tällai-

nen omaisuuserä kirjataan taseeseen sopimuksen alkaessa varoik-

si määrään, joka vastaa vähimmäisvuokrien nykyarvoa. Omaisuus-

erä poistetaan vuokrakauden aikana ja vuokranmaksu jaetaan kor-

kokuluihin ja rahoitusleasingvelan lyhennykseksi. 

Konsernilla ei ole rahoitusleasingiksi luokiteltavia vuokrasopi-

muksia, joissa konserniyhtiö olisi vuokralle antajana.

Muiden vuokrasopimusten kulut kirjataan liiketoiminnan mui-

hin kuluihin ja tulevien vähimmäisvuokrien kokonaismäärät esite-

tään taseen ulkopuolisina vastuina liitetiedoissa.

Vaihto-omaisuus 

Vaihto-omaisuus esitetään keskihankintahintamenetelmän mukai-

sesti hankintamenon tai sitä alemman nettorealisointiarvon mää-

räisenä. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden hankintamenoon 

sisällytetään ostomenot, välittömät valmistuspalkat, muut välittö-

mät valmistusmenot sekä olennaisilta osin valmistuksen kiinteitä 

yleiskustannuksia. Nettorealisointiarvo on tavanomaisessa liiketoi-

minnassa saatava arvioitu myyntihinta, josta on vähennetty arvioi-

dut tuotteen valmiiksi saattamiseen tarvittavat menot sekä myyn-

nistä johtuvat menot. 

Rahoitusvarat ja rahoitusvelat

Konsernin rahoitusvarat on luokiteltu IAS 39 -standardin mukaises-

ti. Tämän luokittelun mukaisesti SanomaWSOY-konsernilla on käy-

tössä lainoja ja muita saamisia, myytävissä olevia sijoituksia ja jak-

sotettavaan hankintamenoon kirjattavia rahoitusvelkoja. 
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Lainat ja muut saamiset ovat varoja, joihin liittyvät maksut ovat 

kiinteät tai määritettävissä ja joita ei noteerata toimivilla markki-

noilla eikä yritys pidä niitä kaupankäyntitarkoituksessa. Varat ar-

vostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Saamiset sisältyvät ly-

hyt- ja pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin. Myyntisaamiset arvostetaan 

saamisten odotettuun realisointiarvoon. Myyntisaamisista kirja-

taan arvonalentuminen silloin, kun on olemassa perusteltu näyt-

tö siitä, että konserni ei tule saamaan kaikkia saamisiaan alkupe-

räisin ehdoin. 

Myytävissä olevat sijoitukset ovat johdannaisvaroihin kuulu-

mattomia varoja, jotka on nimenomaisesti määrätty tähän ryhmään 

tai joita ei ole luokiteltu muuhun ryhmään. Ne sisältyvät pitkäaikai-

siin varoihin, paitsi jos niitä on tarkoitus pitää alle 12 kuukautta ti-

linpäätöspäivästä lukien. Kaikki konsernin pitkäaikaisten varojen si-

joitukset on luokiteltu myytävissä oleviksi sijoituksiksi. Sijoitukset 

sisältävät pääosin liiketoimintaan kuulumattomia osakesijoituk-

sia. Laskentaperiaatteena on arvostaa sijoitukset käypiin arvoihin 

ja kirjata mahdollinen käyvän arvon muutos suoraan omaan pää-

omaan, jos käypä arvo on luotettavasti määriteltävissä. Sijoituksia 

myytäessä mahdollinen arvonmuutos puretaan omasta pääomas-

ta ja kirjataan tuloslaskelmaan.

Myytävissä olevat sijoitukset eivät sisällä pörssissä julkisen kau-

pankäynnin kohteena olevia sijoituksia, eikä osakkeiden arvoa voida 

arvostusmalleilla luotettavasti määritellä. Tämän mukaisesti sijoi-

tukset on arvostettu hankintamenoon. Sijoitusten kokonaismäärä 

ei ole olennainen konsernitaseen kannalta.

Rahoitusvelat ovat muita velkoja ja arvostusperiaatteena on 

efektiivisen koron menetelmä jaksotettuun hankintamenoon. Ra-

hoitusvelat sisältyvät pitkä- ja lyhytaikaisiin velkoihin. 

Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta

Johdannaiset merkitään kirjanpitoon alun perin hankintamenoon, 

joka vastaa niiden käypää arvoa. Hankinnan jälkeen johdannaissopi-

mukset arvostetaan käypään arvoon. Johdannaisten arvonmuutokset 

kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin. Taseessa johdannaissopi-

mukset kirjataan muihin lyhytaikaisiin saamisiin ja velkoihin.

Konserni ei sovella IAS 39 -säännösten mukaista suojauslasken-

taa. Rahoitusriskien hallinnan periaatteita on kuvattu tarkemmin 

liitetiedossa 26.

Rahavarat

Rahavarat sisältävät pankkitilit ja alle kolmen kuukauden pituiset 

lyhytaikaiset talletukset. Sekkitililimiitit esitetään taseen lyhytai-

kaisissa veloissa. 

Tuloverot

Tuloslaskelman verokulu muodostuu kauden verotettavaan tuloon 

perustuvasta verosta, edellisten tilikausien verojen oikaisuista ja 

laskennallisen veron muutoksesta. Kauden verotettavaan tuloon 

perustuva vero lasketaan verotettavasta tulosta kunkin maan voi-

massaolevan verokannan perusteella.

Laskennallisia veroja kirjataan kaikista kirjanpidon ja verotuk-

sen välisistä väliaikaisista eroista käyttäen tilinpäätöspäivänä sää-

dettyjä verokantoja. Verokannan muutokset on otettu huomioon 

laskennallisen veron muutoksena tuloslaskelmassa. Laskennalli-

set verosaamiset kirjataan siihen määrään, joka todennäköisesti 

voidaan hyödyntää tulevaisuudessa vastaavaa verotettavaa tu-

loa vastaan. Tytäryritysten jakamattomista voittovaroista ei kirja-

ta laskennallista veroa siltä osin, kun ero ei todennäköisesti pur-

kaudu ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa. Merkittävimmät 

väliaikaiset erot liittyvät poistoeroihin, etuuspohjaisiin eläkejär-

jestelyihin, tytäryhtiöiden vahvistettuihin tappioihin sekä omai-

suuserien arvostamiseen käypiin arvoihin liiketoimintojen han-

kinnan yhteydessä.

Varaukset

Varaus kirjataan silloin, kun on olemassa aikaisempien tapahtumi-

en perusteella syntynyt oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite, joka 

todennäköisesti johtaa taloudellisten voimavarojen poistumiseen 

yrityksestä ja jonka määrä on luotettavasti arvioitavissa. 

Osakeoptiot

SanomaWSOY-konsernissa on käytössä kolme optiojärjestelmää: Op-

tiojärjestelmä 2001, Optiojärjestelmä 2004 ja Optiojärjestelmä 2007.

Osakeoptiot arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämispäi-

vänä ja kirjataan liiketoimintaryhmittäin henkilöstökuluksi tuloslas-

kelmaan optioiden sitouttamisajanjaksolle. Arvostuksessa käyte-

tään optioiden hinnoittelumallia (Black–Scholes). Käypä arvo perus-

tuu arvioon siitä optioiden määrästä, jonka oletetaan olevan ulkona 

optioiden sitouttamisajanjakson lopussa. Arvioita oikaistaan tarvit-

taessa ja lopullinen kulu oikaistaan viimeiselle tilikaudelle toteutu-

neen tilanteen mukaisesti.

Optio-oikeuksien käsittelyä ja määriä on kuvattu tarkemmin 

liitetiedossa 20. 

Tuloutus

Myynti tuloutetaan silloin, kun suoritteiden omistamiseen liittyvät 

riskit ja edut ovat siirtyneet ostajalle eikä myyjällä ole enää hallin-

taoikeutta eikä todellista määräysvaltaa suoritteisiin.  Tilattavien 

tuotteiden (aikakaus- ja sanomalehdet) tuloutusajankohtana käyte-

tään tuotteiden toimitusajankohtaa asiakkaille. Palveluiden tuotot 

kirjataan silloin, kun palvelu on suoritettu. Liikevaihtoa laskettaessa 

myyntituottoja on oikaistu annetuilla alennuksilla, välillisillä veroil-

la ja myyntiin liittyvillä kurssieroilla. Välitysmyynnistä liikevaihtoon 

sisältyvät välityspalkkiot. Lehtijakelu käsitellään välitysmyyntinä ja 

liikevaihtoon kirjataan sen osalta vain välityspalkkion osuus. 
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Tutkimus- ja kehittämismenot 

Tutkimus- ja kehittämismenot kirjataan tuloslaskelmaan vuosi-

kuluiksi.

Tutkimus- ja kehittämismenoilla tarkoitetaan kuluksi kirjattuja 

menoja, joilla pyritään uusien myytäväksi tarkoitettujen hyödykkei-

den kehittämiseen tai nykyisten tuotteiden ominaisuuksien olen-

naiseen parantamiseen sekä liiketoiminnan laajentamiseen. Ajalli-

sesti tutkimus- ja kehittämismenot suoritetaan pääasiassa ennen 

kuin yritys aloittaa uuden tuotteen taloudelliseksi tai kannattavak-

si tarkoitetun hyödyntämisen.

Kehitysprojektien osalta konsernissa käytetään pääsääntöisesti 

enintään kahden vuoden läpimenoaikoja. Esimerkiksi uuden aika-

kauslehden lanseerauskulut sisällytetään kehittämismenoiksi vain 

kahden ensimmäisen vuoden osalta.

Eläkejärjestelyt

Konsernilla on eri toimintamaissa eläkejärjestelyjä, jotka on hoidet-

tu paikallisten olosuhteiden ja lainsäädännön perusteella. Eläkejär-

jestelyt on luokiteltu joko maksu- tai etuuspohjaisiksi järjestelyiksi. 

Suomessa konsernilla on TEL-vakuutusjärjestelyjen lisäksi eläkesää-

tiöitä, joissa hoidetaan tiettyjen yhtiöiden lakisääteistä eläketurvaa 

sekä lisäeläkejärjestelyjä. Konsernin ulkomaisissa yksiköissä on se-

kä etuus- että maksupohjaisia järjestelyjä. Eläketurvaa on hoidettu 

sekä säätiöissä että vakuutusmuotoisena.

Maksupohjaisten järjestelyjen maksut kirjataan kuluksi sen ti-

likauden tulokseen, johon ne kohdistuvat. Maksupohjaisten eläke-

järjestelyjen maksut suoritetaan vakuutusyhtiöille, jonka jälkeen 

niihin ei liity enää muita maksuvelvoitteita. 

SanomaWSOY konsernin etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen vel-

voitteet on laskettu kustakin järjestelystä erikseen käyttäen ennakoi-

tuun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää. Etuuspohjais-

ten järjestelyjen eläkevelvoitteena tai eläkevaroina esitetään tulevien 

eläkemaksujen nykyarvo vähennettynä järjestelyyn kuuluvien varojen 

käyvällä arvolla ja oikaistuna kirjaamattomilla vakuutusmatemaat-

tisilla voitoilla ja tappioilla sekä mahdollisilla takautuvaan työsuori-

tukseen perustuvilla menoilla. Eläkevelvoitteen nykyarvoa laskettaes-

sa käytetään diskonttauskorkona yritysten liikkeeseen laskemien kor-

kealaatuisten joukkovelkakirjalainojen tai valtion joukkolainojen pe-

rusteella määriteltyä korkoa. Eläkemenot kirjataan kuluksi järjestelyyn 

osallistuvien työntekijöiden palvelusaikana auktorisoitujen vakuutus-

matemaatikkojen suorittamien laskelmien perusteella. 

Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan tuloslas-

kelmaan järjestelyyn osallistuvien työntekijöiden keskimääräisen 

jäljellä olevan työssäoloajan aikana siltä osin, kun ne ylittävät 10 % 

järjestelyn etuuspohjaisten eläkevelvoitteiden nykyarvosta tai tätä 

suuremmasta järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta. Kon-

sernissa on sovellettu IFRS 1 -standardin antamaa mahdollisuutta, 

jonka mukaisesti kaikki kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja 

tappiot kirjattiin IFRS-siirtymäpäivän taseeseen 1.1.2004. 

Tulevat IFRS-standardit ja tulkinnat 

IASB on julkistanut seuraavat standardit ja tulkinnat, jotka eivät vie-

lä ole voimassa eikä konserni ole soveltanut näitä säännöksiä en-

nen niiden pakollista voimaantuloa.

•  IAS 1 (Uudistettu 2007) Tilinpäätöksen esittäminen (voimassa 

1.1.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla). Konsernin arvion mukaan 

uudistetun standardin käyttöönotto vaikuttaa lähinnä kon-

sernin tuloslaskelman ja oman pääoman muutoslaskelman 

esitystapaan. Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty 

sovellettavaksi EU:ssa.

•  IAS 23 (Uudistettu 2007) Vieraan pääoman menot (voimassa 

1.1.2009 jälkeen alkavilla tilikausilla). Konsernin arvion mukaan 

uudistetun standardin käyttöönotolla ei ole olennaista vaiku-

tusta konsernin tilinpäätökseen. Uudistettua standardia ei ole 

vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

• IFRS 8 Toiminnalliset segmentit (voimassa 1.1.2009 jälkeen  

 alkavilla tilikausilla). Konsernin arvion mukaan uuden standar- 

 din käyttöönotto vaikuttaa lähinnä konsernin tilinpäätöksen   

 liitetietoihin eikä alustavan arvion mukaan muuta nykyisten   

 ensisijaisten segmenttien jakoa. Standardi on hyväksytty    

 sovellettavaksi EU:ssa.

• IFRIC 11 IFRS 2 – Konsernin ja omia osakkeita koskevat    

 liiketoimet (voimassa 1.3.2007 tai sen jälkeen alkavilla tili -  

 kausilla). Konsernin arvion mukaan uudella tulkinnalla ei ole   

 olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

 Tulkinta on hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

• IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat (voimassa 1.7.2008 tai sen 

 jälkeen alkavilla tilikausilla). Konsernin arvion mukaan uudella  

 tulkinnalla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätök- 

 seen. Tulkintaa ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.

• IFRIC 14 IAS19 – Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omai - 

 suuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden  

 välinen yhteys (voimassa 1.1.2008 tai sen jälkeen alkavilla    

 tilikausilla). Konsernin arvion mukaan uudella tulkinnalla ei ole 

 olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. Tulkintaa ei

 ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.  
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Liiketoimintasegmentit 

SanomaWSOY-konsernin ensisijaiset segmentit ovat liiketoimin-

tasegmenttejä, jotka muodostuvat viidestä liiketoimintaryhmästä: 

Sanoma Magazines, Sanoma, SanomaWSOY Education and Books, 

SWelcom ja Rautakirja.

Sanoma Magazines

Sanoma Magazines on yksi Euroopan suurimmista kuluttaja-aika-

kauslehtikustantajista. Ryhmä toimii 13 maassa, ja sen lehtivalikoi-

maan kuuluu yli 300 aikakauslehteä. Pääosa Sanoma Magazinesin  

lehdistä on ryhmän omia konsepteja, mutta valikoimassa on myös 

lisenssillä kustannettuja tunnettuja kansainvälisiä nimikkeitä. Vah-

vojen aikakauslehtibrändien lisäksi Sanoma Magazines laajentaa 

toimintaansa muihin, erityisesti interaktiivisiin viestintäkanaviin. 

Ryhmän digitaalinen osaaminen on erityisen vahvaa Hollannissa 

ja Unkarissa.

Sanoma

Sanoma on Suomen johtava sanomalehtikustantaja. Pohjoismaiden 

suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma  kus-

tantaa valtakunnallisia ja alueellisia sanomalehtiä sekä kaupunki-

lehtiä. Sanoma panostaa myös digitaaliseen liiketoimintaan, johon 

kuuluu mm. Suomen johtava luokiteltujen ilmoitusten palveluko-

konaisuus. Lisäksi Sanoma tarjoaa yritysasiakkailleen talousuutis-, 

kuvatoimisto- uutisseuranta- ja painopalveluja.

SanomaWSOY Education and Books

SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmä on mer-

kittävä eurooppalainen oppimateriaalikustantaja, jolla on toimin-

taa Hollannissa, Suomessa, Unkarissa, Belgiassa ja Puolassa. Ryhmä 

on myös Suomen suurin kirjankustantaja ja markkinajohtaja ylei-

sessä kirjallisuudessa ja useissa erikoiskustanteissa. SanomaWSOY 

Education and Books kustantaa Pohjoismaissa tietokirjoja ja suur-

teoksia. Ryhmä tarjoaa lisäksi yrityksille suunnattua informaatio-

ta ja palveluja.

SWelcom

SWelcom toimii sähköisen viestinnän alueella. Mainostuotoilla mi-

tattuna televisiokanava Nelonen on Suomen kolmanneksi suurin 

mainosmedia . Nelonen Mediaan kuuluvat myös mainosrahoittei-

set tv-kanavat JIM ja Urheilukanava sekä maksu-tv-kanavat KinoTV 

ja Urheilu+kanava sekä kaksi radiokanavaa. Welho on maan suurin 

kaapelitelevisio-operaattori ja merkittävä laajakaistapalvelujen tar-

joaja. SWelcom kehittää myös edistyksellisiä, suoraan kuluttajille 

suunnattuja verkkopalveluja.

Rautakirja

Kauppa- ja palveluyritys Rautakirjan henkilökunta kohtaa kuluttajan 

vuosittain yli 200 miljoonassa asiakaspalvelutilanteessa seitsemäs-

sä eri maassa. Rautakirja on markkinajohtaja Suomessa ja Baltiassa

2. SEGMENTTITIEDOT

kioskikaupassa, lehtijakelussa ja elokuvateattereissa. Rautakirja on 

myös markkinajohtaja Suomen ja Viron kirjakaupassa sekä Hollan-

nin lehtijakelussa. Lisäksi Rautakirjalla on lehtijakelu- ja kioskitoi-

mintaa Venäjällä sekä lehtijakelua Romaniassa.

Liikevaihto ja liikevoitto liiketoimintaryhmittäin

Maantieteellinen liikevaihto

Kohdistamattomat/eliminoinnit

Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konser-

nieliminointien lisäksi SanomaWSOY Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä 

 segmenteille kohdistamattomat verot.

Maantieteelliset segmentit

SanomaWSOY-konsernin maantieteelliset segmentit ovat toissi-

jaisia segmenttejä. Segmentit ovat Suomi, muut EU-maat ja muut 

maat. Segmenttien tuotot määritellään asiakkaan sijaintimaan pe-

rusteella. Varat ja investoinnit esitetään varojen sijaintimaan mu-

kaan. Maantieteellisille segmenteille ei kohdisteta tytäryhtiösijoi-

tuksia. Konserniliikearvot on kohdistettu kohdeyhtiön kotipaikan 

mukaan.

  Suomi 49 %
  Muut EU-maat 46 %
  Muut maat 5 %

 Sanoma Magazines
  Liikevaihto 1 238,1 milj. euroa 
  Liikevoitto 160,9 milj. euroa

 Sanoma
  Liikevaihto 480,8 milj. euroa  
  Liikevoitto 67,6 milj. euroa 

 SanomaWSOY Education and Books
  Liikevaihto 322,5 milj. euroa
   Liikevoitto 44,5 milj. euroa 

 SWelcom
  Liikevaihto 146,0 milj. euroa  
  Liikevoitto 15,8 milj. euroa

 Rautakirja
  Liikevaihto 849,3 milj. euroa  
  Liikevoitto 55,6 milj. euroa
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Liiketoimintaryhmät 2007, 
milj. euroa Sanoma 

Magazines Sanoma

SanomaWSOY 
Education 
and Books SWelcom Rautakirja

Kohdista-
mattomat/ 

eliminoinnit
Konserni 
yhteensä

Ulkoinen liikevaihto 1 235,4 473,4 304,5 142,5 771,3 -0,7 2 926,3
Sisäinen liikevaihto 2,7 7,4 18,0 3,5 78,0 -109,6
Poistot ja arvonalentumiset 34,2 31,3 10,4 39,5 33,4 0,9 149,7
Liikevoitto 160,9 67,6 44,5 15,8 55,6 -0,7 343,8
Osuus osakkuusyritysten 
tuloksista 8,4 0,4 0,1 0,1 3,5 -0,1 12,4

Investoinnit 20,6 17,7 7,7 14,8 28,4 1,3 90,5
Liikearvo 1 054,6 65,1 204,2 24,1 70,8 13,9 1 432,8
Osuudet osakkuusyrityksissä 67,0 2,2 0,3 0,9 5,7 -1,1 75,2
Varat yhteensä 1 906,6 443,8 566,5 157,2 556,3 -438,2 3 192,3

Velat 872,6 194,9 237,6 86,5 373,4 63,1 1 828,1

Liiketoiminnan rahavirta 96,6 92,8 22,8 20,8 46,5 -51,6 227,9
Investointien rahavirta 19,5 61,3 33,1 -10,6 3,8 -124,3 -17,2
Rahoituksen rahavirta -107,7 -151,8 -115,3 -8,5 -58,7 228,3 -213,7

Henkilöstö keskimäärin 
(kokoaikaisiksi muutettuna) 5 169 2 411 2 345 457 6 234 86 16 701

Liiketoimintaryhmät 2006, 
milj. euroa Sanoma 

Magazines Sanoma

SanomaWSOY
Education 
and Books SWelcom Rautakirja

Kohdista-
mattomat/ 

eliminoinnit
Konserni 
yhteensä

Ulkoinen liikevaihto 1 152,8 451,3 291,4 128,2 721,1 -2,6 2 742,1
Sisäinen liikevaihto 3,1 5,8 17,8 3,6 78,8 -109,3
Poistot ja arvonalentumiset 30,8 28,6 8,8 36,9 30,3 0,3 135,8
Liikevoitto 128,8 62,7 48,0 12,5 54,7 -14,1 292,5
Osuus osakkuusyritysten 
tuloksista 9,1 0,3 0,1 0,0 -1,0 8,4

Investoinnit 16,5 16,5 8,9 15,2 23,1 1,7 81,9
Liikearvo 1 048,7 54,4 194,2 17,8 63,6 13,9 1 392,7
Osuudet osakkuusyrityksissä 62,6 2,5 0,2 0,5 2,4 0,0 68,2
Varat yhteensä 1 877,7 525,2 590,0 142,6 573,7 -577,0 3 132,2

Velat 940,9 195,2 278,8 76,2 369,1 -50,7 1 809,5

Liiketoiminnan rahavirta 99,7 82,5 37,6 22,3 63,5 -45,7 259,9
Investointien rahavirta -287,2 -79,6 -81,8 -18,1 -54,1 388,0 -132,9
Rahoituksen rahavirta 105,5 -6,4 52,5 -4,8 -6,1 -276,6 -136,0

Henkilöstö keskimäärin  
(kokoaikaisiksi muutettuna) 4 848 2 378 2 106 398 5 932 70 15 732

Maantieteelliset segmentit 2007, milj. euroa Suomi Muut EU-maat Muut maat Eliminoinnit Konserni yhteensä

Liikevaihto 1 430,4 1 343,8 152,2 0,0 2 926,3
Varat yhteensä 1 614,1 2 295,8 146,3 -864,0 3 192,3
Investoinnit 58,9 28,4 3,2 0,0 90,5

Maantieteelliset segmentit 2006, milj. euroa Suomi Muut EU-maat Muut maat Eliminoinnit Konserni yhteensä

Liikevaihto 1 349,9 1 259,6 132,5 0,0 2 742,1
Varat yhteensä 1 686,4 2 245,0 206,4 -1 005,7 3 132,2
Investoinnit 62,4 18,3 1,3 0,0 81,9
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3. HANKITUT JA MYYDYT LIIKETOIMINNOT

Hankittujen toimintojen vaikutus konsernin 
varoihin ja velkoihin 31.12., milj. euroa 2007 2006

Aineelliset hyödykkeet 1,2 13,3
Aineettomat hyödykkeet 22,4 48,1
Muut pitkäaikaiset varat -2,0 1,5
Vaihto-omaisuus 2,3 8,0
Muut lyhytaikaiset varat 20,7 28,9

Varat yhteensä 44,6 99,8
Pitkäaikainen vieras pääoma -6,9 -31,1
Lyhytaikainen vieras pääoma -13,8 -24,3

Velat yhteensä -20,6 -55,4
Vähemmistön osuus 0,4 -2,7
Kurssierot ja muut muutokset 1,1 -5,5
Hankinnassa syntynyt liikearvo 42,0 66,0
Hankintahinta 67,5 102,3
Hankintahintavelkojen ja 
ennakkomaksujen muutos -10,4 -0,4
Hankittujen toimintojen rahavarat -8,0 -13,3
Hankittujen toimintojen rahavirtavaikutus 49,1 88,5

Hankitut liiketoiminnot vuonna 2007

Vuonna 2007 SanomaWSOY käytti 67,5 milj. euroa (2006: 102,3 milj. 

euroa) yritys- ja liiketoimintaostoihin. Konsernin kannalta vuoden 

aikana toteutetut hankinnat olivat pieniä eikä yksittäisten hankin-

tojen vaikutus ollut olennainen konsernin varoihin ja velkoihin. Kun-

kin yksittäisen hankinnan hankintahinta jäi alle prosenttiin konser-

nin kokonaistaseesta. Hankinnoista kirjattujen aineettomien hyö-

dykkeiden poistoajat ovat 3–10 vuotta. Hankintojen yhteisvaikutus 

konsernin liikevaihtoon omistusajalta vuonna 2007 oli 28,3 milj. 

euroa (2006: 74,1 milj. euroa) ja liikevoittoon 0,3 milj. euroa (2006:

6,5 milj. euroa), joka sisältää yrityshankintoihin liittyvien poistojen 

vaikutuksen. Jos yhtiöt olisi yhdistelty konsernin tietoihin jo vuoden 

alusta, vaikutus liikevaihtoon tai liikevoittoon ei olisi ollut olennai-

sesti edellä mainittua suurempi.   

Rautakirjan lehtijakelutoimintaan hankittiin helmikuussa myy-

mälämarkkinoinnin tuotteisiin ja palveluihin erikoistuneen Print-

center Oy:n koko osakekanta.  Printcenter-konsernin liikevaihto oli 

12,6 milj. euroa vuonna 2007, josta Rautakirjan lukuihin yhdistelty 

hankinta-ajankohdan jälkeinen osuus on 11,2 milj. euroa. Hankin-

tahetkellä Printcenter-konsernissa työskenteli 213 henkilöä. Han-

kinnassa kirjatut merkittävimmät varat ja velat muodostuivat so-

pimuksiin perustuvista aineettomista oikeuksista, liikearvosta ja 

laskennallisista veroveloista. Liikearvo perustuu arvioituihin syner-

gioihin Suomen lehtijakelutoiminnan logistiikka- ja menekinedis-

tämispalveluissa.   

SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmään kuu-

luva AAC Global osti maaliskuussa Käännöstoimisto Noodi Oy:n ko-

ko osakekannan. Noodi on suomalainen teknisen viestinnän palve-

luyritys, jonka palveluita ovat mm. käännökset, lokalisointi, doku-

mentointi sekä yritysviestintä. Yrityshankinnan jälkeen AAC Global 

siirsi kaiken Suomessa harjoittamansa käännös- ja lokalisointiliike-

toiminnan ostettuun yhtiöön, jonka nimeksi muutettiin AAC Noodi 

Oy. Hankitun yhtiön palveluksessa oli hankintahetkellä 42 henkilöä. 

Vuonna 2007 yhtiön liikevaihto oli 9,3 milj. euroa, josta SanomaWSOY 

Education and Booksin lukuihin yhdistelty osuus on 8,5 milj. euroa. 

Hankinnassa kirjatut merkittävimmät varat koostuivat liikearvosta. 

Liikearvo muodostuu henkilöstön osaamisesta sekä merkittävistä 

synergioista kielipalvelut-liiketoiminnan myynnissä ja markkinoin-

nissa.  

Toukokuussa Sanoma Magazines -liiketoimintaryhmään kuulu-

va ilse media osti Rosetta Holding B.V.:n koko osakekannan. Rosettan 

SchoolBANK.nl-sivusto on suosittu tapaamispaikka entisille koulu-

kavereille Hollannissa. SchoolBANK.nl:n lisäksi Rosettalla on Dienst-

MAKKERS.nl ja WorkMATES.nl-sivustot. Henkilöstön määrä hankin-

tahetkellä oli 11. Koko vuoden 2007 liikevaihto oli 4,2  milj. euroa, jos-

ta Sanoma Magazinesin lukuihin yhdistelty hankintahetken jälkei-

nen osuus on 2,4 milj. euroa. Hankinnassa kirjatut merkittävimmät 

varat ja velat koostuivat aineettomista oikeuksista, liikearvosta ja 

laskennallisesta verovelasta. Liikearvo koostuu arvioiduista syner-

giaeduista ilse median verkkoliiketoimintojen myynnissä ja mark-

kinoinnissa.   

SWelcom hankki elokuussa SportUp Finland Oy:n koko osa-

kekannan. SportUp Finland Oy (nykyisin SWTV Sport Oy) omistaa 

49,9 % Suomen Urheilutelevisio Oy:stä, josta SWelcom omisti en-

nestään 17,55 %. Suomen Urheilutelevisio Oy harjoittaa kaupallista 

televisiotoimintaa Urheilukanavan ja Urheilu+kanavan nimillä. Ka-

navat ovat urheiluun keskittyviä valtakunnallisia kanavia. Yhtiöissä 

työskenteli hankintahetkellä 18 henkilöä. Yhtiöiden yhteenlaskettu 

vuoden 2007 liikevaihto oli 8,0 milj. euroa, josta SWelcomin tulok-

seen yhdistelty elo–joulukuun osuus oli 4,4 milj. euroa. Hankinnassa 

kirjatut merkittävimmät varat ja velat koostuivat asiakassuhteisiin 

liittyvistä aineettomista hyödykkeistä, tavaramerkeistä, liikearvosta 

ja laskennallisista veroveloista. Liikearvo edustaa arvioituja syner-

giaetuja SWelcomin tv-toimintojen ohjelmaostoissa, mainosmyyn-

nissä, cross promotionissa sekä infrastruktuurissa.  

Sanoma-liiketoimintaryhmään kuuluva Ilta-Sanomat-liike-

toimintayksikkö nosti joulukuussa omistusosuutensa virolaisesta 

 Auto24:stä 85 %:iin. Auto24.ee on Viron johtava käytettyjen ja 

uusien autojen markkinapaikka. Hankitussa yhtiössä työskentelee 

14 henkilöä. Yhtiön vuoden 2007 liikevaihto oli 2,0 milj. euroa, josta 

Sanoman lukuihin yhdistelty hankintahetken jälkeinen osuus on 

0,0 milj. euroa. Hankinnassa kirjatut merkittävimmät varat sisäl-

sivät teknologiaan pohjautuvia aineettomia hyödykkeitä, tavara-

merkin sekä liikearvon. Liikearvo liittyy liiketoiminnan laajentami-

seen uusille markkina-alueille sekä arvioituihin synergiaetuihin esi-

merkiksi markkinoinnissa, puhelinpalvelutoiminnassa sekä muissa 

tukitoiminnoissa.   

Vuoden 2007 aikana muut yrityshankinnat muodostuvat vuon-

na 2006 hankitun Láng Kiadó és Holding Zrt:n jäljellä olleen vä-

hemmistöosuuden hankinnasta sekä pienemmistä ostoista, kuten 

 Belegger.nl B.V. (Hollanti), Jok Foe N.V. (Belgia),  Websitemaster a.s.  

(Tsekki) ja Älypää Oy (Suomi).  ˇ
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Hankitut liiketoiminnot vuonna 2006

Vuonna 2006 SanomaWSOY investoi yritys- ja liiketoimintahankin-

toihin yhteensä 102,3 milj. euroa. Konsernin kannalta vuoden aika-

na toteutetut hankinnat olivat pieniä ja yksittäisten hankintojen 

vaikutus konsernin varoihin ja velkoihin oli vähäinen. Kunkin yksit-

täisen hankinnan hankintahinta jäi alle prosenttiin konsernin ko-

konaistaseesta. Hankinnoissa kirjattujen aineettomien hyödykkei-

den poistoajat ovat 3–40 vuotta. Yrityshankintojen yhteisvaikutus 

konsernin liikevaihtoon vuonna 2006 oli 74,1 milj. euroa ja liikevoit-

toon 6,5 milj. euroa (sisältää yrityshankintoihin liittyvien poistojen 

vaikutuksen).  

Maaliskuussa WSOY hankki 51 %:n omistusosuuden AAC Globa-

lista. WSOY on sitoutunut lunastamaan loput 49 % vuonna 2009. 

AAC Globalin palveluihin kuuluvat mm. kielikoulutus, käännöspal-

velut sekä yritys- ja toimialakohtaisten termipankkien rakentami-

nen. AAC Globalin liikevaihto vuonna 2006 oli 14,6 milj. euroa, josta 

SanomaWSOY Education and Books -liiketoimintaryhmän lukuihin 

yhdistelty hankinta-ajankohdan jälkeinen osuus 12,5 milj. euroa. AAC 

Globalin palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa noin 160 henkilöä. 

Hankinnassa kirjatut merkittävimmät varat koostuivat teknologiaan 

pohjautuvista aineettomista hyödykkeistä sekä liikearvosta. Liikearvo 

edustaa arvioituja synergiaetuja WSOYpro-liiketoimintayksikössä, jo-

ka tuottaa yrityksille suunnattua informaatiota ja palveluja. 

SanomaWSOY Education laajensi toimintaansa Unkariin hank-

kimalla 75 %  - 1 osakkeen Unkarin johtavasta oppimateriaali- ja 

koulutusyhtiö Láng Kiadó és Holding Zrt:stä (Láng). Kokonaisuu-

teen sisältyy 70,35 %:n osuus Unkarin johtavasta oppimateriaalikus-

tantajasta Nemzeti Tankönyvkiadó Rt:stä (NTK) sekä 100 % Perfekt 

Zrt:stä, joka on Unkarin johtavia koulutuspalvelujen tarjoajia. Yhtiöi-

den palveluksessa oli vuoden 2006 lopussa yhteensä 265 henkilöä. 

Kauppa saatiin päätökseen kesäkuussa. Hankittujen toimintojen lii-

kevaihto vuonna 2006 oli 27,2 milj. euroa, josta SanomaWSOY Educa-

tion and Books -liiketoimintaryhmän lukuihin yhdistelty hankinta-

ajankohdan jälkeinen osuus oli 21,3 milj. euroa. Hankinnassa kirjatut 

merkittävimmät varat ja velat koostuivat aineettomista hyödykkeis-

tä, liikearvosta sekä laskennallisista veroveloista. Liikearvo liittyy lii-

ketoiminnan laajentamiseen uusille markkina-alueille sekä arvioi-

tuihin synergiaetuihin oppimateriaaliliiketoiminnassa.

Heinäkuussa 2006 Sanoma Magazines -liiketoimintaryhmään 

kuuluva ilse media hankki hollantilaisen Kieskeurig.nl-vertailusi-

vuston koko osakekannan. Kieskeurig.nl:n tavoitteena on opastaa 

kuluttajia löytämään parhaat tuotteet ja niiden edullisimmat os-

tospaikat. Yhtiön liikevaihto vuonna 2006 oli 3,5 milj. euroa, josta 

 Sanoma Magazinesin lukuihin yhdistelty heinä–joulukuun osuus 

oli 1,8 milj. euroa. Yhtiön palveluksessa oli 27 henkilöä vuoden 2006 

lopussa. Hankinnassa kirjatut merkittävimmät varat ja velat olivat 

aineettomia hyödykkeitä, liikearvoa sekä laskennallista verovelkaa. 

Liikearvo perustuu arvioituihin synergiaetuihin Sanoma Magazines 

Netherlandsin verkkoliiketoiminnoissa.  

Myytyjen toimintojen vaikutus konsernin 
varoihin ja velkoihin, milj. euroa 2007 2006

Pitkäaikaiset varat 69,2 1,4
Vaihto-omaisuus 0,8 0,1
Muut lyhytaikaiset varat 16,1 0,1

Varat yhteensä 86,0 1,5
Pitkäaikainen vieras pääoma -4,9 0,0
Lyhytaikainen vieras pääoma -6,8 -0,1

Velat yhteensä -11,6 -0,1
Vähemmistön osuus ja kertyneet muuntoerot 0,1 0,0
Liiketoimintojen myyntivoitot (netto) 22,0 0,1
Myyntihinta 96,5 1,5
Kauppahintasaatavien ja 
ennakkomaksujen muutos -0,4 10,0
Myytyjen toimintojen rahavarat -12,4 0,0
Myytyjen toimintojen rahavirtavaikutus 83,7 11,5

Sanoma-liiketoimintaryhmään kuuluva Sanoma Kaupunki-

lehdet hankki Metro-lehden Suomen liiketoiminnot, ja Metro siir-

tyi Sanoman omistukseen syyskuun 2006 alussa. Metroa jaetaan 

eteläisen Suomen alueella, ja lehti on lukijamäärältään Suomen 

viidenneksi suurin uutislehti. Sanoman lukuihin yhdistelty syys–

joulukuun liikevaihto oli 2,2 milj. euroa ja lehden palveluksessa oli 

keskimäärin 32 henkilöä. Hankinnassa kirjatut merkittävimmät va-

rat olivat sopimukseen perustuvia aineettomia hyödykkeitä sekä 

liikearvoa. Liikearvo edustaa arvioituja synergiaetuja Sanoma Kau-

punkilehdet -liiketoimintayksikössä.  

Sanoma Magazines -liiketoimintaryhmään kuuluva belgialai-

nen Uitgevers Maatschappij hankki syyskuun 2006 alussa omis-

tukseensa belgialaisen aikakauslehtikustantaja EPN Internationalin 

koko osakekannan. EPN International on Belgian johtava sisustus-,  

puu tarha- ja harrastelehtien erikoiskustantaja. Yhtiön liikevaihto 

vuonna 2006 oli 13,0 milj. euroa, josta Sanoma Magazinesin lukui-

hin yhdistelty syys–joulukuun osuus oli 4,4 milj. euroa. Yhtiön pal-

veluksessa oli 43 henkilöä. Hankinnassa kirjatut merkittävimmät va-

rat ja velat muodostuivat julkaisuoikeuksista, liikearvosta sekä las-

kennallisesta verovelasta. Liikearvo edustaa arvioituja synergiaetu-

ja Belgian aikakauslehtitoiminnassa.  

Muita yrityshankintoja vuoden aikana olivat mm. Wegener Golf, 

Sandrew Metronome Finland, Aromedia Educatief ja LDC Publica-

ties.  

Liiketoimintojen myynnit

Vuonna 2007 merkittävimmät myydyt toiminnot olivat Hollannin 

sanaristikkolehdet ja Hampurin monitoimiareena. Yritysmyynnit 

olivat vuonna 2006 vähäisiä. Myyntien yhteisvaikutus on esitetty 

alla.
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4. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Liiketoiminnan muut tuotot, milj. euroa 2007 2006
Myyntivoitot 43,2 9,2
Vuokratuotot sijoituskiinteistöistä 0,6 0,8
Muut vuokratuotot 12,9 12,3
Muut 38,5 34,9
Yhteensä 95,2 57,2

Merkittävimmät myyntivoitot liittyivät ydinliiketoimintaan kuulu-

mattoman omaisuuden myynteihin. Näiden lisäksi myyntivoitot 

sisältävät tavanomaisia käyttöomaisuuden myyntejä.

5. HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut, milj. euroa 2007 2006
Palkat ja palkkiot 527,5 477,4
Myönnettyjen optioiden kuluvaikutus 5,5 5,4
Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt 47,4 46,5
Eläkekulut, etuuspohjaiset järjestelyt 5,5 12,1
Muut henkilösivukulut 60,6 54,1
Yhteensä 646,5 595,5

Johdon palkat ja palkkiot sekä muut etuudet on esitetty liitetiedossa 

31. Osakeperusteista palkitsemista on kuvattu liitetiedossa 20.

Työsuhde-etuudet

Konsernilla on erilaisia järjestelyjä henkilöstön eläketurvan katta-

miseksi. Eläkejärjestelyt hoidetaan paikallisten säännösten ja lain-

säädännön mukaisesti. Suomessa peruseläketurvaa hoidetaan se-

kä TEL-järjestelmän kautta että säätiöiden avulla. Lisäksi tiettyjä li-

säeläkkeitä on järjestetty säätiöiden tai vakuutusyhtiöiden kautta. 

Eläkejärjestelyjä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen laadintape-

riaatteissa (liitetieto 1).    

Etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä on sekä Suomessa että ulko-

mailla. Konsernin ulkopuoliset vakuutusmatemaatikot ovat laati-

neet etuuspohjaisten järjestelyjen vakuutusmatemaattiset laskel-

mat. SanomaWSOY-konsernissa ei ole eläkejärjestelyjen lisäksi mui-

ta etuuspohjaisia työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia. 

Seuraavissa taulukoissa esitetään nettomääräisten eläkevel-

voitteiden täsmäytykset ja tuloslaskelman kulujen koostumus se-

kä laskelmissa käytetyt tärkeimmät vakuutusmatemaattiset olet-

tamukset.   

Taseen etuuspohjainen 
nettoeläkevelka, milj. euroa 2007 2006
Rahastoitujen velvoitteiden nykyarvo 373,0 351,1
Varojen käypä arvo -385,5 -375,8
Ali-(+)/ylikate(-) -12,5 -24,6
Kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset 
voitot(+) ja tappiot(-) 41,5 66,9
Kirjaamattomat takautuvaan 
työsuoritukseen perustuvat menot -2,4 -2,6
Yhteensä 26,6 39,7

Eläkevelvoitteet ja eläkevarat taseessa, 
milj. euroa 2007 2006
Eläkevelvoitteet 45,2 57,6
Eläkevarat 18,6 17,9
Nettovelvoite yhteensä 26,6 39,7

Tuloslaskelman kulut etuuspohjaisista 
järjestelyistä, milj. euroa 2007 2006
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 10,6 15,2
Korkomenot 17,7 17,4
Järjestelyyn kuuluvien varojen 
odotettu tuotto -21,7 -19,3
Vakuutusmatemaattiset voitot(-) ja tappiot(+) -3,6 -2,0
Takautuvaan työsuoritukseen 
perustuvat menot 3,4 1,4
Voitot/tappiot järjestelyn supistamisesta 
tai velvoitteen täyttämisestä -0,9 -0,6
Yhteensä 5,5 12,1

SanomaWSOY-konsernin vuoden 2008 etuuspohjaisten järjestely-

jen kannatusmaksujen arvioidaan olevan 18,3 milj. euroa.

Järjestelyyn kuuluvien varojen 
toteutunut tuotto, milj. euroa 2007 2006
Järjestelyyn kuuluvien varojen 
odotettu tuotto 21,7 19,3
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -24,5 -1,5
Yhteensä -2,8 17,8

Etuuspohjaisten järjestelyjen täsmäytykset
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Määrät tilikaudelta ja 
edelliseltä kaudelta, milj. euroa 2007 2006 2005
Rahastoimattomien 
velvoitteiden nykyarvo 0,9
Rahastoitujen 
velvoitteiden nykyarvo 373,0 351,1 341,5
Varojen käypä arvo -385,5 -375,8 -343,5
Ali-(+)/ylikate(-) -12,5 -24,6 -1,1

Kokemusperäiset tarkistukset 
järjestelyjen velkoihin 3,6 18,7 30,9
Kokemusperäiset tarkistukset 
järjestelyihin kuuluviin varoihin -24,6 -0,8 15,6

Käytetyt vakuutusmatemaattiset 
olettamukset 31.12. 2007 2006
Diskonttauskorko, % 5,0–5,3 4,5–5,0
Varojen odotettu tuotto, % 4,0–6,5 4,0–6,5
Odotettu palkankorotus, % 3,0–9,0 2,0–9,0
Odotettu eläkkeiden korotus, % 0,0–2,1 0,0–2,4
Työsuhteiden päättyvyys, % 0–20 0–20
Arvioitu jäljellä oleva 
työssäoloaika vuosina 4–15 4–24

Järjestelyyn kuuluvien varojen odotettu tuotto on pitkän aikavä-

lin tuottoennuste, joka perustuu kunkin eläkesäätiön pitkän aika-

välin sijoitusstrategian ja sijoitusomaisuuden allokaatioihin. Tuot-

to-oletus on laskettu omaisuusryhmäkohtaisesti ottaen huomioon 

omaisuuden pitkän aikavälin riskit ja omaisuusryhmien historial-

liset tuotot. Painotettu keskimääräinen odotettu pitkän aikavälin 

tuotto pohjautuu omaisuusryhmäkohtaiseen tuottoon sekä järjes-

telyyn kuuluvan omaisuuden tavoiteallokaatioon.

    

6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Liiketoiminnan muut kulut, milj. euroa 2007 2006
Myyntitappiot 1,9 1,0
Sijoituskiinteistöjen hoitokulut 0,2 0,2
Vuokrakulut 71,9 67,6
Mainonta- ja markkinointikulut 207,4 189,7
Toimisto-, atk- ja tietoliikennekulut 81,2 76,5
Muut 210,0 197,2
Yhteensä 572,7 532,2

Velvoitteen muutokset, milj. euroa 2007 2006
Velvoite 1.1. 351,1 342,4
Tilikauden työsuoritukseen perustuvat menot 10,6 15,2
Korkomenot 17,7 17,4
Vakuutusmatemaattiset tappiot ja voitot -2,9 -20,7
Järjestelyyn osallistuvien suorittamat maksut 3,5 2,7
Takautuvaan työsuoritukseen 
perustuvat menot 3,4 3,5
Voitot/tappiot järjestelyjen supistamisesta 
ja/tai velvoitteen täyttämisestä -0,4 -0,6
Liiketoimintakaupat 0,3
Maksetut etuudet -10,0 -9,0
Velvoite 31.12. 373,0 351,1

Järjestelyyn kuuluvien varojen 
käypien arvojen muutokset, milj. euroa 2007 2006
Järjestelyyn kuuluvien varojen käyvät arvot 1.1. 375,8 343,5
Varojen odotettu tuotto 21,7 19,3
Vakuutusmatemaattiset tappiot ja voitot -24,5 -1,5
Työnantajan suorittamat maksut järjestelyyn 17,5 19,6
Järjestelyyn osallistuvien suorittamat maksut 5,0 3,5
Liiketoimintakaupat 0,1
Maksetut etuudet -10,0 -9,0
Velvoitteen täyttäminen 0,0 0,4
Järjestelyyn kuuluvien varojen 
käyvät arvot 31.12. 385,5 375,8

Järjestelyihin kuuluvien varojen 
jakautuminen omaisuusryhmittäin, % 2007 2006
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 26,9 32,8
Joukkovelkakirjalainat ja velkasitoumukset 58,1 60,0
Rahamarkkinavälineet 7,1 4,7
Kiinteistöt 2,7 1,4
Muut 5,1 1,0
Rahavarat 0,1 0,0
Yhteensä 100,0 100,0

Varojen käyvästä arvosta on SanomaWSOY:n osakkeita 19,2 milj. 

 euroa (2006: 22,3 milj. euroa). Varoihin kuuluvat kiinteistöt eivät ole 

konsernin omassa käytössä. 

Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluksi 18,3 milj. euroa 

(2006: 11,3 milj. euroa).
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7. RAHOITUSERÄT

Rahoituserät, milj. euroa 2007 2006
Osinkotuotot 1,4 1,4
Korkotuotot 5,5 4,9
Johdannaisten arvonmuutokset, 
ei suojauslaskentaa 0,2
Valuuttakurssivoitot 2,0 4,1
Muut rahoitustuotot 0,3 1,8
Rahoitustuotot yhteensä 9,2 12,5
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon 
arvostetuista rahoitusveloista 41,4 32,3
Valuuttakurssitappiot 2,5 3,3
Muut rahoituskulut 1,0 1,4
Rahoituskulut yhteensä 44,9 37,0
Yhteensä -35,7 -24,5

Liikevoittoon kuuluviin eriin sisältyvät 
valuuttakurssivoitot ja -tappiot, milj. euroa 2007 2006
Liikevaihto -0,3 -0,1
Liiketoiminnan muut tuotot -0,1 0,0
Kulut 0,4 0,1
Yhteensä -0,1 0,0

8. TULOVEROT JA LASKENNALLISET VEROT

Tuloverot, milj. euroa 2007 2006
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 68,1 64,9
Edellisten tilikausien verot -2,0 0,8
Verokannan muutoksesta johtuva 
laskennallisen veron muutos 0,1 0,0
Muiden laskennallisten verojen muutos 8,2 2,3
Verot tuloslaskelmassa 74,4 68,0

Tuloslaskelman verojen täsmäytys 
paikallisiin verokantoihin, milj. euroa 2007 2006
Verot voimassaolevalla verokannalla (Suomi) 83,3 71,8
Ulkomaisten tytäryhtiöiden poikkeavan 
verokannan vaikutus -0,6 2,5
Verot konsernin kunkin toimintamaan 
verokannan mukaan 82,7 74,4
Verovapaat tulot -9,8 -8,2
Vähennyskelvottomat poistot ja 
arvonalentumiset 0,8 0,0
Muut vähennyskelvottomat kulut 5,0 6,0
Vähennyskelpoiset poistot -0,6 -0,9
Aiemmin kirjaamattomien verotuksellisten 
tappioiden käyttö -1,9 -1,6
Edellisten tilikausien verot -2,0 0,8
Verokannan muutoksesta johtuva 
laskennallisen veron muutos 0,1 0,0
Muut erät 0,2 -2,6
Verot tuloslaskelmassa 74,4 68,0
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Laskennalliset verosaamiset ja -velat 2007, 
milj. euroa 1.1.

Kirjattu tulos-
laskelmaan

Ostetut/myydyt 
tytäryritykset

Verokannan 
muutos

Muuntoerot 
ja muut erät 31.12.

Laskennalliset verosaamiset

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 1,7 0,0 1,7
Varaukset 1,6 0,4 2,0
Vahvistetut tappiot 19,9 -7,9 12,0
Arvonalentumiset aineellisista 
käyttöomaisuushyödykkeistä 1,9 -0,2 1,7
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 14,9 -2,5 0,0 12,4
Muut erät 5,2 7,4 0,0 0,1 12,7
Yhteensä 45,2 -2,8 0,0 0,1 42,4
Laskennalliset verovelat

Varojen arvostaminen käypään 
arvoon hankinnassa 47,1 -3,2 3,4 0,1 -1,2 46,1
Kertyneet poistoerot ja 
verottamattomat varaukset 32,9 0,5 0,1 33,6
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman osuus 0,0 0,0
Etuuspohjaiset eläkevarat 4,7 0,2 0,0 4,9
Muut erät 11,5 7,9 0,0 19,4
Yhteensä 96,2 5,4 3,4 0,1 -1,0 103,9

Laskennalliset verosaamiset ja -velat 2006,
milj. euroa 1.1.

Kirjattu tulos-
laskelmaan

Ostetut/myydyt 
tytäryritykset

Verokannan 
muutos

Muuntoerot ja 
muut erät 31.12.

Laskennalliset verosaamiset

Vaihto-omaisuuden sisäinen kate 1,8 0,0 1,7
Varaukset 1,6 0,0 0,0 1,6
Vahvistetut tappiot 24,6 -4,3 0,2 -0,7 0,0 19,9
Arvonalentumiset aineellisista 
käyttöomaisuushyödykkeistä 2,1 -0,2 1,9
Etuuspohjaiset eläkevelvoitteet 19,1 -1,9 0,0 -1,1 -1,2 14,9
Muut erät 4,5 0,1 0,3 0,0 0,3 5,2
Yhteensä 53,8 -6,4 0,6 -1,8 -0,9 45,2
Laskennalliset verovelat

Varojen arvostaminen käypään 
arvoon hankinnassa 39,0 -2,2 12,3 -2,1 0,1 47,1
Kertyneet poistoerot ja 
verottamattomat varaukset 32,2 1,2 0,0 0,0 -0,4 32,9
Vaihtovelkakirjalainan oman pääoman osuus 2,1 -2,1 0,0
Johdannaisten arvostaminen käypään arvoon 0,0 0,0
Etuuspohjaiset eläkevarat 4,3 0,3 4,7
Muut erät 12,8 -1,3 0,1 0,3 -0,4 11,5
Yhteensä 90,4 -4,1 12,4 -1,8 -0,7 96,2

Laskennallisia verosaamisia on jätetty kirjaamatta konsernitilinpää-

tökseen 9,9 milj. euroa (2006: 2,0 milj. euroa), koska johdon arvion 

mukaan on epätodennäköistä, että verohyöty saadaan käytettyä hy-

väksi tulevina vuosina. Nämä kirjaamattomat saamiset koostuvat 

pääosin tytäryhtiöiden vahvistetuista tappioista. 

Tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista on jätetty kirjaa-

matta laskennallista verovelkaa 2,6 milj. euroa (2006: 3,0 milj. euroa), 

koska voitonjako ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa ei ole to-

dennäköistä. Nämä kirjaamattomat laskennalliset verovelat liitty-

vät niihin voittovaroihin, joiden jakaminen aiheuttaisi veroseuraa-

muksia.       
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9. OSAKEKOHTAINEN TULOS

Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta lasketta-

essa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa on otettu 

huomioon laimentavana tekijänä sekä optiojärjestelyt että tilikau-

den 2006 osalta emoyhtiön vaihtovelkakirjalaina. Optiojärjeste-

lyillä on laimentava vaikutus silloin, kun osakeoptioiden merkintä-

hinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo. Laimennusvaikutuksek-

si tulee se määrä osakkeita, jotka joudutaan laskemaan liikkeelle 

vastikkeettomana, koska optioiden käytöstä saatavilla varoilla kon-

serni ei voisi laskea liikkeelle samaa määrää osakkeita käypään ar-

voon. Osakkeen käypänä arvona on otettu huomioon kauden keski-

määräinen hinta. Vaihtovelkakirjalainan osalta osuudet on katsottu 

vaihdetuiksi osakkeiksi tilikauden alusta lukien ja tilikauden 2006 

tulosta on oikaistu vaihtovelkakirjalainan verovaikutuksella vähen-

netyillä korkokuluilla.

Laimennettu osakekohtainen tulos 2007 2006
Emoyhtiön omistajille kuuluva 
tilikauden tulos, milj. euroa 242,8 209,5
Vaihtovelkakirjalainan korko 
verovaikutuksella vähennettynä, milj. euroa 0,1
Tilikauden tulos laimennusvaikutuksella 
oikaistun osakekohtaisen tuloksen 
laskemiseksi, milj. euroa 242,8 209,6

Osakkeiden painotettu keskimääräinen 
lukumäärä, 1 000 kpl 164 827 159 155
Osakeoptioiden vaikutus, 1 000 kpl 1 036 1 111
Vaihtovelkakirjalainan vaikutus, 1 000 kpl 151
Laimennettu osakkeiden painotettu 
keskimääräinen lukumäärä, 1 000 kpl 165 863 160 417

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 1,46 1,31

Laimentamaton osakekohtainen tulos 2007 2006
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden 
tulos, milj. euroa 242,8 209,5
Osakkeiden painotettu keskimääräinen 
lukumäärä, 1 000 kpl 159 155
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 1,47 1,32

164 827
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10.  AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET

Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeet 2007, 
milj. euroa

Maa- ja 
vesialueet

Rakennukset 
ja rakennelmat

Koneet 
ja kalusto Muut

Ennakko-
maksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2007 40,2 432,8 564,3 83,8 2,3 1 123,4
Lisäykset 0,2 9,1 31,2 13,1 9,9 63,4
Liiketoimintojen hankinta 0,5 1,6 0,1 0,0 2,2
Vähennykset 0,0 -2,9 -34,5 -2,2 0,0 -39,6
Liiketoimintojen myynti -0,1 -74,4 -16,3 -0,2 0,0 -91,0
Siirrot tase-erien välillä -0,3 -2,2 6,2 4,6 -6,4 1,8
Kurssierot 0,0 0,1 -0,2 -0,1 0,0 -0,2
Hankintameno 31.12.2007 39,9 363,0 552,2 99,2 5,8 1 060,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2007 -114,2 -389,9 -46,9 -551,0
Vähennykset ja liiketoimintakaupat 16,3 40,0 2,1 58,4
Tilikauden poistot -14,6 -42,8 -8,2 -65,7
Tilikauden arvonalentumiset -0,2 -0,1 0,0 -0,3
Siirrot tase-erien välillä -0,2 0,2 -3,0 -2,9
Kurssierot 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2
Kertyneet poistot ja  arvonalentumiset 31.12.2007 0,0 -112,8 -392,4 -56,0 0,0 -561,3
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 39,9 250,1 159,8 43,1 5,8 498,7

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2006, 
milj. euroa

Maa- ja 
vesialueet

Rakennukset 
ja rakennelmat

Koneet 
ja kalusto Muut

Ennakko-
maksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2006 40,1 411,4 555,6 69,4 3,4 1 079,9
Lisäykset 0,3 8,9 36,5 11,0 2,9 59,4
Liiketoimintojen hankinta 0,0 15,9 5,3 4,0 0,0 25,3
Vähennykset -0,2 -1,7 -36,2 -1,2 -0,2 -39,5
Liiketoimintojen myynti -2,6 -1,3 -1,1 -5,0
Siirrot tase-erien välillä 0,7 3,9 1,8 -3,8 2,6
Kurssierot 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,6
Hankintameno 31.12.2006 40,2 432,8 564,2 83,8 2,3 1 123,3

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2006 -94,8 -379,1 -39,5 -513,4
Vähennykset ja liiketoimintakaupat -3,4 31,1 -0,5 27,2
Tilikauden poistot -14,7 -41,2 -7,0 -62,9
Tilikauden arvonalentumiset -0,1 -0,1 0,0 -0,2
Siirrot tase-erien välillä -1,1 -0,3 0,0 -1,4
Kurssierot 0,0 -0,3 0,0 -0,3
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2006 -114,2 -389,9 -46,9 -551,0
Kirjanpitoarvo 31.12.2006 40,2 318,6 174,3 36,8 2,3 572,3

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset olivat tilinpäätöshetkellä 3,1 milj. euroa (2006: 6,3 milj. euroa).    

  

Rahoitusleasingsopimuksilla vuokratun 
omaisuuden kirjanpitoarvot, milj. euroa 2007 2006
Rakennukset ja rakennelmat 30,9 29,1
Koneet ja kalusto 2,2 2,4
Yhteensä 33,1 31,5
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11. SIJOITUSKIINTEISTÖT

Sijoituskiinteistöt 2007, 
milj. euroa

Maa- ja 
vesialueet

Rakennukset ja 
rakennelmat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2007 6,8 9,3 16,0
Vähennykset -0,5 -0,3 -0,8
Liiketoimintojen myynti

Siirrot tase-erien välillä * 0,3 0,3
Hankintameno 31.12.2007 6,6 8,9 15,6

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2007 -6,0 -6,0
Vähennykset 

Tilikauden poistot

Tilikauden arvonalentumiset

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2007 -6,0 -6,0
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 6,6 2,9 9,5
Käypä arvo 31.12.2007 15,1 4,9 20,0
* Siirrot sisältävät luokittelumuutoksia sijoituskiinteistöjen ja omassa käytössä olevien kiinteistöjen välillä.

Sijoituskiinteistöt 2006, 
milj. euroa

Maa- ja 
vesialueet

Rakennukset ja 
rakennelmat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2006 7,0 11,4 18,4
Vähennykset -0,1 -1,1 -1,1
Liiketoimintojen myynti -0,2 -1,0 -1,2
Siirrot tase-erien välillä

Hankintameno 31.12.2006 6,8 9,3 16,0

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2006 -6,3 -6,3
Vähennykset 0,3 0,3
Tilikauden poistot 0,0 0,0
Tilikauden arvonalentumiset -0,1 -0,1
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2006 -6,0 -6,0
Kirjanpitoarvo 31.12.2006 6,8 3,2 10,0
Käypä arvo 31.12.2006 30,4 5,1 35,5

Sijoituskiinteistöjen käyvät arvot on määritelty joko tuottoarvome-

netelmällä tai markkinoilla tehtyjen vastaavien kiinteistökauppo-

jen perusteella. Käypien arvojen määrittelyssä ei ole käytetty ulko-

puolista arvioijaa. Arviot vastaavat kiinteistöjen markkina-arvoa. 

   

Sijoituskiinteistöjen hoitokulut, milj. euroa 2007 2006
Vuokratuottoja tuottavat kiinteistöt 0,1 0,2
Vuokratuottoja tuottamattomat kiinteistöt 0,2 0,1
Yhteensä 0,3 0,2
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12. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat hyödykkeet 2007,  
milj. euroa Liikearvo

Aineettomat 
oikeudet

Muut aineettomat 
hyödykkeet

Ennakko-
maksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2007 1 396,0 696,5 86,4 19,6 2 198,5
Lisäykset 64,2 10,2 4,4 78,8
Liiketoimintojen hankinta 42,0 22,3 0,0 64,3
Vähennykset 0,0 -6,0 -12,1 -1,1 -19,2
Liiketoimintojen myynti                   -1,3 -3,0 -4,4
Siirrot tase-erien välillä 2,2 3,3 -2,1 -5,9 -2,4
Kurssierot -2,6 -4,0 0,0 -6,7
Hankintameno 31.12.2007 1 436,3 773,3 82,4 17,0 2 309,0

  
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2007 -3,4 -374,0 -60,3 0,0 -437,8
Vähennykset ja liiketoimintakaupat 8,0 12,0 1,1 21,2
Tilikauden poistot -72,6 -8,3 -80,9
Tilikauden arvonalentumiset -1,3 -1,6 -1,1 -4,0
Siirrot tase-erien välillä 0,3 4,2 4,5
Kurssierot -0,1 0,6 0,0 0,5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2007 -3,4 -439,1 -54,0 0,0 -496,5
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 1 432,8 334,2 28,5 16,9 1 812,4

Aineettomat hyödykkeet 2006,   
milj. euroa Liikearvo

Aineettomat 
oikeudet

Muut aineettomat 
hyödykkeet

Ennakko-
maksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2006 1 332,5 585,0 81,1 13,6 2 012,2
Lisäykset 69,1 8,9 4,4 82,5
Liiketoimintojen hankinta 66,0 49,7 1,5 117,2
Vähennykset -0,6 -2,4 -5,8 -8,9
Liiketoimintojen myynti -1,8 -1,8
Siirrot tase-erien välillä -3,5 0,7 1,6 -1,2
Kurssierot 0,0 -1,5 0,0 -1,5
Hankintameno 31.12.2006 1 396,0 696,5 86,4 19,6 2 198,5

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2006 -3,2 -308,2 -58,4 0,0 -369,9
Vähennykset ja liiketoimintakaupat -0,7 5,5 4,8
Tilikauden poistot -64,8 -7,5 -72,3
Tilikauden arvonalentumiset -0,1 -0,1 -0,3
Siirrot tase-erien välillä -0,2 0,2 0,0
Kurssierot -0,2 0,0 0,0 -0,2
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2006 -3,4 -374,0 -60,3 0,0 -437,8
Kirjanpitoarvo 31.12.2006 1 392,7 322,5 26,0 19,5 1 760,8

Aineettomien hyödykkeiden ostositoumukset (ohjelmaoikeudet 

mukaan luettuna) olivat tilinpäätöshetkellä 11,3 milj. euroa (2006: 

11,5 milj. euroa).     

Aineettomat hyödykkeet sisältävät 57,0 milj. euroa (2006: 57,4 

milj. euroa) taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomia ai-

neettomia hyödykkeitä.

Nämä hyödykkeet koostuvat kokonaisuudessaan Sanoma Ma-

gazines -liiketoimintaryhmän aineettomista hyödykkeistä, pääosin 

julkaisuoikeuksista, joille ei ole määriteltävissä taloudellista vaiku-

tusaikaa. Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomia hyödyk-

keitä ei poisteta suunnitelman mukaisesti, vaan tällaisille  hyödyk-

keille tehdään vuosittain arvonalentumistestaus. Tilikauden aika-

na arvonalentumisia kirjattiin näistä hyödykkeistä 0,2 milj. euroa 

(2006: 0,1 milj. euroa).      
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Liikearvo ja arvonalentumistestaukset

Omaisuuserien arvonalentumista arvioidaan pääsääntöisesti kassa-

virtaperusteisesti määrittämällä ennustettujen kassavirtojen nyky-

arvo ja kohdistamalla se konsernissa määritellyille rahavirtaa tuot-

taville yksiköille.      

Toteutuvat rahavirrat voivat poiketa arvioiduista tulevista raha-

virroista, mikäli keskeisissä oletuksissa tapahtuu muutoksia arvioi-

tuun verrattuna.     

Käyttöarvolaskelmat laaditaan viiden vuoden ajanjaksolle. Ra-

havirtaennusteet pohjautuvat johdon hyväksymiin nykyisen liike-

toimintarakenteen mukaisiin strategisiin suunnitelmiin ja niissä 

käytettyihin oletuksiin liiketoimintaympäristön kehityksestä. Tär-

keimpiä oletuksia ovat arviot markkinoiden pitkän aikavälin koko-

naiskasvusta ja markkina-asemista sekä kannattavuustasosta. Yk-

sittäisen kuluerän hintakehityksen muutoksella ei ole olennaista 

merkitystä, mutta kokonaiskulujen arvioitu kehitys vaikuttaa kan-

nattavuustasoon, joka on keskeisimpiä oletuksia. Investointien on 

arvioitu olevan tavanomaisia korvausinvestointeja. Valuuttakurssei-

na on käytetty testausajankohdan eurokursseja. 

Laskelmissa käytetty viiden vuoden ennustejakson jälkeinen 

kasvuvauhti perustuu johdon arvioihin kassavirran pitkän aikavä-

lin kasvusta. Kasvutekijää on arvioitu ottamalla huomioon ulkoi-

sista tietolähteistä saatavilla olevat maakohtaiset kasvuennusteet 

sekä kunkin liiketoimintaryhmän ja kassavirtaa tuottavan yksikön 

ominaispiirteet. Kasvutekijän vaihteluväli on ollut 1–5 %.  

Laskennassa käytetty diskonttauskorko perustuu konsernin pai-

notettuun keskimääräiseen pääomakustannukseen kuhunkin toi-

mintamaahan ja liiketoimintaan liittyvät riskit huomioon ottaen. 

Vuonna 2007 arvonalentumistestauksessa käytetty diskont-

tauskorko oli 7,3 % niille rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka toi-

mivat pääosin euroalueella ja 8,9 % sellaisille rahavirtaa tuottaville 

yksiköille, joiden toiminnasta pääosa on euroalueen ulkopuolella. 

    

Liikearvo
Aineettomat 
hyödykkeet * Yhteensä

Sanoma Magazines Netherlands 744,6 3,8 748,3
Sanoma Magazines International 202,0 50,6 252,6
Oppimateriaalit 184,3 0,0 184,3
Sanoma Magazines Belgium 107,5 2,6 110,2
Muut (9 yksikköä) 194,5 0,0 194,5
Yhteensä 1 432,8 57,0 1 489,8
* Vain ne aineettomat hyödykkeet, joille ei ole määriteltävissä taloudellista poistoaikaa.

Keskeisimmät oletukset liikearvoltaan merkittävien rahavirtaa tuot-

tavien yksikköjen testauksissa olivat arviot pitkän aikavälin kasvus-

ta ja kannattavuuskehityksestä sekä diskonttauskorko. 

Määrää, jolla yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä ylittää 

kirjanpitoarvon, on arvioitu seuraavasti: 

• 0–20 % ylittää hieman

• 20–50 % ylittää selvästi

• yli 50 % ylittää merkittävästi

Käyttöarvon suhde kirjanpitoarvoon liikearvoltaan
merkittävissä rahavirtaa tuottavissa yksiköissä 2007
Sanoma Magazines Netherlands ylittää selvästi

Sanoma Magazines International ylittää hieman

Oppimateriaalit ylittää merkittävästi

Sanoma Magazines Belgium ylittää merkittävästi

Sanoma Magazines Netherlandsin osalta jokseenkin mahdollinen 

muutos keskeisissä oletuksissa ei johdon arvion mukaan aiheuta ti-

lannetta, jossa kirjanpitoarvo ylittäisi käyttöarvon.

Sanoma Magazines Internationalin osalta kriittisin keskeinen 

oletus on kannattavuuskehitys. Johdon arvion mukaan kirjanpitoar-

vo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän, mikäli kannattavuus-

kehitys jää noin 85 %:iin suunnitellusta kannattavuudesta. Tässä 

arviossa ei ole otettu huomioon mahdollisia muissa muuttujissa 

tapahtuvia samanaikaisia muutoksia.

Oppimateriaalien osalta jokseenkin mahdollinen muutos kes-

keisissä oletuksissa ei johdon arvion mukaan aiheuta tilannetta, jos-

sa kirjanpitoarvo ylittäisi käyttöarvon.

Sanoma Magazines Belgiumin osalta jokseenkin mahdollinen 

muutos keskeisissä oletuksissa ei johdon arvion mukaan aiheuta ti-

lannetta, jossa kirjanpitoarvo ylittäisi käyttöarvon.   

  

Liikearvoltaan merkittävien rahavirtaa tuottavien 
yksikköjen liikearvot ja aineettomat hyödykkeet, 
joille ei ole määriteltävissä taloudellista vaikutusaikaa 2007,
milj. euroa
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13. OSUUDET OSAKKUUSYRITYKSISSÄ

Osakkuusyritykset, milj. euroa 2007 2006
Tasearvo 1.1. 68,2 61,0
Osuus tuloksesta 12,8 8,4
Osingot -6,2 -3,2
Lisäykset 0,4 2,5
Vähennykset ja muut muutokset -0,2 -0,6
Muuntoerot 0,1 0,1
Tasearvo 31.12. 75,2 68,2

Osakkuusyritysten tasearvo sisältää liikearvoa 10,3 milj. euroa 

(2006: 10,1 milj. euroa). Osakkuusyrityksistä ei ole kirjaamatto-

mia tappioita.     

Merkittävimmät osakkuusyritykset 2007, milj. euroa Omistusosuus, % Varat Velat Liikevaihto Voitto/tappio

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Finland

Hansaprint * (Painaminen, Suomi) 40,0

Sanoma Magazines International

Stratosféra sr.o.  (Aikakauslehtien kustantaminen, Tsekki) 30,0 4,1 1,3 12,8 0,9

RAUTAKIRJA

Jokerit  HC ** (Urheilutoiminta, Suomi) 36,4 42,8 19,2 12,2 -0,9
* Vuoden 2007 tilinpäätöstiedot eivät saatavilla SanomaWSOY:n tilinpäätöksen valmistumiseen mennessä. 
** Luvut ajalta 1.5.2006–30.4.2007

Merkittävimmät osakkuusyritykset 2006, milj. euroa Omistusosuus, % Varat Velat Liikevaihto Voitto/tappio

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Finland

Hansaprint  (Painaminen, Suomi) 40,0 172,5 45,4 227,7 21,9

Sanoma Magazines International

Stratosféra sr.o.  (Aikakauslehtien kustantaminen, Tsekki) 30,0 3,8 1,5 14,3 0,9

RAUTAKIRJA

Jokerit  HC * (Urheilutoiminta, Suomi) 36,4 43,5 18,9 12,0 -1,1
* Luvut ajalta  1.5.2005–30.4.2006

Liiketoimet osakkuusyritysten kanssa, 
milj. euroa 2007 2006
Tavaroiden myynti osakkuusyrityksille 0,1 0,7
Palveluiden myynti osakkuusyrityksille 0,7 0,9
Tavaroiden ostot osakkuusyrityksiltä 28,1 35,1
Palveluiden ostot osakkuusyrityksiltä 16,1 17,4
Avoimet saamiset ja velat 
osakkuusyritysten kanssa, milj. euroa 2007 2006
Pitkäaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä 1,8 1,8
Lyhytaikaiset saamiset osakkuusyrityksiltä 2,2 2,2
Pitkäaikaiset velat osakkuusyrityksille 0,5 0,8
Lyhytaikaiset velat osakkuusyrityksille 1,8 2,0

Osakkuusyritysten kanssa tapahtuneet tavaroiden ja palveluiden 

myynnit perustuvat konsernin voimassaoleviin markkinahintoihin 

ja lainojen korot markkinakorkoihin. Pitkäaikaiset saamiset sisältä-

vät pääasiassa lainasaamisia.    

Muut lähipiiritapahtumat osakkuusyritysten kanssa

Vuosina 2007 ja 2006 ei toteutunut muita merkittäviä liiketapah-

tumia tai lähipiirijärjestelyjä osakkuusyritysten kanssa.  

   

ˇ

ˇ
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14. MYYTÄVISSÄ OLEVAT SIJOITUKSET

Myytävissä olevat sijoitukset, milj. euroa 2007 2006
Myytävissä olevat sijoitukset, pitkäaikaiset 15,9 16,4
Myytävissä olevat sijoitukset, lyhytaikaiset 0,1
Yhteensä 16,0 16,4

Myytävissä olevat sijoitukset koostuvat pääosin osakkeista eikä 

niistä ole tarkoitus luopua. Nämä sijoitukset ovat listaamattomia 

osakkeita, joiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää. Si-

joitukset on kirjattu hankintamenoon vähennettynä mahdollisilla 

arvonalentumisilla.

15.  MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET, 
PITKÄAIKAISET

Myyntisaamiset ja muut saamiset, 
lyhytaikaiset, milj. euroa 2007 2006
Lainat ja muut saamiset

Myyntisaamiset * 0,9 1,1
Lainasaamiset 6,3 8,9
Muut saamiset 4,4 4,2

Siirtosaamiset 7,2 6,2
Ennakkomaksut 0,5 0,1
Eläkevarat ** 18,6 17,9
Yhteensä 37,9 38,4

Saamiset osakkuusyrityksiltä

Lainasaamiset 1,8 1,8
Ennakkomaksut 0,0
Yhteensä 1,8 1,8

* Myyntisaamiset, ks. liitetieto 26
** Eläkevarat, ks. liitetieto 5

Saamisten käyvät arvot eivät poikkea olennaisesti kirjanpitoarvois-

ta. Lainasaamisten korot perustuvat markkinakorkoihin ja ennalta 

määrättyihin lyhennyssuunnitelmiin. 

16. VAIHTO-OMAISUUS

Vaihto-omaisuus, milj. euroa 2007 2006
Aineet ja tarvikkeet 13,0 7,6
Keskeneräiset tuotteet 35,5 29,8
Valmiit tuotteet/tavarat 120,6 111,7
Muu vaihto-omaisuus 0,5 0,5
Ennakkomaksut 1,1 0,6
Yhteensä 170,7 150,1

Tilikaudella vaihto-omaisuudesta kirjattiin arvonalentumisia yh-

teensä 1,5 milj. euroa (2006: 0,5 milj. euroa), jolla vaihto-omaisuuden 

kirjanpitoarvoa alennettiin vastaamaan sen nettorealisointiarvoa.

17.  MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET, 
LYHYTAIKAISET 

Myyntisaamiset ja muut saamiset, 
lyhytaikaiset, milj. euroa 2007 2006
Lainat ja muut saamiset

Myyntisaamiset * 292,5 259,9
Lainasaamiset 1,4 1,5
Muut saamiset 44,1 36,8

Siirtosaamiset 53,8 49,1
Ennakkomaksut 23,6 21,9
Yhteensä 415,4 369,2

Saamiset osakkuusyrityksiltä

Myyntisaamiset 0,9 1,0
Siirtosaamiset 0,2 0,1
Lainasaamiset 1,1 1,1
Yhteensä 2,2 2,2

* Myyntisaamiset, ks. liitetieto 26

Konserni on kirjannut tilikaudella luottotappioita myyntisaamisis-

ta yhteensä 6,7 milj. euroa (2006: 8,0 milj. euroa).

Saamisten käyvät arvot eivät poikkea olennaisesti kirjanpitoar-

voista.    

Siirtosaamiset

Siirtosaamisten olennaisimmat erät liittyvät normaaleihin liiketoi-

mintaan kuuluviin kulujaksotuksiin sekä sisältävät mm. asiamies-

palkkiojaksotuksia.
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18. RAHAVARAT

Rahavarat taseessa, milj. euroa 2007 2006
Käteinen raha ja pankkitilit 78,7 74,5
Talletukset 9,5 7,0
Yhteensä 88,1 81,5

Rahojen ja pankkisaamisten talletukset sisältävät yli yön talletuksia 

ja rahamarkkinasijoituksia, joiden maturiteetti on alle kolme kuu-

kautta. Talletusten keskimääräinen maturiteetti on hyvin lyhyt, ja 

talletusten käypä arvo vastaa olennaisilta osin kirjanpitoarvoa.

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat, 
milj. euroa 2007 2006
Rahavarat taseessa 88,1 81,5
Luotolliset sekkitilit -15,7 -4,5
Yhteensä 72,4 77,1

19. OMA PÄÄOMA 

Osakepääoma                                                      Osakkeiden määrä, 1 000 kpl

  
Vanhat A-
osakkeet

Nykyiset 
osakkeet *

Omat 
osakkeet Yhteensä

Osake-
pääoma

Ylikurssi-
rahasto

Omat 
osakkeet Yhteensä

1.1.2006 23 127 133 800 156 928 67,5 93,7 161,2
Osakeanti 2 311 2 311 1,0 1,0
Osakeoptioiden käyttö 192 192 0,1 1,7 1,8
Osakesarjojen yhdistäminen -23 127 23 127
Vaihtovelkakirjalainan vaihdot 5 526 5 526 2,4 85,5 87,9
31.12.2006 164 957 164 957 70,9 181,0 251,9

Osakeoptioiden käyttö, 
rekisteröimätön 317 317 0,1 2,4 2,6
Osakeoptioiden käyttö 333 333 0,1 2,5 2,6
Omien osakkeiden hankinta -2 577 -2 577 -51,6 -51,6
Vaihtovelkakirjalainan vaihdot   109 109 0,0 1,7 1,7
31.12.2007 165 717 -2 577 163 140 71,3 187,6 -51,6 207,3
* SanomaWSOY:n A- ja B-osakesarjat yhdistettiin 7.4.2006. "Nykyiset osakkeet" sisältää myös vanhat B-osakkeet 6.4.2006 saakka. 
Lisätietoja osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyneestä osakeannista tilinpäätöksen 2006 kohdasta Osakkeet ja osakkeenomis-
tajat.

Osakkeiden enimmäismäärä on 840 000 000 kappaletta kuitenkin 

siten, että yrityksen enimmäisosakepääoma on yhteensä 300,0 milj. 

euroa (2006: 300,0 milj euroa). Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kir-

janpidollinen vasta-arvo on 0,43 euroa osakkeelta. Kaikki osakkeet 

on maksettu täysimääräisesti.

Omat osakkeet

Tilikauden aikana konserni on ostanut pörssistä 2 576 903 osaketta. 

Ostettujen osakkeiden hankintahinta oli 51,6 milj. euroa, ja se esite-

tään oman pääoman vähennyksenä.

Muuntoerot

Muuntoerot sisältävät ulkomaisten yhtiöiden tilinpäätösten muun-

tamisesta syntyneet muuntoerot.

Muut rahastot

Muut rahastot sisältävät vaihtovelkakirjalainasta erotetun oman 

pääoman osuuden vuonna 2006. 

milj. euroa
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20. OSAKEOPTIOT
SanomaWSOY:llä on käytössä kolme optio-ohjelmaa: ylimääräi-

sen yhtiökokouksen 21.8.2001 valtuutuksen nojalla käyttöönotettu 

 Optiojärjestelmä 2001, varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2004 val-

tuutuksen nojalla käyttöönotettu Optiojärjestelmä 2004 sekä var-

sinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 valtuutuksen nojalla käyttöön-

otettu Optiojärjestelmä 2007. Optioita jaetaan hallituksen päätök-

sen mukaisesti SanomaWSOY-konsernin avainhenkilöille.

