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EDITA-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.2021-30.6.2022 

 

 

 

Toimitusjohtajan katsaus 

 

Raportointikaudesta 1.1.2021–30.6.2022 muodostui sekä Edita Groupin historian että muutosmatkan 

näkökulmasta hyvin erityinen.   

Joulukuussa 2021 tiedotimme myyvämme Nordic Morning -liiketoiminta-alueen ja kaikki sen yksiköt 

Suomessa ja Ruotsissa ruotsalaiselle H&H Groupille. Yrityskauppa toteutui 31. tammikuuta 2022. 

Uuden konsernin nimeksi valittiin Edita Group, joka kunnioittaa Edita-nimen pitkää historiaa. Tämä 

muutos aloitti jälleen uuden aikakauden konsernissamme. Muutosmatkamme on saanut uuden 

suunnan, ja nyt keskitymme Edita-liiketoimintojemme kehittämiseen ja kasvuun.  

Raportointikautemme aikana myös maailma ympärillämme muuttui. COVID-19-pandemia muutti sekä 

markkinatilannetta että työskentely-ympäristöämme merkittävästi. Venäjän aloittama hyökkäyssota 

Ukrainassa on vaikuttanut kielteisesti talouskasvuun. Edita Groupilla ei ole toimintaa tai omaisuutta 

Ukrainassa tai Venäjällä, joten sodan vaikutus on ollut meihin vain välillinen.  

Haastavista ajoista huolimatta jatkuvat liiketoimintomme menestyivät raportointikaudella taloudellisesti 

hyvin. Edita Prima saavutti kaksinumeroisen kasvun jo toista vuotta peräkkäin, mikä näkyi myös 

parantuneena myyntikatteena ja liikevoittona. Kasvua siivittivät etenkin uudet transaktiotulostamiseen 

liittyvät sopimukset. Lisäksi Edita Prima onnistui solmimaan uusia digitaalisten palvelujen 

asiakassopimuksia, jotka liittyvät asiakasviestinnän hallintaan, vaalipalveluihin sekä digitaaliseen 

aineistonhallintaan. Vuoden 2021 alussa tilanne paperimarkkinoilla alkoi muuttua, ja painopaperin 

kysyntä kasvoi nopeasti. Tämä COVID-pandemian jälkeinen ilmiö johti paperiteollisuudessa vakaviin 

kapasiteettiongelmiin. Sen seurauksena hinnat nousivat odottamattomasti, toimitusajat pitenivät ja 

painopaperista oli jopa pulaa. Paperin hintojen nousu vaikutti myös Edita Priman hintoihin 

raportointikaudella, mikä on vaatinut erilaisia vaikutusta pienentäviä toimenpiteitä.  

Tietoturva on tänä päivänä erottamaton osa yritysten liiketoimintaprosesseja. Edita Prima aloitti 

tietoturvan johtamisjärjestelmän implementoinnin keväällä 2021. Vuoden 2022 alussa järjestelmä 

otettiin päivittäiseen käyttöön ja tavoitteena on saada sille ISO27001-sertifikaatti. Tämä tärkeä 

kehitysaskel vahvistaa kykyämme tarjota asiakkaillemme korkealaatuisia palveluja.  

Myös Edita Publishingille ja sen oppimisen ja lakitiedon liiketoiminnoille raportointikausi oli onnistunut. 

Kauden aikana toiminnan keskiössä on ollut näiden kahden ydinliiketoiminta-alueen strategisten 

kyvykkyyksien vahvistaminen.   

Maailmanlaajuinen COVID-19-pandemia kiihdytti oppimateriaalien digitalisaatiota Suomessa. Tämä 

yhdessä maksuttoman toisen asteen kanssa johti siihen, että useimmat lukiot siirtyivät käyttämään 

digitaalisia materiaaleja. Iloksemme saatoimme todeta, että odotuksemme lukion uudistuneen 

opetussuunnitelman mukaisten oppimateriaalien myynnistä toteutuivat raportointikaudella. Ylipäätään 

kaikkien oppimateriaalien myynti ylitti odotuksemme etenkin vuonna 2021. Edita Publishing on tehnyt 

myös strategisen investointipäätöksen lähteä mukaan alakoulujen oppimateriaalimarkkinaan ja 

aloittanut tarvittavien resurssien hankkimisen ja osaamisen rakentamisen. Liiketoiminnan 

laajentaminen uudelle markkinalle etenee suunnitellusti.  

Lakitietoon keskittyvä liiketoimintamme tarjoaa lakitiedon verkkopalveluja, kirjoja ja koulutuksia 

juristeille ja muille lakitietoa työssään tarvitseville asiantuntijoille. Lakitietopalvelujemme ytimen 



muodostaa Edilex, joka jatkoi vuosittaista kasvuaan. Toimme markkinoille uusia ja uudistimme 

olemassa olevia digitaalisia palveluja raportointikaudella.  

Edita Publishing on tuottanut oikeusministeriön maksutonta Finlex-verkkopalvelua 1990-lopulta alkaen. 

Raportointikaudella oikeusrekisterikeskus avasi tarjouskilpailun Finlexin uudesta versiosta ja siihen 

liittyvistä palveluista. Raportointikauden jälkeen syyskuussa 2022 julkistettiin meidän kannaltamme 

myönteinen hankintapäätös: Edita Publishing voitti tarjouskilpailun.  

