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Alma Talent on Kauppalehti ja Talentum yhdessä

• Sisältöjä ja palveluja liike-elämälle.

• Monipuolinen mediaperhe, laaja-
alainen tietopalvelu, tehokas 
liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjä.

• Alma Talent toimii monikanavaisesti ja 
kansainvälisesti. Päätuotteita ovat 
mediasisällöt, kirjat, digitaaliset 
palvelut, tapahtumat ja koulutukset.

• Yksikköä johtaa J-P Loimovuori, ja 
vuonna 2015 sen liikevaihto oli 118 M€
(pro forma). Henkilöstöä oli 933.

Alma Media -konserni (2015)

Liikevaihto 291,5 M€.
Henkilöstö 1732 (ilman jakajia)

Liikevoitto 23,4 M€ (8,0%) 
Konsernin toimitusjohtaja Kai Telanne

Valtakunnallinen 
kuluttajamedia

Liikevaihto 41,6 M€
Liikevoitto 2,5 M€

toimitusjohtaja 
Kari Kivelä

Alueellinen 
media

Liikevaihto 134,4 M€
Liikevoitto 8,9 M€

toimitusjohtaja
Kari Juutilainen

liiketoimintasegmentit

Digitaaliset 
kuluttajapalvelut

Liikevaihto 61,7 M€
Liikevoitto 13,4 M€

toimitusjohtaja
Raimo Mäkelä

Talous-, HR- ja IT-hallinto CFO Juha Nuutinen, CHRO Virpi Juvonen, CDO Santtu Elsinen

Alma
Talent

Liikevaihto 118 M€
(2015 pro forma)

toimitusjohtaja
J-P Loimovuori



tietopalvelut.kauppalehti.fi

Käytettävissä 24/7/365
tietopalvelut.kauppalehti.fi

kaikki samasta palvelusta, yhdellä tunnistuksella, yhdellä laskulla 





Voimassa olevat ja lakanneet yritykset



Rajoitukseton 
käyttö sisältyy 
palvelulisenssiin.

myös historia-
tiedot

yrityksen laajat 
perustiedot



yrityksen laajat perustiedot sisältyvät palvelulisenssiin



Luottoluokitukset Bisnodelta ja  Suomen Asiakastiedolta

Balance Tilinpäätös Analyysi yrityksestä ja toimialatilasto

Tilinpäätökset liitetiedostoineen pdf:nä
ja tuloslaskelma ja tase sekä iso joukko tunnusluokka 

excel-muodossa (oikaistuna)





tulossa toukokuussa



Kiinteistö kohdistuu
automaattisesti 
kartalle veloituksettomat perustiedot

Palvelutuotteet 
sisältävät käyttöä 
helpottavia linkityksiä 
yritystietoihin







Metsäpinta-ala 
(m2)

Rakennusmaapinta
-ala (m2) Muu pinta-ala (m2)

Kokonaisvesipinta-
ala (m2)

Luovutustyyppi 
(edustavuus) Luovuttajat Saajat N (ETRS-TM35FIN) E (ETRS-TM35FIN)+

Luovutustiedot hintoineen



Luovutuksen kohteet



Karttapalvelussa myös kaavamääräykset 



Määräalan piirtäminen,tulostaminen ja 
tallentaminen



Tulossa Väestötietojärjestelmästä 

• henkilötunnus
• nimi + entiset nimet 
• siviilisääty
• ammatti (ammattitieto + 

ilmoittamispäivä)
• äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, muu)
• kansalaisuus
• kotikunta
• kotiosoite + entiset osoitteet
• postitusosoite

• maahanmuuttopäivä
• koti- ja postiosoite ulkomailla
• alaikäisten lasten ja huollettavien lukumäärä
• edunvalvonta tiedot
• huoneiston pinta-alatiedot (vakinaisen 

osoitteen mukaan)
• huoneistossa asuvien lukumäärä
• huoneistotyyppi (vakinaisen osoitteen 

mukaan)
• henkilön omistamien kiinteistöjen ja 

rakennusten lukumäärä ja rakennuksen 
käyttötarkoitus

• kuolintieto

Palvelusta saatavien tietojen laajuus riippuu 
asiakasorganisaation toimialasta ja käyttötarkoituksesta.



• kiinteistökaupan esisopimuksia, kauppa- ja 
lahjakirjaluonnoksia 

• kiinnityshakemuksia

• panttikirjojen siirtohakemuksia

ja lähettää ne sitten Kiinteistökaupan verkkopalveluun 
asianomaisten hyväksyttäväksi. 