Vuoden 2001 ja 2004 optiojärjestelmät

Kumpaankin järjestelmään kuuluu enintään 4 500 000 optio-

oikeutta, joista jokainen oikeuttaa yhteen SanomaWSOY:n osakkee-

seen. 2001-optiot on jaettu kolmessa vaiheessa vuosien 2001–2002 

(optiotunnus 2001A), 2002–2003 (2001B) ja 2003–2004 (2001C) 

vaihteissa. Vastaavasti 2004-optiot jaettiin kolmessa vaiheessa 

vuosien 2004–2005 (optiotunnus 2004A), 2005–2006 (2004B) 

ja 2006–2007 (2004C) vaihteissa. Jokaisella optiotunnuksella on 

oikeus merkitä enintään 1 500 000 osaketta. Optioilla tapahtuva 

osakkeen merkintähinta on kummankin optiojärjestelmän ehtojen 

mukaisesti kaikissa vaiheissa SanomaWSOY:n osakkeen keskikurssi 

kunkin vuoden marras–joulukuussa lisättynä 20 %:lla. Merkintähin-

nasta vähennetään vuosittain jaettu osinko. Osakkeen kirjanpidol-

lista vasta-arvoa vastaava määrä (0,43 euroa vuonna 2007)  osak-

keen merkintähinnasta kirjataan osakepääomaan ja tämän ylittä-

vä määrä ylikurssirahastoon.

2001A-optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi OMX Pohjois-

mainen Pörssi Helsingin päälistalle 1.11.2004 ja osakkeiden mer-

kintäaika sekä kaupankäynti päättyivät 30.11.2007. 2001A-optioilla 

merkittiin yhteensä 609 450 SanomaWSOY:n osaketta. 2001B-

optiot otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pää-

listalle 1.11.2005, 2001C-optiot 1.11.2006 ja 2004A-optiot 1.11.2007. 

2001B-optioilla on 31.12.2007 mennessä merkitty 261 926 

SanomaWSOY:n osaketta. Jakamattomat ja yhtiölle palautu-

neet optiot joko mitätöidään tai varastoidaan SanomaWSOY:n 

kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Lastannet Oy:lle, käy-

tettäväksi myöhemmin SanomaWSOY:n hallituksen päätös-

ten mukaisesti. Jakamattomat ja yhtiölle palautuneet 2001A-,

2001B- ja 2001C-optiot on mitätöity. 

Vuoden 2007 optiojärjestelmä

Optiojärjestelmä 2007:ään kuuluu enintään yhteensä 1 500 000 

optio-oikeutta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteen-

sä enintään 1 500 000 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osa-

ketta. SanomaWSOY:n hallitus päätti 19.12.2007 jakaa yhteensä 

1 331 450 optio-oikeutta 293:lle SanomaWSOY Oyj:n ja sen tytäryh-

tiöiden avainhenkilöille. Loput optio-oikeudet, 168 550 kappalet-

ta, annettiin yhtiön kokonaan omistamalle tytäryhtiölle Lastannet 

Oy:lle mahdollista myöhempää käyttöä varten. Optio-oikeudella 

merkittävän osakkeen merkintähinta on 24,26 euroa vähennetty-

nä vuosittain maksettavalla osingolla tai vastaavalla vapaan oman 

pääoman palautuksella. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden 

merkintäaika on 1.11.2010–30.11.2013. Osakkeen merkintähinta kirja-

taan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                

Tarkemmat tiedot optioista on esitetty seuraavissa taulukoissa. 

Tiedot johdon omistuksista on esitetty liitetiedossa 31. Muutokset 

johdon omistuksissa tilikauden aikana esitetään sisäpiirirekisteris-

sä konsernin internetsivuilla osoitteessa www.sanomawsoy.fi.  

      

      

Optiot

Perustiedot 2001A 2001B 2001C 2004A 2004B 2004C 2007
Optioiden maksimimäärä, kpl 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl 1 1 1 1 1 1 1
Alkuperäinen merkintähinta, euroa 12,74 11,50 19,61 19,92 23,25 25,21 24,26
Osinko-oikaisu Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Merkintähinta 31.12.2005, euroa * 10,03 9,30 17,81 19,12 23,25 --- ---
Merkintähinta 31.12.2006, euroa * 9,13 8,40 16,91 18,22 22,35 25,21 ---
Merkintähinta 31.12.2007, euroa * 8,18 7,45 15,96 17,27 21,40 24,26 24,26
Merkintäaika alkaa, pvm 
(vapautuminen) 1.11.2004 1.11.2005 1.11.2006 1.11.2007 1.11.2008 1.11.2009 1.11.2010
Merkintäaika päättyy, pvm 
(raukeaminen) 30.11.2007 30.11.2008 30.11.2009 30.11.2010 30.11.2011 30.11.2012 30.11.2013
Jäljellä oleva juoksuaika 
31.12.2007, vuotta päättynyt 0,9 1,9 2,9 3,9 4,9 5,9
Henkilöitä 31.12.2007 0 68 132 172 190 233 293
* Merkintähinnasta vähennetään vuosittain jaettu osinko. Tilikaudelta 2006 maksettiin osinkoa 0,95 euroa osakkeelta 
(täsmäytyspäivä 11.4.2007). Tilikaudelta 2005 maksettiin osinkoa 0,90 euroa osakkeelta (täsmäytyspäivä 6.4.2006).



42   Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Optiot     

Muutokset 2007 2001A 2001B 2001C 2004A 2004B 2004C 2007 Yhteensä

Jaetut 1.1. 691 000 1 112 100 1 172 500 1 145 600 1 148 300 1 267 100 0 6 536 600
Palautuneet 1.1. 76 000 59 400 88 000 41 400 28 200 0 0 293 000
Mitätöidyt 1.1. 885 000 447 300 405 100 0 0 0 0 1 737 400
Osakkeiksi merkityt 1.1. 129 346 91 826 0 0 0 0 0 221 172
Ulkona 1.1. 485 654 960 874 1 084 500 1 104 200 1 120 100 1 267 100 0 6 022 428
Varastossa 1.1. 0 0 10 400 395 800 379 900 232 900 0 1 019 000

Tilikaudella jaetut 0 0 0 0 0 13 800 1 331 450 1 345 250
Tilikaudella palautuneet 0 0 0 51 800 56 300 42 000 0 150 100
Tilikaudella mitätöidyt 0 0 0 0 0 0 0 0
Tilikaudella osakkeiksi merkityt 480 104 170 100 0 0 0 0 0 650 204
Merkintäjakson vaihdolla painotettu 
osakkeen keskikurssi, euroa * 22,13 21,69 21,69 19,54 --- --- --- ---
Tilikaudella rauenneet 5 550 0 0 0 0 0 0 5 550

Jaetut 31.12. 691 000 1 112 100 1 172 500 1 145 600 1 148 300 1 280 900 1 331 450 7 881 850
Palautuneet 31.12. 76 000 59 400 88 000 93 200 84 500 42 000 0 443 100
Mitätöidyt 31.12. 885 000 447 300 405 100 0 0 0 0 1 737 400
Osakkeiksi merkityt 31.12. 609 450 261 926 0 0 0 0 0 871 376
Ulkona 31.12. 0 790 774 1 084 500 1 052 400 1 063 800 1 238 900 1 331 450 6 561 824
Varastossa 31.12. 0 0 10 400 447 600 436 200 261 100 168 550 1 323 850

Jaetuista optioista 
sitouttavia 31.12.2007 ** 0 0 0 0 1 063 800 1 238 900 1 331 450 3 634 150
* SanomaWSOY:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi tammi–lokakuussa 2007 (2001A), tammi–joulukuussa 2007 (2001B 
ja 2001C) sekä marras–joulukuussa 2007 (2004A).
** Sitouttamisajanjakso alkaa option myöntämishetkestä ja päättyy merkintäajan alkamiseen.

Käyvän arvon määrittäminen

Optioiden käypä arvo on määritetty Black–Scholes-optiohinnoittelu-

mallilla. Optioille määritellään niiden myöntämishetkellä käypä ar-

vo, joka kirjataan henkilöstökuluihin optioiden sitouttamisajanjak-

solle. Myöntämishetki on hallituksen päätöspäivä. IFRS-säännösten 

mukaisesti niitä optioita, jotka on myönnetty ennen 7.11.2002, ei ole 

kirjattu kuluksi tilinpäätökseen. Tämän mukaisesti SanomaWSOY-

konsernin 2001A-optioille ei ole määritelty käypää arvoa. Tilikau-

della 2007 optioiden vaikutus konsernin tulokseen on 5,5 milj. 

euroa (2006: 5,4 milj. euroa).

Black–Scholes-mallin 
keskeisimmät oletukset 2007 2006

Kaikki 
optiot

Jaetut optiot, kpl 1 345 250 1 280 100 7 190 850
Osakkeen kurssi 
antohetkellä * 18,42 21,34 17,26
Merkintähinta * 24,27 25,18 20,84
Korko * 4,2 % 3,9 % 3,6 %
Juoksuaika, vuotta * 6,0 5,9 5,9
Volatiliteetti *, ** 21,0 % 22,8 % 26,7 %
Palautuvat optiot * 6,9 % 6,9 % 7,3 %
Osinkotuotto-oletus --- --- ---
Käypä arvo yhteensä, euroa 4 413 696 6 219 923 29 856 625
* Luvut laskettu painotettuina keskiarvoina.
** Volatiliteetti on arvioitu osakkeen historiallisesta kurssi-
vaihtelusta käyttäen kuukausittaisia  havaintoja mahdollisim-
man pitkälle option  juoksuaikaa vastaavalta ajalta 
(SanomaWSOY Oyj syntyi 1.5.1999). 
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Optioiden kauden aikaiset muutokset ja
painotetut keskimääräiset merkintähinnat

           2007           Merkintähinta,
euroa *      

Jaetut 1.1. 6 536 600 16,48 5 256 500 16,45
Ulkona 1.1. 6 022 428 16,97 5 000 950 16,64

Tilikaudella jaetut 1 345 250 24,26 1 280 100 25,18
Tilikaudella palautuneet 150 100 20,77 66 600 20,18
Tilikaudella osakkeiksi merkityt 650 204 7,99 192 022 8,86
Tilikaudella rauenneet 5 550 8,18 0 ---

Jaetut 31.12. 7 881 850 17,81 6 536 600 17,61
Ulkona 31.12. 6 561 824 19,28 6 022 428 18,11
* Merkintähintana on käytetty tilikauden alussa 31.12.2006 tilannetta. Tilikauden muutoksissa on otettu huomioon osinko-oikaisu ja 
käytetty 31.12.2007 tilannetta.
** Merkintähintana on käytetty tilikauden alussa 31.12.2005 tilannetta. Tilikauden muutoksissa on otettu huomioon osinko-oikaisu ja 
käytetty 31.12.2006 tilannetta.

21. VARAUKSET 

Varausten muutokset, 
milj. euroa

Uudelleen-
järjestelyvaraukset Muut Yhteensä

1.1.2007 5,8 9,9 15,7
Kurssierot -0,1 -0,1
Lisäykset 5,6 11,1 16,6
Käytetyt varaukset -3,5 -2,1 -5,6
Käyttämättömien 
varausten peruutukset -1,7 -8,3 -9,9
Muut muutokset -0,2 -0,2
31.12.2007 6,3 10,3 16,6

Varausten kirjanpitoarvot, milj. euroa 2007 2006
Pitkäaikaiset 8,8 7,8
Lyhytaikaiset 7,8 7,9
Yhteensä 16,6 15,7

Varausten määrät perustuvat tilinpäätöshetken parhaaseen arvi-

oon. Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät pääosin Sanoma Maga-

zines -liiketoimintaryhmän normaaleihin toiminnan uudelleenjär-

jestelyihin. Muut varaukset koostuvat tavanomaisista liiketoimin-

taan liittyvistä kuluvarauksista. Yksittäiset varaukset eivät ole kon-

sernin kannalta merkittäviä.

22. KOROLLINEN VIERAS PÄÄOMA

Korollinen vieras pääoma, milj. euroa 2007 2006
Pitkäaikaiset jaksotettuun hankinta-
menoon arvostetut rahoitusvelat 

Lainat rahoituslaitoksilta 293,5 9,3
Vaihtovelkakirjalaina

Eläkelainat 0,1 2,8
Rahoitusleasingvelat 30,6 29,8
Muut velat 3,8 2,4
Yhteensä 328,1 44,2

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankinta-
menoon arvostetut rahoitusvelat

Lainat rahoituslaitoksilta 2,5 372,7
Vaihtovelkakirjalaina 2,4
Eläkelainat 2,7 5,3
Yritystodistukset 527,8 426,3
Rahoitusleasingvelat 3,2 3,1
Muut velat 17,2 10,0
Yhteensä 553,4 819,7

Yhteensä 881,4 863,9

Korollisten velkojen käyvät arvot eivät poikkea olennaisesti kirjan-

pitoarvoista.

Lainat rahoituslaitoksilta

Konsernin lainat rahoituslaitoksilta koostuvat syndikoidusta pitkä-

aikaisesta rahoituslimiitistä sekä kahdenkeskisistä pankkien myön-

tämistä limiiteistä. Ne lainat, joiden lyhentämissuunnitelmaa ei 

ole etukäteen määritelty, on esitetty kokonaisuudessaan pitkäaikai-

sessa vieraassa pääomassa. Lainat on arvostettu taseessa nimellis-

arvoon. Limiittien hoitokulut eivät ole jaksotetun hankintamenon 

Määrät, kpl Määrät, kpl

2006  Merkintähinta,
euroa **
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Rahoitusleasingvelat, milj. euroa 2007 2006
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä

Enintään 1 vuoden kuluessa 4,5 4,3
1–5 vuoden kuluttua 17,8 16,4
Yli 5 vuoden kuluttua 23,7 24,5
Yhteensä 46,0 45,3

Vähimmäisvuokrien nykyarvo

Enintään 1 vuoden kuluessa 2,7 2,5
1–5 vuoden kuluttua 12,8 11,4
Yli 5 vuoden kuluttua 18,4 19,0
Yhteensä 33,8 32,8

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut 12,2 12,4

SanomaWSOY-konsernin merkittävimmät rahoitusleasingvastuut 

liittyvät Rautakirja-liiketoimintaryhmän toimitiloihin ja elokuva-

teatterien tiloihin.

23. OSTOVELAT JA MUUT VELAT

Ostovelat ja muut velat, milj. euroa 2007 2006
Pitkäaikaiset

Siirtovelat 0,9 1,2
Saadut ennakot 8,0 12,3
Jaksotettuun hankintamenoon 
arvostettavat muut rahoitusvelat 19,3 22,5
Yhteensä 28,3 36,0

Pitkäaikaiset osakkuusyrityksille

Muut velat 0,5 0,8
Yhteensä 0,5 0,8

Lyhytaikaiset

Lyhytaikaiset jaksotettuun hankinta -
menoon arvostettavat rahoitusvelat

 Ostovelat 200,4 204,3
 Muut velat 78,4 63,3

Siirtovelat 283,2 263,6
Saadut ennakot 182,3 180,0
Yhteensä 744,3 711,2

Lyhytaikaiset osakkuusyrityksille

Ostovelat 1,1 2,0
Muut velat 0,7 0,0
Yhteensä 1,8 2,0

Yhteensä 772,6 747,3

Siirtovelat

Siirtovelkojen olennaisimmat erät sisältävät henkilöstökulujakso-

tuksia ja tekijänpalkkiovelkoja sekä tavanomaisia liiketoimintaan 

kuuluvia kulujaksotuksia. 

kannalta merkittäviä, ja ne kirjataan pääsääntöisesti kuluksi lai-

nan juoksuajalle.

Lainojen keskimääräinen korkoprosentti vaihtovelkakirjalainaa 

ja rahoitusleasingvelkoja lukuun ottamatta oli 4,2 % (2006: 3,1 %).

Vaihtovelkakirjalaina

SanomaWSOY Oyj:n hallitus päätti 21.8.2001 ylimääräisen yhtiö-

kokouksen antaman valtuutuksen nojalla tarjota ammattimaisten 

sijoittajien merkittäväksi Suomessa oman pääoman ehtoisen vaih-

tovelkakirjalainan (vaihdettava pääomalaina). 

Laina-aika oli 31.8.2001–4.7.2007. Lainalle maksettiin 5,25 %:n 

suuruista kiinteää vuotuista korkoa. Laina maksettiin takaisin yh-

tenä eränä 4.7.2007.

Liikkeeseenlaskuhetkellä koko lainan nimellisarvo oli 200 milj. eu-

roa. Pääomalainaa vaihdettiin vaihtoaikana 6.9.2001–20.6.2007 yh-

teensä 149 900 000 euroa 9 421 615 kappaleeseen SanomaWSOY:n

osakkeita. Lisäksi SanomaWSOY lunasti lainaa takaisin 49 440 000 

euron arvosta ja mitätöi yhteensä 4 944 pääomalainan lainaosuut-

ta. Vaihtamattomien lainaosuuksien osalta, yhteensä 660 000 

euroa, pääomat maksettiin takaisin viimeisen koronmaksun yhtey-

dessä 4.7.2007.

Lainan pääasialliset ehdot on esitetty tilinpäätöksen 2006 

 liitetiedossa 22.   

Yritystodistukset

SanomaWSOY:llä on sekä kotimainen että ulkomainen yritystodis-

tusohjelma, joilla katetaan konsernin lyhytaikaisia rahoitustarpeita. 

Yritystodistukset jaksotetaan diskontattuun nykyarvoon ja lainan-

hoitokulut kirjataan epäolennaisuuden perusteella heti kuluksi.

Rahoitusleasingvelat  
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24. VASTUUSITOUMUKSET 

Vastuusitoumukset, milj. euroa 2007 2006
Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset 20,2 10,5
Pantit 5,8 18,4
Muut 0,4 0,4
Yhteensä 26,4 29,4

Osakkuusyritysten puolesta annetut 
vastuusitoumukset

Takaukset 7,9 7,9
Yhteensä 7,9 7,9

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset 0,1 0,1
Yhteensä 0,1 0,1

Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista 
(liitetieto 25) 275,8 249,1
Rojaltit 27,2 15,9
Muut vastuut 42,9 47,2
Yhteensä 345,9 312,2

Yhteensä 380,4 349,6

Omasta puolesta annetut pantit sisälsivät pantattuja rahoitusva-

roja 1,5 milj.euroa (2006: 1,6 milj. euroa). Pantatut rahoitusvarat on 

pääosin annettu paikalliselle postille jakelukustannusten vakuu-

deksi. 

Yhteisyritysten vastuusitoumukset sisältyvät konsernin vas-

tuusitoumuksiin suhteellisella yhdistelymenetelmällä omistus-

osuuden mukaisesti. Konsernin vastuusitoumukset yhteensä si-

sältävät yhteisyritysten vastuusitoumuksia 7,0 milj. euroa (2006: 

6,9 milj. euroa).   

Riita-asiat ja oikeusprosessit

SanomaWSOY-konsernilla ei ole käynnissä olennaisia riita-asioita

tai oikeusprosesseja. Konsernin yhtiöillä on tavanomaiseen liike-

toimintaan kuuluvia satunnaisia riita-asioita tai oikeudenkäynti-

menettelyjä, joiden lopputuloksilla konsernin johto ei arvioi ole-

van olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan tai 

liiketoiminnan tulokseen.

25. MUUT VUOKRASOPIMUKSET

Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 
erääntymisajoittain, milj. euroa 2007 2006
Enintään 1 vuoden kuluessa 43,9 41,6
1–5 vuoden kuluttua 127,8 101,3
Yli 5 vuoden kuluttua 104,1 106,2
Yhteensä 275,8 249,1

Vuokravastuut sisältävät sekä toimitilavastuita että muita vuok-

rasopimuksia.

Ei-purettavissa olevista vuokrasopimuksista 
saatavat vähimmäisvuokrat erääntymis-
ajoittain, milj. euroa 2007 2006
Enintään 1 vuoden kuluessa 1,8 1,7
1–5 vuoden kuluttua 4,9 4,0
Yli 5 vuoden kuluttua 0,8 1,4
Yhteensä 7,5 7,1

Vähimmäisvuokriin sisältyy saamisia alivuokrasopimuksista 3,2 milj. 

euroa (2006: 3,6 milj. euroa).  
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26. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA 

Konsernin emoyhtiön rahoitusyksikkö vastaa keskitetysti konser-

nin rahoituksesta. Rahoitusyksikkö toimii operatiivisten yksiköi-

den vastapuolena ja hoitaa keskitetysti ulkoisen rahoituksen sekä 

vastaa rahavarojen hoidosta ja ulkoisista suojaustoimenpiteistä. 

Keskittämisen tavoitteena on ehdoiltaan joustava ja edullinen ul-

koinen rahoitus, kassanhallinnan optimointi ja kustannussäästöt 

sekä tehokas rahoitusriskien hallinta. SanomaWSOY:n hallitus on 

vahvistanut yksikön toimintaohjeet konsernin rahoituspolitiikassa. 

SanomaWSOY:n rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-, likviditeetti- 

ja luottoriskit. Riskienhallinnan tavoitteena on suojata konsernia 

olennaisia riskejä vastaan.

SanomaWSOY-konsernilla on vahva, vakaa ja hyvin ennustet-

tavissa oleva kassavirta, joka olennaisesti vähentää likviditeettiris-

kiä. Pitkällä aikavälillä rahoitusriskejä hallitaan säilyttämällä hyvää 

luottoluokitustasoa vastaava rahoitusrakenne, jolla varmistetaan 

kustannuksiltaan edullisen rahan saatavuus. Tavoite saavutetaan 

tiiviillä yhtiön sisäisellä yhteistyöllä, toimimalla useamman pankin 

kanssa sekä aktiivisella rahoitusmarkkinoiden seurannalla.

Rahoitusriskin hallinnassa käytetään erilaisia rahoitusinstru-

mentteja, joiden käyttö, vaikutus ja markkina-arvostus ovat selke-

ästi todettavissa.

Konsernin rahoitusriskit ovat näin kokonaisuutena varsin pienet.

Korkoriski

Konsernin korkoriski muodostuu pääosin lainasalkkuun kohdistu-

vista markkinakorkojen ja marginaalien muutoksista. Korkoriskiä 

hallitaan pitämällä osa lainojen koroista kiinteä- ja osa vaihtuva-

korkoisena. Korkoriskiltä voidaan suojautua lisäksi käyttämällä kor-

kojohdannaisia. 

Lainasalkku korkokannan mukaan,
milj. euroa 2007 2006
Vaihtuvakorkoiset 843,2 723,4
Kiinteäkorkoiset 38,2 140,5
Yhteensä 881,4 863,9

Vaihtuvakorkoisten lainojen
korkoherkkyys 2007 2006
Arvo, milj. euroa   843,2 723,4
Keskimääräinen duraatio, vuotta 0,4 0,3
Keskikorko, % 4,3 3,9
Korkoherkkyys, milj. euroa * 7,2
* Korkoherkkyys on laskettu olettamalla, että korkokäyrä nousee 
1 %. Herkkyys kuvaa tulosvaikutusta ennen veroja.

Korkosidonnaisuuden maturiteetti, milj. euroa

Pääoma 843,8 12,7 5,2 4,8 4,4 10,5 881,4
2008      2009     2010     2011     2012     2013–     Yhteensä

Valuuttariski

Pääosa konsernin liiketoiminnan kassavirrasta on euromääräistä. 

Euroalueen ulkopuolisten liiketoimintojen osuus liikevaihdosta on 

runsaat 10 % ja koostuu pääasiassa Venäjän ruplan, Unkarin forin-

tin sekä Tsekin korunan määräisistä myyntivaluutoista. Myös trans-

laatioriski koostuu edellä mainittujen maiden valuuttamääräisistä 

taseista. Valuuttamarkkinoiden kehittymättömyys Venäjällä ja Itä-

Euroopassa heikentävät suojausmahdollisuuksia. Toimintaan liit-

tyviltä talouspoliittisilta riskeiltä ei suojauduta finanssiteknisesti. 

Konsernin kannalta olennaiset valuuttariskit suojataan. Tällä het-

kellä konsernissa ei ole olennaisia valuuttariskejä johtuen euron 

suuresta osuudesta liikevaihdossa ja taseessa.

Likviditeettiriski

Likviditeetti- eli maksuvalmiusriski liittyy velkojen hoitoon, inves-

tointien maksuun ja käyttöpääoman riittävyyteen. SanomaWSOY 

pyrkii minimoimaan maksuvalmiusriskinsä turvaamalla riittävän 

tulorahoituksen, ylläpitämällä riittävät lainalimiitit ja sijoitusvaran-

not sekä tasapainottamalla lainojen takaisinmaksuohjelmat eri ka-

lenterivuosille. Likviditeettiriskiä seurataan päivittäin kahden viikon 

ennusteella ja kuukausittain 12 kuukauden rullaavilla ennusteilla.

SanomaWSOY-konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti kassa-

reservin on oltava vähintään 10 % seuraavan 12 kuukauden ennus-

tetusta liikevaihdosta. Kassareserviin lasketaan mukaan kassavarat 

sekä käyttämättömät rahoituslimiitit. 

      

Konsernin rahoitusohjelmat, 
milj. euroa

Limiittien 
määrä

Limiiteistä 
käyttämättä

Rahoituslimiitti (komittoitu)   802,0 512,0
Rahoituslimiitti (ei komittoidut) 300,0 300,0
Yritystodistusohjelmat 800,0 272,2
Sekkitililimiitit 42,7 27,0

Konsernin rahoitussopimuksiin liittyy tavanomaisia kovenantteja, 

jotka koskevat mm. rahoittajien asemaa, eräitä taloudellisia tun-

nuslukuja sekä panttien ja kiinnitysten käyttöä.

ˇ
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Myyntisaamisten ikäjakauma,
milj. euroa

Brutto
Arvon-

alentuminen Netto Brutto
Arvon-

alentuminen Netto

Erääntymättömät 200,2 0,1 200,1 191,9 0,0 191,9
1–30 päivää erääntyneet 61,7 0,3 61,4 36,4 0,7 35,7
31–120 päivää erääntyneet 22,1 1,0 21,0 24,7 1,7 23,1
121–360 päivää erääntyneet 10,0 2,5 7,5 12,6 4,7 7,9
Yli vuoden erääntyneet 8,4 4,9 3,5 8,0 5,4 2,6
Yhteensä 302,4 8,9 293,5 273,6 12,5 261,1

2007                                                                                  2006

Nettovelka, milj. euroa 2007 2006
Korollinen velka 881,4 863,9
Rahoitusvarat 88,1 81,5
Yhteensä 793,3 782,4

27. JOHDANNAISSOPIMUKSET
Konsernilla ei ollut avoinna olevia johdannaissopimuksia tilinpää-

töshetkellä eikä vertailuvuonna. 