Nordic Morning -liiketoiminta-alueen myynnin jälkeen konsernimme on pienentynyt noin 200 työntekijän 

yritykseksi, jolla on kaksi toimipistettä Suomessa. Koska COVID-19-pandemian vaikutusten 

pieneneminen on tehnyt kasvokkain työskentelyn mahdolliseksi, otimme maaliskuussa 2022 käyttöön 

hybridityöskentelymallin.  

Osana organisaatiokulttuurimme muutosta toteutimme maaliskuussa 2022 henkilöstökyselyn. 

Haluamme seurata kehittymistämme ja kerätä arvokasta tietoa muutosmatkamme tueksi. Kyselyn 

tulokset olivat erittäin hyvät ja jopa parantuneet verrattuna edelliseen, vuonna 2020 toteutettuun 

kyselyyn, kun tarkastellaan toimintaperiaatteidemme onnistumista. Parhaat arviot sai 

toimintaperiaatteemme “Luotamme ja arvostamme”. Nopeasti muuttuvassa maailmassa ja ison 

organisaatiomuutoksen keskellä tämä on erinomainen tulos.   

Haluan omasta puolestani osoittaa luottamukseni ja arvostukseni kiittämällä kaikkia tiimejämme 

vahvasta sitoutumisesta ja erinomaisista suorituksista, jotka auttavat kasvattamaan liiketoimintaamme. 

Lämmin kiitos myös kaikkien niiden kehitysprojektien toteuttamisesta, joita muutosmatkamme 

onnistuminen on vaatinut. 

 

  



Taloudellinen kehitys vuosina 2021-2022 
 

• Konsernin emoyhtiö Edita Group Oyj myi Nordic Morning Finland Oy:n ja Nordic Morning 
Group Sweden AB:n koko osakekannan ruotsalaiselle H&H Groupille tammikuussa 2022. 
Samalla Nordic Morning Group Sweden AB:n omistamat ruotsalaiset yhtiöt Nordic Morning 
Sweden AB ja Mods Graphic Studio AB siirtyivät uudelle omistajalle. Myytyjen yhtiöiden 
tuloslaskelma ja tase on yhdistelty konsernitilinpäätökseen myyntihetkeen 31.1.2022 asti. 
Kaupan jälkeen Edita-konserni ja sen emoyhtiö Edita Group Oyj vaihtoivat nimensä 
aikaisempien nimien ollessa Nordic Morning -konserni ja Nordic Morning Group Oyj. Edita-
konsernin jatkuvat toiminnot muodostuvat emoyhtiön lisäksi Edita Prima Oy:stä ja Edita 
Publishing Oy:stä. Toimintakertomuksessa mainitut liikevaihto- ja tulosluvut koskevat jatkuvia 
toimintoja, jollei muuta mainita. 

• Yhtiön päättynyt tilikausi oli poikkeuksellisesti 18 kuukauden mittainen kattaen ajanjakson 
1.1.2021-30.6.2022. Näin ollen toimintakertomuksen luvut eivät kaikilta osin ole 
vertailukelpoisia vertailuvuoteen 1.1.-31.12.2020. 

• Edita-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 87,3 (44,2) milj. euroa. Edita Priman 
liikevaihto kasvoi merkittävästi tilikaudella. Vertailuvuotta pidemmän tilikauden lisäksi kasvu 
johtui ennen kaikkea uusista asiakassopimuksista. Myös Edita Publishing selviytyi 
haastavassa markkinatilanteessa hyvin. Oppimateriaalien liikevaihto kasvoi lukioiden uuden 
opetussuunnitelman tultua voimaan vuonna 2021. Lakitiedon digitaaliset palvelut kasvoivat 
myös edellisvuoteen verrattuna. 

• Tilikauden yleinen taloudellinen toimintaympäristö oli hyvin poikkeuksellinen. Yleiseen 
markkinatilanteeseen vaikuttivat vuonna 2019 alkanut COVID-19 pandemia, helmikuussa 
2022 alkanut Ukrainan sota, painopaperin merkittävä saatavuushaaste tilikauden 
jälkimmäisellä puoliskolla, sekä vuonna 2021 voimaan tullut lukioiden uusi 
opetussuunnitelma. Lisäksi vuodesta 2021 alkaen toisen asteen opinnot ovat olleet 
Suomessa opiskelijoille maksuttomia oppilaitosten kustantaessa oppimateriaalit. Tämä on 
osaltaan lisännyt digitaalisten oppimateriaalien suhteellista osuutta.  

• COVID-19 pandemia näkyi konsernin toiminnassa suoraan mainospainotuotteiden ja 
suoramainonnan kysynnän vähenemisenä. Pandemian välillisiä vaikutuksia olivat etätöihin ja 
-opiskeluun siirtyminen. Yhteiskunta teki lyhyessä ajassa merkittävän ”digiloikan”. Perinteiset 
paperipohjaiset tuotteet korvautuivat digitaalisilla ratkaisuilla ja tämä muutos jäi ainakin osin 
pysyväksi. 

• Ukrainan sodan ja siihen liittyvien talouspakotteiden vaikutukset lisäsivät yleistä 
epävarmuutta, millä on ollut vaikutusta kysyntään ja materiaalien saatavuuteen. 

• Jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate oli 6,3 (1,5) milj. euroa. 

• Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 0,4 (-1,5) milj. euroa. Tulokseen sisältyneet ei-operatiiviset 
erät olivat yhteensä -1,9 (-0,5) milj. euroa. 

