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Lehtipiste kasvaa kotimaisella korttimarkkinalla ja ostaa Karton ja Putingin 
Suomen toiminnot 
 
Lehtipiste Oy ja Minela Säätiö ovat allekirjoittaneet 7.5.2021 sopimuksen, jonka mukaisesti Lehtipiste ostaa 
Karto Oy:n ja Putinki Oy:n koko osakekannat. Vuonna 1971 perustettu Karto Oy on perustamisestaan 
saakka ollut Minela Säätiön tai sen edeltäjien omistuksessa. Vuonna 1973 perustettu Putinki Oy siirtyi 
Minela Säätiön omistukseen 2000-luvun alussa.  

Jyväskylästä käsin toimiva Karto Oy on toinen Suomen merkittävimmistä kortti- ja lahjatavara-alan 
toimijoista; toinen on Lehtipisteen vuonna 2018 ostama Paletti Oy. Kaupan jälkeen molemmat kuuluvat 
samalle omistajalle. Karton lisäksi kauppaan kuuluu Putinki Oy, joka on myös valtakunnallisesti toimiva 
kortti- ja lahjatavaratoimija, jolla on myymälätoimintaa kolmessa liikkeessä Helsingissä. Sekä Karto että 
Putinki myyvät tuotteita kuluttajille myös omissa verkkokaupoissaan. Vuonna 2020 Karto Oy:n liikevaihto 
oli 14,5 miljoonaa euroa ja Putinki Oy:n 2,6 miljoonaa euroa. 

Kattava valikoima ja kokonaisvaltainen palvelupaketti kaupalle 

Uutena omistajana Lehtipiste tulee panostamaan hyvin hoidettujen yhtiöiden toiminnan kehittämiseen 
sekä Jyväskylässä että Helsingissä: 

“Pyrimme olemaan kotimaiselle kaupalle entistä tehokkaampi, monialainen kumppani. Kuluttajalle tämä 
näkyy entistäkin kattavampana ja monipuolisena kokonaistarjontana kortti- ja lahjatavaroiden 
tuoteryhmissä”, kertoo Lehtipiste-konsernin toimitusjohtaja Janne Mansukoski. 

Lehtipiste vastaa valtakunnallisesti sanoma- ja aikakauslehtien irtonumeroiden, kirjojen ja keräilytuotteiden 
jakelusta päivittäistavarakauppaan sekä huolehtii irtonumerojakelukanavan ylläpidosta. Lehtipiste omistaa 
myös Paletti Oy:n, jonka valikoimaan kuuluu kortteja sekä paketointi- että juhlatuotteita. 

“Karton ja Putingin hankinta sopii hyvin Lehtipiste-konsernin kasvustrategiaan. Tavoitteena on tuoda 
emoyhtiön irtonumerojakelun rinnalle uusia synergisiä kasvualueita. Synergiaa muodostuu esimerkiksi 
Lehtipisteen valtakunnallisesta kuljetusverkostosta, mikä tukee myös yhtiön vastuullisuustavoitteita”, 
Mansukoski jatkaa.  

"Karton ja Putingin tuotteet ovat olleet vuosikymmenien ajan läsnä suomalaisten erityisissä hetkissä, ja ne 
ovat tuottaneet iloa lukemattomille ihmisille. Minela säätiölle oli tärkeää löytää yhtiöille vastuullinen 
omistaja tilanteessa, jossa säätiö keskittyy strategiansa mukaisesti entistä voimakkaammin perustehtävänsä 
toteuttamiseen. Säätiö tukee lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä luovuutta, osaamista 
ja osallisuutta tukevaa toimintaa", toteaa Minela säätiön asiamies Jussi Sallinen. 

Karto Oy ja Putinki Oy jatkavat omina yrityksinään osana Lehtipiste-konsernia. Karton toimitusjohtaja Kalevi 
Koistinen sekä Putingin toimitusjohtaja Liisa Idänpään-Heikkilä jatkavat nykyisissä rooleissaan. Kaupan 
yhteydessä on sovittu myös Karto Oy:n jatkavan toimintaa Jyväskylän toimitiloissaan. Kauppa ei vaadi 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. 
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Lisätietoja 

Lehtipiste Oy 
toimitusjohtaja Janne Mansukoski, janne.mansukoski@lehtipiste.fi, puh. +358 40 900 8500 

Minela Säätiö sr 
asiamies Jussi Sallinen, jussi.sallinen@minela.fi, puh +385 40 716 5750 
 
Karto Oy 
toimitusjohtaja Kalevi Koistinen, kalevi.koistinen@karto.fi, puh. +358 40 563 0748 
 
Putinki Oy 
toimitusjohtaja Liisa Idänpään-Heikkilä, liisa.idanpaan-heikkila@putinki.fi, puh. +358 40 049 4522 
 
 
Lehtipiste Oy on koko Suomen kattava lehtien, kirjojen ja keräilytuotteiden irtonumeromarkkinoilla toimiva jakelu- ja 
markkinointiyhtiö. Lehtipisteen kuljetus- ja jakelukanava kattaa valtakunnallisesti lähes 5000 myyntipistettä. Lehtipiste toimii myös 
Pakettipiste-nimellä tarjoten verkkokaupan logistiikkamarkkinoille valtakunnallisen kuluttajien pakettiautomaattiverkoston, sekä 
omistaa ennestään kortti- ja lahjatarvikealalla toimivan Paletti Oy:n että menekinedistämispalveluita tuottavan Papua 
Merchandising Oy:n. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 75 miljoonaa euroa. Lehtipiste on osa Tradeka-Yhtiöt Oy:tä. 
www.lehtipiste.fi 

 
Karto Oy ja Putinki Oy ovat molemmat liki 50 vuoden kokemuksillaan merkittäviä kotimaisia kortti- ja lahjatavara-alan toimijoita. 
Karto Oy:n toiminnot ja logistiikkakeskus sijaitsevat Jyväskylässä ja Putinki Oy:n toiminnot sekä kolme liikettä Helsingissä. 
www.karto.fi 
www.putinki.fi 
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