Rahoitusvelat, milj. euroa

Pääoma
Pääoma

korkoineen
Limiiteistä

nostamatta Yhteensä Pääoma
Limiiteistä

nostamatta Yhteensä

Lainat rahoituslaitoksilta 311,7 318,5 539,0 857,5 386,5 163,2 549,7
Yritystodistusohjelma 527,8 537,6 537,6 426,3 426,3
Rahoitusleasingvelat 33,8 33,9 33,9 32,9 32,9
Muut korolliset velat 8,1 8,1 8,1 18,3 18,3
Ostovelat ja muut velat 298,1 298,1 298,1 290,1 290,1
Yhteensä 1 179,5 1 196,2 539,0 1 735,2 1 154,1 163,2 1 317,3

Rahoitusvelkojen maturiteetit, 
milj. euroa 2008 2009 2010 2011 2012 2013– Yhteensä

Lainat rahoituslaitoksilta 313,3 4,6 0,1 0,1 0,1 539,3 857,5
Yritystodistusohjelma 537,6 537,6
Rahoitusleasingvelat 4,5 4,5 4,5 4,5 4,2 11,7 33,9
Muut korolliset velat 3,9 1,0 0,7 0,2 0,2 2,1 8,1
Ostovelat ja muut velat 281,1 6,3 7,4 3,3 298,1
Yhteensä 1 140,4 16,4 12,7 4,8 516,5 44,4 1 735,2

2007                                                                                     2006

SanomaWSOY-konsernilla ei ole virallista luottoluokitusta.

Luottoriski 

SanomaWSOY:n luottoriskit liittyvät operatiiviseen liiketoimintaan. 

Konsernin rahoituspolitiikka määrittelee asiakkaiden ja muiden ra-

hoitustransaktioiden vastapuolten luottokelpoisuusvaatimukset 

sekä sijoituspolitiikan. SanomaWSOY-konsernilla ei ole merkittäviä 

luottoriskikeskittymiä, koska laaja asiakaskunta on jakautunut eri 

puolille maailmaa. Liiketoimintaan liittyvät luottoriskit ovat opera-

tiivisten yksiköiden vastuulla. 

Myyntisaamisten ja muiden saamisten tasearvot kuvaavat par-

haiten sitä rahamäärää, joka saamisista arvioidaan kertyvän. Myyn-

tisaamisten ikäjakauma on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Asiakkailta vaaditaan vakuuksia franchisingsopimuksissa ja tie-

tyissä tilanteissa ilmoitussaatavien, kaapeli-tv- ja laajakaistasopi-

musten vakuudeksi.

Myyntisaamiset ja muut saamiset, ks. liitetiedot 15 ja 17.  

Pääomarakenteen hallinta

Konsernin tavoitteena pitkällä aikavälillä on säilyttää pääomara-

kenne, joka vastaa luottoluokituslaitosten antamaa hyvää luot-

toluokitustasoa (investment grade). Omavaraisuusaste pyritään 

pitämään välillä 35–45 % ja nettovelka/EBITDA alle 3,5:n. Omava-

raisuusaste 31.12.2007 oli 45,4 (2006:45,0) % ja nettovelka/EBITDA

1,6 (2006:1,8).

Velkainstrumentit eivät sisälly omaan pääomaan omavarai-

suusastetta laskettaessa.



48   Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

28. MERKITTÄVIMMÄT TYTÄRYHTIÖT 

Merkittävimmät tytäryhtiöt  31.12.2007 Emoyhtiön     
omistusosuus, %

Tytärkonsernin 
emoyhtiön omistusosuus, %

Konsernin              
omistusosuus, %

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines B.V., Hollanti * 100,0 100,0
Independent Media Holding B.V., Hollanti 100,0 100,0

Aldipress

B.V. Aldipress, Hollanti 100,0

Sanoma Magazines Belgium 

Sanoma Magazines Belgium N.V., Belgia 99,9 100,0
JERVI N.V., Belgia 100,0 100,0
N.V. Uitgevers Maatschappij, Belgia 100,0

Sanoma Magazines International 

Sanoma Magazines International B.V., Hollanti 100,0 100,0
Sanoma Budapest Kiadói Részvénytársaság, Unkari 100,0
Sanoma Hearst Prague B.V., Hollanti 60,0
Sanoma Hearst Romania s.r.l., Romania 65,0
Sanoma Magazines Praha sr.o., Tsekki 100,0
Sanoma Magazines Slovakia sr.o., Slovakia 100,0
OOO United Press, Venäjä 100,0

Sanoma Magazines Netherlands

Sanoma Uitgevers B.V., Hollanti 100,0
ilse Media B.V., Hollanti 97,6
Jonge Gezinnen B.V., Hollanti 100,0
Kieskeurig B.V., Hollanti 97,6
R.C.V. Entertainment B.V., Hollanti 100,0
Sanoma Men's Magazines B.V., Hollanti 100,0

Sanoma Magazines Finland 

Sanoma Magazines Finland Oy, Helsinki * 100,0 100,0
Suomen Rakennuslehti Oy, Helsinki 60,0 60,0

SANOMA

Sanoma Osakeyhtiö, Helsinki * 100,0 100,0
AÜ Autoportaal, Viro 85,0
Esmerk Oy, Helsinki 90,0
Helsingin Sanomat Oy, Helsinki 100,0 100,0
Ilta-Sanomat Oy, Helsinki 100,0 100,0
Lehtikuva Oy, Helsinki 100,0 100,0
AS Sanoma Baltics, Viro 100,0
Sanoma Data Oy, Helsinki 100,0 100,0
Sanoma Digital Oy, Helsinki 60,0 100,0
Sanoma Kaupunkilehdet Oy, Helsinki 100,0 100,0
Sanoma Lehtimedia Oy, Anjalankoski 100,0 100,0
Sanomapaino Oy, Helsinki 100,0 100,0
Skillnet Oy, Jyväskylä 51,0
Taloussanomat Oy, Helsinki 90,0 90,0

ˇ
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Merkittävimmät tytäryhtiöt  31.12.2007 Emoyhtiön     
omistusosuus, %

Tytärkonsernin 
emoyhtiön omistusosuus, %

Konsernin              
omistusosuus, %

SANOMAWSOY EDUCATION AND BOOKS

Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki * 100,0 100,0
SW Invest B.V., Hollanti * 100,0 100,0
AAC Global Oy, Helsinki 51,0 51,0
Bertmark A/S Danmark, Tanska 100,0
Bertmark Norge AS, Norja 100,0
Bertmarks Förlag AB, Ruotsi 100,0
Láng Kiado és Holding Zrt., Unkari 100,0
L.C.G. Malmberg B.V., Hollanti 100,0
Nemzeti Tankönyvkiádo Rt, Unkari 70,7
Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt., Unkari 100,0
Suomalainen.com Oy, Helsinki 50,0 100,0
Uitgeverij Van In N.V., Belgia 100,0
Weilin+Göös Oy, Helsinki 100,0 100,0
WS Bookwell Oy, Porvoo 100,0 100,0
WSOY Oppimateriaalit Oy, Helsinki 100,0 100,0
Young Digital Planet S.A., Puola 55,1 55,1

SWELCOM 

SWelcom Oy, Helsinki * 100,0 100,0
SW Television Oy, Helsinki 95,3 95,3
SWTV Sport Oy, Helsinki 100,0 100,0

RAUTAKIRJA

Rautakirja Oy, Vantaa * 100,0 100,0
Apollo Raamatud AS, Viro 100,0
Finnkino Oy, Vantaa 100,0 100,0
AS Forum Cinemas, Viro 100,0
AS Forum Home Entertainment, Viro 85,0
SIA Forum Cinemas, Latvia 90,0
SIA Forum Cinemas Home Entertainment, Latvia 85,0
UAB Forum Cinemas, Liettua 90,0
UAB Forum Cinemas Home Entertainment, Liettua 85,0
OOO HDS CIS, Venäjä 100,0 100,0
Hiparion Distribution S.A., Romania 98,8 100,0
UAB Impress Teva, Liettua 51,0 51,0
AS Lehepunkt, Viro 100,0 100,0
UAB Lietuvos Spauda Vilniaus Agentura, Liettua 100,0 100,0
OOO Press Point International, Venäjä 100,0 100,0
Printcenter Oy, Helsinki 100,0 100,0
OOO R-Kiosk, Venäjä 70,0 70,0
R Kiosk Eesti AS, Viro 100,0 100,0
Suomalainen.com Oy, Helsinki 50,0 100,0
Suomalainen Kirjakauppa Oy, Helsinki 100,0 100,0
OOO TK Pressexpo, Venäjä 99,0 100,0
* Tytärkonsernin emoyhtiö
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29. YHTEISYRITYKSET
Yhteisyritykset on sisällytetty konsernitilinpäätökseen suhteellisel-

la yhdistelymenetelmällä omistusosuuden mukaisesti. Yritysten yh-

teenlasketut varat, velat, liikevaihto ja nettotulos on esitetty seuraa-

vassa taulukossa konserniin sisältyvän osuuden mukaisesti. Henki-

löstön osalta on esitetty yhtiöiden koko henkilöstömäärä. 

Yhteisyritykset, milj. euroa 2007 2006
Pitkäaikaiset varat 11,4 9,4
Lyhytaikaiset varat 60,3 49,5
Pitkäaikaiset velat 3,6 3,3
Lyhytaikaiset velat 41,4 33,4
Nettovarat 26,7 22,2
Tuotot 152,5 121,2
Kulut 135,8 108,5
Tilikauden nettotulos 16,6 12,8

Henkilöstö keskimäärin 
(kokoaikaisiksi muutettuna) 2 278 1 900

Merkittävimmät yhteisyritykset  
31.12.2007

Konsernin 
omistusosuus, %

SANOMA MAGAZINES

Independent Media Holding B.V.

OOO Alpina Business Books, Venäjä 50,0
ZAO Business News Media, Venäjä 33,3
OOO Fashion Press, Venäjä 50,0
OOO Publishing House Independent Media, 
Ukraina 50,0

Sanoma Magazines International

Adria Media Holding GmbH, Itävalta 50,0
Hearst-Sanoma Budapest Kft, Unkari 50,0
Sanoma Bliasak Bulgaria A.D., Bulgaria 50,0

Sanoma Uitgevers

AKN CV, Hollanti 25,0

Sanoma Magazines Finland 

Egmont Kustannus Oy Ab, Tampere 50,0

RAUTAKIRJA

Narvesen Baltija SIA, Latvia 50,0
SIA Preses Apvieniba, Latvia 49,3
SIA Preses Serviss, Latvia 49,3

30. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT 
SanomaWSOY-konsernin lähipiiriin luetaan tytäryritykset, osak-

kuusyritykset ja yhteisyritykset sekä hallituksen jäsenet, toimitus-

johtaja, liiketoimintaryhmien toimitusjohtajat ja konsernitoiminto-

jen johtajat. Johdon palkat ja kompensaatiot esitetään liitetiedossa 

31. Liiketoimet osakkuusyritysten kanssa ja merkittävimmät osak-

kuusyritykset esitetään liitetiedossa 13. Tytär- ja yhteisyritystapah-

tumia ei esitetä lähipiiritietoina, koska ne eliminoituvat konsolidoi-

taessa. Yhteisyritykset on käsitelty suhteellisella yhdistelytekniikalla. 

Yhteisyritysten toisten osapuolten tapahtumia ei myöskään eritellä 

lähipiiritapahtumina, koska toiset osakkaat eivät yhteishallintasopi-

muksen mukaisesti kuulu lähipiiriin. Merkittävimmät tytäryritykset 

luetellaan liitetiedossa 28 ja merkittävimmät yhteisyritykset liite-

tiedossa 29. SanomaWSOY-konsernissa lähipiirisäännösten piiriin 

kuuluu lisäksi eläkesäätiöitä, sairauskassa ja henkilöstörahastoja. 

Eläkesäätiöitä lukuun ottamatta tapahtumat näiden tahojen kans-

sa eivät ole merkittäviä. Eläkesäätiöitä kuvataan tarkemmin laadin-

taperiaatteissa ja eläkekirjaukset esitetään liitetiedossa 5.

SanomaWSOY-konsernilla ei ole muita merkittäviä tahoja, joi-

den kanssa lähipiirisuhteet täyttyisivät ja/tai olennaisia tapahtu-

mia esiintyisi.       
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31. JOHDON KOMPENSAATIOT, ETUUDET JA OMISTUKSET

Johdon palkat, palkkiot 
ja omistukset toimi-
elinkohtaisesti, 2007

Palkat/ 
palkkiot 

(1 000 euroa) Osakkeet, kpl

Optioiden 
kulukirjaus 

(1 000 euroa)

Osakeoptiot, kpl

2001B 2001C 2004A 2004B 2004C 2007
Toimitusjohtaja

Hannu Syrjänen 870 23 142 50 000 50 000 50 000 50 000 60 000

Hallitus 

Jaakko Rauramo, 
puheenjohtaja 78 51 322 80 000 100 000

Sari Baldauf,
varapuheenjohtaja 73 7 000
Robert Castrén 58 127 845
Jane Erkko 57 248 213
Paavo Hohti 59 824
Sirkka Hämäläinen-
Lindfors 61 200
Seppo Kievari 59 5 000 15 000 20 000
Robin Langenskiöld 58 12 273 371
Sakari Tamminen 58 1 200
Yhteensä * 1 431 231

Konsernin johto

Eija Ailasmaa 6 088 15 000 30 000 37 000 37 000 37 000 37 000
Nils Ittonen 50 000 15 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Erkki Järvinen 30 000 37 000 37 000 37 000 37 000
Jacques Eijkens 10 000 10 000 34 000 34 000
Tapio Kallioja 1 600 12 500 30 000 34 000 34 000 34 000
Mikael Pentikäinen 30 000 37 000 37 000 37 000 37 000
Kerstin Rinne 1 199 15 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Matti Salmi 3 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Yhteensä * 2 794 1 168
* Palkoissa ja palkkioissa on mukana ne palkat ja palkkiot, jotka on maksettu näistä tehtävistä tilikauden aikana niitä hoitaneille 
henkilöille. Palkat sisältävät luontoisedut. Optioiden kulukirjaus sisältää kulukirjauksen jäsenyyden ajalta. Konsernilla ei ole avoimia 
saamisia tai velkoja johdolta.



Johdon palkat, palkkiot 
ja omistukset toimi-
elinkohtaisesti, 2006

Palkat/ 
palkkiot 

(1 000 euroa) 
 

Osakkeet, kpl 2001A 2001B 2001C 2004A 2004B 2004C
Toimitusjohtaja

Hannu Syrjänen 772 23 142 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

Hallitus

Jaakko Rauramo, 
puheenjohtaja 1 706 51 372 100 000 100 000

Sari Baldauf, 
varapuheenjohtaja 74 7 000
Robert Castrén 57 127 845
Jane Erkko 57 248 213
Paavo Hohti 57 824
Sirkka Hämäläinen-Lindfors 59 200
Seppo Kievari 57 5 000 30 000 30 000 20 000
Robin Langenskiöld 57 12 273 371
Sakari Tamminen 57 1 200
Yhteensä * 2 951 399

Konsernin johto

Eija Ailasmaa 6 088 30 000 30 000 30 000 37 000 37 000 37 000
Nils Ittonen 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Erkki Järvinen 30 000 37 000 37 000 37 000
Jorma Kaimio 
(30.9.2006 saakka)

10 000 30 000 30 000 34 000 17 000

Jacques Eijkens 
(1.10.2006 alkaen)

10 000 10 000 34 000

Tapio Kallioja 1 600 30 000 30 000 30 000 34 000 34 000 34 000
Mikael Pentikäinen 30 000 37 000 37 000 37 000
Kerstin Rinne 1 199 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Matti Salmi 12 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Yhteensä * 2 478 1 176
* Palkoissa ja palkkioissa on mukana ne palkat ja palkkiot, jotka on maksettu näistä tehtävistä tilikauden aikana niitä hoitaneille henkilöille. 
Palkat sisältävät luontoisedut. Optioiden kulukirjaus sisältää kulukirjauksen jäsenyyden ajalta. Konsernilla ei ole avoimia saamisia tai velkoja 
johdolta.

Tilikaudenaikaiset muutokset osake- ja optio-omistuksissa löyty-

vät SanomaWSOY:n sisäpiirirekisteristä konsernin internetsivuilta 

osoitteessa www.sanomawsoy.fi. 

SanomaWSOY:n osakesarjat yhdistettiin 7.4.2006. Lisätietoja 

osakesarjojen yhdistämisestä saa tilinpäätöksen 2006 kohdasta 

Osakkeet ja osakkeenomistajat.    

Muut johdon etuudet

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo jäi eläkkeelle 1.12.2006. 

Hannu Syrjäsen toimitusjohtajasopimuksen mukaan hän siirtyy 

eläkkeelle täytettyään 60 vuotta, ellei erikseen toisin sovita, ja hä-

nen eläkkeensä on noin 60 % eläkepalkasta. Toimitusjohtajan irti-

sanomisaika on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan 18 

kuukauden rahapalkkaa vastaava summa. Erokorvaukseen liittyy 

määräaikainen kilpailukielto.

SanomaWSOY:n muun konsernin johdon eläkeikä on pääsääntöi-

sesti 60 vuotta ja eläke noin 60 % eläkepalkasta. Heidän irtisano-

misaikansa on kuusi kuukautta ja erokorvauksena maksetaan 12 

kuukauden palkkaa vastaava summa. Erokorvaukseen liittyy määrä-

aikainen kilpailukielto.     
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Optioiden 
kulukirjaus 

(1 000 euroa)

Osakeoptiot, kpl
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32.  TILINPÄÄTÖKSEN  JÄLKEISET TAPAHTUMAT
SanomaWSOY:n johto ei ole saanut tietoonsa tilinpäätöksen jälkeen 

sellaisia merkittäviä tapahtumia, joiden oikaisuilla olisi ollut olen-

naista vaikutusta tilinpäätöksen laskelmiin. 

Sanoma Magazines myi 10.1.2008 hollantilaisen elokuvajakelu-

yhtiö R.C.V. Entertainmentin. Yhtiön liikevaihto vuonna 2007 oli 34,2 

milj. euroa ja liikevoitto noin 5 milj. euroa. Kaupasta kirjataan vuo-

den 2008 ensimmäiselle neljännekselle noin 23 milj. euron myyn-

tivoitto.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut muita sellai-

sia merkittäviä asioita, joilla olisi olennaista vaikutusta konsernin 

taloudelliseen asemaan.   



Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto (ROE), %   = Tilikauden tulos 
x 100

  Oma pääoma yhteensä (kuukausitaseiden keskiarvo)

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %  = Tulos ennen veroja + korko- ja muut vieraan pääoman rahoituskulut 
x 100

  Taseen loppusumma - korottomat velat (kuukausitaseiden keskiarvo)

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä  
x 100

  Taseen loppusumma - saadut ennakot 

Velkaantumisaste (Gearing), % = Korolliset velat - rahavarat 
 x 100

  Oma pääoma yhteensä

Tulos/osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos

  Ulkona oleva osakeantioikaistu osakemäärä keskimäärin

Liiketoiminnan rahavirta/osake = Liiketoiminnan rahavirta

  Ulkona oleva osakeantioikaistu osakemäärä keskimäärin

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma

  Ulkona oleva osakeantioikaistu osakemäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko tuloksesta, % = Osinko/osake  
x 100

  Tulos/osake 

Osakekannan markkina-arvo = Ulkona oleva osakemäärä tilinpäätöspäivänä x 

  viimeinen  kaupantekokurssi tilinpäätöspäivänä 

Efektiivinen osinkotuotto, % = Osinko/osake   
x 100

  Viimeinen kaupantekokurssi tilinpäätöspäivänä

Hinta/voitto -suhde (P/E) = Viimeinen kaupantekokurssi tilinpäätöspäivänä

  Tulos/osake 
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Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osakkeen perustiedot

SanomaWSOY:n yhtiöjärjestyksen mukaan vähimmäisosakepää-

oma on 50 000 000 euroa ja enimmäisosakepääoma 300 000 000 

euroa. Osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa näissä rajoissa 

yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Vuoden 2007 lopussa SanomaWSOY:n rekisteröity osakepää-

oma oli 71 121 910,56 euroa ja osakkeiden lukumäärä 165 399 792 kap-

paletta. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,43 euroa.

Aikaisemmin SanomaWSOY:llä oli kaksi osakesarjaa: A (20 ään-

tä) ja B (yksi ääni). Kaikki osakkeet oikeuttivat samansuuruiseen 

osinkoon. Vuonna 2006 SanomaWSOY:n varsinainen yhtiökokous 

päätti yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä. Osakesarjojen yhdistä-

misen jälkeen SanomaWSOY:llä on vain yksi osakesarja, jonka kaik-

ki osakkeet tuottavat yhtäläiset ääni- ja osakasoikeudet. Osakkei-

siin tai niihin oikeuttaviin arvopapereihin ei liity lunastus- ja suos-

tumuslausekkeita tai muita siirtorajoituksia.

Osakkeiden ja optioiden listaus

SanomaWSOY:n osake (SWS1V) ja yhtiön 2001B-, 2001C- ja 2004A-

optiot on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin päämarkki-

noilla Kulutustavarat ja -palvelut -toimialaluokassa. 

SanomaWSOY:n osake kuuluu OMX Pohjoismainen Pörssi 

Helsingin Kulutustavarat ja -palvelut -toimialaindeksiin sekä OMX 

Helsinki Cap-, OMX Helsinki- ja OMXH25-indekseihin. Lisäksi osake 

on mukana useissa Dow Jones STOXX-indekseissä (mm. DJ EURO 

STOXX, DJ EURO STOXX Media, DJ EURO STOXX TMI, DJ STOXX 600, 

DJ STOXX Global 1800, DJ STOXX NORDIC Select Dividend 20 ja 

DJ STOXX TMI Value). Täydellinen lista STOXX-indekseistä, joihin 

SanomaWSOY:n osake kuuluu, löytyy osoitteesta www.stoxx.com.

SanomaWSOY:n osake on ollut listattuna 1.5.1999 alkaen. 

Yhtiön osakkeet kuuluvat Suomen Arvopaperikeskuksen arvo-

osuusjärjestelmään. 

Omat osakkeet

SanomaWSOY aloitti omien osakkeiden ostot yhtiökokouksen 

2007 valtuutuksen nojalla 10.8.2007. Vuoden 2007 lopussa yhtiön 

hallussa oli 2 576 903 SanomaWSOY:n osaketta eli 1,6 % yhtiön 

osakkeista ja äänistä. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden 

yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 1 108 068,29 euroa. 

Osakkeiden kaupankäyntitunnukset Osakkeet 2001B-optiot 2001C-optiot 2004A-optiot

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki SWS1V SWS1VEW201 SWS1VEW301 SWS1VEW104
Startel SWS1V SWS1VEW201 SWS1VEW301 SWS1VEW104
Bloomberg SWS1V FH SWS1V201 FH SWS1V301 FH SWS1V104 FH
Reuters SWS1V.HE SWS1VEW201.HE SWS1VEW301.HE SWS1VEW104.HE
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Omien osakkeiden ostot jatkuivat tilikauden päättymisen jälkeen. 

SanomaWSOY:n hallitus päätti 7.2.2008 mitätöidä kaikki yhtiön hal-

lussa olevat 3 136 000 osaketta eli 1,9 % yhtiön osakkeista ja äänistä. 

Mitätöinti ei vaikuttanut yhtiön osakepääomaan. Osakkeiden mitä-

töinti merkittiin kaupparekisteriin 18.2.2008.

Hallituksen valtuudet

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2007 valtuutti SanomaWSOY:n halli-

tuksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakepää-

oman korottamisesta.

Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää vuoden 2008 varsi-

naiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden hank-

kimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia 

enintään 8 200 000 kappaletta. Nämä omat osakkeet hankitaan 

muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suh-

teessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksetaan 

niiden hankintahetken markkinahinta kuitenkin siten, että hankit-

tavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin markkinahin-

ta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäyn-

nissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Hallitus päätti 2.8.2007 aloittaa omien osakkeiden osto-ohjelman, 

joka alkoi 10.8.2007. 

Hallitus on myös valtuutettu päättämään vuoden 2010 yhtiö-

kokoukseen saakka uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallus-

sa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja osakkeisiin oikeut-

tavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksessa ei sul-

jeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannis-

ta. Tämän osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien 

käyttämisen johdosta hallitus on oikeutettu päättämään enintään 

82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 

yhtiön hallussa olevan SanomaWSOY:n osakkeen luovuttamises-

ta. Suunnatussa osakeannissa voidaan antaa tai luovuttaa enin-

tään 41 000 000 osaketta. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeu-

tettu antamaan enintään 5 000 000 optio-oikeutta osana yhtiön 

kannustinjärjestelmää. Hallitus päätti 19.12.2007 Optiojärjestelmä 

2007:n käyttöönotosta.



Osakkeiden määrä 31.12.2007
Määrä 31.12.2007 165 399 792
Osakkeiden osakeantioikaistu määrä keskimäärin 

Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä

Ulkona olevien osakkeiden määrä *

164 827 232 
2 576 903

162 822 889

Osakkeiden määrä lisättynä optioilla **

Ulkona olevien osakkeiden määrä 31.12.2007 162 822 889
2001B-optiot 790 774
2001C-optiot 1 084 500
2004A-optiot 1 052 400
2004B-optiot 1 063 800
2004C-optiot 1 238 900
2007-optiot 1 331 450
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä mukaan lukien optiot 169 384 713
* Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

** Edellyttäen, että kaikki jaetut optio-oikeudet vaihdetaan osakkeiksi.

Osakkeiden ja optioiden määrät
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Jaettujen optioiden perusteella merkittävät osakkeet olisivat 

3,9 % SanomaWSOY:n osakkeista ja äänistä vaihdon jälkeen, jos kaik-

ki liikkeellä olevat optio-oikeudet vaihdettaisiin osakkeiksi. 

Jos huomioon otetaan myös varastoidut 2004A-, 2004B-, 

2004C- ja 2007-optiot, optio-ohjelmien mahdollinen laimennus-

vaikutus 31.12.2007 olisi 7 885 674 osaketta eli 4,6 % vaihdon jälkei-

sistä osakkeista ja äänistä.