• Oikaistu liikevoitto ennen ei-operatiivisia eriä oli 2,3 (-1,1) milj. euroa. Oikaistu liikevoitto 
kasvoi merkittävästi Edita Prima -liiketoiminta-alueella johtuen pääasiassa uusista 
asiakassopimuksista. Edita Publishingin oikaistu liiketulos pieneni, ennen kaikkea 
liiketoimintaan liittyvästä kausivaihtelusta johtuen. Hallinnon kulut vuositasolla pienenivät 
pääasiassa henkilöstökulujen kehityksen vuoksi. 

• Vertailuvuoden 2020 lukuja on oikaistu pilvipalvelujen konfigurointi- ja räätälöintimenojen 
osalta IAS 38 Aineettomat hyödykkeet -standardin uuden agendapäätöksen vuoksi. IFRS-
tulkintakomitean huhtikuussa 2021 julkistaman agendapäätöksen mukaisesti konsernin ERP-
hankkeeseen liittyviä, aineettomina hyödykkeinä aktivoituja menoja on oikaistu kuluksi 
vertailuvuodelle. Vuoden 2020 tilikauden tulosta on oikaistu -0,8 milj. euroa ja varoja sekä 
omaa pääomaa -1,4 milj. euroa. Muutos on vaikuttanut myös joihinkin tunnuslukuihin sekä 
bruttoinvestointien määrään. 

• Virheellisesti kirjattuja valuttakurssimuutoksia on käsitelty aiempia tilikausia koskevan virheen 
korjauksena. Vuoden 2020 tulosta on oikaistu -0,4 milj. euroa, verosaamisia +0,1 milj. euroa 
ja oman pääoman muuntoeroja +0,5 milj. euroa.   

• Omavaraisuusaste oli 12,6 (30,7) prosenttia tarkastelukauden päättyessä. Omavaraisuuden 
lasku johtui ennen kaikkea Nordic Morning -yrityskaupasta kirjatusta tappiosta. 

• Rahavarat tilikauden lopussa olivat 0,2 (0,3) milj. euroa ja nettovelka 8,5 (11,8) milj. euroa.  
 

 



   

 

 
 
 
Edita-konserni ja muutokset konsernirakenteessa 
 

Edita-konserni koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: 

 

• Edita Prima, jolla toimii Edita Prima Oy. 

• Edita Publishing, jolla toimii Edita Publishing Oy. 
 

Lisäksi konserniin kuuluu emoyhtiö Edita Group Oyj. 

Nordic Morning -liiketoiminta-alueeseen kuuluneet Nordic Morning Finland Oy, Nordic Morning 

Sweden AB ja Mods Graphic Studio AB, sekä Ruotsin alakonsernin hallinnollinen yhtiö Nordic 

Morning Group Sweden AB myytiin tammikuussa 2022. Myydyt yhtiöt on yhdistelty 

konsernitilinpäätökseen niiden myyntihetkeen 31.1.2022 asti. 

 

KONSERNIN AVAINLUVUT (IFRS)

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot T€ 87 261 44 199

vienti ja ulkomaantoiminta, %  0,4 % 0,3 %

Liikevaihto, konserni T€ 120 299 73 920

vienti ja ulkomaantoiminta, % 20,9 % 30,5 %

Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot* T€ 6 338 1 459

% liikevaihdosta 7,3 % 3,3 %

Käyttökate, jatkuvat toiminnot* T€ 4 675 1 000

% liikevaihdosta 5,4 % 2,3 %

Oikaistu liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot* T€ 2 323 -1 060

% liikevaihdosta 2,7 % -2,4 %

Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot* T€ 446 -1 519

% liikevaihdosta  0,5 % -3,4 %

Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot* ** T€ 162 -2 016

% liikevaihdosta  0,2 % -4,6 %

Tilikauden tulos, konserni* ** T€ -11 087 -3 313

Oman pääoman tuotto-%, konserni* ** % -133,3 % -20,7 %

Sijoitetun pääoman tuotto-%, konserni* ** % 14,6 % -8,8 %

Omavaraisuusaste (%), konserni* ** % 12,0 % 30,8 %

Gearing (%), konserni* ** % 328,7 % 84,3 %

Bruttoinvestoinnit, konserni* T€ 2 259 4 155

% liikevaihdosta (konserni)* 1,9 % 5,6 %

Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot 185 193

Tulos/osake (EPS), konserni* ** € -1,85 -0,55

Osinko/osake € 0,00 0,00

Oma pääoma/osake* ** € 0,43 2,34

*vuoden 2020 lukua oikaistu pilvipalvelumenoihin

liittyvän IAS 38 -standardin agendapäätöksen vuoksi

**vuoden 2020 lukua korjattu virheen korjaamisen vuoksi



Konsernin liikevaihto 
 
Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 87,3 (44,2) milj. euroa. Liikevaihto Suomessa oli 86,9 

(44,1) milj. euroa. Liikevaihto muissa EU-maissa oli 0,3 (0,1) milj. euroa ja vienti EU-maiden 

ulkopuolelle oli 0,1 (0,0) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen liikevaihdosta lähes 100 prosenttia tuli 

Suomesta tilikaudella ja vertailuvuonna. Edita Prima -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 

merkittävästi uusien asiakassopimusten ansiosta. Myös Edita Publishing -liiketoiminta-alueen 

liikevaihto kasvoi. Lukion uusi opetussuunnitelma kasvatti oppimateriaalien myyntiä, ja myös 

digitaaliset lakitiedon palvelut kasvoivat. Lopetettujen toimintojen liikevaihto 1.1.2021-31.1.2022 oli 

33,0 milj. euroa (vuonna 2020 29,7 milj. euroa). Koko konsernin liikevaihto oli 120,3 (73,9) milj. euroa. 

