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Alustus webinaariin
  » Miten erottautua ja luoda lisäarvoa vuosikertomuksella 
ja saada siten parempi vastine käytetylle panostukselle?

  » Kuinka vuosikertomuksissa tuoda sisältö eloon ja sekä 
tehdään visuaalisesti kiinnostava vuosikertomus?

  » Miten tehdä työstämisestä entistäkin tehokkaampaa, 
kontrolloitua sekä tietoturvallista?



Webinaarin sisältö
  » CtrlPrint yrityksenä ja palveluna
  » Erottaudu vuosikertomuksella - Cocomms Pasi Hiedanpää
  » Visuaalisuus vuosikertomuksissa - Cocomms Kasper Stenbäck
  » Tehoa prosessiin - CtrlPrint Sanna Laakso
  » Kysymykset ja kommentit



CtrlPrint                        
yrityksenä ja palveluna



CtrlPrint yrityksenä
  » Ruotsalaislähtöinen yritys, perustettu 2001
  » Toimistot Tukholmassa, Lontoossa ja Helsingissä
  » Noin 650 raportoivaa yhtiötä sekä noin 150 
viestintätoimisto- ja konsulttikumppania 

  » Julkisia, yksityisiä ja valtio-omisteisia yhtiöitä
  » Pääasiallisesti Pohjoismaat, UK, EU ja APAC 



Asiakkaidemme julkaisut
  » Vuosikertomukset, tilinpäätökset, vastuullisuusraportit
  » Osavuosikatsaukset
  » Listautumisesitteet
  » Presentaatiot, lehdistötiedotteet, esitteet, sisäiset raportit, 
kokousmateriaalit ja paljon muuta



CtrlPrint palveluna
Pilvipohjainen yhteistyöalusta, jonka avulla kaikki taittotyönä 
tehtävät raportit pystytään hoitamaan:
  » tehokkaasti aikaa säästäen
  » kontrolloidusti ja tietoturvallisesti
  » sekä tuottamaan ESEF-raportin saumattomana osana 
normaalia vuosikertomus- ja tilinpäätösprosessia



Esimerkki 
taitetusta 
raportista

InDesign on johtava 
painotuotteiden ja PDF-
tiedostojen suunnittelu- ja 
taitto-ohjelma.



Erottaudu 
vuosikertomuksella

Viestintätoimisto Cocomms            Pasi Hiedanpää
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Erottaudu vuosikertomuksella

Pasi Hiedanpää
pasi.hiedanpaa@cocomms.com
050 378 2228
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Erilaisia käytänteitä

• Monessa maassa vuosikertomus 
on markkinoinnillinen ja 
visuaalisesti rikas

• Pohjoismaissa monet yhtiöt ovat 
yhdistäneet markkinoinnillisuutta 
raportointivaatimuksiin

• ESEF tuo meille yhdysvaltalaisen 
10-K –tyyppisen raportoinnin

• Raportit yhteen vai osiin?
• Vastuullisuuden rooli? 
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Yhtiön XYZ strategia

• Yhtiö tavoittelee palveluliiketoiminnan osuuden kasvattamista 
40 prosenttiin ja kansainvälisen liiketoiminnan merkittävää 
kasvua vuoteen 2024 mennessä.

Kasvu

• Digitalisaatio on yhtiölle palveluliiketoiminnan kasvun lähde. Se 
auttaa yhtiötä myös parantamaan prosessien tehokkuutta. 

Älykkäät ratkaisut 

• Yhtiön tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 ja jätteiden 
hyötykäytön nostaminen 100 % vuoteen 2027 mennessä.

Vastuullisuus 

• Yhtiö kehittää jatkuvasti asiakaskokemusta. Asiakas on kaiken 
toiminnan keskiössä.

Asiakaskokemus

• Yhtiö tavoittelee 15 % vuotuista kasvua uusista tuotteista. 

Innovaatiot ja uudet tuotteet
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Yhtiön XYZ taloudelliset tavoitteet

• Yhtiö tavoittelee markkinoita 
nopeampaa kasvua
• Relevantti markkina kasvaa CAGR 

3–5 %
• Yhtiön tavoittelee 15 % 

käyttökatemarginaalia
• Nettovelkaantumisaste alle 100 %
• Osinkoa yhtiö pyrkii maksamaan 

kasvavaa osinkoa, joka on 40–50 % 
nettotuloksesta
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Yhtiötä XYZ koskevat megatrendit

• Urbanisaatio
• Ilmaston lämpeneminen
• Ympäristötietoisuus
• Kasvava keskiluokka
• Väestön ikääntyminen
• Kulutustottumusten muutokset
• Digitalisaatio
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Miten luoda lisäarvoa vuosikertomuksella?