Optio-ohjelmat 

SanomaWSOY:llä on käytössä kolme optio-ohjelmaa: 

• ylimääräisen yhtiökokouksen 21.8.2001 valtuutuksen 

 nojalla käyttöönotettu Optiojärjestelmä 2001

• varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2004 valtuutuksen nojalla   

 käyttöönotettu Optiojärjestelmä 2004 

• varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 valtuutuksen 

 nojalla käyttöönotettu Optiojärjestelmä 2007.

Optiojärjestelmissä ovat mukana SanomaWSOY:n kaikki liiketoi-

mintaryhmät ja konsernin emoyhtiö. Optioita on jaettu ja nii-

tä jaetaan hallituksen päätöksen mukaisesti SanomaWSOY-kon-

sernin johtohenkilöille. Vuoden 2007 lopussa Optiojärjestelmä 

2001:stä oli liikkeellä yhteensä 1 875 274 optio-oikeutta ja niitä omis-

ti 138  SanomaWSOY-konsernin johtohenkilöä. 2004-optio-oikeuksia 

oli liikkeellä yhteensä 3 355 100 kappaletta ja niitä on jaettu yhteensä 

250 SanomaWSOY-konsernin johtohenkilölle. 2007-optio-oikeuksia 

on jaettu 1 331 450 kappaletta yhteensä 293 SanomaWSOY-

konsernin johtohenkilölle. Loput 2001C-, 2004A-, 2004B-, 2004C- ja 

2007-optio-oikeudet on varastoitu Lastannet Oy:hyn, ja niiden ja-

kamisesta myöhemmin päättää SanomaWSOY:n hallitus. Hallitus 

voi laajentaa optio-oikeuksien saajien joukkoa tai päättää optio-

oikeuksien jakamisesta esimerkiksi uusien liiketoimintajärjestely-

jen tai rekrytointien yhteydessä.

Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen osakemer-

kinnän alkamista, hänen tulee tarjota optio-oikeuksiaan takaisin 

yhtiölle ilman, että optio-oikeuksiin mahdollisesti kertynyttä arvoa 

hyvitetään. Tämä tarjoamisvelvollisuus ei kuitenkaan koske henki-

löä, jonka työ- tai toimisuhde on päättynyt eläkkeelle siirtymisen 

tai kuoleman vuoksi.

Optiojärjestelmä 2001:een kuuluvat 2001B- ja 2001C-optio-

 oikeudet sekä Optiojärjestelmä 2004:ään kuuluvat 2004A-optio-

oikeudet on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. 2001A-

optio-oikeuksien merkintäaika päättyi 30.11.2007 ja niiden listaus 

päättyi OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä 23.11.2007. Vuonna 

2007 optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä 650 204 osaketta. Näis-

tä 480 104 kappaletta merkittiin 2001A-optio-oikeuksilla ja 170 100 

kappaletta 2001B-optio-oikeuksilla. Optio-oikeuksilla merkityt uu-

det osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet siitä päivästä alkaen, 

jolloin osakepääoman korotus merkitään kaupparekisteriin. 

SanomaWSOY:n hallituksen ja konsernin johdon optio-omistuk-

set on esitetty liitetiedossa 31. Uusimmat tiedot sisäpiiriläisten optio-

omistuksista ja niiden muutoksista ovat nähtävissä SanomaWSOY:n

internetsivuilla osoitteessa www.sanomawsoy.fi.

Optiojärjestelmien tarkemmat ehdot, mm. merkintähinnat ja 

-ajat, on kuvattu liitetiedossa 20. 

Vaihdettava pääomalaina

SanomaWSOY:n hallitus päätti 21.8.2001 ylimääräisen yhtiökokouk-

sen samana päivänä antaman valtuutuksen nojalla tarjota ammat-

timaisten sijoittajien merkittäväksi Suomessa 200 milj. euron suu-

ruisen oman pääoman ehtoisen vaihtovelkakirjalainan (vaihdettava 

pääomalaina). Lainan ehdot on kuvattu tarkemmin vuoden 2006 

tilinpäätöksen liitetiedossa 22.

 Lainan vaihtoaika päättyi 20.6.2007. Pääomalainaa vaihdet-

tiin vaihtoaikana 6.9.2001–20.6.2007 yhteensä 149 900 000 euroa  
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Vaihto, kpl Keskikurssi, euroa

SanomaWSOY    OMX Helsinki Consumer OMX Helsinki Benchmark CAP -indeksi      OMX Helsinki (yleisindeksi)

SanomaWSOY:n osakkeen säännöllisesti päivittyvät kurssitiedot löytyvät yhtiön internetsivuilta osoitteessa www.sanomawsoy.fi.

Osakkeen vaihto ja keskikurssi 2003–2007

Vaihto, kpl Keskikurssi, euroa
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9 421 615 kappaleeseen SanomaWSOY:n osakkeita. SanomaWSOY 

lunasti lisäksi lainaa takaisin 49 440 000 euron arvosta ja mitätöi 

yhteensä 4 944 pääomalainan lainaosuutta. Laina-aika päättyi 

4.7.2007, jolloin myös maksettiin takaisin pääoma vaihtamattomien 

pääomalainan osuuksien osalta eli yhteensä 660 000 euroa.

Pääomalainan vaihdossa saadut uudet osakkeet oikeuttavat 

osinkoon ensimmäisen kerran siltä tilikaudelta, jona vaihto on ta-

pahtunut. Muut osakasoikeudet alkavat, kun osakepääoman koro-

tus on merkitty kaupparekisteriin.

Osakkeiden kurssikehitys ja vaihto

SanomaWSOY:n osakevaihto oli vilkasta vuonna 2007. Osakkeiden 

pörssivaihto oli 2 014,5 (1 474,5) milj. euroa. Vuoden 2006 luku sisäl-

tää sekä keväällä 2006 toteutetussa osakeannissa merkittyjen väli-

aikaisosakkeiden että vanhojen A- ja B-osakkeiden pörssivaihdon ja 

niiden tilalle 10.4.2006 tulleen uuden, yhdistetyn SanomaWSOY:n

osakkeen pörssivaihdon. 

SanomaWSOY:n osaketta vaihdettiin yhteensä 92 576 174 

(72 670 001) kappaletta. Osakkeiden vaihto oli 56 (46) % vuoden kes-

kimääräisestä osakekannasta. Osakevaihdolla painotettu keskikurs-

si vuonna 2007 oli 21,70 euroa ja hinta vaihteli 18,32 ja 24,51 euron 

välillä. Vuoden lopussa SanomaWSOY:n markkina-arvo oli 3 246,8 

(3 521,8) milj. euroa ja osakkeen päätöskurssi oli 19,63 (21,35) euroa. 
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Osinkopolitiikka

SanomaWSOY harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa osinkoi-

na pääsääntöisesti yli puolet konsernin tuloksesta verojen jälkeen. 

Vuodelta 2007 jaettavaksi osingoksi hallitus ehdottaa 1,00 

(0,95) euroa osakkeelta.

Osakkeenomistajat

Vuoden 2007 lopussa yhtiöllä oli 16 503 osakkeenomistajaa. Ulko-

maisten omistajien hallussa oli tällöin 11,4 (10,9) % osakkeista ja nii-

den tuottamista äänistä. 

Osakassopimukset

Yhtiön hallituksen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja 

äänivallan käyttöön liittyviä voimassaolevia sopimuksia.

Johdon osakeomistus

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvallas-

saan arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla 

olevien yhteisöjen yhteenlaskettu osuus yhtiön osakkeista ja niiden 

tuottamista äänistä 31.12.2007 oli 7,70 (7,72) %. Jos kaikki liikkeellä 

olevat ja varastoidut optiot merkitään ja hallituksen jäsenet käyt-

tävät kaikki merkintäoikeutensa, hallituksen jäsenten ja toimitus-

johtajan (määräysvaltayhteisöineen) yhteenlaskettu osuus yhtiön 

kaikista vaihdonjälkeisistä osakkeista ja niiden tuottamista äänistä 

olisi 7,80 % edellyttäen, ettei muita muutoksia tapahdu. 

Tarkemmat tiedot hallituksen ja konsernin johdon omistuksista 

on esitetty liitetiedossa 31 sekä konsernin internetsivuilla.

SanomaWSOY:n ohjeistus yhtiön sisäpiiriläisten kaupankäyn-

nistä on esitetty s. 75–76 ja konsernin internetsivuilla.

Merkittävät muutokset osakkeenomistuksessa 

Vuoden 2007 aikana ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osak-

keenomistuksessa eikä SanomaWSOY antanut liputusilmoituksia. 

2003,  2004   2005   2006   2007
  FAS

2003,  2004   2005   2006   2007
  FAS

2003,  2004   2005   2006   2007
  FAS

euroa

euroa

euroa



Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2007

Osakas Osakkeita yhteensä Osuus osakkeista ja äänistä, %

1 Erkko Aatos 37 483 619 22,66
Erkko Aatos 25 680 076 15,53
Oy Asipex Ab 11 803 543 7,14

2 Langenskiöld Robin 12 273 371 7,42
3 Seppälä Rafaela 12 273 370 7,42
4 Helsingin Sanomain Säätiö 6 001 570 3,63
5 Alfred Kordelinin Yleinen Edistys- ja Sivistysrahasto 3 765 325 2,28
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 748 833 2,27
7 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sampo 3 057 161 1,85
8 SanomaWSOY Oyj 2 576 903 1,56
9 Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö 2 249 357 1,36
10 WSOY:n kirjallisuussäätiö 2 075 000 1,25
11 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) ry 1 915 318 1,16
12 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. 1 840 000 1,11
13 Suomen Kulttuurirahasto 1 651 000 1,00
14 OP-Delta -sijoitusrahasto 1 640 995 0,99
15 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1 469 925 0,89
16 Valtion Eläkerahasto 1 360 000 0,82
17 Tapiola 1 349 438 0,82

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 753 308 0,46
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola 354 017 0,21
Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola 161 513 0,10
Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola 80 600 0,05

18 Oy Premiere Holding Ab 1 310 000 0,79
19 Fennia 1 162 000 0,70

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 1 020 000 0,62
Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 142 000 0,09

20 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva 1 130 026 0,68
Yhteensä 100 333 211 60,66

Hallintarekisteröidyt yhteensä 16 074 912 9,72

Suurimmat osakkeenomistajat on ryhmitelty siten, että yhtiön tiedossa olevat henkilöomistajien suorat ja välilliset omistukset on ilmoi-

tettu sekä yhteenlaskettuina että erillisinä. Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden omistukset on ryhmitelty samalla tavalla. 

Kuukausittain päivitettävä luettelo suurimmista omistajista on konsernin internetsivuilla.
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Omistajat sektoreittain 31.12.2007

Osakkeenomistus suuruusluokittain 31.12.2007

Osakkaita, kpl  % Osakkeita, kpl %

Yritykset 1 007 6,10 21 678 551 13,11
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 94 0,57 27 374 382 16,55
Julkisyhteisöt 58 0,35 12 488 563 7,55
Kotitaloudet 14 687 89,0 70 309 910 42,51
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 555 3,36 28 093 187 16,99
Ulkomaiset omistajat (rekisteröidyt) 101 0,61 2 790 749 1,69
Yhteensä 16 502 99,99 162 735 342 98,39
joista hallintarekisteröityjä 12 0,07 16 074 912 9,72
SanomaWSOY:n omistuksessa 1 0,01 2 576 903 1,56
Yhteis- ja erityistileillä 87 547 0,05
Liikkeelle laskettu määrä 165 399 792 100,00

Osakkeiden määrä Osakkaita, kpl % Osakkeita, kpl %

1–100 3 690 22,36 233 466 0,14
101–1 000 9 374 56,8 3 936 484 2,38
1 001–10 000 2 901 17,58 8 443 513 5,10
10 001–100 000 430 2,61 12 681 222 7,67
100 001– 107 0,65 137 440 657 83,10
Yhteensä 16 502 99,99 162 735 342 98,39
SanomaWSOY:n omistuksessa 1 0,01 2 576 903 1,56
Yhteis- ja erityistileillä 87 547 0,05
Liikkeelle laskettu määrä 165 399 792 100,00
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Osakepääoman muutokset 2003–2007 Liikkeeseen laskettujen 
A-osakkeiden määrä

Liikkeeseen laskettujen 
B-osakkeiden määrä

 Osakkeiden 
määrä yhteensä

Osakepääoma 
(1 000 euroa)

SanomaWSOY Oyj, 31.12.2003 23 220 492 137 078 936 160 299 428 68 929
Omien osakkeiden mitätöinti, 31.7.2004 
(Tiikerijakelun sulautuminen) 23 220 492 129 891 660 153 112 152 65 838
A-osakkeiden muunto 
B-osakkeiksi, 27.8.2004 23 209 492 129 902 660 153 112 152 65 838
A-osakkeiden muunto 
B-osakkeiksi, 26.11.2004 23 199 492 129 912 660 153 112 152 65 838
SanomaWSOY Oyj, 31.12.2004 23 199 492 129 912 660 153 112 152 65 838
Vaihdettavan pääomalainan vaihto 
B-osakkeiksi, 29.4.2005 23 199 492 129 931 515 153 131 007 65 846
Vaihdettavan pääomalainan vaihto 
B-osakkeiksi, 25.5.2005 23 209 492 129 902 660 153 112 152 65 838
A-osakkeiden muunto 
B-osakkeiksi, 23.6.2005 23 127 312 130 003 695 153 131 007 65 846
Vaihdettavan pääomalainan vaihto 
B-osakkeiksi, 22.7.2005 23 127 312 131 842 801 154 970 113 66 637
Vaihdettavan pääomalainan vaihto
B-osakkeiksi, 12.8.2005 23 127 312 131 897 479 155 024 791 66 661
Vaihdettavan pääomalainan vaihto 
B-osakkeiksi, 5.10.2005 23 127 312 132 588 852 155 716 164 66 958
Vaihdettavan pääomalainan vaihto 
B-osakkeiksi ja uusien B-osakkeiden 
merkintä optioilla, 10.11.2005 23 127 312 133 230 069 156 357 381 67 234
Vaihdettavan pääomalainan vaihto 
B-osakkeiksi ja uusien B-osakkeiden 
merkintä optioilla, 23.12.2005 23 127 312 133 800 270 156 927 582 67 479
SanomaWSOY Oyj, 31.12.2005 23 127 312 133 800 270 156 927 582 67 479
Uusien B-osakkeiden merkintä 
optioilla, 24.2.2006 23 127 312 133 861 370 156 988 682 67 505
Osakesarjojen yhdistäminen, 7.4.2006 156 988 682 67 505
Uusien osakkeiden merkintä 
suunnatussa annissa, 15.5.2006 159 300 143 68 499
Uusien osakkeiden merkintä 
optioilla, 31.5.2006 159 360 143 68 525
Uusien osakkeiden merkintä 
optioilla, 27.6.2006 159 369 643 68 529
Uusien osakkeiden merkintä optioilla 
sekä vaihdettavan pääomalainan 
vaihto osakkeiksi 14.8.2006 160 339 149 68 946
Uusien osakkeiden merkintä 
optioilla sekä vaihdettavan 
pääomalainan vaihto osakkeiksi 5.10.200 160 789 343 69 139
Uusien osakkeiden merkintä optioilla 
sekä vaihdettavan pääomalainan 
vaihto osakkeiksi 9.11.2006 161 472 632 69 433
Uusien osakkeiden merkintä optioilla 
sekä vaihdettavan pääomalainan 
vaihto osakkeiksi 21.12.2006 164 957 053 70 932
SanomaWSOY Oyj, 31.12.2006 164 957 053 70 932
Uusien osakkeiden merkintä 
optioilla, 16.2.2007 164 960 803 70 933
Vaihdettavan pääomalainan vaihto 
 osakkeiksi, 19.4.2007 165 008 563 70 954
Vaihdettavan pääomalainan vaihto 
osakkeiksi ja uusien osakkeiden 
merkintä optioilla, 15.5.2007 165 015 848 70 957
Vaihdettavan pääomalainan vaihto 
osakkeiksi ja uusien osakkeiden 
merkintä optioilla, 7.6.2007 165 218 143 71 044
Vaihdettavan pääomalainan vaihto 
osakkeiksi ja uusien osakkeiden 
merkintä optioilla, 10.8.2007 165 392 292 71 119
Uusien osakkeiden merkintä 
optioilla, 4.10.2007 165 394 292 71 120
Uusien osakkeiden merkintä 
optioilla, 8.11.2007 165 399 792 71 122
SanomaWSOY Oyj, 31.12.2007 165 399 792 71 122
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Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 
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milj. euroa Liitetieto 1.1.–31.12.2007 1.1.–31.12.2006
Liiketoiminnan muut tuotot  2 4,4 4,5
Henkilöstökulut 3 7,2 8,1
Poistot ja arvonalentumiset 8–10 0,9 0,6
Liiketoiminnan muut kulut 4 11,2 11,3
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) -14,9 -15,5
Rahoitustuotot ja -kulut  5 172,0 15,7
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 157,1 0,2
Satunnaiset erät  6 99,1 97,1
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSERIÄ JA VEROJA 256,2 97,2
Tilinpäätössiirrot 15 0,0 -0,2
Tuloverot 7 10,6 4,5
TILIKAUDEN TULOS 266,8 101,5



milj. euroa Liitetieto 31.12.2007 31.12.2006

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT  

Aineettomat hyödykkeet 8 3,4 2,4
Aineelliset hyödykkeet 9 11,0 10,6
Sijoitukset 10 1 765,9 1 835,4
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 780,3 1 848,4

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Pitkäaikaiset saamiset  11 0,7 0,0
Lyhytaikaiset saamiset  12 348,0 298,5
Rahoitusarvopaperit  13 1,6 2,4
Rahat ja pankkisaamiset 17,0 44,9
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 367,3 345,9

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 147,6 2 194,2

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA  14
Osakepääoma * 71,3 70,9
Ylikurssirahasto 171,5 164,9
Omat osakkeet -51,6
Edellisten tilikausien voitto 288,1 343,7
Tilikauden voitto 266,8 101,5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 746,0 681,0

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ  15 0,2 0,2

VIERAS PÄÄOMA

Pääomalaina 16 2,4
Pitkäaikainen vieras pääoma 17 290,0
Lyhytaikainen vieras pääoma  18 1 111,4 1 510,6

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 147,6 2 194,2
* Joulukuussa 2007 optioilla merkityt uudet osakkeet, yhteensä 0,1 milj. euroa, merkittiin kaupparekisteriin 3.1.2008.

Emoyhtiön tase, FAS 
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Emoyhtiön rahavirtalaskelma, FAS
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milj. euroa 1.1.–31.12.2007 1.1.–31.12.2006
LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos 266,8 101,5
Oikaisut

Tuloverot -10,6 -4,5
Poistoeron muutos 0,0 0,2
Satunnaiset erät -99,1 -97,1
Rahoitustuotot ja -kulut  -172,0 -15,7
Poistot ja arvonalentumiset 0,9 0,6
Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -0,4 -0,9

Käyttöpääoman muutos

Myynti- ja muiden saamisten muutos -2,0 -0,8
Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos 0,0 0,1

Maksetut korot -60,5 -43,9
Muut rahoituserät -0,2 -0,3
Konserniavustukset 130,1 5,3
Saadut osingot 195,0 30,0
Maksetut verot -38,6 -18,2
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 209,4 -43,5

INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat -2,0 -1,8
Muiden sijoitusten hankinnat -0,4
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0,4 1,1
Myydyt konserniyhtiöt 0,6
Myydyt osakkuusyhtiöt 0,2
Pääoman palautukset 15,8
Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit 0,5
Muiden sijoitusten myynnit 1,3
Lyhytkiertoisten lainasaamisten lisäys(-)/vähennys(+) 2,3
Myönnetyt lainat -75,0 -204,9
Lainasaamisten takaisinmaksut 106,1 20,6
Saadut korot 39,9 20,4
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 69,1 -144,0

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 278,5 -187,5

RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut 5,2 2,8
Omien osakkeiden hankkiminen -51,0
Lyhytkiertoisten lainojen muutokset 64,8 -20,0
Muiden lainojen nostot 450,5 748,2
Muiden lainojen takaisinmaksut -630,8 -366,2
Maksetut osingot -156,7 -141,3
Lahjoitukset /muu voitonjako -0,4 -0,4
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -318,5 223,1

Rahavirtalaskelman mukainen rahavarojen muutos -40,0 35,6
Rahavarojen nettolisäys(+)/-vähennys(-) -40,0 35,6
Rahavarat 1.1. 42,9 7,3
Rahavarat 31.12. 2,9 42,9



1.  EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN 
LAADINTAPERIAATTEET

SanomaWSOY Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka ko-

tipaikka on Helsinki. SanomaWSOY Oyj syntyi 1.5.1999 kombinaa-

tiofuusiossa. SanomaWSOY Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen 

kirjanpitolainsäädännön (FAS) mukaisesti. SanomaWSOY Oyj on 

SanomaWSOY-konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätös on laadit-

tu noudattaen viimeisimpiä IFRS-säännöksiä. Pääosin suomalai-

sen laskentakäytännön ja IFRS-säännösten laskentaperiaatteet ovat 

 SanomaWSOY Oyj:lle yhtenevät, joten tärkeimmät laskentaperiaat-

teet on luettavissa konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteista.

Tärkeimmät erot emoyhtiön ja konsernin laadintaperiaatteiden 

välillä on kuvattu seuraavissa kohdissa.

Eläkkeet

Etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä ei kirjata Suomen kirjanpitolain pe-

rusteella eläkevelvoitteiksi tai eläkevaroiksi taseeseen.

Johdannaisinstrumentit

SanomaWSOY Oyj ei sovella Suomen kirjanpitolain antamaa mah-

dollisuutta kirjata johdannaissopimukset käypiin arvoihin tasee-

seen. Korkoriskin hallintaan käytettyjen johdannaissopimusten kor-

kotuotot ja -kulut jaksotetaan sopimuksen juoksuajalle, ja niillä oi-

kaistaan suojattavan erän korkokirjauksia. Korko-optioiden makse-

tut ja saadut preemiot kirjataan siirtyviin eriin ja jaksotetaan rahoi-

tuskuluihin tai -tuottoihin sopimuksen juoksuajalle. Korkojohdan-

naisilla suojataan muuttuvakorkoista lainakantaa, jolloin johdan-

naissopimuksia ei arvosteta markkinahintoihin kirjanpitoon. Sopi-

musten käyvät arvot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa. Reali-

soitumattomat arvostustappiot kirjataan tulosvaikutteisesti heti. 

Arvostusvoitot kirjataan vasta, jos ne realisoituvat. 

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiösijoitukset 

FAS-säännösten mukaisesti sijoitukset kiinteistö- ja asunto-osake-

yhtiöiden osakkeisiin esitetään pysyvien vastaavien sijoituksissa.

Osakeoptiot

Osakeoptioiden käypiä arvoja ja kuluvaikutuksia ei ole kirjattu FAS-

säännösten mukaisesti emoyhtiön kirjanpitoon.

Satunnaiset erät

Emoyhtiön satunnaisiin eriin on kirjattu pääasiassa saadut ja an-

netut konserniavustukset. Muut satunnaiset erät liittyvät konser-

nin sisäisiin rakennemuutoksiin.

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot
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2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT

Liiketoiminnan muut tuotot, milj. euroa 2007 2006
Vuokratuotot 0,6 0,7
Vuokratuotot, sisäiset 1,3 1,5
Myyntivoitot 0,4 1,1
Muut liiketoiminnan tuotot 2,1 1,1
Yhteensä 4,4 4,5

3. HENKILÖSTÖKULUT

Henkilöstökulut, milj. euroa 2007 2006
Palkat ja palkkiot 6,5 6,9
Eläkekulut 0,2 0,9
Muut henkilösivukulut 0,5 0,3
Yhteensä 7,2 8,1

4. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 

Liiketoiminnan muut kulut, milj. euroa 2007 2006
Vuokrat 2,6 2,5
Myyntitappiot 0,0 0,3
Muut kulut 8,5 8,4
Yhteensä 11,2 11,3

Henkilöstö keskimäärin 

(kokoaikaisiksi muutettuna) 86 70

Toimitusjohtajan ja hallituksen palkat ja palkkiot on esitetty henki-

löittäin eriteltynä konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 31. 



5. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 6. SATUNNAISET ERÄT
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Rahoitustuotot ja -kulut, milj. euroa 2007 2006
Osinkotuotot 

Saman konsernin yrityksiltä 195,0 30,0
Muilta 0,0
Yhteensä 195,0 30,0

Korkotuotot pysyvien vastaavien sijoituksista

Saman konsernin yrityksiltä 30,2 26,3
Muilta 0,0 0,0
Yhteensä 30,2 26,3

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 8,6 1,4
Muilta 2,7 0,7
Kurssivoitot 0,6 2,1
Yhteensä 11,9 4,2

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille 25,2 10,9
Muille 39,9 32,0
Kurssitappiot 0,1 1,9
Yhteensä 65,2 44,8

Yhteensä 172,0 15,7

7. TULOVEROT

Satunnaiset erät, milj. euroa 2007 2006
Satunnaiset tuotot

Saadut konserniavustukset 142,5 134,9
Muut satunnaiset tuotot 0,9

Satunnaiset kulut

Annetut konserniavustukset 8,6 4,8
Muut satunnaiset kulut 0,0 0,1

Tuloverot satunnaiseristä -34,8 -33,8
Yhteensä 99,1 97,1

Muut satunnaiset tuotot sekä kulut liittyvät konsernin sisäisiin 

rakennemuutoksiin.

Tuloverot, milj. euroa 2007 2006
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta 9,8 8,2
Edellisten tilikausien tuloverot 0,8 -3,7
Yhteensä 10,6 4,5
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8. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat hyödykkeet 2007, 
milj. euroa

Aineettomat 
oikeudet

Muut pitkä-
vaikutteiset menot

Ennakko-
maksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2007 0,5 1,5 1,4 3,4
Lisäykset 0,0 0,5 1,0 1,5
Siirrot tase-erien välillä 0,6 0,5 -1,0
Hankintameno 31.12.2007 1,1 2,5 1,3 4,9

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2007 -0,3 -0,7 -1,0
Tilikauden poistot -0,2 -0,4 -0,5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2007 -0,5 -1,0 -1,6
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 0,6 1,5 1,3 3,4

Aineettomat hyödykkeet 2006,
milj. euroa

Aineettomat 
oikeudet

Muut pitkä-
vaikutteiset menot

Ennakko-
maksut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2006 0,5 0,9 0,9 2,3
Lisäykset 0,0 1,1 1,1
Siirrot tase-erien välillä 0,7 -0,7
Hankintameno 31.12.2006 0,5 1,5 1,4 3,4

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2006 -0,2 -0,5 -0,8
Tilikauden poistot -0,1 -0,1 -0,2
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2006 -0,3 -0,7 -1,0
Kirjanpitoarvo 31.12.2006 0,2 0,9 1,4 2,4
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9. AINEELLISET HYÖDYKKEET

Aineelliset hyödykkeet 2007, 
milj. euroa

Maa- ja 
vesialueet *

Rakennukset ja 
rakennelmat

Koneet ja 
kalusto Muut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2007 7,3 1,8 4,1 1,5 14,7
Lisäykset 0,3 0,0 0,4 0,1 0,8
Vähennykset -0,2 -0,2
Hankintameno 31.12.2007 7,7 1,8 4,2 1,6 15,3

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2007 -1,0 -3,1 -4,1
Vähennykset 0,1 0,1
Tilikauden poistot 0,0 -0,3 -0,4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2007 -1,1 -3,3 -4,3
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 7,7 0,8 0,9 1,6 11,0
* Maa- ja vesialueiden hankintameno ja kirjanpitoarvo sisältävät arvonkorotuksia 0,5 milj. euroa.