Lopetettujen toimintojen tulos esitetään tuloslaskelmalla yhdellä rivillä ennen tilikauden voittoa 

(tappiota). 

 

 

 
 
Edita Publishing -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 19,4 (12,1) milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti 

pidemmän tilikauden lisäksi oppimateriaalien ja lakitiedon digitaalisten palveluiden myynti.  

Edita Prima -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 67,8 (32,1) milj. euroa. Liikevaihto nousi 18 

kuukauden tilikauden lisäksi uusien asiakkuuksien ansiosta. 

 

Ei-operatiiviset erät 

 

Harvinaisiin tai tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin tapahtumiin liittyvät tulot ja menot käsitellään 

ei-operatiivisina erinä. Näitä eriä ovat mm. liiketoimintojen tai omaisuuserien myyntiin, lopettamiseen 

tai ostoon liittyvät tappiot ja voitot, liiketoimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyvät tulot ja menot sekä 

liikearvon ja muiden omaisuuserien alaskirjaukset. Yritysostoihin ja -myynteihin liittyvät transaktiokulut 

ovat myös ei-operatiivisia eriä. Tuloslaskelmassa tuotot on esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa ja 

kulut asiaankuuluvassa kululajissa. Ei-operatiiviset erät on sisällytetty segmenttikohtaisiin 

liiketuloksiin. 

Jatkuvien toimintojen ei-operatiiviset erät -1,9 (-0,5) milj. euroa liittyivät liiketoiminnan 

uudelleenjärjestelyihin, yritysmyynnin transaktiokuluihin, lakikuluihin ja käyttöoikeusomaisuuden 

alaskirjaukseen. Lopetettujen toimintojen ei-operatiiviset erät olivat -0,2 (-2,5) milj. euroa ja liittyivät 

uudelleenjärjestelyihin ja vertailuvuonna myös liikearvon alaskirjaukseen. Koko konsernin ei-

operatiiviset erät olivat -2,1 (-3,0) milj. euroa. 

 

Liikevaihto (EUR 1000) 

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

Jatkuvat toiminnot

Edita Publishing 19 397 12 138

Edita Prima 67 817 32 128

Sisäinen liikevaihto ja muu toiminta 47 -66

Jatkuvat toiminnot yhteensä 87 261 44 199



 

 
Konsernin liiketulos 
 

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 0,4 (tappio -1,5) milj. euroa. Tulokseen sisältyi ei-

operatiivisia kuluja yhteensä -1,9 (-0,5) milj. euroa. Jatkuvien toimintojen oikaistu liikevoitto ilman ei-

operatiivisia eriä oli 2,3 (-1,1) milj. euroa. Lopetettujen toimintojen oikaistu liikevoitto oli 1,6 (1,0) milj. 

euroa ja liikevoitto 1,4 (-1,6) milj. euroa, ja koko konsernin oikaistu liikevoitto 4,0 (-0,1) milj. euroa 

sekä liikevoitto 1,9 (-3,1) milj. euroa. Lopetettujen toimintojen tulos esitetään tuloslaskelmalla yhdellä 

rivillä ennen tilikauden voittoa (tappiota). 

 

 

 

Edita Publishing -liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 1,9 (2,2) milj. euroa. Liikevoittoa pienensi 

erityisesti oppimateriaaleihin liittyvä kausivaihtelu, koska tavallista pidempään tilikauteen sisältyi vain 

yksi vuosipuolisko, johon suurin osa myynnistä keskittyy.  

Edita Prima -liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 4,5 (1,1) milj. euroa. Liikevoittoa kasvattivat pidemmän 

tilikauden lisäksi erityisesti uudet asiakassopimukset.  

Muuhun jatkuvaan toimintaan kuuluu konsernihallinto, jonka liiketappio oli -4,8 (-3,6) milj. euroa. 

Jatkuvien ja lopetettujen toimintojen väliset eliminoinnit olivat -1,1 (-1,2) milj. euroa. Muun toiminnan 

tulos muodostuu pääasiassa konsernihallinnon kuluista. Vuositasolla tappio pieneni johtuen 

pääasiassa henkilöstökulujen pienenemisestä.  

 

Omavaraisuus ja rahoitus 
 

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 2,8 (4,6) milj. euroa. Rahavaroja käytettiin investointeihin 1,5 

(2,7) milj. euroa. Vuokrasopimusvelkojen takaisinmaksut olivat 2,9 (2,2) milj. euroa. Cash pool -

järjestelyn alaiset pankkilainat kasvoivat 0,3 (1,2) milj. euroa. Muiden pankkilainojen nostot ja 

takaisinmaksut yhteensä olivat 0,0 (-0,8) milj. euroa. Konsernin rahavarat olivat tilikauden lopussa 0,2 

(0,3) milj. euroa. 

Ei-operatiiviset erät (EUR 1000) 

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

Jatkuvat toiminnot

Edita Publishing -125 -48

Edita Prima 0 -211

Muu toiminta -1 752 -200

Jatkuvat toiminnot yhteensä -1 877 -459

Liikevoitto/-tappio (EUR 1000) 

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

Jatkuvat toiminnot

Edita Publishing 1 886 2 158

Edita Prima 4 502 1 146

Muu toiminta ja sisäiset erät* -5 942 -4 823

Jatkuvat toiminnot yhteensä 446 -1 519

Liikevoitto-%, jatkuvat toiminnot 0,5 % -3,4 %

* vuoden 2020 lukua oikaistu pilvipalvelumenoihin

liittyvän IAS 38 -standardin agendapäätöksen vuoksi



Konsernin omavaraisuusaste oli 12,0 (30,8) prosenttia. Omavaraisuusaste pieneni yrityskaupasta 

konsernille syntyneen tappion johdosta. 

