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VASTUULLISUUSRAPORTTIMME kertoo pitkäjänteisestä työs-
tämme yhteisten asioiden hoidossa niin taloudellisen, sosiaalisen 
kuin ympäristövastuun näkökulmasta: haluamme tehdä kestäviä 
vastuullisuustekoja tänään paremman tulevaisuuden puolesta. Vas-
tuullisuustyömme tavoitteet pohjautuvat konkreettisiin tekoihin ja 
valintoihin, joissa korostuvat kestävä kehitys ja vahva, kotimainen 
osaaminen.
KOTIMAISUUS on PunaMusta Medialle tärkeä arvotekijä. Olemme 
kotimaisuuden ja kotimaisen työn vahva puolestapuhuja: käytössäm-
me on Avainlippu-merkki osoituksena siitä, että työ on tehty täällä 
Suomessa yhteisesti sovittujen periaatteiden, lakien ja asetusten 
pohjalta. 
Kotimaasta ostetun työn arvoketju on merkittävä niin kansantalou-
den kuin koko maan hyvinvoinnin kannalta. Ostamalla työtä kotimai-
selta toimijalta, ostetaan samalla työtä koko Suomeen. Kotimaisen 
työn hankkiminen lisää työpaikkoja ja antaa meille mahdollisuuden 
vaikuttaa ympäröivän yhteiskunnan ja sen palvelujen rakentamiseen 
vastuullisesti. 
TALOUDELLISEN VASTUUN näkökulmasta kannattava liiketoiminta 
on kestävän kehityksen perusta sekä osa tavoitteellista tekemistä 
ja johtamista. Menestyminen, hyvä taloudellinen asema, tehokkaat 
prosessit ja yksiköt sekä ympäristöä säästävät toimintatavat ovat 
keskeisessä roolissa jo pelkästään strategian näkökulmasta. Me-
nestyvät yritykset voivat uudistaa nopeammin liiketoimintaansa 
ja toimialan tapaa toimia vastuullisemmin. Haluamme olla ketterä, 
vastuullinen ja luotettava kumppani asiakkaillemme, ja auttaa heitä 
oman liiketoiminnan kehittämisessä kotimaisten tuotteiden ja palve-
lujen avulla.
YMPÄRISTÖVASTUUN OSALTA haluamme edistää kiertotaloutta 
säästämällä luonnonvaroja ja hyödyntämällä materiaalit ja raaka-ai-

neet mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteenamme on, että hukkaa 
ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja jäljelle jäävä jäte voidaan 
kierrättää uusiksi tuotteiksi. Tästä esimerkkeinä ovat muun muassa 
energian, jätepaperin ja kemikaalien vähentäminen sekä muovinkerä-
yksen tehostaminen. 
OLEMME SITOUTUNEET vähentämään hiilijalanjälkemme 20 prosen-
tilla vuoteen 2025 mennessä. Kehityskohteenamme on myös hiili-
neutraaliuden lisääminen erityisesti painotuotannossamme. Ympä-
ristöasioitamme johdetaan järjestelmällisesti jatkuvan parantamisen 
periaatteen mukaisesti.
SOSIAALISEN VASTUUN pohjana on asiakkaamme, henkilöstömme 
ja kumppanimme sekä kaikki sidosryhmämme. Paikallinen perheyh-
tiöomistajuus on meille tärkeä ja vakaa taustavoima toimialojemme 
kehitysprosesseissa osana kokonaisvaltaista vastuullisuustyötä. 
Sosiaalisessa vastuussa yhteisöllisyyden merkitys digiajassa ko-
rostuu ja PunaMusta Median strategisena tahtotilana on luoda mo-
niosaamiseen perustuva, kehittyvä yhteisö, joka tarjoaa kasvupaik-
koja uusille osaajille sekä vahvistaa kotimaisen paino- ja media-alan 
kehittymistä sekä suomalaisen design- ja teknologiaosaamisen jat-
kuvuutta toimialoillaan. 
VASTUULLISUUS ON MEILLE strateginen kivijalka, jonka varaan on 
mahdollisuus rakentaa kestävää ja kehittyvää liiketoimintaa. Haluam-
me olla alamme suunnannäyttäjä ja edelläkävijä myös vastuullisuu-
dessa. Kehitys ja eteenpäinmeno vastuullisuustyössämme on jatku-
vaa – vastuullisuus kuuluu meille kaikille.

Raimo Puustinen
toimitusjohtaja
PunaMusta Media Oyj

PAREMMAN  
TULEVAISUUDEN  

PUOLESTA

PunaMusta Media Oyj on paino- ja lehtiliiketoimintaan erikoistunut kotimainen pal-
velu- ja tuoteosaaja. PunaMusta Median strategian ydin pohjautuu visioon vastuul-
lisesta, menestyvästä ja yhteisöllisestä konsernista, joka huomioi digiajan tuomat 

muutokset, tehokkaan toiminnan sekä vastuullisuuden yhtiön päätoimialoilla. 
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PunaMusta Media Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat paino- ja viestintäalan konser-
nin, jonka päätoimipaikkana on Joensuu. Konserni on osa Laakkonen Yhtiöitä. Puna-
Musta Media Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja se kuuluu Kulutus-
palvelut-toimialaluokkaan. Konserni on kotimaisen media- ja graafisen alan vastuulli-

nen toimija, jonka palveluksessa on 651 alan ammattilaista toimintapaikkakunnillaan.

KONSERNIN PAINOTOIMIALAAN kuulu-
vat PunaMusta Oy, Forssan Kirjapaino Oy ja  
Hämeen Kirjapaino Oy. Yhtiöiden osaamista 
ovat niin markkinoinnin digiportaalit sekä 
yritysnäkyvyyden ja painoalan tuotteet 
aina aikakaus- ja sanomalehtipainamisesta 
digiprinttiin, suurkuviin ja mainospainotuot-
teisiin. Painotoimialaan kuuluu myös media-
logistiikan palvelut, jotka sisältävät printin ja 
sähköisen median sisällöntuotannon, graa-
fisen osaamisen sekä mainos- ja lehtituot-
teiden suunnittelupalvelut. Painotoimialan 
palveluita täydentää Hämeen Kirjapainon 
tytäryhtiö Smart Files Oy, joka tarjoaa koko-
naisvaltaisia palveluja markkinoinnin ja vies-
tinnän tehostamiseen ja kehittämiseen.
PAINOTOIMIALA TARJOAA asiakkaille rat-
kaisukeskeistä palvelua. Kokonaisuus koos-
tuu laajasta tuote- ja palvelutarjonnasta, 
jota tuotetaan Joensuussa, Oulussa, Tam-
pereella, Forssassa, Helsingissä ja Vantaalla.
Konsernin lehtitoimialaan kuuluvat Karjalais-

ta kustantava Sanomalehti Karjalainen Oy, 
kuutta paikallislehteä kustantavat yhtiöt 
(Keski-Karjalan Kustannus Oy, Lieksan Leh-
ti Oy, Pogostan Sanomat Oy, Ylä-Karjala Oy 
ja Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy) sekä 
kaupunkilehti Karjalan Heiliä kustantava 
Karelia Viestintä Oy. Toimialaa täydentävät 
Iskelmä Rex - ja Radio City Joensuu -radio-
kanavat, jotka ovat osa Sanomalehti Karja-
lainen Oy:tä.  
VUONNA 1874 PERUSTETTU Karjalainen 
on maan kolmanneksi vanhin suomenkieli-
nen sanomalehti. Vuoden 2019 lokakuussa 
145 vuotta täyttäneen Karjalaisen koko-
naistavoitettavuus on 163 000 lukijaa (KTM 
2019), joka on Suomen tilattavista päiväleh-
distä 9. eniten.
Lehtitoimialan kulmakivinä ovat paikallisuus 
ja paikalliset ihmiset, laadukas ja sisällön-
tuotanto ja vahva läsnäolo digitalisoituvas-
sa mediassa.
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PunaMusta Oy