Aineelliset hyödykkeet 2006, 
milj. euroa

Maa- ja 
vesialueet *

Rakennukset ja 
rakennelmat

Koneet ja 
kalusto Muut Yhteensä

Hankintameno 1.1.2006 6,1 2,0 3,5 1,5 13,0
Lisäykset 1,4 0,6 0,0 2,0
Vähennykset -0,2 -0,1 -0,1 -0,4
Hankintameno 31.12.2006 7,3 1,8 4,1 1,5 14,7

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2006 -1,0 -2,8 -3,7
Tilikauden poistot -0,1 -0,3 -0,4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2006 -1,0 -3,1 -4,1
Kirjanpitoarvo 31.12.2006 7,3 0,8 1,0 1,5 10,6
* Maa- ja vesialueiden hankintameno ja kirjanpitoarvo sisältävät arvonkorotuksia 0,5 milj. euroa.
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10. SIJOITUKSET

Sijoitukset 2007, 
milj. euroa

Osuudet 
saman 

konsernin 
yrityksissä

Saamiset 
saman 

konsernin 
yrityksiltä

Osuudet 
osakkuus-
yrityksissä

Muut 
osakkeet ja 

osuudet
Muut 

saamiset Yhteensä

Hankintameno 1.1.2007 1 180,1 643,2 0,9 8,7 3,1 1 835,9
Lisäykset 55,3 2,3 0,0 0,3 57,9
Vähennykset -125,8 -0,1 -1,5 -127,4
Hankintameno 31.12.2007 1 235,4 519,6 0,9 8,6 1,9 1 766,4

Kertyneet arvonalentumiset 1.1.2007 -0,6 -0,2 -0,8
Vähennykset 0,1 0,1
Kertyneet arvonalentumiset 31.12.2007 -0,6 -0,2 -0,7

Kurssierot 0,2 0,2
Kirjanpitoarvo 31.12.2007 1 235,4 519,9 0,3 8,4 1,9 1 765,9

Sijoitukset 2006, 
milj. euroa

Osuudet 
saman 

konsernin 
yrityksissä

Saamiset 
saman 

konsernin
 yrityksiltä

Osuudet 
osakkuus-
yrityksissä

Muut 
osakkeet ja 

osuudet
Muut 

saamiset Yhteensä

Hankintameno 1.1.2006 1 201,3 569,4 1,6 10,6 3,5 1 786,3
Lisäykset 73,8 73,8
Vähennykset -21,2 -0,7 -2,2 -0,1 -24,2
Siirrot tase-erien välillä 0,2 -0,2
Hankintameno 31.12.2006 1 180,1 643,2 0,9 8,7 3,1 1 835,9

Kertyneet arvonalentumiset 1.1.2006 -0,7 -1,0 -0,9 -2,7
Vähennykset 0,7 0,5 0,7 1,9
Kertyneet arvonalentumiset 31.12.2006 -0,6 -0,2 -0,8

Kurssierot 0,3 0,3
Kirjanpitoarvo 31.12.2006 1 180,1 643,4 0,3 8,4 3,1 1 835,4



Pitkäaikaiset saamiset, milj.euroa 2007 2006
Siirtosaamiset 0,7 0,0
Yhteensä 0,7 0,0
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12. LYHYTAIKAISET SAAMISET

Lyhytaikaiset saamiset,  milj. euroa 2007 2006
Myyntisaamiset 1,2 1,3
Lainasaamiset 186,6 148,9
Muut saamiset 2,5 1,3
Siirtosaamiset * 157,7 147,1
Yhteensä 348,0 298,5

Saamiset samaan konserniin 
kuuluvilta yrityksiltä

Myyntisaamiset 1,2 1,2
Lainasaamiset 186,6 148,9
Siirtosaamiset 156,2 146,8
Yhteensä 344,0 297,0

* Siirtosaamisten merkittävimmät erät muodostuvat maksamat-
tomista konserniavustuksista sekä korkojaksotuksista.

13.  RAHOITUSARVOPAPEREIDEN 
JÄLLEENHANKINTAHINNAN 
JA KIRJANPITOARVON EROTUS

Rahoitusarvopaperit, milj. euroa 2007 2006
Jälleenhankintahinta 1,6 2,4
Kirjanpitoarvo 1,6 2,4
Erotus 0,0 0,0

                              

Jakokelpoiset varat, milj. euroa 2007 2006
Omat osakkeet -51,6
Edellisten tilikausien voitto 288,1 343,7
Tilikauden voitto (tappio) 266,8 101,5
Yhteensä 503,3 445,2

Oma pääoma, milj. euroa 2007 2006

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 1.1. 70,9 67,5
Osakepääoman korotus 0,2 3,5
Rekisteröimätön osakepääoma 0,1
Osakepääoma 31.12. 71,3 70,9

Ylikurssirahasto 1.1. 164,9 77,6
Emissiovoitto 6,6 87,2
Ylikurssirahasto 31.12. 171,5 164,9

Sidottu oma pääoma 31.12. 242,7 235,8

Vapaa oma pääoma

Omat osakkeet 1.1.
Omien osakkeiden hankinta -51,6
Omat osakkeet 31.12. -51,6

Muut rahastot 1.1. 355,7
Rahastosiirto -355,7
Muut rahastot 31.12.

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 1.1. 445,2 129,7
Rahastosiirto 355,7
Osingonjako -156,7 -141,3
Muut muutokset -0,4 -0,4
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 31.12. 288,1 343,7

Tilikauden voitto (tappio) 266,8 101,5
Vapaa oma pääoma 31.12. 503,3 445,2

Yhteensä 746,0 681,0

Tarkemmat tiedot osakepääomasta esitetään konsernitilinpäätök-

sen liitetiedossa 19.   

11. PITKÄAIKAISET SAAMISET 14. OMA PÄÄOMA



16. PÄÄOMALAINA

Pääomalaina, milj. euroa 2007 2006
Vaihdettava pääomalaina * 0,0 2,4
Yhteensä 0,0 2,4
* Tarkemmat tiedot emoyhtiön vaihdettavasta pääomalainasta 
on esitetty tilinpäätöksen 2006 liitetiedossa 22.

17. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma, milj. euroa 2007 2006
Lainat rahoituslaitoksilta 290,0
Yhteensä 290,0

18. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen vieras pääoma, milj. euroa 2007 2006
Lainat rahoituslaitoksilta 26,3 420,9
Yritystodistukset 527,8 426,3
Ostovelat 1,2 2,0
Siirtovelat * 19,6 24,6
Saadut ennakot 0,0 0,0
Muut velat 536,5 636,9
Yhteensä 1 111,4 1 510,6

Velat saman konsernin yrityksille

Ostovelat 0,1 0,2
Siirtovelat 8,6 4,8
Muut velat 535,7 636,3
Yhteensä 544,5 641,4

* Siirtovelkojen olennaisimmat erät muodostuvat jaksotetuista 
korkokuluista, tuloveroista, henkilöstökuluista ja maksamatto-
masta konserniavustuksesta.
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15. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Tilinpäätössiirrot muodostuvat kertyneestä poistoerosta.

Emoyhtiön johdannaissopimusten nimellisarvot ja käyvät arvot esi-

tetään konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 27. Konsernin johdannais-

sopimukset sisältävät pelkästään emoyhtiö SanomaWSOY Oyj:n joh-

dannaissopimuksia. Emoyhtiöllä ei ollut avoinna olevia johdannais-

sopimuksia tilinpäätöshetkellä.

19. VASTUUSITOUMUKSET

Vastuusitoumukset, milj. euroa 2007 2006
Konserniyritysten puolesta 
annetut vastuusitoumukset

Takaukset 93,7 88,8
Yhteensä 93,7 88,8

Osakkuusyritysten puolesta 
annetut vastuusitoumukset

Takaukset 7,9 7,9
Yhteensä 7,9 7,9

Yhteensä 101,6 96,7
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Tilintarkastuskertomus

   Tilintarkastuskertomus 

SanomaWSOY Oyj:n osakkeenomistajille

Olemme tarkastaneet SanomaWSOY Oyj:n kirjanpidon, toiminta-

kertomuksen, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2007. 

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat laatineet EU:ssa käyttöön hyväksyt-

tyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan laadi-

tun konsernitilinpäätöksen, joka sisältää konsernin taseen, tuloslas-

kelman, rahavirtalaskelman, laskelman oman pääoman muutok-

sista ja liitetiedot sekä Suomessa voimassa olevien määräysten 

mukaisesti laaditut toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpää-

töksen, joka sisältää emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoitus-

laskelman ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella 

annamme lausunnon konsernitilinpäätöksestä sekä toimintakerto-

muksesta, emoyhtiön tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukai-

sesti. Kirjanpitoa sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laa-

timisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittä-

vässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät toimintakertomus ja 

tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tar-

kastuksessa on selvitetty emoyhtiön hallituksen jäsenten sekä toi-

mitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain sään-

nösten perusteella.

Konsernitilinpäätös

EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandar-

dien (IFRS) mukaan laadittu konsernitilinpäätös antaa näiden stan-

dardien ja kirjanpitolain tarkoittamalla tavalla oikeat ja riittävät tie-

dot konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudelliesta asemasta.  

Emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto

Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja tilinpäätöksen 

laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti 

ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot 

emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 

Toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain ja toimintakerto-

muksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten 

mukaisesti. Toimintakertomus on yhdenmukainen tilinpäätöksen 

kanssa ja antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittä-

vät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja talou-

dellisesta asemasta.

Konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös voidaan vahvis-

taa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille 

sekä toimitusjohtajalle tarkastamaltamme tilikaudelta. Hallituk-

sen esitys voitonjakokelpoisten varojen käsittelystä on osakeyh-

tiölain mukainen.

Helsingissä, 25. helmikuuta 2008

 KPMG OY AB

Pekka Pajamo Kai Salli

KHT KHT 
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Hallinnointi

SanomaWSOY-konsernin muodostavat viisi liiketoimintaryhmää: 

Sanoma Magazines, Sanoma, SanomaWSOY Education and Books, 

SWelcom ja Rautakirja. Konsernin emoyhtiö SanomaWSOY Oyj vas-

taa konsernin strategisesta ohjauksesta, konsernitoiminnoista ja 

konserninlaajuisista yhteistyöprojekteista.

Konsernin johtaminen ja liiketoimintojen ohjaaminen perus-

tuvat selkeään organisaatiorakenteeseen, määriteltyihin valtuuk-

siin ja vastuisiin, yhtenäisiin suunnittelu- ja raportointijärjestel-

miin sekä toimintaohjeisiin. SanomaWSOY:n liiketoimintaryhmät 

toimivat sovittuja strategioita, tavoitteita ja toimintaperiaatteita 

noudattaen.

SanomaWSOY noudattaa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin, 

Kauppakamarin ja Elinkeinoelämän Keskusliiton suosittamia hallin-

nointiperiaatteita lukuun ottamatta hallituksen jäsenten toimikau-

den pituutta. Voimassa olevat hallinnointiperiaatteet löytyvät kon-

sernin internetsivuilta osoitteessa www.sanomawsoy.fi.

Hallintoelimet

SanomaWSOY:n hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimi-

tusjohtaja.

Yhtiökokous

SanomaWSOY:n ylin päättävä elin on yhtiökokous, joka kokoontuu 

yhtiöjärjestyksen mukaisesti vähintään kerran vuodessa. 

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen mää-

räämänä aikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymi-

sestä. Yhtiökokouskutsu julkaistaan vähintään yhdessä hallituksen 

määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme 

kuukautta ja viimeistään 17 päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous mm.:

•vahvistaa tilinpäätöksen

• päättää taseen osoittaman voiton käyttämisestä

•myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle

•päättää SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumäärästä

•päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

•valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 

       ja jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä päättää hallitukselle  

      maksettavista palkkioista

• valitsee tilintarkastajat ja päättää heidän palkkioistaan.

SanomaWSOY:n hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle, valmiste-

lee siellä käsiteltäviä asioita ja toteuttaa yhtiökokouksen päätök-

set. Suomen osakeyhtiölain mukaisesti myös osakkeenomistaja voi 

pyytää yhtiön hallitukselta kirjallisesti, että hänen esittämänsä asia 

käsitellään seuraavassa yhtiökokouksessa.

Hallitus

SanomaWSOY:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 

5–11 jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Lisäksi hallitukseen 

voidaan nimetä enintään kaksi henkilöstön edustajaa. Hallitus on 

päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä. Ään-

ten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi varsinaisen

yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan kolman-

nen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jos hallituspaikka 

vapautuu kesken toimikauden, uusi jäsen valitaan toimikauden 

jäljellä olevaksi ajaksi. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen ei saa 

valita henkilöä, joka on täyttänyt tai täyttää toimikautensa aikana 

75 vuotta.

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin hallinnointiperiaat-

teissa suositellaan hallituksen jäsenten toimikaudeksi yhtä vuotta. 

SanomaWSOY:ssä hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. 

Yhtiö katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen 

jäseniltä yhtä vuotta pitkäaikaisempaa perehtymistä ja sitoutu-

mista toimintaan. Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty 

niin, että noin kolmasosa hallituksen jäsenistä valitaan vuosittain.

Nykyisessä, yhtiökokouksen 4.4.2007 valitsemassa hallituksessa 

on kymmenen jäsentä. Robert Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja 

Robin Langenskiöldin toimikausi päättyy varsinaiseen yhtiökokouk-

seen 2008, Jaakko Rauramon, Sari Baldaufin ja Sakari Tammisen

 varsinaiseen yhtiökokoukseen 2009 ja Sirkka Hämäläinen-Lindforsin,

Seppo Kievarin ja Hannu Syrjäsen varsinaiseen yhtiökokoukseen 

2010. Lisätietoja hallituksen jäsenistä löytyy vuosikertomuksesta, 

s. 46–47.

Vuonna 2007 hallituksen puheenjohtajana toimi Jaakko Rau-

ramo. Hallituksen jäsenistä konsernin palveluksessa on toimitusjoh-

taja Hannu Syrjänen. Hallituksen jäsenistä yli puolet (Sari Baldauf,

Robert Castrén, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kie-

vari ja Sakari Tamminen) on riippumattomia yhtiöstä ja sen merkit-

tävistä osakkeenomistajista OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin 

suosituksen tarkoittamalla tavalla. Lisäksi yhtiöstä riippumatto-

mia jäseniä ovat Jane Erkko ja Robin Langenskiöld. Näin hallituksen 

enemmistö on yhtiöstä riippumaton. Hallituksen jäsenistä Jaakko 

Rauramo ja Hannu Syrjänen eivät ole riippumattomia yhtiöstä OMX 

Pohjoismainen Pörssi Helsingin suosituksen tarkoittamalla tavalla: 

Rauramo on ollut toimisuhteessa yhtiöön viimeisen kolmen vuoden 

aikana ennen hallituksen jäsenyyden alkamista ja Syrjänen on toi-

misuhteessa yhtiöön. Seppo Kievarin riippumattomuus perustuu 

hallituksen kokonaisarvioon. 

SanomaWSOY:n hallitus:

• on osakeyhtiölain mukaisesti vastuussa konsernin hallinnosta  

 ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä

• nimittää konsernin toimitusjohtajan, hänen sijaisensa,   

 liiketoimintaryhmien emoyhtiöiden toimitusjohtajat ja heidän

 sijaisensa, konsernin johtoryhmän jäseninä mahdollisesti   

 toimivat konsernin emoyhtiön johtajat, konsernin emoyhtiön  

 johtoryhmän jäsenet sekä Helsingin Sanomien päätoimittajat

• päättää edellä mainittujen palkkauksesta ja palkkioista

• päättää konsernin ja sen liiketoimintaryhmien 

 strategisista pääsuuntaviivoista

• vahvistaa ja valvoo konsernin ja sen liiketoimintaryhmien 

 strategiset tavoitteet ja budjetit

• päättää merkittävistä investoinneista

• vahvistaa toimintaohjein konsernin yleiset periaatteet.

Hallitus kehittää toimintaansa säännöllisesti hallitustyöskente-

lyn itsearviointiprosessin avulla. Vuonna 2007 hallitus kokoontui 

kahdeksan kertaa. Keskimäärin kokouksiin osallistui 96 % hallituk-

sen jäsenistä.
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Hallituksen valiokunnat

Hallituksen kokouksiin tulevia asioita valmistelee yhtiöjärjestyk-

sen mukaisesti työvaliokunta. Hallitus voi asettaa muita tarpeel-

liseksi katsomiaan valiokuntia. Vuonna 2007 SanomaWSOY:ssä 

toimivat työvaliokunnan lisäksi tarkastus-, palkitsemis- ja toimi-

tusvaliokunnat, joiden toimintaohjeet ja tehtävät hallitus on vah-

vistanut. Valiokunnat raportoivat toiminnastaan säännöllisesti 

hallitukselle.

Työvaliokunta valmistelee hallituksen kokouksiin tulevat asiat. 

Siihen kuuluivat vuoden 2007 lopussa hallituksen puheenjohtaja 

Jaakko Rauramo (pj.), varapuheenjohtaja Sari Baldauf (vpj.) sekä 

toimitusjohtaja Hannu Syrjänen. Työvaliokunta kokoontui vuo-

den aikana kuusi kertaa, ja valiokunnan jäsenet osallistuivat kaik-

kiin kokouksiin.

Tarkastusvaliokunta valmistelee, ohjaa ja arvioi konsernin ris-

kienhallintaa, taloudellista raportointia, tilintarkastajien ja sisäi-

sen tarkastuksen työskentelyä, sisäisten valvontajärjestelmien luo-

tettavuutta ja SanomaWSOY:n hallinnointiperiaatteiden toteutu-

mista. Vuoden 2007 lopussa tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Sakari 

Tamminen (pj.), Robert Castrén (vpj.), Robin Langenskiöld ja Sirkka 

Hämäläinen-Lindfors. Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat 

yhtiöstä riippumattomia. Valiokunnalla oli neljä kokousta vuonna 

2007. Kaikki valiokunnan jäsenet osallistuivat näihin kokouksiin.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella johdon palk-

kaukseen sekä konsernin palkkaus- ja palkkiopolitiikkaan liittyviä 

asioita. Palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat vuoden 2007 lopussa Sari 

Baldauf (pj.), Paavo Hohti (vpj.), Jane Erkko, Seppo Kievari ja Jaakko 

Rauramo. Vuoden 2007 aikana palkitsemisvaliokunta kokoontui 

kolme kertaa. Keskimäärin kokouksiin osallistui 93 % palkitsemis-

valiokunnan jäsenistä.

Toimitusvaliokunnan tehtävänä on seurata Helsingin Sanomien 

toimitusperiaatteita sekä valmistella näiden periaatteiden muu-

tokset, vastaavien päätoimittajien nimitykset ja mahdolliset muut 

linjanvedot. Toimitusvaliokunnan jäsenet vuoden 2007 lopussa  

olivat Seppo Kievari (pj.), Jane Erkko (vpj.), Paavo Hohti ja Sirkka 

Hämäläinen-Lindfors. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme 

kertaa. Keskimäärin kokouksiin osallistui 92 % toimitusvaliokun-

nan jäsenistä.

Hallituksen puheenjohtaja

SanomaWSOY:n hallituksen puheenjohtajan tehtävät määräytyvät 

pääosin Suomen osakeyhtiölain mukaan. Hallituksen puheenjohta-

jan tehtäviin kuuluvat mm.:

• yleisten hallinnointiperiaatteiden (corporate governance)   

 soveltaminen hallituksen työssä

• hallitustyöskentelyn kehittäminen

• toiminnan arvioinnin järjestäminen

• strategiaprosessin valvominen

•   hallituksen kokouksiin tulevien asioiden valmistelu yhdessä 

toimitusjohtajan kanssa

• puheen johtaminen hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa.

SanomaWSOY:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2007 toimi 

Jaakko Rauramo. 

Toimitusjohtaja

Myös toimitusjohtajan tehtäviä sääntelee Suomen osakeyhtiölaki. 

Toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti konsernin johtamisesta hallituk-

sen hyväksymien strategisten suuntaviivojen ja tavoitteiden, budjet-

tien sekä hallituksen vahvistamien yleisperiaatteiden mukaisesti.

Toimitusjohtajan tehtäviä ovat:

• yhtiön päivittäisen toiminnan johtaminen

• hallituksen kokoukseen tulevien asioiden valmistelu yhdessä  

 hallituksen puheenjohtajan kanssa ja niiden esittely hallituk- 

 selle ja sen valiokunnille

• puheenjohtajana toimiminen konsernin johtoryhmässä 

 (Executive Management Group) ja konsernin emoyhtiön 

 johtoryhmässä (Corporate Centre Management Group)

• liiketoimintaryhmien emoyhtiöiden hallituksen puheen-

 johtajana toimiminen, ellei erityistapauksissa ole toisin sovittu.

Vuonna 2007 SanomaWSOY:n toimitusjohtaja oli Hannu Syrjänen.

Konsernin muu johto

SanomaWSOY:n hallinnointiperiaatteiden mukaisesti johtoryhmä 

(Executive Management Group) valmistelee SanomaWSOY:n halli-

tukseen tulevia asioita, koordinoi konsernin johtamista ja toimii lii-

ketoimintaryhmien ylimpänä päättävänä elimenä. 

SanomaWSOY uudisti johtamismalliaan keväällä 2007. Konser-

nin johtoryhmään kuuluvat 5.4.2007 alkaen SanomaWSOY Oyj:n 

 toimitusjohtaja ja liiketoimintaryhmien johtajat. Johtoryhmän val-

tuudet ja vastuut säilyivät ennallaan.

Samalla SanomaWSOY perusti konsernitoiminnot (Corporate 

Centre) tukemaan liiketoimintaryhmiä. Konsernitoiminnot koostu-

vat seuraavista päätoiminnoista: strateginen kehitys, lakiasiat, talous 

ja rahoitus, henkilöstöasiat ja konserniviestintä. Konsernitoimintojen 

johtajat raportoivat toimitusjohtajalle. Konsernitoimintojen johtajat 

muodostavat emoyhtiön johtoryhmän, johon kuuluivat vuonna 2007 

konsernin toimitusjohtajan lisäksi konsernin talousjohtaja, strategia- 

ja lakiasiainjohtaja sekä rahoitusjohtaja.

SanomaWSOY-konsernin johtoryhmä ja konsernitoimintojen 

johtajat on esitelty vuosikertomuksessa, s. 48–50.

Hallinnointi
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Palkat, palkkiot ja kannustimet

Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon palkat ja edut vahvistaa 

hallitus palkitsemisvaliokunnan esityksen perusteella. Hallituksen 

palkkiot vahvistaa yhtiökokous. Johtoon kuuluvat SanomaWSOY:n 

hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän sekä konsernin 

emoyhtiön johtoryhmän jäsenet. SanomaWSOY:n johdolle makset-

tiin vuonna 2007 palkkoja ja palkkioita yhteensä 4,2 milj. euroa (5,4 

milj. euroa vuonna 2006). Mukana ovat vain ne palkat ja palkkiot, 

jotka on maksettu näistä tehtävistä tilikauden aikana niitä hoita-

neille henkilöille.

Tarkempi erittely maksetuista palkkioista on liitetiedossa 31.  Joh-

don suhteita SanomaWSOY-konserniin on esitelty tarkemmin liite-

tiedossa 30.

Hallitus

Vuonna 2007 SanomaWSOY:n hallituksen jäsenille maksettiin palk-

kiona:

• puheenjohtajalle 6 000 euroa kuukaudessa 

•varapuheenjohtajalle 5 500 euroa kuukaudessa

•jäsenille 4 500 euroa kuukaudessa sekä 

•valiokuntien kokouksista palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.

Hallituksen kokouksista ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Hal-

lituksen jäsenistä SanomaWSOY:n optiojärjestelmien piirissä ovat 

hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo, toimitusjohtaja Hannu 

Syrjänen ja Seppo Kievari.

               

Hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramolle maksettiin vuonna 

2007 palkkoja, palkkioita sekä bonus- ja muita korvauksia 78 100 

euroa (1 706 400 euroa vuonna 2006). Vuonna 2006 summaan sisäl-

tyi kertaluonteisia työsuhteen päättymiseen liittyviä korvauksia. 

Rauramo jäi eläkkeelle ja siirtyi sivutoimiseksi hallituksen puheen-

johtajaksi 1.12.2006. Rauramolla on 80 000 kappaletta 2001B- ja 

100 000 kappaletta 2001C-optio-oikeuksia.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja Hannu Syrjäselle maksettiin vuonna 2007 palkkoja, 

palkkioita sekä bonus- ja muita korvauksia 870 300 euroa (772 400 

euroa vuonna 2006). Toimitusjohtajasopimuksen mukaan Syrjänen 

siirtyy eläkkeelle täytettyään 60 vuotta, ellei erikseen toisin sovita, 

ja hänen eläkkeensä on noin 60 % eläkepalkasta. Toimitusjohtajan 

irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja erokorvauksena maksetaan 

18 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa. Mikäli sopimus päättyy 

julkisen ostotarjouksen seurauksena, erokorvauksena maksetaan 

30 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa. Erokorvaukseen liittyy 

määräaikainen kilpailukielto. Syrjäsellä on 50 000 kappaletta 2001C-,

50 000 kappaletta 2004A-, 50 000 kappaletta 2004B-, 50 000 kap-

paletta 2004C- ja 60 000 kappaletta 2007-optio-oikeuksia.

Konsernin muu johto 

Muiden SanomaWSOY:n hallituksen nimittämien johtajien eläke-

ikä on pääsääntöisesti 60 vuotta ja eläke noin 60 % eläkepalkasta. 