1. Kysy sidosryhmiltä
2. Erottautuminen
3. Ymmärrettävyys/helpposelkoisuus

1. Strategiat ovat monimutkaisia ja kapulakielisiä (Savon Sanomat 13.4.2016)
2. Pitkät ja polveilevat yhtiön tai toimialan ammattisanastoa sisältävät tekstit

4. Loogisuus ja realistisuus
1. Sijoittajat arvioivat loogisuutta ja tavoitteiden realistisuutta
2. Tämä ei tarkoita, etteikö visioita tulisi olla

5. Tehdyn materiaalin jatkokäytön varmistaminen
1. Sosiaalinen media
2. Nettinäkyvyys (SEO)

https://www.savonsanomat.fi/talous/Selvitys-Suurin-osa-ylimm%C3%A4st%C3%A4-johdostakaan-ei-muista-oman-yrityksens%C3%A4-strategiaa/756446
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Kiitos!Pasi Hiedanpää
pasi.hiedanpaa@cocomms.com
050 378 2228



Visuaalisuus 
vuosikertomuksissa

Viestintätoimisto Cocomms            Kasper Stenbäck
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Visuaalisuus vuosikertomuksissa

Kasper Stenbäck
Director, Digital & Creative

Cocomms Oy
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Visuaalisuus osana brändiä

• Brändäys on – tai pitäisi olla – yritysten keskeinen strateginen työkalu, jolla pyritään 
erottautumaan kilpailusta ja luomaan kestävää kilpailuetua

• Brändäys on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä ja sen tavoitteena on 
johdonmukaisesti viestiä yrityksen arvoista, tavoitteista, visioista ja strategioista eli 
yrityksen identiteetistä

• Brändin visuaalisilla elementeillä erottaudutaan ja tehdään yritystä tai tuotetta 
tunnistettavaksi asiakkaille

• Brändin visuaalisuudella tarkoitetaan muun muassa kaikkea eri medioissa, 
digialustoilla, painotuotteissa sekä toimitiloissa näkyvää viestintää
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Visuaalisuus tarinankerronnassa

• Näytä, älä kerro
• Videot digiversioon
• Hyödynnä tarinallisuutta, 

missä voit
• Korosta onnistumista
• Panosta kuviin

• Hyödynnä väriskaala
• Vaalea vs. tumma
• Ikoneilla ilmettä
• Ohjaa lukijan katsetta
• Aloita kiinnostavasti, lopeta

vahvalla visuaalilla
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Vuosikertomuksen visuaaliset trendit

• Digitaalinen ja painettu – molemmilla
on paikkansa

• Graafien ja ilmeen kustomointi 
illustraatioilla

• Tarinankerronnan tuominen 
vahvemmin vuosikertomuksiin

• Inhimillisyyden korostaminen
esimerkiksi kuvilla

• CSR-raportointi näkyvästi
• Minimalistisuus suunnittelussa
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Visuaalisesti kiinnostava vuosikertomus – järjestys ja logiikka
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Visuaalisesti kiinnostava vuosikertomus – löydä uusi 
perspektiivi 



10 © Cocomms 10 © Cocomms

Visuaalisesti kiinnostava vuosikertomus – yllätä lukija
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Kiitos!

Kasper Stenbäck
Director, Digital & Creative

Cocomms Oy
kasper.stenback@cocomms.com

+358 40 744 0101

mailto:kasper.stenback@cocomms.com


Tehoa prosessiin

CtrlPrint Finland               Sanna Laakso



Raportin perinteinen työstöprosessi 
» Vuosikertomusprojekti alkaa suunnittelulla, jolloin 

ulkoasumuutoksien lisäksi haarukoidaan myös 
sisäisesti isoimmat sisältömuutokset

» Sisältöä aloitetaan työstämään sisäisesti Wordilla tai 
vastaavalla. Saatetaan hyödyntää edellisen vuoden 
todennäköisesti viimeisintä Word-tiedostoa



Raportin perinteinen työstöprosessi
  » Sisältö viimeistellään ja tarkistutetaan sisäisesti, jonka 
jälkeen toimitetaan viestintätoimistolle taitettavaksi

  » Suunnittelija siirtää materiaalin suunniteltuun leiskaan, ja 
huolehtii, että taitto on huoliteltu

  » Kun taitto valmis, toimitetaan taitettu versio asiakkaalle 
tarkistettavaksi

  » Korjauskierrokset perinteisin keinoin (sähköposti, PDF-
kommentti ym.) tai tehdään itse InCopya hyödyntäen



CtrlPrintin lähestymistapa 
Perusajatus on auttaa tuottamaan kaikki taittotyönä tehdyt 
raportit kontrolloidusti ja tehokkaasti aikaa säästäen.

