Arvoisat Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat
Media-alan yritysten osakkeiden omistajien ei ole tällä hetkellä helppoa hahmottaa toimialan
tilannetta. Yhteiskunnassammehan kyllä useimmat toimialat elävät voimakasta
murrosvaihetta, mutta erityisen voimakkaasti murros koskettaa perinteistä printtiä, sitä
toimialaa, millä suomalaiset perheet ovat tähän saakka saaneet päivittäisen tietopakettinsa
alle yhden euron päivittäisellä hinnalla, kotiin kannettuna, helpossa muodossa. Muutoskenttä
on hyvin moninainen. Digitaalisessa muodossa tuleva lyhyt, useimmiten vain otsikoin
hoidettu informaatio, riittää monille tämän päivän kiireisille ihmisille. Tilaushintoihin on
kohdistunut hintapaineita arvonlisäveron ja jakelukustannusten nousun muodossa. Ehkä
kaikista suurin vaikuttava tekijä on kuitenkin pitkään jatkunut heikko taloudellinen kehitys,
mikä näkyy ilmoitusmarkkinoilla yritysten muututtua säästäviksi markkinoiden heiketessä ja
tulevaisuuden näkymien muututtua epävarmoiksi.
Päivittäin ilmestyvä maakuntalehti on edelleen ylivoimainen niin peitoltaan,
saavuttavuudeltaan ja myös ilmoitusvoimaltaan omalla levikkialueellaan. Päivittäislehteä ei
ole korvaamassa mikään yksittäinen uutisväline, vaan kaikki muu jakautuu pirstoutuneena
erilaisina välineenä, suurimpana puheenaiheena ja kasvavana tietysti kuitenkin sähköinen
tiedonvälitys kännykästä, tabletista tai tietokoneesta. Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen
tiedonsaannin, mutta useimmiten vain otsikkotasolla lyhyessä muodossa. Kysyä sopii, että
mitä tapahtuisi pitkässä juoksussa kansamme valistuneisuudelle, jos tämä riittäisi tiedon
saannissa monille ihmisille.
Ilkassa emme ole luonnollisesti katsoneet kädet taskussa alan muutosta. Toimitus,
markkinointi, tuotanto, painotalo, kaikki liiketoiminta-alueet ovat niin sopeuttaneet
kustannuksiaan, kuin myös samalla lisänneet aktiviteettiaan omalla sektorillaan. Tästä on
todisteena mm. viime vuoden laskeneet kustannukset kuin myös ilmoitusmarkkinat, jotka
Ilkan ja Pohjalaisen omien alueiden osalta ovat olleet paljon myönteisemmät, mitä
valtakunnalliset ilmoitusmarkkinat ovat olleet. Myös henkilöstö on osallistunut kiitettävällä
tavalla talkoisiin, ymmärtäen tämän hetken alan tilanteen.
Sähköinen liiketoiminta kehittyy voimakkaasti. Koska lukijat haluavat lukea lehteä myös
sähköisesti, lehti tulee näkyä joko näköispainoksena tai lyhempinä versioina digitaalisessa
muodossa. Tämä kehitys on tätä päivää ja jokainen lehtitalo on tässä kehityksessä mukana.
Tämä ei sinänsä kuitenkaan lisää tuloja, mutta lähinnä säilyttää tilaustuloja tarjoten tilaajille
eri vaihtoehtoja. Sellaisen digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen, mikä tuo uusia kaupallisia
mahdollisuuksia ja kasvua, vaatii yleensä niin paljon taloudellisia ja osaamisresursseja, ettei
siihen yksittäinen maakuntalehtiyhtiö yksin pysty. Ilkka-Yhtymä on mukana useassa
tällaisessa yhtiössä, toimitusjohtaja Matti Korkiatupa kertoo näistä omassa esityksessään
lisää. Näiden yhtiöiden kasvu ja tulos ei vielä pysty korvaamaan printtipuolella tapahtuvaa
menetystä. Kuitenkin niiden osalta ollaan hyvällä tiellä.