Heidän irtisanomisaikansa on kuusi kuukautta, ja erokorvauksena 

maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava summa. Erokorvaukseen 

liittyy määräaikainen kilpailukielto. 

Konsernin johtoryhmän ja konsernin emoyhtiön johtoryhmän 

jäsenten osake- ja optio-omistukset on esitetty liitetiedossa 31 ja 

muutokset omistuksissa konsernin internetsivuilla.

Konsernin kannustejärjestelmät

Kaikissa SanomaWSOY:n liiketoimintaryhmissä ja konsernin emoyh-

tiössä on käytössä kannustejärjestelmiä, joilla henkilöstöä ohjataan 

liiketoiminnan tavoitteisiin, sitoutetaan sekä palkitaan hyvistä suori-

tuksista ja tuloksista. Osaamiseen, tehtävän vaatimustasoon ja suo-

ritukseen perustuvan palkan lisäksi käytössä on kertapalkkioita sekä 

lyhyen aikavälin kannustejärjestelmiä, joissa on otettu huomioon lii-

ketoimintaryhmien erilaiset ansaintalogiikat.

SanomaWSOY:n hallitus vahvistaa kannustejärjestelmien yleis-

periaatteet. Kannusteet asetetaan ottaen huomioon edellisen vuo-

den kehitys, kilpailuolosuhteet, liiketoiminnan elinkaari, toiminta-

suunnitelmat yms. tekijät. Sanomassa ja Sanoma Magazines Fin-

landissa on myös henkilöstörahasto, jonka vuosittainen voittopalk-

kio määräytyy toiminnan tuloksen perusteella.

Konsernissa on lisäksi käytössä kolme johdon optiojärjestelmää, 

joita on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 20 sekä Osakkeet ja osak-

keenomistajat -tekstissä, s. 56.

Sisäpiiriohjeistus 

SanomaWSOY:n julkiseen sisäpiiriin kuuluvat arvopaperimarkkina-

lain mukaan hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, hallituksen 

jäsenet, varatoimitusjohtaja, tilintarkastaja, päävastuullinen tilin-

tarkastaja ja varatilintarkastaja. SanomaWSOY:n hallituksen päätök-

sen mukaan julkiseen sisäpiiriin luetaan muulla perusteella myös 

SanomaWSOY-konsernin johtoryhmän jäsenet, konsernin emoyh-

tiön johtoryhmän jäsenet ja hallituksen sihteeri.

Henkilöt, jotka saavat tehtäviensä nojalla säännöllisesti luot-

tamuksellista tietoa, joka voi vaikuttaa yhtiön osakkeen arvoon, 

on merkitty yrityskohtaiseen pysyvään sisäpiirirekisteriin. Tällaisia 

henkilöitä ovat mm. tärkeimpien toimialojen vastuuhenkilöt, talou-

desta, rahoituksesta, lakiasioista, tutkimus- ja kehitystyöstä ja vies-

tinnästä vastaavat henkilöt sekä ylimmän johdon sihteerit.

SanomaWSOY on laatinut sisäpiiriläisilleen ohjeen, joka nou-

dattaa OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin sisäpiiriohjetta. Sisä-

piiriohjeen mukaan sisäpiiriläisten on suositeltavaa ajoittaa kau-

pankäynti yhtiön arvopapereilla ajankohtiin, jolloin markkinoilla 

on mahdollisimman täydellinen tieto osakkeen arvoon vaikutta-

vista seikoista. 
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SanomaWSOY:n sisäpiiriohjeen mukaan sisäpiiriläinen ei saa 

käyttää tietoa hyväksi hankkiakseen itselleen tai toiselle aineel-

lista etua luovuttamalla tai hankkimalla omaan tai toisen lukuun 

SanomaWSOY-arvopapereita* tai suoraan tai välillisesti neuvo-

malla niiden kaupassa, eikä ilmaista sisäpiiritietoa toiselle, jollei se 

tapahdu osana tiedon ilmaisevan henkilön työn, ammatin tai teh-

tävien tavanomaista suorittamista.

Sisäpiiriin kuuluvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa 

SanomaWSOY-arvopapereilla 14 vuorokauden aikana ennen kon-

sernin osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. 

SanomaWSOY suosittelee, etteivät sisäpiiriläiset käy SanomaWSOY-

arvopapereilla lyhytaikaista kauppaa eli osta ja myy samoja arvo-

papereita kuuden kuukauden sisällä ja että sisäpiiriläiset ajoittavat 

SanomaWSOY-arvopapereita koskevat osto-, myynti- ym. toimeksian-

tonsa mahdollisuuksien mukaan 28 vuorokauden sisään yhtiön sään-

nöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien tiedotteiden (tilin-

päätöstiedot ja osavuosikatsaukset) julkistamisesta. 

SanomaWSOY Oyj:n sisäpiirirekisteriä ylläpidetään Suomen Arvo-

paperikeskuksessa. Tiedot julkiseen sisäpiiriin kuuluvien omistuksista 

ja niissä tapahtuneista muutoksista päivitetään konsernin internet-

sivuille www.sanomawsoy.fi päivittäin. 

* SanomaWSOY-arvopaperilla tarkoitetaan SanomaWSOY-

konserniin kuuluvan yhtiön osakkeita ja osakkeeseen arvopaperi-

markkinalain mukaan oikeuttavia arvopapereita (vaihtovelkakirjalai-

nat, warrantit, optio-oikeudet, optiolainat ja merkintäoikeudet). Osak-

keeseen oikeuttavilla arvopapereilla tarkoitetaan arvopaperimarkki-

nalain mukaan kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä 

annetussa laissa tarkoitettuja vakioituja optioita ja termiinejä (AML 10 

luvun 1 §), niihin rinnastettavia johdannaissopimuksia (AML 10 luvun 

1 a §) sekä muita johdannaissopimuksia (AML 10 luvun 1 b §), joiden 

kohde-etuus on em. arvopaperi sekä em. arvopaperiin liittyvä talle-

tustodistus.  

Hallinnointi
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Riskit ja riskienhallinta

Herkkyysanalyysi

SanomaWSOY:n kustannuksista suurimman osan muodostavat hen-

kilöstö, mainonta ja markkinointi sekä paperi. Henkilöstökulujen kehi-

tyksellä on suurin yksittäinen vaikutus SanomaWSOY:n kokonaiskus-

tannuksiin. Esimerkiksi 1 %:n muutos henkilöstökuluissa vastaa 6,5 

milj. euroa, kun taas 1 %:n muutos paperikuluissa vastaa 1,4 milj. euroa 

vuositasolla. 

Tärkeimmät tekijät suhteessa kokonaiskustannuksiin ja liikevaih-

toon vuonna 2007 on esitetty oheisessa taulukossa.

Kustannuserä Kustannus, milj, euroa Osuus kokonais-
kustannuksista, %

Osuus 
liikevaihdosta, %

Materiaalit ja palvelut 1 308,9 48,9 44,7
Paperikulut 139,8 5,2 4,8
Muut (esimerkiksi kuljetukset, ostetut 
painopalvelut ja rojaltimaksut) 1 169,1 43,7 40,0

Henkilöstökulut 646,5 24,1 22,1
Liiketoiminnan muut kulut 572,7 21,4 19,6

Mainonta- ja markkinointikulut 207,4 7,8 7,1
Vuokrakulut 71,9 2,7 2,5
Toimisto-, atk- ja tietoliikennekulut 81,2 3,0 2,8
Muut 212,2 7,9 7,3

Poistot ja arvonalentumiset 149,7 5,6 5,1
Yhteensä 2 677,8 100,0 91,5

Riskienhallinta

Liiketoimintaan liittyvien riskien ja niiden mukanaan tuomien mah-

dollisuuksien punnitseminen on osa SanomaWSOY:n johdon päivit-

täistä työtä. Johdon tehtävä on ottaa hallittuja riskejä kehittääkseen 

yhtiön liiketoimintaa mahdollisimman menestyksekkäästi.

Seuraavassa on kuvattu SanomaWSOY:n kannalta merkittä-

vimmät riskit, joilla voisi toteutuessaan olla epäedullinen vaikutus 

SanomaWSOY:n liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin tai taloudel-

liseen asemaan. Riskit on luokiteltu toimialaan ja konsernin liike-

toimintaan liittyviin riskeihin. 

Toimialaan liittyviä riskejä

Markkinasuhdanteet

Mediatoimialan tavanomaiset liiketaloudelliset riskit liittyvät media-

mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi 

herkästi taloudellisiin suhdannemuutoksiin. Näin SanomaWSOY:n

toimintamaiden kansantalouksien yleinen tila sekä toimialan talou-

delliset suhdanteet vaikuttavat konsernin liiketoimintaan ja tulok-

sellisuuteen.

SanomaWSOY:n liikevaihdosta neljäsosa tulee mediamainon-

nasta. Myös SanomaWSOY:n monipuolinen toiminta useilla eri vies-

tinnän osa-alueilla yli 20:ssä Euroopan maassa tasapainottaa mark-

kinaheilahtelujen vaikutusta.

SanomaWSOY:n kasvualueisiin (aikakauslehdet, oppimateriaa-

lit, digitaalinen liiketoiminta sekä kioskit ja lehtijakelu) ei pääsään-

töisesti kohdistu poliittisia riskejä.

Tekniikan kehitys ja kulutustottumusten muutokset

Tekniikan nopea kehitys, internetin käytön monipuolistuminen sekä 

kulutustottumusten muutokset vaikuttavat mediatoimialan kehi-

tykseen. Samalla digitaalisten sisältöpalvelujen tarjonta kasvaa 

ja muuttuu kohdistetummaksi. Tekniikan kehitys ja kulutustottu-

musten muutokset saattavat vaikuttaa myös mainostajien kanava-

valintoihin.

SanomaWSOY seuraa tiiviisti tekniikan ja kulutustottumusten 

muutoksia ja tekee yhteistyötä teknologiayhtiöiden kanssa kehit-

tääkseen uusia tuotteita ja palveluja sekä kuluttaja- että ilmoittaja-

asiakkailleen. Tekniikan kehitys tarjoaa SanomaWSOY:n kaltaiselle 

monimediatoimijalle uusia mahdollisuuksia niin prosessien kuin 

uusien, digitaalisten liiketoimintojen kehittämiseen. Digitaalisen 

liiketoiminnan voimakas kehittäminen on valittu yhdeksi konser-

nin kansainvälisen kasvustrategian painopistealueista.

Konsernin laaja tuote- ja palveluvalikoima pienentää tekniikan 

kehityksen ja kulutustottumusten muutosten aiheuttamia riskejä. 

Konsernin liiketoimintaan liittyviä riskejä

SanomaWSOY:n tuotteiden ja palvelujen kannalta keskeisiä aineet-

tomia oikeuksia ovat konsernin omistamat ja lisensoimat tekijän-

oikeudet, kustannusoikeudet, tavaramerkit, toiminimet, verkkotun-

nukset, tietotaito sekä sähköisen liiketoiminnan osalta myös paten-

tit ja hyödyllisyysmallit.

Aineettomien oikeuksien hankintaan, hallinnointiin ja hyödyn-

tämiseen liittyy riskejä, jotka koskevat sekä oikeuksien jatkuvuutta 

ja niiden riittämätöntä suojausta että ulkopuolisia loukkauksia. 
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Riskit aineettomien oikeuksien luvattomasta käytöstä kasvavat 

median digitalisoituessa.

SanomaWSOY hallinnoi näitä oikeuksia konserninlaajuisen 

aineettomien oikeuksien toimintaohjeen ja ohjeistuksen (IPR-poli-

tiikka) mukaisesti. Asianmukaisen suojauksen ansiosta konsernin 

aineettomiin oikeuksiin ei liity olennaisia riskejä.

Tietojärjestelmät

Konsernin liiketoiminnan kannalta useiden eri tietojärjestelmien 

toimivuus ja luotettavuus on keskeistä. Tällaisia järjestelmiä ovat 

mm. lehtien tilaus-, ilmoitus- ja toimitusjärjestelmät sekä erilaiset 

tuotannonohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät. Tietojärjes-

telmiin liittyvät riskit voivat kohdistua tietojen luottamuksellisuu-

teen, eheyteen tai saatavuuteen. Ne voidaan jakaa fyysisiin riskei-

hin (tulipalo, sabotaasi, laiterikot) ja loogisiin riskeihin (tietoturva, 

henkilöstö, ohjelmistoviat).

SanomaWSOY on arvioinut tietojärjestelmiin liittyvien riskien 

merkittävyyttä ja määritellyt järjestelmien suojaustasot ja tarpeelli-

set varajärjestelmät sekä laatinut konsernin kannalta kriittisille jär-

jestelmille jatkuvuussuunnitelmat. 

Yrityskaupat ja investoinnit

SanomaWSOY on viime vuosina kasvanut voimakkaasti yritysos-

toin. Yritysostojen vuoksi konserni voi altistua osin uudenlaisille 

markkina- ja toimintaympäristöriskeille maissa, joissa sillä ei aiem-

min ole ollut merkittävää toimintaa. Yritysostoihin liittyy myös riski 

ostetun liiketoiminnan haltuunotosta, avainhenkilöiden sitoutta-

misesta ja ostolle asetettujen liiketoiminnallisten tavoitteiden saa-

vuttamisesta.

Yritysostojen myötä konsernin taseessa oli liikearvoa (goodwill), 

julkaisuoikeuksia ja muita aineettomia hyödykkeitä 31.12.2007 noin 

1,8 mrd. euroa, josta pääosa kohdistuu aikakauslehtiliiketoimintaan. 

Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaiseen raportointiin 

siirtymisen jälkeen liikearvoa ei poisteta säännöllisesti, vaan pois-

tojen sijaan tehdään arvonalentumistestaus vähintään vuosittain 

tai aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta. Tilikauden arvonalen-

tumiset liikearvosta ja aineettomista oikeuksista olivat 1,3 (0,1) milj. 

euroa, eikä viitteitä muista arvonalentumisista ole havaittu.

Investointipäätöksiin liittyviä riskejä käsitellään SanomaWSOY:n

hallinnointiperiaatteissa, jotka määrittelevät investointien ja yritys-

kauppojen hyväksymisperiaatteet. Investoinnit ovat esillä eri hal-

lintoelimissä strategioita, toimintasuunnitelmia ja budjetteja käsi-

teltäessä. Lopulliset investointipäätökset tehdään erillisen esityk-

sen perusteella investointien hyväksymistä koskevien valtuuksien 

mukaisesti. Merkittävistä investoinneista laaditaan päätöksentekoa 

ja seurantaa varten ehdotus, joka sisältää investoinnin perusteet ja 

taloudelliset kannattavuuslaskelmat.

Henkilöstö

Konsernin menestys riippuu sen henkilöstöstä sekä henkilöstön 

halusta kehittyä ja taidosta kehittää kiinnostavia tuotteita ja pal-

veluja asiakkaiden tarpeisiin. SanomaWSOY:ssä työskentelee paljon 

osaajia, joten yksittäisen avainhenkilön työsuhteen päättyminen 

ei vaikuta merkittävästi konsernin tulokseen tai mahdollisuuksiin 

toteuttaa strategiaa. Osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekry-

tointi ja pysyminen konsernin palveluksessa tuo tulevaisuudessa 

uusia haasteita, kun mm. väestön ikärakenne muuttuu ja kilpailu 

henkilöstöresursseista lisääntyy.

SanomaWSOY varautuu näihin haasteisiin mm. kehittämällä 

jatkuvasti palkitsemista, sisäisiä koulutusohjelmia ja mahdolli-

suuksia työkiertoon. Väestön ikääntymisestä johtuvaan työmark-

kinoiden muutokseen valmistaudutaan mm. seuraajasuunnitel-

mien avulla.

Henkilöstöön tai muihin seikkoihin liittyvät 

poikkeukselliset olosuhteet

On mahdollista, että työtaistelutoimenpiteet häiritsevät 

SanomaWSOY:n liiketoimintaa. Tällaisia häiriöitä voisi aiheutua joko 

konsernin oman henkilöstön osallistumisesta lakkoihin tai työn-

seisauksiin tai esimerkiksi raaka-aineen toimittajia koskevista työ-

taistelutoimenpiteistä.

Painotuotteissa käytettävä paperi on SanomaWSOY:n tärkein 

yksittäinen raaka-aine. Sen osuus konsernin kuluista vuonna 2007 

oli noin 5 %. SanomaWSOY:n liiketoimintaryhmät tuottavat moni-

puolisesti erilaisia painotuotteita, joiden paperilaadut vaihtelevat. 

Konsernin paperiostot on keskitetty, mutta raaka-aineen saatavuu-

teen ja hintaan liittyviä riskejä hallitaan ostamalla paperia useilta 

toimittajilta noin vuoden pituisin puitesopimuksin. Hyvät suhteet 

paperintoimittajiin takaavat konsernille paperia myös erikoistilan-

teissa, kuten suomalaisten paperiyhtiöiden työtaistelutilanteessa 

kesällä 2005.

Rahoitusriskit

SanomaWSOY:n rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-, likviditeetti- 

ja luottoriskit. Konsernilla on vahva, vakaa ja hyvin ennustettavissa 

oleva kassavirta, joka olennaisesti vähentää rahoitusriskejä. Pitkällä 

aikavälillä rahoitusriskejä hallitaan säilyttämällä hyvää luottoluoki-

tustasoa vastaava rahoitusrakenne, jolla varmistetaan kustannuksil-

taan edullisen rahan saatavuus. Tavoite saavutetaan tiiviillä yhtiön 

sisäisellä yhteistyöllä, toimimalla useamman pankin kanssa sekä 

aktiivisella rahoitusmarkkinoiden seurannalla.

Yhtiön liiketoiminta tapahtuu pääosin euroalueella, mikä 

vähentää oleellisesti valuuttakurssiriskejä. Rahoitusriskejä kuva-

taan tarkemmin liitetiedossa 26. 

Konsernin valvontamekanismit ja sisäinen tarkastus

SanomaWSOY:n hallitus määrittelee konsernin tavoitteet, vastuut 

ja valvontaperiaatteet sekä seuraa keskeisten tunnistettujen ris-

kien hallintatapoja.

Konsernin taloudellista kehitystä seurataan kuukausittain koko 

konsernin kattavan ohjausjärjestelmän avulla. Ohjausjärjestelmä 

sisältää liiketoimintaryhmien johdon tilannekatsaukset, toteutuneet 

tuloslaskelmat, tasetiedot ja tunnusluvut sekä ajantasaiset ennus-

teet kuluvalle tilivuodelle ja seuraavalle 12 kuukauden jaksolle.

SanomaWSOY:n hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan tar-

kastusvaliokunnan, joka hallituksen vahvistaman toimintaohjeen 

mukaisesti valmistelee, ohjaa ja arvioi konsernin riskienhallintaa, 

taloudellista raportointia, tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen 
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työskentelyä, sisäisten valvontajärjestelmien luotettavuutta ja hal-

linnointiperiaatteiden toteutumista. Tarkastusvaliokunnan kokouk-

siin saavat halutessaan osallistua kaikki hallituksen jäsenet.

SanomaWSOY:n toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa työs-

kentelee sisäisen tarkastuksen yksikkö, joka toimii yhteistyössä 

konsernijohdon, tarkastusvaliokunnan ja tilintarkastajien kanssa. 

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida riskienhallinnan, sisäi-

sen valvonnan sekä hallinnointimenettelyjen riittävyyttä ja tehok-

kuutta. Sisäisen tarkastuksen toiminta-alueeseen kuuluvat kaikki 

konsernin organisaatiotasot ja tytäryhtiöt. Yksikön toimintaa ohjaa-

vat konsernin hallinnointiperiaatteet ja tarkastusvaliokunnan sisäi-

sestä tarkastuksesta antama toimintaohje. Tarkastusvaliokunta vah-

vistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman.

Vuonna 2007 SanomaWSOY:n tilintarkastajana toimi KHT-

yhteisö KPMG Oy Ab. Tilikaudella yhteisölle maksettiin yhteensä 2,5 

milj. euroa, josta lakisääteisestä tilintarkastuksesta 1,4 milj. euroa. 

Tilintarkastajille maksetut muut palkkiot sisältävät mm. lehtien levik-

kitarkistuksia maissa, joissa ei ole virallista levikin tarkistusta sekä 

neuvontapalveluja mm. verotukseen ja yritysjärjestelyihin liittyen.
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Yhtiökokous

SanomaWSOY Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 

1.4.2008 kello 14.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen kongressi-

siivessä, osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.

Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä laajalevik-

kisessä sanomalehdessä. Ilmoituksessa mainitaan kokouksessa 

käsiteltävät asiat. Kokouskutsu ja hallituksen ehdotukset yhtiö-

kokoukselle julkistetaan lisäksi sekä pörssitiedotteena että yhtiön 

internetsivuilla. 

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla on oikeus saada 

yhtiökokoukselle lain nojalla kuuluva asia kokouksen käsiteltä-

väksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, 

että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 

torstaina 20.3.2008 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvo-

paperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyt-

tää äänioikeuttaan, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle vii-

meistään 25.3.2008 kello 16.15 mennessä. Ilmoittautua voi konsernin 

internetsivuilla www.sanomawsoy.fi, sähköpostitse yhtiokokous@

sanomawsoy.fi, puhelimitse numeroon 0105 19 5021 tai faksilla 

numeroon 0105 19 5058. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta 

noudatetaan niistä erikseen annettuja säädöksiä.

Ilmoittautumisen on oltava perillä määräaikaan mennessä. 

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen itse tai valtuutta-

mansa asiamiehen välityksellä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään 

toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä osoitteeseen 

SanomaWSOY Oyj, Kirsi Vainio, PL 1229, 00101 Helsinki.

Osinko

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 maksetaan 

osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko 

maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingon täsmäytyspäivänä 

4.4.2008 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään 

osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on Suomessa 11.4.2008. Suo-

men ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu osingon-

maksua välittävien pankkien menettelyistä.

Taloudelliset katsaukset vuonna 2008

SanomaWSOY:n vuoden 2008 osavuosikatsaukset julkaistaan seu-

raavasti:

• tammi–maaliskuulta perjantaina 9.5. noin kello 12

• tammi–kesäkuulta torstaina 31.7. noin kello 11

• tammi–syyskuulta perjantaina 31.10. noin kello 8.30.

Vuosikertomus ja osavuosikatsaukset julkaistaan suomeksi ja eng-

lanniksi. Materiaalit ovat luettavissa konsernin internetsivuilta 

osoitteessa www.sanomawsoy.fi. Painetun vuosikertomuksen voi 

tilata sähköpostitse konserniviestinta@sanomawsoy.fi tai puheli-

mitse 0105 19 5062.

Osakkeenomistaja voi halutessaan myös tilata tai perua 

SanomaWSOY:n tulostiedotteet tai kaikki pörssi- ja lehdistötiedot-

teet sähköpostiinsa osoitteessa www.sanomawsoy.fi/Ota yhteyttä.

Osoitteenmuutokset

Suomen Arvopaperikeskus Oy ylläpitää SanomaWSOY Oyj:n 

osake-, osakas- ja optioluetteloita. Pyydämme ystävällisesti osak-

keen- ja optioidenomistajia tekemään henkilö- ja osoitetietoja kos-

kevat muutokset suoraan Arvopaperikeskukselle tai omalle tilin-

hoitajayhteisölleen. Lisätietoja saa Arvopaperikeskuksen maksut-

tomasta palvelunumerosta 0800 180 500. SanomaWSOY ei pysty 

päivittämään em. tietoja.

Tietoa sijoittajille
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19.12. Rautakirja aikoo aloittaa lehtijakeluyhteistyön Ringierin kanssa Romaniassa

Lehdistötiedotteet on merkitty sinisellä.

Tiedotteet ovat luettavissa konsernin internetsivuilta osoitteessa www. sanomawsoy.fi. 

SanomaWSOY Oyj on tiedottanut omien  osakkeiden hankinnan käynnistämisestä 2.8.2007. Yhtiö on 

valtuuttanut pankkiiriliikkeen tiedottamaan ostoista. Tiedotteet on  luettavissa OMX:n internetsivuilta 

osoitteessa www.omxgroup.com/nordicexchange/uutisetjatilastot/porssitiedotteet/. 

Omien osakkeiden ostovaltuutus on voimassa vuoden 2008 varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Tiedotteet 2007
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ABN Amro 

Veikko Valli

puh. +44 77 3818 9136

veikko.valli@uk.abnamro.com

www.abnamro.com

Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch 

Tuomas Ratilainen

puh. (09) 6187 1235 

tuomas.ratilainen@carnegie.fi

www.carnegie.fi 

Crédit Agricole Cheuvreux Nordic AB

Niklas Kristoffersson

puh. +46 8 723 5174

nkristoffersson@cheuvreux.com

www.cheuvreux.com

Deutsche Bank AG, Helsinki Branch

puh. (09) 2525 250

www.db.com 

eQ Pankki Oy 

Bengt Dahlström

puh. (09) 6817 8610 

bengt.dahlstrom@eq.fi

www.eq.fi 

Evli Pankki Oyj

Mikko Ervasti

puh. (09) 4766 9314

mikko.ervasti@evli.com

www.evli.com

Exane BNP Paribas 

Sami Kassab

puh. +44 20 7039 9448 

sami.kassab@exanebnpparibas.com

www.bnpparibas.com 

Glitnir 

Jari Westerberg

puh. (09) 6134 6217

jari.westerberg@glitnir.fi

www.glitnir.fi

Handelsbanken Capital Markets 

Maria Wikström

puh. 010 444 2425 

mawi05@handelsbanken.se

www.handelsbanken.com/capitalmarkets 

Kaupthing Bank

Henrik Schultz

puh. +47 2414 7426

henrik.schultz@kaupthing.com

www.kaupthing.com

Danske Markets Equities

Esa Hirvonen

puh. 010 236 10

esa.hirvonen@mandatum.fi

www.mandatum.fi

OKO Pankki Oyj 

Kimmo Stenvall

puh. 010 252 4561 

kimmo.stenvall@oko.fi 

www.oko.fi 

Pankkiiriliike E. Öhman J:or Suomi Oy 

Teemu Vainio

puh. (09) 8866 6038 

teemu.vainio@ohman.fi

www.ohman.se 

SEB Enskilda Equities

Mika Koskinen

puh. (09) 6162 8718

mika.koskinen@enskilda.fi 

www.sebenskilda.se

Standard & Poor's Equity Research 

Janne Holmia

puh. +46 8 545 06 952

janne_holmia@standardandpoors.com

www.standardandpoors.com 

Tiedot pankkiiriliikkeiden SanomaWSOY:stä julkaisemista viimeisimmistä analyyseistä on luettavissa konsernin 

internetsivuilta osoitteessa www.sanomawsoy.fi.

SanomaWSOY:tä seuraavat pankkiiriliikkeet
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