  » Tietoturvallinen, läpinäkyvä ja joustava yhteistyö yhtiön 
sisä- että ulkopuolella 

  » Edellisen raportin taittoversion tehokkaampi hyötykäyttö
  » Sisällön hallinta - sisältövastaavat voivat itse tehdä 
sisältömuutokset suoraan taitettuun leiskaan



CtrlPrint lupaa
  » Lyhyemmän työstämisajan raportille
  » Tehokkaamman, kontrolloidun ja läpinäkyvän työnkulun
  » Sisäänrakennetun ja vakaan versiohallinnan
  » Tietoturvallisen sekä luotettavan ympäristön raportin 
työstämiselle





InDesign: 

 » Graafisen muotoilijan työkalu
 » Mallin luominen, taittopohja
 » Dokumentin ensimmäisen 

version lataus



Rapporten delas 
upp i avsnitt

Kort om företaget

Affärsområden

Hållbarhet

Förvaltningsberättelse

Räkenskaper

Noter

Bolagsstyrning

Aktien och översikt

Edellisen vuoden raportin voi 
vierittää vuodella eteenpäin, 
jakaa työkulun mukaisiin 
kappaleisiin sekä tallentaa 
lähtötiedoiksi.

Esimerkki 
Vuosiraportti

Lyhyesti yrityksestä

Liiketoiminta-alueet

Kestävyys

Johdon raportti

Tilinpäätös

Liitetiedot

Yrityksen hallinto

Osakkeet ja näkymät



Transfer Manager:

 » Huolehtii turvallisesta 
liikenteestä koneen ja 
pilvipalvelun välillä

InDesign: 

 » Graafisen muotoilijan työkalu
 » Mallin luominen, taittopohja
 » Dokumentin ensimmäisen 

version lataus



Transfer Manager:

 » Huolehtii turvallisesta 
liikenteestä koneen ja 
pilvipalvelun välillä

InDesign: 

 » Graafisen muotoilijan työkalu
 » Mallin luominen, taittopohja
 » Dokumentin ensimmäisen 

version lataus

InCopy: 

 » Muutokset tekstiin ja taulukoihin
 » Taitto ja kuvat lukittu
 » Työskentely omilla tietokoneilla
 » Uudet dokumenttiversiot ja PDF:t



Pilvipalvelualusta:

 » Dokumentin versionhallinta
 » Oikeuksien hallinta
 » PDF-varasto
 » Muutosten jäljitys
 » Tiedon tallennus ja varmistus 

3 palvelimella

Transfer Manager:

 » Huolehtii turvallisesta 
liikenteestä koneen ja 
pilvipalvelun välillä

InDesign: 

 » Graafisen muotoilijan työkalu
 » Mallin luominen, taittopohja
 » Dokumentin ensimmäisen 

version lataus

InCopy: 

 » Muutokset tekstiin ja taulukoihin
 » Taitto ja kuvat lukittu
 » Työskentely omilla tietokoneilla
 » Uudet dokumenttiversiot ja PDF:t



Pilvipalvelualusta:

 » Dokumentin versionhallinta
 » Oikeuksien hallinta
 » PDF-varasto
 » Muutosten jäljitys
 » Tiedon tallennus ja varmistus 

3 palvelimella

Transfer Manager:

 » Huolehtii turvallisesta 
liikenteestä koneen ja 
pilvipalvelun välillä

Palveluun sisältyy myös: 

 » CtrlPrint ja InCopy 
käyttöönottokoulutus

 » Rajaton ja nopea 
asiakastuki projektin 
aikana

InDesign: 

 » Graafisen muotoilijan työkalu
 » Mallin luominen, taittopohja
 » Dokumentin ensimmäisen 

version lataus

InCopy: 

 » Muutokset tekstiin ja taulukoihin
 » Taitto ja kuvat lukittu
 » Työskentely omilla tietokoneilla
 » Uudet dokumenttiversiot ja PDF:t