Kiinnityshakemusten osalta luonnokset voi lukita siten, että 
niihin ei voi tehdä muutoksia KVP:ssä. Luonnostelupalvelu 
seuraa asiakirjojen tilaa KVP:ssä ja lataa automaattisesti 
valmiit asiakirjat luonnostelupalveluun.

Kiinteistökaupan luonnostelupalvelu, jossa voi 
luonnostella



Käyttäjäryhmät ja palvelut
Käyttöoikeudet luonnosteluympäristöön

Katseluoikeudet
- pystyy katselemaan palvelussa olevia luonnoksia ja valmiita asiakirjoja

Luonnosteluoikeudet
- edellisen lisäksi pystyy luonnostelemaan asiakirjoja

Lähetysoikeus
- edellisten lisäksi saa lähettää luonnoksia/muutoksia KVP:hen

Pääkäyttäjä
- edellisten lisäksi saa lisätä ja ylläpitää asiakaskohtaisia tietoja luonnosteluympäristön 
esiasetuksissa, kuten asiakaskohtaiset yhteystiedot, asiakirjaluonnosten sopimusehdot, 
laskutustiedot

Tunnistautuminen Maanmittauslaitoksen Kiinteistökaupan verkkopalveluun (MML:n KVP) 

- asiakkaan tilaamille käyttäjille



• Käyttäjä pääsee kirjautumaan suoraan 
Kiinteistökaupan verkkopalveluun (KVP) jo 
käytössänne olevan palvelun kautta 
tietopalvelu.kauppalehti.fi

• Kirjautuminen palveluun tapahtuu 
Kauppalehti Tietopalveluiden tunnuksilla 
tai asiakkaan AD-kirjautumista hyödyntäen 
(KL TP:n intraratkaisu)

Tarjoamme käyttäjäystävällisen tavan siirtyä 
Kiinteistökaupan verkkopalveluun



Luonnostelupalvelun 
etusivu ja arkisto.

Arkistosta näet mm. 
asiakirjojen Tilan 
MML:n KVP:ssä



Pääkäyttäjä voi 
esitäyttöasetuksissa 
määrittää yrityskohtaiset 
yhteystiedot ja ehdot. 



Pankki luonnostelee 
asiakkaan puolesta 
sähköisien panttikirjojen 
siirtohakemuksen, jolla 
panttikirjat siirretään lainan 
vakuudeksi Oy Pankki Ab:lle. 



Pankki luonnostelee 
asiakkaan puolesta 
sähköisen 
kiinnityshakemuksen. 

Panttikirjojen saajaksi 
merkitään Pankki.

Kiinnityshakemus lukitaan.



Luonnokseen merkitään 
vähintään kauppahinta ja 
pakolliset ehdot Kauppahinnan 
maksamisesta ja 
Omistusoikeuden siirtymisestä

Esitäyttöasetuksiin voidaan 
määritellä yrityskohtaiset ehdot 
Kauppa- ja lahjakirjalle sekä 
Esisopimukselle.



Luonnokseen voi liittää 
liitetiedostoja ja 
sitoumuksia panttikirjojen 
siirtämisestä kaupan 
yhteydessä



Kun luonnos on valmis voi sen 
vielä esikatselussa tarkastaa ja 
tehdä tarvittavat muutokset. 

Valmis luovutuskirja  
lähetetään MML:n KVP:hen
osapuolten allekirjoitettavasi.



Asiakirjan tilan KVP:ssä voi 
tarkistaa halutessaan koska vaan. 

Järjestelmä tekee tarkistuksen 
kerran tunnissa automaattisesti.



Luonnostelupalvelun 
etusivu ja arkisto.

Arkistosta näet mm. 
asiakirjojen Tilan 
MML:n KVP:ssä



Palvelun käyttöönotto ja käyttö

Käyttöönottoprojekti

Suunnitellaan asiakkaan kanssaan yhdessä

Koulutukset pääkäyttäjille ja käyttäjille
- verkkokoulutukset sekä tarvittaessa paikan päällä

Asiakkaalla käytössä koulutus- ja tuotantoympäristö
- koko palvelun käytön ajan

Säännöllinen yhteydenpito vastuumyyjän ja asiakaspalvelun toimesta



Asiakaspalvelu tarkoittaa ammattilaisia, jotka 
auttavat ammattilaisia

Palvelukokemusta ei voi ulkoistaa

• Ei vain Help Desk, me huolehdimme 
asiakkaistamme ennakoivasti

• Henkilökohtaista palvelua

• Reaaliaikainen chat

• Räätälöityjä koulutuksia ja webinaareja

Maksuton palvelunumero 0800 141 070, tietopalvelut@kauppalehti.fi



Maija Kauronen
maija.kauronen@almamedia.fi

Antti.Kilpiö
antti.kilpio@almamedia.fi