Toimipaikat Joensuu, Oulu,   

Tampere ja Vantaa 

Hämeen Kirjapaino Oy

Toimipaikat Tampere ja Vantaa

Forssan Kirjapaino Oy 

Toimipaikka Forssa

Smart Files Oy

Toimipaikka Tampere

Medialogistiikka

Toimipaikat  Tampere, Vantaa, 

Joensuu ja Nurmes/Lieksa. 

Asiakaspalvelu myös Oulussa.

OSAKKUUSYRITYKSET

Arena Partners Oy

(PunaMusta Media Oyj)

Väli-Suomen Media Oy

(Sanomalehti Karjalainen Oy)

Sanomalehti Karjalainen Oy

Maakuntalehti Karjalainen, Joensuu

Iskelmä Rex ja Radio City Joensuu

Karelia Viestintä Oy

Kaupunkilehti Karjalan Heili, Joensuu

Keski-Karjalan Kustannus Oy

Paikallislehti Parikkalan-Rautjärven Sanomat,  

Parikkala

Lieksan Lehti Oy

Paikallislehti Lieksan Lehti, Lieksa

Pogostan Sanomat Oy

Paikallislehti Pogostan Sanomat, Ilomantsi

Pohjois-Karjalan Paikallislehdet Oy

Paikallislehti Outokummun Seutu, Outokumpu

Paikallislehti Pielisjokiseutu, Eno

Ylä-Karjala Oy

Paikallislehti Ylä-Karjala, Nurmes
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Arvonluonti on tietoista ja tavoitteellista toimintaa sekä arvokkaaksi koetun 
työn tekemistä. PunaMusta Media Oyj on pitkäjänteinen toimija, joka tuotta-
nut arvoa ympäröivälle yhteiskunnalle jo 120 vuoden ajan. Konserni juhlisti 
120-vuotista taivaltaan yhdessä henkilöstönsä kanssa elokuussa 2019.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ tiedostaa yhteiskunnallisen vas-
tuunsa ja pyrkii toiminnallaan edistämään yhteiskunnallisten 
päämäärien toteutumista. PunaMusta Media on sitoutunut 
perheyhtiöomistajuuden pohjalta pitkäjänteiseen arvon ke-
hittämiseen, mikä luo vakaan pohjan konsernin yhteiskunta-
vastuulle. 
MERKITTÄVÄ PANOSTUS syntyy konsernin toiminnan valta-
kunnallisen laajuuden, työllistämisen, verojenmaksun sekä 
materiaalien ja palvelujen ostojen kautta. Konserni hankkii 
koneita, laitteita ja teknologiaa liiketoimintansa eteenpäin-
viemiseen, on erilaisten tilaisuuksien järjestäjä ja eri si-
dosryhmien, kulttuurin sekä urheilun merkittävä tukija niin 
paikallisesti konsernin kotiseudulla Pohjois-Karjalassa kuin 
valtakunnallisesti koko Suomessa.

KOTIMAISTEN PALVELUJEN PUOLESTAPUHUJA

PunaMusta Medialle kotimaisuus on tärkeä arvo. Konserni 
on vahvistanut kotimaisen painotuotannon jatkuvuutta yri-
tysostoilla ja vaikuttamalla alan uudistamiseen modernin 
teknologian avulla. 
Vuonna 2019 konsernissa tehtiin yksi liiketoimintakauppa 

ja yksi yrityskauppa painotoimialalla. Maaliskuussa 2019 
PunaMusta Median tytäryhtiö PunaMusta Oy osti oululaisen 
graafisen tuotannon ja yritysnäkyvyyden lisäämisen pal-
veluihin erikoistuneen Satavision Oy:n print-liiketoiminnan. 
Kaupan myötä PunaMustan suurkuvatuotanto sai lisää uut-
ta osaamista ja näköalapaikan Pohjois-Suomen mainospain-
omarkkinoille. 
Heinäkuussa 2019 PunaMusta Media Oyj osti Tampereella 
ja Vantaalla sijaitsevan Hämeen Kirjapaino Oy:n koko osake-
kannan. Hämeen Kirjapaino on kokenut painoalan ja markki-
nointiviestinnän moniosaaja, jonka palveluihin kuuluu laa-
ja-alaisesti niin paino-, suurkuva-, suoramarkkinointi- kuin 
digiviestinnän ja markkinointilogistiikan palveluja. 
HÄMEEN KIRJAPAINOON kuuluva tytäryhtiö Smart Files Oy 
puolestaan on digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen, joka 
edistää tiedolla johdettua markkinointia. Tehty yrityskauppa 
oli osa PunaMusta Media -konsernin strategista tavoitetta 
kasvaa kotimaan vastuullisimmaksi sekä vahvimmaksi pai-
no- ja yritysnäkyvyyden osaajaksi, joka palvelee asiakkai-
taan kilpailukykyisillä ja tehokkailla markkinointiviestinnän 
digitaalisilla palveluilla.



ARVONLUONTIMALLI

PÄÄOMAT
TALOUDELLINEN PÄÄOMA

Oma ja vieras pääoma, Sijoittaja- ja omistajasuhteet, Kiinteistöt, 
Sijoitukset, Tuotannollinen pääoma, Tuotantolaitoksia viidessä 
kaupungissa, Kokonaisvaltainen, moderni ja energiatehokas 
laite- ja konekapasiteetti painopalveluissa, ICT

AINEETON PÄÄOMA

Brändi- ja mainepääoma, Palvelukehitys ja vahva 
kehityshakuisuus, Vahvat juuret ja yhteisöllisyys, Pitkä kokemus 
lehti- ja painoliiketoiminnasta

INHIMILLINEN PÄÄOMA

Sitoutunut ja osaava henkilöstö, Vahva toimialaosaaminen, 
Investoinnit työhyvinvointiin ja osaamiseen

SOSIAALINEN PÄÄOMA

Asiakassuhteet, Paikallisten ihmisten tuki, Sanomalehtien 
tilaajat ja lukijat, Sidosryhmät ja yhteistyökumppaniverkostot, 
Toimialan vaikuttajaverkostot, Yhdessä tekeminen, Myynti ja 
markkinointi, Viestintä, Asiakaspalvelu, Logistiikkapalvelut