Raportin työstämisprosessista CtrlPrintillä
  » Jaa työ kontrolloidusti sekä sisältövastuiden, että työkulun 
mukaisesti - sisäisesti ja ulkoisesti
◊ Projektipäällikkö, suunnittelija, sisällönomistajat, kirjoittajat, kääntäjä 

  » Aloita entistä aiemmin, sekä hyödynnä edellisen vuoden 
sisältöjä suoraan taitetussa leiskassa

  » Vähennä prosessin yleisiä pullonkauloja: odotusaikoja, 
riskiä sekaannuksista, sekä epäselvyyksiä vastuualueista



Raportin työstämisprosessista CtrlPrintillä
  » Työstä dokumenttia paikasta ja ajasta riippumatta - työstät 
aina viimeisintä versiota sekä pystyt jäljittämään versioiden 
väliset muutokset helposti

  » Hallitse kommentteja kootusti yhdessä paikassa - 
läpinäkyvä ja helppo mahdollisuus kommentointiin myös 
dokumentin tarkastajilla



Raportin työstämisprosessista CtrlPrintillä
  » Jokaisesta tallennetusta dokumentin versiosta tallentuu 
automaattisesti myös PDF-tiedosto. PDF on aina saatavilla 
sekä puhtaana, että muutokset korostettuna

  » Ei tietoturvatonta dokumenttien lähettämistä - kaikki 
tiedonsiirto ja käsittely on salattua ja suojattua



Tietoturva CtrlPrintissä
  » Kaikki tiedonsiirto sekä tallennus salattua ja suojattua 
(256-bittinen, TLS 1.2)

  » ISO 27001: 2013 - sertifikaatti
◊ Information Security Management 
◊ Kattaa IT-infrastruktuurin, henkilöstön ja kaikki sisäiset 

prosessit. Tarkistetaan vuosittain, uusitaan joka kolmas vuosi
  » ISAE 3402 l / II — SOC-raportti (valmistuu vuonna 2020)



CtrlPrintin tuki ja koulutus
  » Käyttöönottokoulutus kaikille käyttäjille 
  » Ohjevideot ja kattavat ohjemanuaalit
  » Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin helposti saatavilla 
myös asiakastuki -sivustolla

  » Rajaton käyttäjätuki (puhelimitse ja sähköpostitse) 
  » Veloitukseton pääsy CtrlPrintin järjestämiin koulutuksiin



Kuinka nopeasti pääset alkuun?
  » Moni käytettävistä ohjelmista on jo tuttu raporttien 
työstämisessä (InDesign, InCopy, Excel)

  » Erilliseen perustamis-/ käyttöönottoprojektiin ei tarvetta
◊ Tarvitaan vain muutama asennus, InDesign -dokumentti 

palveluun sekä käyttöönottokoulutus 
◊ CtrlPrint käytössäsi tarvittaessa jopa puolessa tunnissa



Miltä hinnoittelumallimme näyttää
  » Raporttikohtainen hinnoittelu, johon sisältyy valitut 
toiminnot kulloisenkin raportin työstämiseen sekä 
koulutus ja rajaton käyttäjätuki projektin aikana 

  » Vuosikertomuksen osalta kustannus keskimäärin noin     
7500€+alv24% riippuen raportin koosta ja toiminnoista



Webinaarin kertaus 1/2
  » Hyvä vuosikertomus on selkokielinen, keskittyy 
olennaiseen tietoon ja siinä on selkeä teema tai teemat

  » Vuosikertomuksesta tulisi löytyä vastaukset keskeisten 
sidosryhmien kysymyksiin 

  » Vuosikertomuksen brändin mukaiseen visuaalisuuteen 
kannattaa panostaa – projektina iso ja näkyvä



Webinaarin kertaus 2/2
  » Looginen järjestys ja esitystapa, uusi perspektiivi ja 
yllätyksellisyys tekevät kiinnostavan vuosikertomuksen

  » Lisää prosessiin ketteryyttä ja tehosta raporttien 
työstämistä teknologian ja tukevien toimintojen avulla

  » Säästä aikaa oikaisemalla turhat mutkat sekä odotusajat
  » Huolehdi riittävästä käyttäjätuesta ja työskentelyn 
tietoturvallisuudesta



Kiitos mielenkiinnosta!

Sanna Laakso        Kaisa Heikka
045 129 6411        040 522 7784
sanna.laakso@ctrlprint.net     kaisa.heikka@ctrlprint.net
www.ctrlprint.fi         www.ctrlprint.fi
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