 

 

 
Konsernin emoyhtiö 
 

Konsernin emoyhtiö Edita Group Oyj:n liikevaihto oli 5,6 (3,8) milj. euroa ja tilikauden tulos -26,0 (-5,7) 

milj. euroa. Emoyhtiön taseen loppusumma oli 29,5 (61,1) milj. euroa. 

 

Investoinnit 
 

Konsernin bruttoinvestoinnit ilman emoyhtiön aineettomina hyödykkeinä aktivoimia pilvipalvelumenoja 

olivat 2,3 (4,2) milj. euroa. Emoyhtiön bruttoinvestoinnit olivat 0,0 (1,1) milj. euroa.  

 
Henkilöstö 
 
Konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 185 (193) henkilöä 

kokoaikaisiksi muutettuna. Emoyhtiön henkilöstön määrä oli keskimäärin 21 (23) henkilöä. Jatkuvien 

toimintojen henkilöstön määrässä ei tapahtunut merkittävää muutosta.  

Lopetettujen toimintojen kokoaikaisiksi muutettu keskimääräinen henkilöstön määrä oli 157 ajalla 

1.1.2021-31.1.2022. Vertailuvuonna 2020 luku oli 180. Toimintojen myyntihetkellä 31.1.2022 

henkilöstön määrä oli 162.  

Jatkuvien toimintojen koko henkilöstö työskenteli Suomessa tilikaudella ja vertailuvuonna. 

Lopetettujen toimintojen henkilöstöstä Suomessa työskenteli 15 (18) prosenttia ja Ruotsissa 85 (82) 

prosenttia. 

 

 

 

 

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

Oman pääoman tuotto %, konserni* -133,3 % -20,7 %

Omavaraisuusaste %, konserni* 12,0 % 30,8 %

*vuoden 2020 lukua oikaistu pilvipalvelumenoihin

liittyvän IAS 38 -standardin agendapäätöksen ja virheen

korjaamisen vuoksi

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna
1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020 Muutos

Jatkuvat toiminnot

Edita Publishing 82 83 -1,2 %

Edita Prima 82 87 -5,7 %

Muut toiminnot 21 23 -8,7 %

Jatkuvat toiminnot yhteensä 185 193 -4,1 %

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut (EUR 1000), 

jatkuvat toiminnot 20 320 12 557 61,8 %



Palkitseminen 
 

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä 

kuukausittaisesta rahapalkasta, tavanomaisista luontoiseduista ja vuosittain päätettävien 

tulospalkkiokriteerien perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta. Edita Group Oyj:ssä ei ole käytössä 

osakepalkitsemisjärjestelmiä tai osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. 

Edita Group Oyj:n hallitus päättää toimitusjohtajan ja suoraan toimitusjohtajalle raportoivien johtajien 

toimisuhteen ehdoista. Hallitus asettaa vuosittain sekä käytössä olevien tulospalkkioiden maksamisen 

edellytyksenä olevat tavoitteet käyttäen perusteena talousarviota ja toimintasuunnitelmaa että päättää 

toimitusjohtajan ja hänelle raportoivien johtajien palkitsemisesta. Muiden kuin toimitusjohtajan ja 

liiketoiminta-alueiden johtoryhmien jäsenten osalta hallitus päättää palkitsemisen periaatteista. 

Kalenterivuonna 2021 oli voimassa avainhenkilöiden kannusteohjelma, jossa toimitusjohtaja oli 

oikeutettu tulospalkkioon, joka on suuruudeltaan enintään 100 prosenttia ennakonpidätyksenalaisesta 

vuosiansiosta. Muut kannustejärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt olivat oikeutettuja tulospalkkioon, 

joka on suuruudeltaan enintään 60 % – 80 % prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta vuosiansiosta. 

Myös kalenterivuonna 2022 on voimassa avainhenkilöiden kannusteohjelma, johon ei 

tilinpäätöshetkeen mennessä ollut kertynyt tulospalkkoita. Tilikaudella oli voimassa myös muita 

kannusteohjelmia. Yhteensä näihin ohjelmiin kertyi n. 360 tuhatta euroa tulospalkkioita 

toimitusjohtajalle ja muulle konsernin johtoryhmälle. Vertailuvuonna 2020 johdon kannusteohjelmaan 

ei kertynyt tulospalkkioita.  

Emoyhtiön toimitusjohtajan sopimuksen mukainen eläkeikä on yleisten lakien mukainen. 

 
Riskit ja riskienhallinta 
 

Edita-konsernin merkittävät riskit liittyvät yleisen taloudellisen tilanteen kehitykseen, markkinoinnin ja 
viestinnän rakenteelliseen muutokseen, ja liiketoiminnan riskeihin. Vuosina 2020-2022 merkittäviä 
riskejä on liittynyt myös COVID-19-pandemiaan ja sen liiketoimintavaikutuksiin. Vuonna 2022 
Ukrainan sota sekä painomateriaalien merkittävä saatavuushaaste ovat vaikuttaneet yleiseen 
markkinatilanteeseen ja liiketoiminnan riskeihin. Konsernin riskejä arvioidaan säännöllisesti osana 
toiminnan suunnittelua ja raportointia.  
 