TUOTOKSET
LAATUJOURNALISMI

Sisällöt verkossa, printissä ja radiossa

MAINOKSET JA MARKKINOINTIKAMPANJAT
PAINOTUOTTEET JA PAINOLOGISTIIKKA
DIGITAALINEN PALVELUKOKEMUS
TAPAHTUMAYHTEISTYÖ
TOIMITILOJEN JA KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO
JÄTTEET JA PÄÄSTÖT

Kierrätettävä ja kierrättämätön, Kasvihuonekaasut

VISIOMME
Vastuullinen, menestyvä ja yhteisöllinen PunaMusta Media
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LIIKETOIMINTA
Painopalvelut, Graafiset palvelut, Sisällöt, Digitaaliset 
palvelut, Digitaaliset näytöt, Myynti ja markkinointi, 
Viestintä, Asiakaspalvelu, Logistiikkapalvelut

ASIAKKAAT
Lukijat ja kuuntelijat, kuluttajat, yritykset

STRATEGISET PAINOPISTEET
Kannattavuus, Johtava markkina-asema, Ketterä ja luotettava 
kumppani asiakkailleen, Moniosaamisen kehittäminen ja 
vahvistaminen, Uusien teknologien käyttöönotto

VAIKUTUKSET
LIIKETOIMINNAN VAIKUTUKSET

Informatiivisen ja elämyksellisen sisällön tuottaminen ja 
jakaminen
Yhteisöllisyyden luominen ja vahvistaminen
Asiakkaan liiketoiminnan vahvistaminen markkinoinnin avulla

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

PunaMusta Median Oyj:n liikevaihto  107,4 Meur
Työntekijöiden palkat sivukuluineen  33,0 Meur
Osinkojen tuottaminen   3,1 Meur
Maksetut ja kerätyt verot    10,5 Meur
Investoinnit     11,8 Meur
Yhteistyösopimukset, 
tuet ja lahjoitukset    0,3 Meur

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Yli 650 paino- ja media-alan ammattilaisen työllistäminen ja  
osaamisen kehittäminen
Työhyvinvointiin panostaminen ja  
prosessien kehittäminen

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Kestävää kehitystä edistävät tuotteet ja palvelut
Ympäristön kunnioittaminen ja vaikutusten vähentäminen
PunaMusta Oy:n hiilijalanjäljen vähentäminen 20%:lla vuoteen 
2025 mennessä
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LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN MUKAISILLA veroilla ja maksuilla 
rakennetaan yhteiskuntaa ja sen tuottamia palveluja. Pu-
naMusta Media Oyj:ssä maksettujen ja kerättyjen verojen 
määrä vuonna 2019 oli yhteensä 10,3 miljoonaa euroa. Vero-
jalanjälki vuonna 2019 koostuu ennakonpidätyksistä, arvon-
lisäveroista ja osinkoveroista. Maksamme myös osaltamme 
yhteisöverot, sosiaaliturvamaksut sekä kiinteistöverot.
YRITYSOSTOJEN MYÖTÄ henkilöstömäärämme kasvoi 
vuonna 2019 ja vuoden lopussa työllistimme 651 vakituista 

työntekijää. Konsernin työntekijöiden palkat sivukuluineen 
olivat vuonna 2019 yhteensä 33,0 miljoonaa euroa.
HANKKIMALLA palveluja, koneita ja laitteita sekä mate-
riaaleja vaikutamme yhteiskuntaan ja ostojemme kautta 
työllistämme satoja ihmisiä ympäri Suomea. Kotimaisuus on 
meille tärkeä arvo niin omissa palveluissamme kuin hankin-
noissamme: suosimme kotimaisia tuotteita ja laitamme sitä 
kautta hyvän kiertämään.

Verojalanjälki 
2019 (%)

10,3
miljoonaa

PUNAMUSTA  
MEDIA OYJ:SSÄ 

 MAKSETTUJEN JA  
KERÄTTYJEN VEROJEN  
MÄÄRÄ VUONNA 2019 

OLI YHTEENSÄ

Ennakonpidätykset58%

Osinkoverot3%

Yhteisöverot1%

Kiinteistöverot2%

Sosiaaliturvamaksut2%

58

3
221
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PunaMusta Media Oyj noudattaa läpinäkyvää ja vastuullista 
toimintatapaa läpi yhtiön hallinnon.

PUNAMUSTA MEDIA -KONSERNIN päätöksenteossa ja hal-
linnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiö-
järjestystä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita 
säädöksiä sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa 
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Nasdaq Hel-
sinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Hallinnointikoodin edellyttämä 
selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillise-
nä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä.
PUNAMUSTA MEDIA OYJ TUNTEE roolinsa yhteiskunnassa 
ja on poliittisesti sitoutumaton ja riippumaton toimija me-
dia-alalla. Vastuullinen tapa toimia kulkee läpi koko yhtiön; 
vastuullinen journalismi sekä demokratian ja ihmisoikeuk-
sien tukeminen ovat osa arvomaailmaamme. Toimintamme 
voimavaroja ovat kotimaisuus, paikallisyhteisöjen ja heidän 
tiedonsaantinsa tukeminen, vastuu työnantajana sekä ta-
sa-arvoisuus.
Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa toiminnassamme. 
Vuoden 2020 aikana jatkamme eettisten periaatteiden ke-
hitystyötä ja edistämme vastuullistyötä konsernissa näiden 
periaatteiden osalta. Riskit lahjontaan ja korruptioon voisivat 

liittyä journalistiseen vaikuttamiseen tai hankintaan.  Riskit 
mahdolliseen lahjontaan ja korruptioon nähdään PunaMusta 
Media -konsernissa alhaisiksi.

RISKIENHALLINTA ON OSA  
PÄIVITTÄISTÄ LIIKETOIMINTAA

RISKIENHALLINTA PunaMusta Media -konsernissa on osa 
normaalia, päivittäistä liiketoimintaa ja sisällytetty osaksi 
johtamisjärjestelmää. Riskinä pidetään mitä tahansa tapah-
tumaa, joka vaarantaa yhtiön tavoitteiden toteutumisen tai 
uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. 
Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että konserniyh-
tiöiden toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio 
luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita nou-
datetaan. Tavoitteena on liiketoimintaan liittyvien riskien 
tunnistaminen, arvioiminen ja seuranta.
Yhtiön toimitusjohtaja ja johtoryhmä vastaavat omilla vas-
tuualueillaan esiintyvien riskien kartoittamisesta ja hallin-
nasta. Riskejä on esitelty tämän raportin eri osioissa.

PUNAMUSTA MEDIA OYJ HUOLEHTII kaikessa toiminnas-
saan ihmisoikeuksien noudattamisesta. Syrjintää tai epäta-
sa-arvoista kohtelua ei hyväksytä missään muodossa kon-
sernin toiminnassa. 
PunaMusta Media -konserni edesauttaa lehtiliiketoiminnal-
laan tiedonsaantia alueellisella ja paikallisella tasolla. Olem-
me haja-asutusalueiden vireyden ylläpitäjä, ja näemme myös 

roolimme demokratiassa puolueettoman tiedon välittäjänä 
sekä vallan vahtikoirana toimimisena. Eri ihmisryhmien huo-
mioiminen kuuluu paikallislehtien toimintaan. Juttujen ai-
heissa tilaa saavat niin eri-ikäiset ihmiset, monikulttuurisuus 
ja vähemmistöt. 
IHMISOIKEUSRISKIT PunaMusta Media -konsernin toimin-
nassa arvioidaan mataliksi.

IHMISOIKEUKSIEN PUOLESTA 
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Uudistuminen ja eteenpäinmeno ovat PunaMusta Media -konsernin liiketoiminnan ydin-
asioita. Vahva tahtotila menestyä valituilla markkinoilla tarvitsee energisen henkilöstön, 

joka on mukana uudistamassa ja uudistumassa. On tärkeää katsoa tulevaisuuteen ja huo-
lehtia myös tästä päivästä.  Henkilöstömme on PunaMusta Medialle tärkeä voimavara,  

joka vie uudistuksia eteenpäin vahvalla voimalla. 

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN ON OSA  
STRATEGIAN TOTEUTTAMISTA

HENKILÖSTÖJOHTAMISELLA on suuri merkitys muutostilanteissa 
ja strategian etenemisessä. Valtakunnallisen PunaMusta Media Oyj:n 
toiminnassa on panostettu erityisesti yhteisöllisyyden ja yhdessä te-
kemiseen voimaan. Läsnäolo ja tiivis yhteistyö ovat voimaannuttavia 
asioita, jotka antavat energiaa arkeen. 
Henkilöstöjohtamisen keskeisiä tavoitteita konsernissa ovat työpaik-
kojen säilyttäminen Suomessa. Tämä edellyttää meiltä kannattavuut-
ta ja ammatilliseen osaamiseen panostamista. Kehityskeskustelujen 
kautta tunnistamme kehityskohteita ja tarjoamme henkilöstöllemme 
urakehitysmahdollisuuksia.

Työterveys ja -turvallisuus ovat keskeisessä roolissa henkilöstömme 
hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimisessa. Otamme tasa-arvon 
vakavasti, emmekä hyväksy syrjintää missään muodossa. Mielekäs 
työ, toimiva työyhteisö ja turvallinen työympäristö mahdollistavat työ-
kyvyn ylläpitämisen ja työssäviihtymisen. 
PITKÄT TYÖSUHTEET kertovat siitä, että konserni nähdään luotetta-
vana työnantajana. Avoin vuorovaikutus henkilöstön edustajien kanssa 
kertoo meille tarkan tilannekuvan, kuinka olemme henkilöstötyössäm-
me onnistuneet. Työtyytyväisyyskyselyillä mittaamme työhyvinvointia 
ja niiden pohjalta luomme kehityssuunnitelmia tulevaa varten. Teemme 
tiivistä yhteistyötä ulkoisten sidosryhmien kuten työterveyshuollon ja 
vakuutustoimijoiden kanssa tavoitteenamme tukea henkilöstön työs-
säjaksamista.

31.12.2019 KONSERNISSA

651
työntekijää



TYÖHYVINVOINTI 
EDISTÄÄ  

ELÄMÄNHALLINTAA
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PUNAMUSTA MEDIA -KONSERNI JULKISTI vuonna 2019 
strategiansa, jossa tahtotilana on luoda moniosaamiseen 
perustuva, kehittyvä yhteisö, joka tarjoaa kasvupaikkoja uu-
sille osaajille sekä vahvistaa kotimaisen paino- ja media-alan 
kehittymistä ja suomalaisen design- ja teknologiaosaami-
sen jatkuvuutta toimialoillaan.
STRATEGIALLA ON TÄRKEÄ ROOLI myös työhyvinvoinnissa, 
sillä se suuntaa toimintaa kohti niitä tavoitteita, joilla edis-
tetään työhyvinvoinnin päämääriä: työhyvinvointi syntyy 
turvallisesta, terveellisestä ja tuottavasta työstä tavoit-
teellisesti johdetussa yhteisössä, jossa työ on mielekästä ja 
elämänhallintaa edistävää. 
Vuoden 2019 aikana PunaMusta Mediassa panostettiin eri-

tyisesti toiminnan kehittämiseen yleisillä koulutuksilla, joilla 
vahvistettiin sisäisen digitalisaation etenemistä niin viestin-
nän, eri järjestelmien kuin tietoturvan koulutuksilla henkilös-
tölle. Lisäksi henkilöstön ammatillinen koulutus tehtävittäin 
sekä esimieskoulutukset tukivat kehityspolkua.
PunaMusta Media -konsernissa on kattavat työterveyspal-
velut ja painopisteemme on ennaltaehkäisevässä työssä. 
Käytössämme on muun muassa ePassi-palvelu henkilöstöl-
lömme, jonka avulla tarjoamme henkilöstömme mahdollisuu-
den käyttää työnantajan maksamia hyvinvointi-, liikunta- ja 
kulttuuripalveluja. Vuonna 2019 ePassi-palvelua käytti 83% 
koko henkilöstöstä yhteensä 84 012 eurolla, eli keskimäärin 
148 eurolla henkilöä kohti.

VUONNA 2019 EPASSI-PALVELUA KÄYTTI 

83% 
KOKO HENKILÖSTÖSTÄ YHTEENSÄ  

84 012 EUROLLA, ELI KESKIMÄÄRIN 
148 EUROLLA HENKILÖÄ KOHTI.
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TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSVAARAT ja nii-
hin liittyvät riskit kartoitetaan konsernissa systemaat-
tisesti ja turvallisuutta parannetaan jatkuvasti. Tästä 
konkreettisena tekona on se, että vuoden 2019 aika-
na konserniin nimitettiin työturvallisuuspäällikkö, jon-
ka tehtävä on varmistaa kaikkien konsernin yksiköiden 
työturvallisuuskulttuurien yhteneväisyys ja toiminto-
jen ajantasaisuus niin lakisääteisissä kuin konsernin 
omien tavoitteiden mukaisissa tehtävissä.  

Vuoden 2019 aikana Joensuun yksikössä käynnistet-
tiin työtapaturmien järjestelmällinen tutkinta, joka on 
tarkoitus laajentaa koskemaan kaikkia yksiköitä vuon-
na 2020. 
Lisäksi vuoden 2020 aikana tavoitteenamme on kirja-
ta kaikki läheltä-piti-tilanteet, jotta mahdollisia työta-
paturmia voitaisiin estää ennakolta. Tavoitteenamme 
on myös lisätä vaarojen tunnistamista ja riskien kartoi-
tuksia sekä melu- ja hygieniamittauksia.

TYÖTURVALLISUUSPÄÄLLIKKÖ  
ALOITTI TEHTÄVÄSSÄÄN

Sattuneet työ- ja 
työmatkatapa- 
turmat v. 2019 

TYÖMATKA- 
TAPATURMAT

5 kpl

AIHEUTUNEET  
SAIRAUS- 

LOMAPÄIVÄT

160
päivää

TYÖTAPA- 
TURMAT

37 kpl

HENKILÖSTÖRISKIEN ARVIOINTIA
DIGIAIKA ja teknologioiden nopea kehitys muokkaa-
vat niin paino- kuin lehtitoimialaa, kun ansaintamallit ja 
rakenteet muuttuvat. PunaMusta Media on vastannut 
haasteisiin vahvalla konsernistrategialla, joka näyttää 
suuntaa toiminnan ja osaamisen kehittämisessä. Pa-
nostamme tehokkaisiin prosesseihin ja yksiköihin, vah-
vistamme moniosaamista ja otamme käyttöön uusinta 
teknologiaa tarpeidemme mukaan.
TIETOTURVA ON TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA, kun käsitte-
lemme henkilö- ja asiakastietoja liiketoiminnassamme. 
Tietoturvaloukkausten ja tietojen kalastelun tunnista-
minen sekä nopea reagointi ovat ensiarvoisen tärkeitä 
arkipäivän työssä. Siksi koulutamme henkilöstöämme 
säännöllisesti mm. GDPR-koulutuksilla. Panostamme 
myös ICT:n osaamiseen ja resurssointiin.

TERVEYTEEN JA TYÖTURVALLISUUTEEN liittyvät 
riskit korostuvat painotoimialalla, siksi työsuojelu ja 
vaaratilanteiden ennakointi sekä ennaltaehkäisy ovat 
osa toimintaamme tuotannossa. Toimisto- ja toimi-
tustyössä kuormitustilanteet on myös hyvä tunnistaa 
ennakolta. Panostamalla esimiestyöhön ja laaja-alai-
seen työterveyteen voimme vaikuttaa näiden riskien 
minimoimiseen.
OSAAVAN TYÖVOIMAN saatavuus ja toimialojen kiin-
nostavuus nuorten työntekijöiden kohdalla voivat reali-
soitua riskeinä tulevaisuudessa. Työnantajamielikuvaa 
kehittämällä, oppilaitosyhteistyöllä sekä tarjoamalla 
koulutus- ja harjoittelupaikkoja nuorille varmistamme 
kiinnostavuuden myös jatkossa.
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OSAAMISEN  
KEHITTÄMINEN JA 

KOULUTUS

MULTIPRESS-KOULUTUSTA JÄRJESTETTIIN 
VIIME VUONNA YHTEENSÄ

1028
tuntia
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Osaamisen kehittäminen on osa työhyvinvointia ja strategista etenemis-
tämme. Vahvistamalla moniosaamista ja ottamalla käyttöön uusia teknologioita 

olemme mukana digitaalisessa kehityksessä ja selkeytämme työntekemistä. 
Tehokkaat prosessit lisäävät työn mielekkyyttä ja kasvattavat työviihtyvyyttä.

VIESTINTÄ KUULUU KAIKILLE

VIESTINNÄLLINEN OSAAMINEN ja digitaidot ovat tärkeä 
osa tämän päivän työelämää. PunaMusta Media panosti 
vuonna 2019 konsernin sisäisen digitalisaation ja viestinnän 
kehittämiseen. 
Konsernissa otettiin laaja-alaisesti käyttöön tiimiyhteis-
työn keskuksena toimiva Office 365:n Teams-työkalu, jolla 
vahvistettiin sisäistä vuorovaikutusta kaikissa konsernin 
yksiköissä. Sisäisen koulutuksen avulla lisättiin henkilöstön 
tietoisuutta viestinnän tärkeydestä osana organisaation 
päivittäistä työtä ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi konsernivies-
tintä ja tiedottaminen siirtyivät yhteiselle viestintäalustalle, 
joka korvasi vanhat järjestelmät. Siirron yhteydessä henki-
löstöä koulutettiin uuden alustan käytöstä ja sisällöntuotan-
nosta.

KETTERÄ TUOTANNONOHJAUS  
SELKEYTTÄÄ PROSESSEJA

Vuoden 2019 aikana konsernin painotoimialalle tehtiin mer-
kittävä investointi ottamalla käyttöön yhteinen tuotanno-
nohjausjärjestelmä, jonka käyttöä varten painotoimialan 
henkilöstöä on koulutettu yli 1000 tuntia. Kuluvan vuoden 
aikana koulutusta jatketaan lähes 2000 koulutustunnilla. 
Järjestelmän puitteissa uuden oppimiseen ja käyttökoulu-
tukseen on panostettu paljon.  

UUSI MULTIPRESS-JÄRJESTELMÄ tehostaa työnorgani-
soimista ja selkeyttää sisäisiä prosesseja, mikä puolestaan 
lisää työn mielekkyyttä ja asioiden sujuvuutta. Se poistaa 
turhaa tekemistä ja yhdistää kaikkien aikaisempien järjestel-
mien työt yhdelle ja samalle alustalle. Tekninen asiantuntija 
Ville Väisänen toimii Multipress-järjestelmän pääkäyttäjänä 
ja hän on ollut tiiviisti mukana järjestelmän käyttöönotossa. 
Väisäsen mukaan on vaikea löytää asioita, joita uusi tuotan-
nonohjaus ei selkeyttäisi ja parantaisi.
- Multipress on hyvin monipuolinen järjestelmä ja se sopii 
niin suurpainamiseen eli rullapuolelle kuin myös pienpaina-
miseen digipuolelle. Se virtaviivaistaa ja automatisoi pro-
sesseja sekä tuo kustannussäästöjä, kun painotyöt voidaan 
tehdä siellä, missä se on järkevintä, Väisänen toteaa.
Minna Leppänen vahvistaa Väisäsen kuvauksen. Leppänen 
on ensimmäisiä järjestelmän tuotantokäyttäjiä ja hän on ol-
lut mukana järjestelmän käyttöönotossa tuotannonohjauk-
sen näkökulmasta. Leppäsen mukaan Multipress helpottaa 
kuormitusta tuotantoon sekä parantaa työnkulkua tuotan-
nossa.
- Kyllä, se on helpottanut työn tekemistä todella paljon. Tuo-
tannossa nähdään nyt nopeammin työn tila ja pystytään ha-
vainnoimaan kokonaistilanne, missä mennään. Ja nopeus on 
myös järjestelmän parhaita ominaisuuksia. Sujuvuus näkyy 
varmasti myös asiakasrajapinnassa, Leppänen iloitsee.
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VASTUULLISELLE  
JOURNALISMILLE 

ON KYSYNTÄÄ



25

KAIKKI MEDIAMME noudattavat tiukasti myös 
Julkisen sanan neuvoston linjauksia ja toimitusten 
omia toimitustapaohjeita. Kun havaitsemme sisäl-
lössämme asiavirheen tai meille siitä ilmoitetaan, 
huolehdimme virheen oikaisusta. Tahtotilamme on, 
että lukija ja kuuntelija voivat luottaa tuottamaamme 
sisältöön ja sen oikeellisuuteen osana suomalaisen 
tiedonvälityksen maailmaa.
Mediamme toimivat alueensa tärkeinä, paikallisina 
tiedonvälittäjinä ja kestävän yhteiskunnan rakentaji-
na tarjoten lukijoilleen ja kuuntelijoilleen luotettavaa 
ja ajantasaista tietoa niin paperilla, verkossa kuin ra-
dioaalloilla.

VASTUULLINEN JOURNALISMI

PunaMusta Median sanomalehdissä ja radioissa puo-
lustetaan sananvapautta ja moniarvoista yhteiskun-
taa, jossa ei hyväksytä syrjintää, epätasa-arvoista 

kohtelua tai vihapuhetta. Olemme mukana edistä-
mässä sitä, että Suomessa säilyy vahva ja monipuo-
linen, suomalaisia sisältöjä tuottava mediatarjonta. 
TARJOAMME lukijoillemme ja kuulijoillemme ainut-
laatuisia paikallisia sisältöjä, joiden kautta haluamme 
tuo esiin erilaisia näkökulmia ajankohtaisiin asioihin ja 
herättää monipuolista keskustelua. Yleisöosastom-
me kautta lukijoillamme on mahdollisuus osallistua 
keskusteluun ja tarjota oma näkemyksensä esillä 
olevista asioista.

IDENTITEETINVAHVISTAJANA

POHJOISKARJALAISEN uutis- ja ajankohtaistasi-
sältöjen keskeltä kumpuaa vahva alueidentiteetti, 
joka näkyy niin maakunta- kuin paikallislehdissämme. 
Haluamme olla vahvistamassa yhteisöjen elinvoimai-
suutta ja tukea yhteiskunnan kehitystä yhteistyössä 
järjestöjen, oppilaitosten kuin alueen yritysten kans-

sa. Koemme olevamme tärkeä rakennuspuu paikalli-
sen yhteisöllisyyden vahvistajana.

DIGITUEN EDISTÄJÄNÄ  MAAKUNNASSA

Sanomalehti Karjalainen ja paikallislehdet ovat osal-
listuneet vuonna 2019 Pohjois-Karjalassa digitukea 
tarjoaviin koulutuksiin. Digituella tarkoitamme verk-
koasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta. Digi-
tuen tavoitteena on se, että kansalainen kykenee 
asioimaan itsenäisesti ja turvallisesti sekä ymmärtä-
mään yleisiä digitaalisten palvelujen periaatteita.
Karjalainen on järjestänyt digikoulutusta viestinnän 
maailmasta digituen tuottajaverkostolle. Digituen 
edistämiseen kuuluu myös osallistuminen ikäihmis-
ten terveyspäiville ja muihin tapahtumiin, joilla tavoi-
tetaan maakunnan ihmisiä ja opastetaan heitä käyt-
tämään digitaalisen median mahdollisuuksia osana 
verkkoasiointia.

PunaMusta Media -konserniin kuuluu Pohjois-Karjalan alueella kuusi sanomalehtiyh-
tiötä ja kaksi paikallisradiota sekä yksi lehtiyhtiö Etelä-Karjalassa Parikkalassa. 
Riippumattoman ja sitoutumattoman laatujournalismin edustajana PunaMusta 
Median sanomalehdet ja radiot noudattavat vastuullisesti journalistin ohjeita. 
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KARJALAISEN KAIKU-DIGIARKISTO avasi ovensa historiasta tähän päivään 
ja toi Karjalaisen 145 vuoden aikana painetut sanomalehtisisällöt digitaali-
sessa muodossa lukijoidensa käyttöön. Mittavan digitoimishankkeen tulok-
set Kaiku-arkiston muodossa julkistettiin yleisölle Sanomalehti Karjalaisen 
145-vuotisjuhlavuoden 2019 lopulla.
Kaiku on Pohjois-Karjalan maakunnan suurin paikallishistorian tietopankki, 
jossa on kaikkiaan yli 650 000 sivua lehtijuttuja, valokuvia ja oman aikansa 
mainoksia. 
Arkistolla on valtava kulttuurihistoriallinen arvo ja merkitys – se kaivautuu 
pohjaiskarjalaisen identiteetin juurille ja avaa artikkeleissaan sen vahvat 
rakennusaineet. Vastuullisuuden näkökulmasta arkisto kokoaa yhteen yhtei-
söllisyyden ja tarjoaa kaiken arvokkaan tiedon maakunnan kehityksestä sekä 
sen ihmisistä jälkipolvien käyttöön.

DIGIARKISTO KAIKU  
TUO HISTORIAN  
TÄHÄN PÄIVÄÄN
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Sanomalehti Karjalainen 
käyttää Vastuullisen 
journalismin merkkiä 
kertomaan siitä, että 
media on sitoutunut 
noudattamaan Julkisen 
sanan neuvoston laati-
mia Journalistin ohjei-
ta. Vastuullinen media 
tarkastaa tietonsa aina mahdollisimman hyvin. Jos 
virheitä tapahtuu, media korjaa virheensä asianmu-
kaisesti. Vastuullisen journalismin merkki takaa, että 
media tarjoaa totuudenmukaista tietoa siitä, mitä 
maailmassa tapahtuu. Lukijalla on oikeus muodostaa 
mielipiteensä luotettavan tiedon pohjalta.

17788
kpl

KANTELUJEN MÄÄRÄ 
JA LANGETTAVAT 

 PÄÄTÖKSET
1

kpl
0

kpl

YLEISÖOSASTO-
KIRJOITUSTEN 

MÄÄRÄ   
2019

1264
kpl

SANOMALEHTI KARJALAISEN  
KOKONAISTAVOITTAVUUS 

163 000
lukijaa

VASTUULLINEN 
JOURNALISMI

Kantelujen määrä ja Julkisen sanan  
neuvoston langettavien päätösten 

määrä PunaMusta Media Oyj:n lehdissä

PAIKALLISESTI  
TUOTETTUJEN  

JUTTUJEN 
MÄÄRÄ 2019

Julkisen sanan neuvosto / 
Karjalainen+paikallislehdet



YHTEISTÄ 
YMPÄRISTÖTYÖTÄ 

PAINAMISESSA

HIILIJALANJÄLKEMME ON 

VÄHENTYNYT 

20%
2025 mennessä
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VASTUULLISUUS JA HIILINEUTRAALIUDEN kehittä-
minen ovat tärkeä osa arvomaailmaamme, mikä tar-
koittaa muun muassa hiilijalanjäljen mittaamisen ja 
laskennan merkitystä painotuotannossa. PunaMusta 
käyttää painotuotteen hiilijalanjäljen elinkaaren mit-
taamisessa ClimateCalc-laskentaa, jossa lasketaan 
painotuotannon ja käytettyjen raaka-aineiden mu-
kaan tuotteen hiilijalanjälki. 
PunaMusta Media -konsernin painotoimialalla hiilija-
lanjäljen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat 
merkittävässä roolissa ja olemme ottaneet vastuulli-
suuden merkityksen huomioon myös yritysostois-
sa. Konserniin vuonna 2019 yrityskauppojen myötä 

kuuluva Hämeen Kirjapaino Oy oli Suomessa ensim-
mäinen painotalo, jolle myönnettiin ClimateCalc -hii-
lijalanjälkisertifiointi vuonna 2012. Sertifiointi kattaa 
Hämeen Kirjapainossa niin arkkioffsetpainamisen, 
digitaalisen painamisen kuin tuotantolaitoskohtai-
set viimeistelyprosessit. Hämeen Kirjapaino on Pu-
naMustan ohella tehnyt pioneerityötä hiilijalanjäljen 
vähentämiseen liittyvissä toimenpiteissä painotoi-
mialalla ja yhtiöt ovat sitoutuneet jatkuvan paranta-
misen periaatteen mukaisesti kehittämään vastuul-
lisuustyötään eteenpäin.

Kehityskohteena painotyössämme vuosien 2020-2021 aikana on 
erityisesti hiilineutraalius. Tutkimme mahdollisuutta, että yksi Puna-
Mustan tuotantolaitoksista olisi kokonaan hiilineutraali, joka vahvis-

taisi merkittävästi hiilineutraalia toimintatapaamme. 



KOHTI
HIILINEUTRAALIUTTA

KEHITYSKOHTEENA  
PAINOTYÖSSÄMME  

VUOSIEN  
2020-2021  

AIKANA ON ERITYISESTI 

HIILINEUTRAALIUS 
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JOHTAMISELLA KOHTI TAVOITTEITA

VASTUULLISUUSTYÖSSÄMME ympäristöasioiden kohdalla ko-
rostamme järjestelmällistä johtamista sekä ympäristösuoritusky-
vyn parantamista. Olemme kaikki johtoa myöten sitoutuneet 
yhteisten tavoitteiden eteenpäinviemiseen. Koska konsernimme 
merkittävimmät ympäristövaikutukset syntyvät painoliiketoimin-
nassamme, on ympäristötyön ja -johtamisen lähtökohtana paino-
yksikköjemme toiminta.
Perustana järjestelmälliselle ympäristötyölle on ISO 14001 -ym-
päristöjohtamisjärjestelmä, joka auttaa meitä huomioimaan ym-
päristövaikutukset ja tuomaan esille niihin liittyvät näkökulmat. 
Johtamisjärjestelmän avulla tarkastellaan nykytilannetta, to-
teutetaan ympäristöpolitiikan vaatimuksia ja parannetaan pro-
sessien toimivuutta. ISO 14001 -järjestelmän sertifioimiseksi 
ulkopuolinen auditoija arvioi vuosittain ympäristöasioidemme 
hallinnan. Tarkastuksen sekä mahdollisten korjausten jälkeen au-
ditoija voi myöntää toiminnalle sertifikaatin.
ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmä on sertifioitu lähes 
koko konsernin painotoimialalla ja eri paikkakunnilla. Forssan Kir-
japaino Oy seuraa standardia toiminnassaan, vaikka järjestelmä ei 
ole siellä sertifioitu. Hämeen Kirjapainolla ei ole käytössään ISO 
14001 -ympäristösertifikaattia, mutta Hämeen Kirjapainolle on 
myönnetty ISO 9001 -standardiin pohjautuva Graafisen Teollisuu-
den -laatusertifikaatti.

TAVOITTEENA 20% PIENEMPI  
HIILIJALANJÄLKI VUONNA 2025

PunaMusta sertifioitui vuonna 2018 kansainväliseen Clima-
teCalc-hiilijalanjäljen elinkaariarviointiin, jolla mitataan paino-
tuotteen elinkaaren aikana syntyvien kasvihuonekaasujen ko-

konaismäärää. PunaMusta on sitoutunut vähentämään omaa 
hiilijalanjälkeään 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.
OLEMME ONNISTUNEET vähentämään hiilijalanjälkeämme vuo-
dessa jo 11,5% * sitoutuneen ja määrätietoisen ympäristötyön 
tuloksena. Tämä tulos on syntynyt muun muassa jätepaperin ja 
kemikaalien vähentämisestä, painolevyjen kierrättämisestä sekä 
energiatehokkuuden ja vastuullisen paperin hankinnan vaikutuk-
sesta. 

KEHITYSKOHTEENA 2020 ON HIILINEUTRAALIUS

KEHITYSKOHTEENA painotyössämme vuosien 2020-2021 aika-
na on erityisesti hiilineutraalius. Tutkimme mahdollisuutta, että 
yksi PunaMustan painoyksiköistä olisi kokonaan hiilineutraali, 
joka vahvistaisi merkittävästi hiilineutraalia toimintatapaamme. 
Vastuullisuus ja hiilineutraaliuden kehittäminen ovat tärkeä osa 
arvomaailmaamme, mikä tarkoittaa muun muassa hiilijalanjäljen 
mittaamisen ja laskennan merkitystä painotuotannossa. 
PunaMusta Media -konsernin painotoimialalla hiilijalanjäljen vä-
hentämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat keskeisessä roolissa 
ja olemme ottaneet vastuullisuuden merkityksen huomioon myös 
yritysostoissa. Konserniin vuonna 2019 yrityskauppojen myötä 
kuuluva Hämeen Kirjapaino Oy oli Suomessa ensimmäinen paino-
talo, jolle myönnettiin ClimateCalc-hiilijalanjälkisertifiointi vuonna 
2012. Sertifiointi kattaa Hämeen Kirjapainossa niin arkkioffset-
painamisen, digitaalisen painamisen kuin tuotantolaitoskohtaiset 
viimeistelyprosessit. 
HÄMEEN KIRJAPAINO on PunaMustan ohella tehnyt pioneeri-
työtä hiilijalanjäljen vähentämiseen liittyvissä toimenpiteissä 
painotoimialalla: yhtiöt ovat sitoutuneet jatkuvan parantamisen 
periaatteen mukaisesti kehittämään vastuullisuustyötään eteen-
päin.

Vastuu ympäristöstä on yhteinen meille kaikille ja siksi olemmekin sitoutuneet ympä-
ristöasioiden systemaattiseen kehitystyöhön ja jatkuvan parantamisen periaattee-
seen ympäristötyössämme. Keskitymme energiatehokkuuden lisäämiseen ja mate-
riaalien sekä raaka-aineiden mahdollisimman suureen hyötykäyttöön ja kierrättämi-

seen, jotta jätettä ja hukka-aineita syntyisi mahdollisimman vähän. 

*auditoimaton lukema
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PAINOPAPERIT EDUSTAVAT suurta osaa painotoiminnan koko-
naisympäristövaikutuksista. PunaMusta Oy:n kohdalla laskettu 
hiilijalanjälkilaskelma osoittaa, että painotoiminnan aiheuttamas-
ta hiilijalanjälkikuormasta vuonna 2019 noin 60 prosenttia aiheu-
tui painopaperista ja sen tuotannosta. Tämän vuoksi painopaperil-
la ja sen alkuperällä on suuri merkitys vastuullisessa toiminnassa
Toimintamme tarkkoja ympäristövaatimuksia todentaa Joutsen-
merkki, jota voivat käyttää kaikki painoyksikkömme. Joutsen-
merkillä merkityt tuotteet on valmistettu tiukkojen vaatimusten 
mukaan. Vaatimukset koskevat muun muassa käytettyjen pape-
reiden sekä kemikaalien laatua ja määrää, painoprosessissa syn-
tyviä päästöjä ja jätteitä, energiakulutusta sekä työturvallisuutta 
ja laadun varmistamista.
TARJOAMME ASIAKKAILLEMME vastuullisesti hoidetuista met-

sistä tuotettuja paperimateriaaleja. Tästä merkkinä käytämme 
Joutsenmerkin lisäksi FSC- ja PEFC-merkittyjä tuotteita. Vuonna 
2019 PEFC-sertifioitujen paperien käyttö kasvoi rullapainoissam-
me 96,4%:iin. Vuotta aikaisemmin sertifioitujen paperien käyttö 
oli 94,9% kaikesta käytetystä paperista. 
Tavoitteenamme on, että vuoden 2020 aikana pisteytämme pa-
perit aikakaus-, sanomalehti- ja suoramarkkinointimateriaalien 
osalta siten, että asiakas voi valita vähemmän ympäristöä kuor-
mittavan paperilaadun. Pisteyttämällä paperit voimme kertoa, 
mikä paperi tarvitsee vähemmän väriä tai sen, miten paperi käyt-
täytyy tuotantoprosessissa ja kuormittaa ympäristöä mahdolli-
simman vähän esimerkiksi kemikaalien osalta. Näin asiakkaamme 
saa kokonaispäästöiltään pienemmällä hiilijalanjäljellä varustetun 
painotuotteen.

Painotuotteet
1234 5678

Y
M

PÄRISTÖMERKK
I

MILJÖMÄRKT

Painolaitos
4041-0619

Vastuuntuntoisen
metsänhoidon merkki

VUONNA 2019 PEFC-SERTIFIOITUJEN 
RULLAPAPERIEN KÄYTTÖ KASVOI LÄHES 

97%
prosenttiin
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YRITYSOSTON MYÖTÄ PunaMusta Media -konserniin elokuusta 
2019 alkaen kuuluu uutena yhtiönä Hämeen Kirjapaino Oy. Ympäris-
tövastuuta kuvaavat luvut on annettu niin kuin uusi yhtiö olisi kuu-
lunut PunaMusta Media -konserniin koko vuoden 2019 ajan. Tämä 

helpottaa tulevien vuosien lukujen vertailtavuutta ja antaa kokonais-
kuvan toiminnan laajuudesta yhden vuoden aikana. 
Painolevyjen käytön osalta kappalemäärä kasvoi yritysoston myötä.

MATERIAALIT KONSERNIN  
PAINOTOIMINNASSA 2019 

Jätepaperi painotoiminnassa, eli niin sanottu makkeli, syn-
tyy kaikesta hukkapaperista, jota eri tuotantoprosessien 
vaiheissa tulee. Jätepaperin merkitys kokonaiskulutuksen 
osalta on suuri ja sen vähentäminen oli yksi kehityskohteis-
tamme. 
JÄTEPAPERIN VÄHENTÄMISEKSI ryhdyimme järjestelmälli-
sesti mittaamaan ja vähentämään ylimääräisten painoarkkien mää-
riä, joita tarvitaan tuotannon eri vaiheissa. Onnistuimme vuonna 
2019 vähentämään jätepaperin määrää 14 391 tonnista 12 426 
tonniin, eli yhteensä yli 13 prosenttia. Lisäksi keräsimme pahveja 
kierrätykseen yhteensä 710 tonnia. Yhtä pahvitonnia kohden sääs-
tetään 17 puuta.
Muuta jätemateriaalia syntyy muun muassa muovijätteestä. Vuon-
na 2019 käynnistimme kalvomuovin keräyksen Joensuun painoyk-
sikössä ja vuonna 2020 kalvomuovin keräys laajennetaan muihin 
toimipisteisiin. Keräsimme vuoden 2019 aikana talteen ja kierrä-

timme yhteensä 3,35 tonnia kalvomuovia. Yhden kalvo-
muovitonnin valmistamiseen tarvitaan kolminkertainen 
määrä öljyä, joten keräyksellä mahdollistimme yli 10 öl-
jytonnin vähenemisen. Kerätty kalvomuovi kierrätetään 

ja siitä valmistetaan uusiotuotteita kuten esimerkiksi 
kierrätysmuovipusseja.

PAINOTUOTTEEN MATERIAALEISSA merkittävää osaa edustavat 
myös painovärit, joiden käyttöä optimoimme jatkuvasti. Kemikaali-
jäte kerätään vaarallisen jätteen mukana asianmukaiseen käsitte-
lyyn. Vuoden 2019 aikana pystyimme tarkan käytön ansiosta vä-
hentämään kemikaalien käyttöä. Hiilijalanjälkemme vähenemiseen 
vaikutti myös alumiinisten painolevyjen tehokas kierrätys. Vaikka 
painolevyjen kappalemäärä kasvoi Hämeen Kirjapaino Oy:n liityttyä 
PunaMusta Media -konserniin yrityskauppojen myötä, onnistuim-
me kierrätyksellä vaikuttamaan hiilijalanjälkemme pienenemiseen. 
Kaikki käyttävämme alumiini menee suoraan uusiokäyttöön.

JÄTEPAPERIEN VÄHENTÄMINEN,  
PAHVIEN JA MUOVIEN KIERRÄTTÄMINEN
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Avain-
lippu

ISO 9001 
LAATU

ISO 14001 
YMPÄ-
RISTÖ

PEFC FSC
Joutsen-

merkki
EU-ympäris-

tömerkki

Hiilijalanjälki-
laskenta

 (ClimateCalc)

PunaMusta Oy

Joensuu x x x x x x
Tampere x x x x x x
Vantaa x x x x KEVÄT 2020 x KEVÄT 2020

Oulu x x x x x x x KEVÄT 2020

Forssan Kirjapaino x KEVÄT 2020 KEVÄT 2020 x x KEVÄT 2020

Hämeen Kirjapaino x GT-SERTIFIOINTI* KEVÄT 2020 KEVÄT 2020 x x

Konsernin painotoiminnan merkit ja sertifikaatit

SÄHKÖ 27 677 kWh

KAUKOLÄMPÖ 7244 kWh

NESTEKAASU 1216 tonnia

Energiankulutus 
konsernin  
painotoiminnassa 2019

ENERGIA JA SEN KÄYTÖN OPTIMOINTI on yksi merkittävimmistä ympäristö-
vaikutuksistamme. Energiaa kuluu tuotannossa pääasiallisesti sähkön, kauko-
lämmön ja nestekaasun muodossa. Energiatehokkuuden kehittäminen on yksi 
painopisteistämme ympäristötyön parantamisessa. Tämän lisäksi olemme 
huomioineet tuotannon alkuperän ja vähentäneet fossiilisten energialähtei-
den käyttöä.
Vuonna 2019 onnistuimme vähentämään sekä sähkön että nestekaasun kulu-
tusta. Tähän vaikuttivat erityisesti laitekannan uusiutuminen vähemmän säh-
köä kuluttaviin, paineilmavuotojen tukkiminen ja valaisimien vaihdot LED-valai-
simiksi. Kaukolämmönkulutuksen osalta määrä kasvoi yritysoston myötä, kun 
Hämeen Kirjapaino Oy:n tuotantoyksiköt liittyivät konserniin.

ENERGIANKULUTUKSEN OPTIMOINTI

*Hämeen Kirjapainolle on myönnetty ISO 9001 -standardiin pohjautuva Graafisen tuotannon -laatusertifikaatti.
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Luvut korjattu tähän sähköiseen versioon, pai-
netussa raportissa lukujen tiedoissa on virhe.
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