Ilkka-Yhtymä omistaa Alma Media Oyj:n osakkeista hieman alle 30%. Tämä omistus on suuri
suhteessa Ilkka-Yhtymän omaan liiketoimintaan. Toimialan nopea muutos on pudottanut
voimakkaasti kaikkien lehtitalojen, niin myös Alma Median, osakkeiden arvoa. Tästä on
koitunut Ilkka-Yhtymän taseelle ongelmia, sillä olemme kahdessa eri erässä laskeneet
taseessamme olevien Alma Media Oyj:n osakkeiden arvoa. Tämä on syönyt taseemme omia
pääomia ja heikentänyt omavaraisuutta. Vastapainona osakkeiden arvonalennukselle IlkkaYhtymä ja sitä kautta Ilkan osakkeenomistajat ovat hyötyneet Ilkan Alma Medialta saaduista

yli 48 milj. euron kassavirrasta. Nyt tuloksen laskiessa osingonmaksukyky myös Alma
Medialla, niin kuin kaikilla meillä muillakin, on heikentynyt.
Alma Median toiminnasta noin 28% on sähköistä liiketoimintaa. Myös Alma Median lehdistä
erityisesti Kauppalehti ja Iltalehti ovat kyenneet kehittämään kaupallista sähköistä
liiketoimintaa siinä mitassa, että niiden kehitys ja tulos ovat kasvavat. Sitä vastoin heilläkin
perinteisen lehtiliiketoiminnan suunta on sama, mitä meillä muillakin maakuntalehtitaloilla.
Alma Medialle on ladattu suuria odotuksia nimenomaan kasvavaan sähköiseen
liiketoimintaan. Siitä osa on kansainvälistä, nimenomaan ns. rekryliiketoiminta on hyvin
kansainvälistä. Työpaikkailmoittelu on yhä enemmän pois lehdistä ja siirtynyt nettiin.
Kun toimiala on muutoksessa, silloin tapahtuu yleensä toimialajärjestelyjä, yrityskauppoja,
fuusioita ja yhteistyösopimuksia. Näin nyt tapahtuukin, kuten jokainen on varmasti
todennutkin. Ilkka-Yhtymässä me näemme, että meidän tulee olla aktiivisia järjestelyissä,
millä osakkeenomistajien pitkäntähtäyksen arvoa kyetään kehittämään. Ymmärrettävästi
kaikille omistajille ei ole helppoa järjestelyt, missä perinteinen pitkä omistus
maakunnallisesta lehtitalosta muuttuu. Kuitenkin asenteet ovat kaikilla muuttumassa.
Suuri määrä nelostien länsipuolisia lehtitaloja on tehnyt sopimuksen muodostaa
toimituksellinen yhteistyö Lännen Media Oy:n muodossa. Tämä luo sekä taloudellisia, että
merkittäviä laadullisia mahdollisuuksia ja tekee mahdolliseksi kunkin lehtitalon panostaa
entistä aktiivisemmin oman levikkialueensa uutisiin ja tapahtumiin. Lehden toimituksellinen
korkeatasoinen laatu tulee aina olemaan Ilkka-Yhtymälle ehdoton vaade, se on asia, mistä ei
tulla tinkimään, on lehti sitten printti tai digitaalinen.
Arvoisat Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat. Olen vakuuttunut, että yhtiö löytää tien
pitkäaikaiseen menestykseen, joudumme vaan kulkemaan vaikean murrosvaiheen yli. Se
valitettavasti vaatii osakkeenomistajilta kärsivällisyyttä ja aktiivisuutta alaa kohtaan. Ilkka,
Pohjalainen ja omistamamme paikallislehdet tullaan aina pitämään alueen lukijoita
kiinnostavina ja alueen etuja ajavina.
Luovun Ilkka-Yhtymän hallituksen jäsenyydestä 5.5. olevan hallintoneuvoston kokouksen
jälkeen. On luonnollista, että puheenjohtajana olisin halunnut, että nyt jättäessäni yhtiön, sen
liiketoiminta olisi kehittyvää niin liikevaihdon kuin tuloksenkin suhteen. Valitettavasti nyt ei
ole niin, alan murros on meille pääasiassa kielteinen. En voi siinä suhteessa olla tyytyväinen.
Vakuutan kuitenkin, että yhtiön hallitus on kyllä ajan tasalla, yhtiössä ei nukuta.
Haluan kiittää yhtiön osakkeenomistajia panostuksestanne yhtiötä kohtaan. Tiedän, että teitä
ohjaa sekä taloudellinen, että maakunnallinen intressi. Toivon, että jatkossakin yhtiö pystyy
löytämään liiketoimintamallit, millä tyydytetään nämä molemmat intressit.