Avain liiketoiminnan kasvuun liittyy kykyyn houkutella ja pitää parhaat lahjakkuudet konsernin 
palveluksessa. Edita-konsernin liiketoiminnan kannalta tämä on kriittistä, koska liiketoiminta on 
vahvasti henkilösidonnaista. Kyvykkyyksien hankkiminen, pitäminen ja kehittäminen ovat erityisiä 
painopistealueita konsernin strategiassa. 
 
Konsernin omavaraisuuden ja rahavarojen pysyminen hyvällä tasolla edellyttävät liiketoiminnan 
kannattavuuden parantamista ja käyttöpääoman hallinnan tehostamista edelleen.  
 
Nordic Morning -liiketoiminta-alueen myynnin jälkeen konsernissa ei ole enää merkittävää 

valuuttariskiä. Tilivuoden aikana ei tehty valuuttasuojauksia transaktio- tai translaatioposition osalta. 

Likviditeettiriskejä hallitaan konsernitason rahoitusjärjestelyillä. Niillä pyritään varmistamaan se, että 

konsernin yrityksillä on koko ajan käytettävissään riittävästi likvidejä varoja liiketoiminnan 

kausivaihteluista huolimatta. Tarvittaessa vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyviä riskejä suojataan. 

Konsernin viimeisin suojausjärjestely päättyi vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, kun siihen 

liittyvän pankkilainan viimeinen maksuerä suoritettiin.  

 
Vastuullisuus 
 
Edita-konsernin tavoitteena on tehdä vastuullista liiketoimintaa, joka vaikuttaa myönteisesti 

yhteiskuntaan. Toiminnan keskiössä ovat sidosryhmät, joiden luottamuksen säilyttäminen on Edita-

konsernille tärkeää ja joille halutaan tuottaa arvoa.  



Edita-konsernin vastuullisuuden perustan muodostavat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu sekä 

hyvä hallintotapa. Taloudellinen vastuu, kasvu ja kannattava liiketoiminta ovat osa vastuullisuutta ja 

edellytys vastuullisen liiketoiminnan tekemiselle. Edita-konserni raportoi vastuullisuustoimenpiteistään 

osana vuosikertomustaan.    

Edita-konserni noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa. Sen tavoitteena on toimia rehellisesti, 

läpinäkyvästi ja vastuullisesti kaikissa toiminnoissaan. Konserni noudattaa lain vaatimuksia ja on 

avoin kertoessaan liiketoiminnastaan.  

Konsernin ympäristövastuutoimenpiteiden tavoitteena on vähentää sekä sen omaa että sen 

asiakkaiden ympäristövaikutuksia investoimalla kestävää kehitystä edustaviin toimintoihin ja 

palveluihin. Tuotantolaitoksessamme tehdään systemaattista ja jatkuvaa työtä ympäristövastuun 

kehittämiseksi. Hiilijalanjäljen pienentämiseksi konsernissa on siirrytty käyttämään uusiutuvista 

energialähteistä tuotettua sähköä. Konserni on raportoinut toimintansa hiilijalanjäljen jo yli kymmenen 

vuoden ajan.  

Edita-konserni on sitoutunut rakentamaan kasvuun tähtäävään organisaatiokulttuuria, joka tarjoaa 

henkilöstölle mahdollisuuksia oppia ja kehittää kykyjään ja joka mahdollistaa sekä inspiroivan 

johtamisen että reilun palkitsemisen. Konsernin päivittäistä työtä ohjaavat eettiset ohjeet, joihin myös 

konsernin palveluntarjoajien odotetaan sitoutuvan.  

Taloudellinen vastuu merkitsee Edita-konsernissa pyrkimystä kannattavaan liiketoimintaan. Konsernin 

tavoitteena on luotettava ja pitkäaikainen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Konsernille keskeisiä 

sidosryhmiä ovat henkilöstö, asiakkaat, palveluiden ja tavaroiden toimittajat, rahoittajat, julkinen 

sektori yleisesti sekä emoyhtiön valtio-omistaja. Konsernin sisäinen valvonta ja säännöllinen 

riskinarviointi auttavat reagoimaan ja hallitsemaan riskejä. Verojalanjälki raportoidaan vuosittain 

osana taloudellista vastuuta.  

 

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastajat 

 

Varsinainen yhtiökokous 11.3.2021 päätti, että Edita Group Oyj:n hallituksessa jatkavat Jukka Ruuska 

(pj.), Mervi Airaksinen (vpj.), Anne Korkiakoski ja Jani Engberg. Uusina hallituksen jäseninä aloittivat 

Jukka Ohtola ja Niko Korte. Hallituksesta jäivät pois Ingrid Jonasson Blank ja Maija Standberg. 

Ylimääräinen yhtiökokous 3.12.2021 päätti, että Sinikka Mustakari ja Anu Kankkunen aloittavat 

hallituksen jäseninä. Jukka Ohtola jäi pois hallituksesta. 

Edita-konsernin toimitusjohtajana toimi Anne Årneby 31.1.2022 asti. Kristiina Kujala on toiminut 

väliaikaisena toimitusjohtajana 1.2.2022 lähtien. 

Tilintarkastajaksi varsinainen yhtiökokous valitsi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. 

Päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Ari Eskelinen. 

 
Näkymät loppuvuodelle 2022 ja vuodelle 2023 
 

Ukrainan sodasta ja COVID-19 pandemiasta johtuvan maailmantalouden epävarmuuden odotetaan 

jatkuvan. Edita Publishing -liiketoiminta-alueen liikevaihdosta yli puolet tulee digitaalisista palveluista, 

ja osuuden odotetaan kasvavan markkinan  muutoksen myötä. Edita Prima -liiketoiminta-alueella 

markkinatilanne on haasteellinen. Painetun viestinnän käyttö tulee edelleen pienenemään ja samalla 

hintakilpailu kovenee. Yhtiö on varautunut muutokseen vähentämällä omaa kapasiteettiaan 

pienenevissä tuotekategorioissa ja panostamalla uusiin palveluihin ja teknologioihin. 

 



Pitkällä aikavälillä digitaalisen markkinan kasvun uskotaan tuovan konsernille uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia. Konsernissa jatketaan liiketoimintojen sekä tuotteiden ja palveluiden 

kehittämistä vastaamaan asiakkaiden jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin.  

 
Yhtiön osakkeet 
 

Yhtiöllä on yksi osakesarja, eikä osakkeiden välillä ole siten äänivaltaeroja. Yhdellä osakkeella on yksi 

ääni. Yhtiön osakkeet eivät kuulu arvo-osuusjärjestelmään. Kaikki liikkeeseen lasketut osakkeet on 

maksettu täysimääräisesti. Osakkeiden lukumäärä on ollut 6.000.000 kappaletta sekä tilikauden 

aikana että vertailuvuoden aikana. 

 
Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä 
 

Edita Group Oyj:n oma pääoma oli tarkastelukauden lopussa 7.652.114,30 euroa. Yhtiön 

jakokelpoiset varat olivat 7.572.114,30 euroa, joista tilikauden tulos oli -25.991.422,29 euroa. 

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden tulos siirretään kertyneiden voittovarojen 

tilille, ja että osinkoa ei jaeta. 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia 

muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

IFRS IFRS IFRS

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

1.1.2019-

31.12.2019

Liikevaihto, jatkuvat toiminnot T€ 87 261 44 199 41 520

vienti ja ulkomaantoiminta, % 0,4 % 0,3 % 0,2 %

Liikevaihto, konserni T€ 120 299 73 920 77 550

vienti ja ulkomaantoiminta, % 20,9 % 30,5 % 34,1 %

Oikaistu käyttökate, jatkuvat toiminnot* T€ 6 338 1 459 3 475

% liikevaihdosta 7,3 % 3,3 % 8,4 %

Käyttökate, jatkuvat toiminnot* T€ 4 675 1 000 3 234

% liikevaihdosta 5,4 % 2,3 % 7,8 %

Oikaistu liikevoitto/-tappio, jatk. Toiminnot* T€ 2 323 -1 060 762

% liikevaihdosta 2,7 % -2,4 % 1,8 %

Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot* T€ 446 -1 519 521

% liikevaihdosta  0,5 % -3,4 % 1,3 %

Tulos ennen veroja, jatkuvat toiminnot* *** T€ 162 -2 016 267

% liikevaihdosta  0,2 % -4,6 % 0,6 %

Tilikauden tulos, konserni* *** T€ -11 087 -3 313 254

Oman pääoman tuotto-%, konserni* *** % -133,3 % -20,7 % 1,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto-%, konserni* *** % 14,6 % -8,8 % 2,0 %

Omavaraisuusaste (%), konserni* *** % 12,0 % 30,8 % 38,6 %

Gearing (%), konserni* *** % 328,7 % 84,3 % 62,6 %

Bruttoinvestoinnit** T€ 2 259 4 155 938

% liikevaihdosta (konserni) 1,9 % 5,6 % 1,2 %

Henkilöstö keskimäärin, jatkuvat toiminnot 185 193 201

Tulos/osake (EPS), konserni* *** € -1,85 -0,55 0,04

Osinko/osake € 0,00 0,00 0,33

Oma pääoma/osake* *** € 0,4 2,3 3,0

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 6 000 000 6 000 000 6 000 000

*vuoden 2020 lukua oikaistu pilvipalvelumenoihin

liittyvän IAS 38 -standardin agendapäätöksen vuoksi

**ilman emoyhtiön aktivoimia pilvipalvelumenoja 2019-2022

***vuoden 2020 lukua korjattu virheen korjaamisen vuoksi



 

 

  

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Käyttökate Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset

Liikevoitto Tulos ennen veroja ja rahoituseriä

Oikaistu käyttökate/liikevoitto Käyttökate/liikevoitto ennen ei-operatiivisia eriä

Yhtiökokouksen vahvistama osinko osaketta kohden. Viimeisen

vuoden osalta hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osingon määrästä

 

Bruttoinvestoinnit, EUR Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden lisäys

Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma 

Taseen loppusumma - saadut ennakot

Oman pääoman tuotto, % (ROE)
Tilikauden tulos

Oma pääoma (keskimäärin tilikauden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROI)
Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos

Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä

Nettovelkaantumisaste, % (gearing)
Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset

Oma pääoma

Oma pääoma/osake, EUR
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko/osake, EUR



 

 

 

 

 

 

Konsernin tuloslaskelma (IFRS) (EUR 1000)

Liite

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

JATKUVAT TOIMINNOT

LIIKEVAIHTO 3,6 87 261 44 199

Liiketoiminnan muut tuotot 7 1 482 1 148

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 49 -201

Valmistus omaan käyttöön 0 48

Materiaalit ja palvelut 8 -45 645 -20 079

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 9 -20 320 -12 557

Poistot 10 -4 015 -2 519

Arvonalentumiset 10 -214 0

Liiketoiminnan muut kulut 11 -18 153 -11 558

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 446 -1 519

Rahoitustuotot 13 208 8

Rahoituskulut 14 -491 -504

VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA 162 -2 016

Tuloverot 16 -376 256

TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA -214 -1 760

LOPETETUT TOIMINNOT

Tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen 4 -10 873 -1 553

TILIKAUDEN TAPPIO -11 087 -3 313

 

Jakautuminen

Emoyrityksen omistajille, jatkuvat toiminnot -214 -1 760

Emoyrityksen omistajille, konserni -11 087 -3 313

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta tappiosta

laskettu osakekohtainen tulos:

osakekohtainen tulos (euroa), jatkuvat toiminnot -0,04 -0,29

osakekohtainen tulos (euroa), konserni -1,85 -0,55



 

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) (EUR 1000)

Liite

1.1.2021-

30.6.2022

1.1.2020-

31.12.2020

TILIKAUDEN TAPPIO -11 087 -3 313

Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi

Muuntoerot 15 0 122

Erät, jotka on siirretty tulosvaikutteiseksi

Muuntoerot 15 -393 0

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -11 480 -3 191

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

Emoyrityksen omistajille -11 480 -3 191



 

 

 

 

  

Konsernitase (IFRS) (EUR 1000)

VARAT Liite 30.06.2022 31.12.2020

PITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 17 10 444 15 447

Liikearvo 18 0 13 426

Muut aineettomat hyödykkeet 18 1 144 1 093

Muut pitkäaikaiset varat 300 300

Muut rahoitusvarat 20 0 26

Laskennalliset verosaamiset 21 363 478

12 251 30 770

LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 22 2 195 1 316

Myyntisaamiset ja muut saamiset 23 7 143 14 682

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 173 348

Muut lyhytaikaiset rahoitusvarat 18 0 0

Rahavarat 24 209 283

9 721 16 629

Varat yhteensä 21 973 47 399

OMA PÄÄOMA JA VELAT Liite 30.06.2022 31.12.2020

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 80 6 000

Ylikurssirahasto 0 25 870

Muuntoerot 0 393

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 572 0

Kertyneet voittovarat -5 077 -18 208

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 25 2 575 14 054

VELAT

Pitkäaikaiset velat

Rahoitusvelat 27 4 077 6 575

Pitkäaikaiset varaukset 26 1 62

4 078 6 637

Lyhytaikaiset velat

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 27 4 596 5 555

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 28 10 604 21 109

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 120 44

15 320 26 708

Velat yhteensä 19 398 33 345

Oma pääoma ja velat yhteensä 21 973 47 399



     

 

 

 

 

  

Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) (EUR 1000)

Liite

1.1.2021 - 

30.6.2022

1.1.2020 - 

31.12.2020

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos* -11 087 -3 313

Oikaisut 18 481 6 175

Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa* 31 5 527 5 976

Korkokulut ja muut rahoituskulut sekä tappio 12 873 570

liiketoimintojen myynnistä

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot -302 -108

Osinkotuotot 0 -4

Verot* 384 -259

Käyttöpääoman muutokset -4 100 1 870

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos 1 170 -371

Vaihto-omaisuuden muutos -879 90

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos -4 391 2 151

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -484 -288

Saadut korot ja muut rahoitustuotot 6 37

Maksetut verot -48 74

Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 2 769 4 557

Investointien rahavirta

Luovutustulot liiketoiminnoista, luovutetuilla rahavaroilla vähennettynä 1 187 0

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -661 -1 341

Investoinnit aineettomiiin hyödykkeisiin -870 -1 377

Luovutustulot muista sijoituksista 0 103

Saadut osingot 0 4

Investointien nettorahavirta (B) -344 -2 610

Rahoituksen rahavirta

Konsernitililimiitin muutos 277 1 189

Muiden pankkilainojen nostot ja takaisinmaksut 27 0 -750

Vuokrasopimusvelkojen maksut 27 -2 858 -2 214

Rahoituksen nettorahavirta (C) -2 580 -1 775

Rahavarojen muutos (A + B + C) -156 171

Rahavarat tilikauden alussa 283 256

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 82 -144

Rahavarat tilikauden lopussa 24 209 283

*vuoden 2020 lukua oikaistu pilvipalvelumenoihin

liittyvän IAS 38 -standardin agendapäätöksen vuoksi



 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (IFRS) (EUR 1000)

 

Liite-

tieto

Osake-

pääoma

Ylikurssi-

rahasto

Sijoitetun 

vapaan 

oman 

pääoman 

rahasto

Muunto-

erot

Käyvän 

arvon 

rahasto

Kertyneet 

voitto-

varat Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2020 5 6 000 25 870 0 271 54 -14 949 17 246

Laaja tulos

Tilikauden tappio 5 -3 313 -3 313

Muut laajan tuloksen erät

(verovaikutuksella oikaistuna)

Muuntoerot 122 122

Tilikauden laaja tulos yhteensä 122 -3 313 -3 191

Muut erät -54 54 0

Oma pääoma 31.12.2020 5 6 000 25 870 0 393 0 -18 208 14 054

Oma pääoma 1.1.2021 6 000 25 870 0 393 0 -18 208 14 054

Laaja tulos

Tilikauden tappio -11 087 -11 087

Muut laajan tuloksen erät

(verovaikutuksella oikaistuna)

Muuntoerot -393 -393

Tilikauden laaja tulos yhteensä -393 -11 087 -11 480

Osakepääoman ja ylikurssirahaston -5 920 -25 870 7 572 24 217 0

alennus ja siirto sijoitetun vapaan oman

pääoman rahastoon ja voittovaroihin

Oma pääoma 30.6.2022 80 0 7 572 0 0 -5 077 2 575

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma


