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Päivälehteä kustantamaan vuonna 1889 perustetun, Helsingin 
Sanomalehtiosakeyhtiön nimellä toimintansa aloittaneen Sanoma Osa
keyhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan sanoma- ja aikakaus
lehtien sekä muiden julkaisujen kustantaminen ja muu tiedonvälitys, 
kiijapainotoiminnan sekä muun edelliseen liittyvän teollisen ja kaupalli
sen toiminnan harjoittaminen.

SANOMA 
OSAKEYHTIÖ 1982

Varatoimitusjohtaja Varatoimitusjohtaja

Suunnittelu- ja 
kehitysryhmä

HALLITUS
Aatos Erkko, puheenjohtaja
Tfeo Mertanen, varapuheenjohtaja
Aarne Castrén
Pentti J. K. Kouri
Väinö J. Nurmimaa
Jaakko Rauramo
Patricia Seppälä
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SANOMA OSAKEYHTIÖ 
NUMEROINA

1982 1981

Liikevaihto 801,7 mmk 719,1 mmk
Tulos 32,5 mmk 28,3 mmk
Palkat
(mi. vuosilomapalkka- 
varauksen muutos) 286,9 mmk 252,4 mmk
Thseen loppusumma 699,9 mmk 589,6 mmk
Osakepääoma 14,2 mmk 14,2 mmk
Henkilökunta 2562 henkeä 2569 henkeä
Jakajat 2234 henkeä 2073 henkeä
Asiamiehet 2666 henkeä 2765 henkeä
Päperin kulutus 71,6 milj. kg 68,3 milj. kg
Painovärin kulutus 0,82 milj. kg 0,85 milj. kg

SANOMA OSAKEYHTIÖN 
LIIKEVAIHDON 
801.710.271,53 M K  
JAKAUTUMINEN 
ERI KUSTANNUSERIIN

Muut kustannukset Tulos 4,0 % Palkat ia palkkiot

Raaka-aineet 24,4 %
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Sosiaalikulut 8,7 %



T O I M IT U S J O H T A J A N  
P U H E E N V U O R O

Vuoteen 1982 joka oli yhtiön 93. toi
mintavuosi, kohdistuneet ennakko- 
odotukset eivät olleet kovin toiveik
kaat. Jo vuoden 1981 puolivälissä al
kanut työpaikkailmoittelun supistu
minen verrattuna edelliseen, varsin 
keskinkertaiseen vuoteen enteili las
kukauden alkua. Kun kertomusvuo
den suunnitelmia valmisteltiin, oli 
maamme yritystoiminnan yleissuun
ta jo selvästi alamäkeen viittaava.

Vuosi muodostui kuitenkin odotet
tua paremmaksi.

Budjetoinnissa noudatettua varo
vaisuutta osoittaa se, että edellisestä 
vuodesta 11,9 prosentilla noussut 
bruttomyynti ylitti budjetin lähes 4 
prosentilla Sisäisen laskennan tulos 
oli ennen veroja ja poistoja noin 8 
prosenttia budjetoitua parempi. Il
man ns. muiden tuottojen voimakas
ta kasvua olisi tilikauden tulos kui
tenkin jäänyt edellisvuotta heikom
maksi.

Ilmaiseksi ja itsestään ei tulos syn
tynyt, vaan sen taustalla on nähtävis
sä osaamisen ja yrittämisen merkitys. 
Vaikutuksensa on varmasti myös vii
meksi kuluneiden vuosien aikana to
teutetulla maltillisella hintapolitiikal
la, jonka avulla, yhdessä palvelujen 
parantamiseen tähtäävien toimenpi
teiden kanssa, olemme onnistuneet

pitämään yllä hyvät ja luottamuksel
liset suhteet asiakaskuntaamme. 
Asiakaskunnan ja lukijoiden luotta
mus on menestyksemme ulkopuoli
nen edellytys. Onnistumisen iloa ja 
tulevaisuuden optimismia himmen
tää kuitenkin laskeva katekehitys.

Alallemme tyypillinen ja huolestut
tava piirre liittyy jatkuvasti ns. kau
palliseen painatukseen. Ylikapasi
teetti, johon myöhemminkin tässä 
kertomuksessa viitataan, on edelleen
kin jokaisessa laskusuhdanteessa il
menevä kannattavuuden kehitystä 
häiritsevä tekijä. Kerta toisensa jäl
keen on havaittu, kuinka vaikeata on 
suhdanteiden parantuessa palauttaa 
järkevä hintataso. Suhdannevaihtelut 
ovat omien kotimarkkinoittemme 
osalta, joihin Skandinavian maat on 
myös luettava, selvästi samassa tah
dissa kansainvälisen kehityksen kans
sa. Näin ollen viennin tasapainotta
vaan vaikutukseen turvautuminen on 
usein pakoa arkitodellisuudesta. Kei
not on löydettävä kotimaan toimin
nasta.

Koko toimialaamme perinteisesti 
vaivannut hidasliikkeisyys, jäykkyys 
ja muutosalttiuden puute ovat nyt lo
pullisesti väistymässä. Yhtiömme 
puitteissa tämä kehitys on tehnyt 
mahdolliseksi ryhtyä määrätietoisesti

lisäämään tulosyksiköittämme Sano- 
malehtiryhmän ja Sanomaprint-ryh- 
män operatiivista itsenäisyyttä. Tä
mä kehitystyö, jonka yhteydessä 
eräät esikuntatoiminnot hajautetaan 
tulosyksikköihin, lähti kertomusvuo
den loppupuolella sujuvasti liikkeelle. 
On aivan erityisellä tyytyväisyydellä 
havaittava se myönteinen yhteistyöil
mapiiri, joka muutosprosessin yhtey
dessä on ilmennyt. Se on mielestäni 
todistus koulutus- ja yhteistyömene- 
telmiemme onnistumisesta Yhtiön 
menestymiseen ja toimintamahdolli
suuksiin liittyvistä kysymyksistä val
litsee yhteisymmärrys, joka entises
tään vahvistaa jatkuvaan työturvaan 
vaikuttavia menestystekijöitä.

Edellä olevassa olen huolellisesti 
välttänyt sanaa organisaatio siksi, et
tä organisaatio ei luo eitä tuota mi
tään, ihmiset luovat ja tuottavat. Yksi 
hajautusoperaation tärkeistä osateki
jöistä on henkilökohtaisen panoksen 
merkityksen ja arvon selvempi yksi
löinti päivittäisessä työskentelyssä. 
Olemme siirtymässä toimintaan, jos
sa yhteisön tavoitteiden lähtökohtana 
ovat itse kullekin asetetut henkilö
kohtaiset tavoitteet ja niissä onnistu
minen.

Olemme viimeksi kuluneina vuosi
na harjoittaneet varsin voimakasta
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investointitoimintaa. Sen yhteydessä 
on erinomaisessa yhteistyöilmapiiris
sä tehty miehityskysymysten, uudel
leenkoulutuksen ja työtehtävien laa
jentamisen saralla ratkaisuja, joiden 
osuutta tuloksen aikaansaamisessa ei 
kukaan voi väheksyä.

Yhtiömme tulevaisuuden tavoit
teet ovat selkeät. Haluamme työs
kennellä tavalla, joka antaa henkilös
tölle turvallisen toimeentulon sekä 
takaa jatkuvien investointien vaati
man taloudellisen tuloksen. Haluam
me varmistaa tulevaisuutemme va
paan viestinnän alueella niin, että 
painetun sanan markkinaosuuden 
mahdollisesti vuosien mittaan supis
tuessa menetykset pystytään korvaa
maan sähköisten palvelujen tarjon
nalla Viime vuoden viestintäkeskus- 
telussa oli havaittavissa selvää fraa
seihin lukkiutuneen tilanteen vapau
tumista luovaan keskusteluun. Suo
malainen viestintätilanne on monessa 
suhteessa omaleimainen. Käsitykseni 
mukaan me olemme Suomessa kui
tenkin onnistuneet aikaansaamaan 
kuluttajan kannalta hyvän palveluko
konaisuuden, jossa niin yhteiskunnan 
kuin yksityistenkin edut on varsin ta
sapainoisesti otettu huomioon. Ellei 
näin olisi, suomalaisen viestintäpoli
tiikan ratkaisut tuskin olisivat niin

suuren ulkomaisen kiinnostuksen 
kohteena kuin ne tänään ovat.

Uskon, että erityisesti sanomaleh
distömme, jonka parhaat vuodet ovat 
vielä edessäpäin, yhdistynein voimin 
jatkaa painovapauslain antamien 
myönteisten ja rohkaisevien koke
musten pohjalta työskentelyään suo
malaisen viestintästrategian hyväksi. 
Tähän strategiaan kuuluvat oleellisi
na tekijöinä videotex- eli telset-palve- 
lut, mutta myös osallistuminen kaa
pelitelevisiotoimintaan. Tärkeätä 
kuitenkin on, että n äihin ns. uusiin 
viestimiin tehdyillä sijoituksilla ei 
missään vaiheessa vaaranneta perin
teisen viestinnän asemaa, jonka tulee 
perustua jatkuvasti m ahdollisimman 
korkeaan omavaraisuusasteeseen.

Toimialaamme on vuosikymmeniä 
pidetty työmarkkina-asioiden edis- 
tykse lhsimpänä. Lienee rehdisti to
dettava, että kehitysvauhtimme ja in
novaatiokykymme ovat viimeisten 
menestyksellisten vuosien aikana ol-

Helsinki 29. 3.1983

Väinö J. Nurmimaa

leet lähinnä tyydyttävällä tasolla On 
aiheellista odottaa, että hyvin käyn
nistynyt yhteistyötoiminta lähivuosi
na tuottaa uusia ideoita, joilla graafi
nen teollisuus jatkuvasti varmistaa 
asemaansa menestyvänä, vakaat työ
suhteet ja työpanokseen perustuvan 
korvauksen tehdystä työstä tarjoava
na alana. Varoittavat esimerkit naa
purimaistamme antavat aiheen yri
tyskohtaiseen itsetutkiskeluun. Me
nestyvien yritysten, omamme mu
kaanluettuna, asema on näissä olo
suhteissa kaikkein helpoimmin vau
rioituva. Kim takanamme on etukä
teisarvioissa vaikeaksi luonnehdittu 
vuosi, josta on selviydytty ennakoitua 
paremmin, ovat yhtiömme mahdolli
suudet selviytyä tulevienkin vuosien 
haasteista rohkaisevat. Kaikki on 
kiinni vain meistä itsestämme ja tah
dostamme menestyä. Olivat olosuh
teet mitkä tahansa, aina on kaikilla 
aloilla yrityksiä, jotka menestyvät.



H A L L I T U K S E N  K E R T O M U S  
S A N O M A  O S A K E Y H T I Ö N  

T O I M IN N A S T A  V . 1 9 8 2

Vuoden 1982 talousnäkymien luon
nehtimista vaikeuttaa se, että kehitys 
eri aloilla ja eri maissa oli kovin erilai
nen.

Suomen telakkateollisuudessa val
litsi täystyöllisyys ja tilauskanta oli 
ennätyksellinen, mutta sahojen ja pa
peri- sekä selluloosateollisuuden tuot
teiden menekki oli heikko ja niiden 
hinnat olivat alhaiset. Loppuvuodes
ta tämä tilanne tosin muuttui hie
man. Vaatetusteollisuutta uhkasi me
nekin vaikeutuminen, kun edellisen 
vuoden idän viennin voimakas kasvu 
vaihtui vientirajoituksiin idänkaupan 
tasapainottamiseksi öljyn hinnan las
kettua Rakennusteollisuudessa taas 
esim. elementtien saanti oli vaikeata 
kysynnän ylittäessä valimoiden kapa
siteetin. Samoin raakapuun saanti 
uhkasi muodostua vuoden loppua lä
hestyttäessä puunjalostusteollisuu
den työllisyyden uhkaksi. Metsätöis
sä hakkuiden vähyys aiheutti työttö
myyttä.

Ulkomaankaupan vaje nousi noin
1,7 mrd markkaan viennin laskiessa 
määrällisesti ja tuonnin hieman kas
vaessa. Vaihtotaseen vaje oli lähes 4,5 
mrd mk. Kehitys oli nimenomaan 
loppuvuonna negatiivinen, sillä vielä 
alkusyksyllä kauppatase osoitti yli
jäämää.

Eräillä aloilla siis jatkui korkeasuh
danne ja toisilla oli selvä lamakausi. 
Työllisyyden huonontuminen kuiten
kin osoitti, että vuoden yleiskehitys 
oli heikkenevä. Vuoden lopulla työt
tömiä oli yli 180.000 ja keskimääräi
nen työttömyysprosentti oli 6,2.

Kahdesta devalvaatiosta huolimat
ta inflaatio laski vuositasolla noin 9,3 
prosenttiin. Kun palkkaindeksiin li
säksi vaikutti ulkomaankaupan vaih
tosuhteen heikko kehitys, jäi indeksi- 
kynnyksen ylitys pieneksi.

Rahamarkkinat olivat keveät koko 
vuoden, varsinkin kesän aikana. Täs
tä huolimatta korkotasoa alennettiin 
kesällä 0,75 prosenttiyksikköä. Raha
markkinat kehittyivät muutenkin 
erikoisesti, kun n.k. markkinarahan 
määrä lisääntyi varsin paljon. Sään
nöstellyillä rahamarkkinoilla korko
taso liikkui kymmenen prosentin mo
lemmilla puolilla, ja epävirallisilla se 
oli 13-15 prosentin tasolla. Säännös
telemättömillä markkinoilla liikku
van rahan määrä oli arviolta 10 mrd 
markan luokkaa. Pankkien asennoi
tuminen näihin markkinoihin muut
tui vuoden aikana sekä aktiivisuuden 
että suhtautumistavan osalta.

Edellä mainittujen esimerkkien va
lossa voidaan Suomen talouselämää 
vuoden 1982 aikana kenties parhai
ten kuvata sanalla ”epämääräinen”.

Graafinen teollisuus ja kustannus
toiminta kuuluivat lamasta melko vä
hän kärsineisiin aloihin. Ennakkotie
tojen mukaan oli graafisen teollisuu
den liikevaihdon kasvu n. 12 %. 
Palkkakustannukset kasvoivat
11.3 %, raaka-ainekustannukset
9,9 % (ilman paperia) ja paperikus- 
tannukset 10,4 %. Alan tuottajahin- 
taindeksi kasvoi 11,2 %,  kun vastaa
va nousu koko teollisuudessa oli
7.3 %. Graafisen teollisuuden kus
tannukset kasvoivat siten enemmän 
kuin keskimäärin koko teollisuuden. 
Kaupallisten painojen keskinäinen 
kilpailu liian suuren kapasiteetin 
käyttämiseksi piti hintatason alhaise
na.

Kaikkien sanomalehtien levikit 
kasvoivat keskimäärin 1,8 %, Sano
malehtien Liiton jäsenlehtien 2,1 %. 
Kaksi lehteä lisäsi ilmestymiskerto- 
jaan. Kaikkiaan Suomessa ilmestyi 
94 sanomalehteä. Keskimääräinen 
vuosikerran hinta oli vuoden alussa

212,00 mk, ja tilaushinnat nousivat 
vuoden aikana keskimäärin 15 %.

Ilmoittelun määrä kasvoi 2,1 % ja 
oli 319.654 palstametriä. Luvut kos
kevat Sanomalehtien Liiton jäsenleh- 
tiä. Ilmoittelun kasvu oli suurin leh
dissä, jotka ovat paikkakuntansa tai 
alueensa ykkösiä.

Sanoma Osakeyhtiön pääviesti- 
men, Helsingin Sanomain, levikin- 
kasvu jatkui edelleen, ja se vahvisti 
asemaansa Pohjoismaiden suurilevik- 
kisimpänä sanomalehtenä. Ilmoitus
ten metrimäärä väheni hiukan, mutta 
kappalemäärässä saavutettiin ennä
tys.

Vuoden aikana tehtiin kaksi tär
keätä päätöstä Helsingin Sanomain 
osalta. Toinen koski kuukausiliitteen 
perustamista. Huhtikuusta 1983 al
kaen tullaan Helsingin Sanomain ti
laajille ja irtonumeron ostajille toi
mittamaan kerran kuukaudessa suu
ren aikakauslehden kokoinen moni- 
kymmensivuinen liite, joka painetaan 
Sanomapainossa.

Toinen merkittävä päätös koski 
siirtymistä näyttöpäätteiden käyt
töön toimitustekniikassa. Tämä Ilta- 
Sanomissa jo aikaisemmin toteutettu 
ratkaisu on osoittautunut toimitus
työssä hyväksi.

Ilta-Sanomien levikki jatkoi erit
täin myönteistä kehitystään, joka vei 
sen maamme toiseksi levinneimmäksi 
sanomalehdeksi. Erityisesti viikon
vaihteen Ilta-Sanomien levikki, 
169.975 kpl, on mainitsemisen arvoi
nen. Myös ilmoitusmyynti kehittyi 
tyydyttävästi.

Vuosi 1982 oli ensimmäinen, jol
loin Sanomapaino ja Aikakauslehti- 
ja kirjaryhmä toimivat yhtenä hallin
toyksikkönä nimellä Sanomaprint. 
Toimintojen kehittäminen ja uusien 
toimintasuuntaviivojen suunnittelu
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on jatkunut ja tulee edelleen vaati
maan runsaasti työtä. Sekä tuotanto
tekniikan että tuotepolitiikan alalla 
tutkittiin erilaisia vaihtoehtoja, joiden 
suhteen ratkaisut kypsyvät vuoden 
1983 aikana.

Yhtiön aikakauslehtien kehitys ei 
ollut tyydyttävä. Aloitettujen toimen
piteiden ei tosin odotettukaan tuovan 
merkitsevää tulosparannusta vielä 
vuoden 1982 aikana. Yritysjulkaisu
jen toiminta pääsi hyvään alkuun. 
Sanomapainon teollisen myynnin ke
hitys ei saavuttanut odotettua tasoa.

Vuoden 1981 toimintakertomuk
sessa mainittiin joulukuussa 1981 
Hufvudstadsbladet Ab:n kanssa teh
ty sopimus painotalon rakentamises
ta Sanomalan alueelle, sinne hankit
tavasta painokoneesta ja näiden 
vuokraamisesta HBL:n käyttöön. 
Kertomusvuoden aikana edistyivät 
rakennustyöt aikataulun mukaisesti. 
Kun Frankenthal AG:ltä Saksan Liit
totasavallasta tilattu painokonekin 
valmistunee sopimuksen mukaisesti, 
pääsee Hufvudstadsbladet Ab aloit
tamaan lehtituotantonsa Sanomalas- 
sa syksyllä 1983. Rakennustöiden 
urakoitsija on Teräsbetoni Oy.

Sama urakoitsija suoritti Sanoma
lan painotalon postitusosan korotta
misen yhdellä kerroksella. Tämä 
mahdollistaa postituksen automati
soinnin jatkamisen. Korvauskoneis- 
tot ja laitteistot on tilattu Ferag 
Ag:ltä Sveitsistä. Laajennus saadaan 
käyttöön vuoden 1983 syksyllä.

Sanomalehtipainon väripainatus- 
kapasiteettia täydennettiin asenta
malla entisiin painokonelinjoihin 13 
lisäväriyksikköä. Kun viimeiset kaksi 
yksikköä on asennettu vuoden 1983 
puolella, on Sanomalan kaikissa 42 
painoyksikössä lisäväriyksikkö.

Toimintojen edelleen keskittämi

seksi Sanomalaan tutkittiin mahdol
lisuutta rakentaa Hufvudstadsbladet 
Ab:n talon jatkeeksi toimistotalo yh
tiön ATK-toimintojen ja sanomaleh
tien markkinoinnin taipeita varten. 
Nämä suunnitelmat ehtivät niin pit
källe, että yhtiön hallitus teki helmi
kuussa 1983 päätöksen talon raken
tamisesta. Myös sen rakentaa Teräs
betoni Oy. Toimistotalo valmistuu al
kuvuodesta 1984.

Sanoma Osakeyhtiön hallinto-or
ganisaation kehittämistä jatkettiin. 
Yhtiön varsinainen liiketoiminta ta
pahtuu Sanomaprintin muodostami
sen jälkeen kahdessa tulosvastuisessa 
yksikössä, joiden itsenäisyyttä määrä
tietoisesti lisätään. Syksyllä 1982 ha
jautettiin näihin yksikköihin osa kes
kitetyistä esikuntavastuisista toimin
noista.

Kuten oheiset tuloslaskelma ja tase 
osoittavat, oli Sanoma Osakeyhtiön 
toiminta taloudellisesti lähes edelli
sen vuoden luokkaa. Yhtiön brutto- 
myynti ylitti ensi kerran miljardin 
markan rajan. Liikevaihto nousi yli 
800 mmkan, mutta nimellinen lisäys 
11,5 % merkitsee vain noin kolmen 
prosentin reaalikasvua. Toimintakus
tannusten kasvu oli hieman tätä suu
rempi, joten liikevoitto heikkeni. 
Muiden tuottojen kasvu aiheutti tu
loksen lievän paranemisen. Näin yh
tiön taloudellista tulosta voidaan pi
tää tyydyttävänä. Tulos mahdollisti 
kuitenkin vahvan taloudellisen ase
man säilyttämisen.

Yhtymätasolla tapahtui lievää kas
vua, kun Sanoma Osakeyhtiön hal
tuun siirtyi kesällä 1982 Oy Lippu
palvelu -  Biljettjänst Ab:n koko osa
kekanta. Oston tarkoituksena on lisä
tä tarjoamiemme yleisöpalvelujen 
määrää ja hyödyntää yhtiömme atk- 
tietämystä luomalla automatisoitu li-

punmyyntijäijestelmä, joka tarjoaa 
lippujen ostajille ja tilaisuuksien jär
jestäjille korkean palvelutason.

Tytäryhtiöistä Lehtikuva Oy:n ja 
Oy Linguaphone Ab:n toiminta oli 
menestyksellistä. Molempien liike
vaihto kasvoi voimakkaasti ja tulos 
oli hyvä.

Helsinki Televisio Oy:n toiminta 
tervehtyi suunnitelmien mukaisesti. 
Osakkeenomistajien joukkoon liittyi
vät maakuntien ykköslehdet, joten 
pyrkimykset osakaspohjan laajenta
miseksi tuottivat tulosta.

USArssa oleva tytäryhtiö Crafton 
Graphic Company, Inc. kärsi Yhdys
valloissa vallitsevasta lamasta. Yhtiön 
liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja 
tulos oli selvästi edellisvuotista hei
kompi, mutta kuitenkin voitollinen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
sekä Sanoma Osakeyhtiössä että kai
kissa yhtymään kuuluvissa tytäryh
tiöissä ponnisteltiin taantuvan yleisen 
talouskehityksen keskellä toiminta
edellytysten parantamiseksi ja jatku
van elinkelpoisuuden turvaamiseksi. 
Joitakin poikkeuksia lukuunottamat
ta pystyttiin asemat markkinoilla säi
lyttämään, osin niitä jopa paranta
maan. Kaikki edellytykset vakaan, 
turvallisen kehityksen jatkumiseen 
ovat olemassa.

8



SANOMA OSAKEYHTIÖ 
TULOSLASKELMA 1.-31.12.1982

1982
Myyntituotot (1) 1.058.805.335,03
Myynnin oikaisuerät

Alennukset (2) 56.074.485,18
Luottotappiot 2.984.228,86
Liikevaihtovero 30.744.756,62
Provisiot ja mainostoimistopalkkiot 93.257.304,38
Tuoterahdit 64.542.412,09
Muut oikaisuerät 9.491.876,37 257.095.063,50

Liikevaihto (3) 801.710.271,53

Muuttuvat kulut
Aineet ja tarvikkeet 212.115.976,86
Pälkat ja palkkiot (4) 223.092.332,60
Muut muuttuvat kulut (5) 73.361.337,78
-  varaston lisäys -  16.292.355,91 492.277.291,33

Myyntikate (6) 309.432.980,20

Kiinteät kulut
Palkat ja palkkiot (7) 73.732.608,00
Vuokrat 12.108.169,53
Muut kiinteät kulut (8) 106.437.969,32 192.278.746,85

Käyttökate (9) 117.154.233,35

Poistot (10)
Rakennuksista ja rakennelmista 2.994.802,30
Koneista ja kalustosta 23.144.631,45
Aineettomista oikeuksista 333.276,80
Muista pitkävaikutteisista menoista 2.099.944,14 28.572.654,69

Liikevoitto 88.581.578,66

Muut tuotot ja kulut
Korkotuotot 26.339.289,96
Osinkotuotot 2.114.084,90
Osinkotuotot tytäryhtiöiltä 125.000,00
Muut tuotot 3.052.604,52
Muut kulut 303.279,14 31.327.700,24

119.909.278,90
Varausten muutos

Varastovaraus, vähennys 216.000,00
Investointivaraus, lisäys 28.500.000,00
Muut varaukset, lisäys 43.407.500,00 71.691.500,00

Korkokulut 15.702.807,70
Välittömät verot 15.897.713,75
Käyttörahastosta -  15.897.713,75 -
Tilikauden voitto mk 32.514.971,20

(Suluissa olevat luvut viittaavat kohtaan ”lisätietoja tuloslaskelmasta ja taseesta”.)

1 9 8 1

946.009.719,16

719.132.954,01

283.183.364,68

113.771.902,37

79.807.812,30

104.814.854,20

mk 28.255.852,74
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SANOMA OSAKEYHTIÖ 
TASE 31.12.1982

V A S T A A V A A

R ahoitusom aisuus
Rahat ja pankkisaamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset (11)
Ennakkomaksut
Siirtosaamiset
Muut rahoitusvarat

V aihto-om aisuus (12)
Aineet ja tarvikkeet 
Valmiit tavarat ja 
keskeneräiset työt

K äyttöom aisuus ja m uut 
pitk äva ik u tte iset m enot

Maa-alueet
Rakennukset ja rakennelmat 

Poistot 
Koneet ja kalusto 

Poistot

Ennakkomaksut 
Osakkeet ja osuudet 
Osakkeet ja osuudet, 
tytäryhtiöt
Aineettomat oikeudet (13)

Poistot
Muut pitkävaikutteiset menot (14) 

Poistot

1 9 8 2  1 9 8 1

27.688.548,55
142.336.817,13
147.739.873,53

597.852,66
18.893.437,36
33.363.656,92 370.620.186,15 311.522.544,09

78.117.342,96 

5.502.478,15 83.619.821,11 67.327.465,20

37.315.807,42
2.994.802,30

116.481.972,55
23.144.631,45
93.337.341.10
24.632.099.10 
26.998.846,88

32.743.682,95
1.666.384,00

333.276,80
12.266.064,04

2.099.944,14

22.100.716.11

34.321.005.12

117.969.440,20

59.742.529,83

1.333.107,20

10.166.119,90 245.632.918,36
mk 699.872.925,62

210.757.623,79
589.607.633,08
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V A S T A T T A V A A 1 9 8 2  1 9 8 1

V ieras pääom a
Lyhytaikainen

Ostovelat
E nnakkom aksut (15) 
Siirtovelat (16)
M u u t lyhytaikaiset velat 

P itkäaikainen (17) 
E läkelainat 
M uut lainat

V araukset
Varastovaraus 
Investointivaraukset 
M uut varaukset (18)

Oma pääom a
Sidottu

Osakepääom a
A rvonkorotusrahasto

Vapaa
K äyttörahasto 
Voitto edellisiltä 
vuosilta
T ilikauden voitto

14.201.520,00
1.399.240,00

24.153.158,76

6.592.394,33

40.405.613,50
122.372.815,64

71.266.089,36
21.630.467,93

178.835.842,89
10.368.312,01

33.447.000.00
95.218.000.00
47.467.500,00

15.600.760,00

30.745.553,09
32.514.971,20

255.674.986,43

189.204.154,90

176.132.500,00

78.861.284,29

245.663.502,59

173.428.875,65

105.941.000,00

64.574.254,84
m k 699.872.925,62 589.607.633,08



LIITETIEDOT 31.12.1982

1 . O m an pääom an m uutokset

K äyttörahasto
1 .1 .1 9 8 2
Siirretty voittovaroista 
K äytetty  verojen m aksuun
3 1 .1 2 .1 9 8 2

L ahjoitusvaraus
1 .1 .1 9 8 2
Siirretty voittovaroista 
A nnettu  lahjoituksia
3 1 .1 2 .1 9 8 2

Voittovarat
1 .1 .1 9 8 2
K äytetty  osingonjakoon 
Siirretty käyttörahastoon 
Siirretty lahjoitusvaraukseen

Tilikauden voitto
31.12.1982

10.050.872,51
+30.000.000,00
-15 .897 .713 ,75

24.153.158,76

+ 200.000,00
-  200.000,00

38.922.
- 2.130. 
-30.000
- 200.

622,33
228,00
000,00
000,00

6.592.
32.514.

394,33
.971,20

2. Velan vakuudeksi an n e tu t 
arvopaperit
Velan vakuudeksi an n e tu t
kiinnevelkakiijat
Thkaukset
Thkaukset konsem iyhtiöiden 
puolesta

3. Saam iset ty täryhtiö iltä  
Velat tytäryhtiöille

4. K äyttöom aisuuden 
verotusarvot 
M aa-alueet 
R akennukset 
Osakkeet ja  osuudet 
Osakkeet ja  osuudet, 
ty täryhtiö t

39.107.365,53

5. Sanoma Osakeyhtiön omistamat toisten yhtiöiden osakkeet

yhtiö
Erikoislehdet Oy 
(ei toimintaa)
Helsinki Televisio Oy 
Kodin Kuvalehti -  
Terve Lapsi Oy 
(ei toimintaa)
Lehtikuva Oy 
Oy Lippupalvelu -  
Biljettjänst Ab 
Oy Linguaphone Ab 
Sanoma, Inc.
Simonpaino Oy 
Tytäryhtiöt yht.
Muut yhtiöt: 
Enso-Gutzeit Oy 
Finnair Oy 
Helsingin Teiset Oy 
Oy Kaukas Ab 
Kymi Kymmene Oy 
Metsäliiton Teollisuus Oy 
Oy Nokia Ab 
Rauma-Repola Oy 
Rautakirja Oy 
Muut
Muut yhtiöt yhteensä

Huoneisto-osakkeet 
Kaikki yhteensä

kpl

100
3.594

10
75.000

750
25.000 

200
1.000

12.967
277.331

40
1.759

62.310
8.000

980
15.666
20.023

muutos
edell.

vuodesta

osuus kaik. 
osakk.

- 6

750

100

4.000

280

% nimellisarvo kirjanpitoarvo

100 5.000,00 5.000,00
78,5 3.953.400,00 3.953.400,00

100 100,00 100,00
100 750.000,00 1.025.400,45

100 30.000,00 201.200,00
100 250.000,00 461.320,00
100 200 USD 6.603.480,00
100 1.000.000,00 20.493.782,50

32.743.682,95

0,02 129.670,00 112.579,14
1,15 1.386.655,00 1.275.809,81

33,33 400.000,00 400.000,00
0,13 175.900,00 279.081,25
1,05 3.115.500,00 5.037.290,48
1,05 400.000,00 405.176,80
0,03 98.000,00 217.070,31
0,02 156.660,00 239.778,95

16,68 10.011.500,00 1.642.655,12
1.266.628,61

mk

10.876.070,47

16.122.776,41
59.742.529,83

73.000.000,00
2.937.035,53

25.530.424,21

11.724.370,09
15.985.770,66

15.537.428.00
50.378.190.00
29.102.520.00

13.180.145.00

16.247.218,67

muutos
edellisestä

vuodesta

-6.600.00

100,00

201.200,00

22.264,00

17.907,20

112.714,45

919.221,60
1.266.807,25
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LISÄTIETOJA TULOSLASKELMASTA 
JA TASEESTA VUODELTA 1982

T U L O S L A S K E L M A
1. Bruttomyynti on kasvanut vuodesta 1981 11,9 %. 

Mikäli vuoden 1981 bruttomyynti muunnetaan vuo
den 1982 rahan arvoksi pankkien nk. rahanarvoker- 
toimella, on kasvu 4,1 %. Kasvu on ollut myynnin 
päälajeissa, tilaus- ja irtonumero- ja ilmoitusmyyn
nissä lähes yhtä suurta.

2. Myynnin oikaisuerät ovat kasvaneet 13,3 %. Kasvua 
on tapahtunut erikoisesti myönnettyjen alennusten,
18,8 % ja muiden oikaisuerien kohdalla, 24,8 %. 
Viimeksi mainittuihin kuuluvat tuoterahdit, maksut 
julkaisuoikeuksista ja vaihtoilmoitusprovisiot.

Voimakkaasti eli 37,9 % ovat kasvaneet myös luot
totappiot, mutta ne ovat kuitenkin vain 0,28 % 
bruttomyynnistä eli 0,05 %-yksikköä enemmän 
kuin vuosi sitten. Luottotappioina on entiseen ta
paan kirjattu m.m. maksamatta jätettyjen toimitet
tujen lehtikappaleiden tilaushinta.

3. Liikevaihto on kasvanut 11.5 % ja muunnettuna 
reaalikasvuksi kuten bruttomyynti edellä, 3,7 %.

4. Alan yleisen käytännön mukaisesti on muuttuviksi 
palkoiksi kirjattu toimittajien, kirjatyöntekijöiden ja 
jakajien palkat loma- ja sairausajanpalkkoineen sekä 
eräitä palkkioita. Summa on 13,6 % edellisvuotista 
korkeampi. Loma- ja sairausajanpalkat ovat 23,7 % 
työajan palkoista.

5. Muut muuttuvat kulut, jotka ovat nousseet 14,1 %, 
sisältävät m.m. muuttuvien palkkojen sosiaaliturva
maksut, toimitukselliset ja valmistuksen muuttuvat 
kulut (raaka-aineita lukuunottamatta) ja tietoliiken
nekulut.

6. Myyntikate on noussut 9,3 %, mikä edellä mainitul
la tavalla laskettuna vastaa 1,1 %:n reaalikasvua. 
Myyntikateprosentti on 38,6 eli 0,8 % -yksikköä pie
nempi kuin vuosi sitten.

7. Kiinteisiin palkkoihin sisältyvät konttori- ja teknis
ten toimihenkilöiden sekä kuljetus- yms. osastojen 
palkat loma- ja sairausajan palkkoineen sekä erilai
sia luento- ym. palkkioita.

Maksettava määrä on 13,6 % viimevuotista suurem
pi. Vuosiloma ja sairausajan palkat ovat 23,7 % työ
ajan palkoista. Molemmat edelliset prosenttiluvut 
ovat siis täsmälleen samat kuin vastaavat prosentti
luvut muuttuvissa palkoissa.

8. Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiö s.r:lle on siirretty
6.414.286,06 mk, millä eläkevastuu on tullut kate
tuksi kokonaisuudessaan. Ilman eläkesäätiösiirtoa 
ovat muut kiinteät kulut nousseet 15,3 %.

9. Käyttökate on 14,6 % liikevaihdosta, markkoina 
noin 3,0 % suurempi kuin vuosi sitten. Jos sekä vuo

sien 1981 että 1982 eläkesäätiösiirto jätetään huo
mioimatta, ovat vastaavat prosentit 15,4 % ja 4,9 %. 
Reaaliarvoltaan käyttökate on 1,9 mmk. edellisvuo
tista pienempi.

10. Poistot ovat 10,3 milj. mk EVL poistoja ja n. 25,0 
mmk laskennallisia poistoja pienemmät. Ne ovat
15,9 % edellisvuotta pienemmät.

T A S E
11. Lainasaamisista on 0,5 mmk tytäryhtiöiltä ja loput 

ulkopuolisilta.

12. Raaka-aineet on arvostettu 60 %:iin hankinta-ar
vosta, kiijat kustannusalalla vallitsevan käytännön 
mukaan.

13. Aineettomiin oikeuksiin on kirjattu eräiden filmien 
esitysoikeuksia ja videofilmien esitysoikeusmaksuja.

14. Tietokoneohjelmien ja HTV:ltä ostettujen kanavan- 
käyttöoikeuksien menojäännöksiä.

15. Ennakkomaksut ovat vastuu tilatuista, vielä toimit- 
tamattomista lehdistä. Tästä on laskutettu 79,3 
mmk, mikä sisältyy myös myyntisaamisiin.

16. Suurimpina erinä erääntymättömät vuodelle 1982 
kuuluvat palkat ja vuosilomapalkat 45,9 mmk, korot
5,6 mmk ja verot 4,4 mmk.

17. Pitkäaikaisista lainoista on 88,5 mmk takaisinlai
nausta Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta ja 90,3 mmk 
Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiö s.r:ltä. Tytäryhtiö 
Simonpaino Oy:ltä on lainattu 10,2 mmk ja 0,1 mmk 
on jäännös painokoneen sähkökäytön toimitusluo
tosta.

18. Sisältää täysimääräisenä toimintavarauksen ja luot
totappiovarauksen.



SANOMA OSAKEYHTIÖN 
RAHOITUSLASKELMA (MMK)

R A H A N  L Ä H T E E T 1 9 8 2 1 9 8 1 1 9 8 0 1 9 7 9 1 9 7 8

Tulorahoitus
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 110,6 99,3 84,8 49,1 13,9
Verot -  15,9 -  17,8 -  4,9 -  0,0 -  0,2
Poistot (ilman veron- 
huojennuspoistoja) + 28,6 + 34,0 + 16,1 +28,9 +42,6

123,3 115,5 96,0 78,0 56,3
Lainojen lisäykset 
(vähentämättä seuraavan vuoden 
lyhennyksiä) + 16,9 25,6 + LI +14,3 + 11,5

140,2 141,1 97,1 92,3 67,8

R A H A N K Ä Y T T Ö

Käyttöomaisuusinvestoinnit 65,0
Osingonjako + lahjoitukset + 2,3

67,3
Nettokäyttöpääoman lisäys + 66,5
Siirto eläkesäätiölle + 6,4

140,2

99,0 54,8 42,7 49,1
+ 2,3 + 1,8 + 1,3 + 1,0

101,3 56,6 44,0 50,1
+ 31,6 + 12,2 +48,3 + 17,7
+ 8,2 +28,3 - —

141,1 97,1 92,3 67,8

N E T T O K Ä Y T T Ö P Ä Ä O M A N  M U U T O S

Rahoitusomaisuus, lisäys 
Vaihto-omaisuus, lis.+, väh.- 
(ennen epäkuranttiusvähennystä) 
Lyhytaikainen vieras pääoma, 
lis.—, väh.+

+ 59,1 + 51,1 +43,0 +56,9 + 17,6

+ 16,3 + 28,7 + 9,5 + 2,4 -  6,7

-  8,9 -  48,2 -40,3 -11 ,0 + 6,8
+ 66,5 + 31,6 + 12,2 +48,3 + 17,7

14



KONSERNIN TULOSLASKELMA 
1.1.-31.12.1982

Varausten muutokset 
Varastovaraus 
Investointivaraus 
Muut varaukset 

Korkokulut 
Verot
Käyttörahastosta 
Vähemmistön osuus tytär
yhtiöiden tuloksesta 
Tilikauden voitto

Myyntituotot
1 9 8 2

1.130.735.057,71
Myynnin oikaisuerät

Alennukset 56.286.507,25
Luottotappiot 3.138.346,25
Liikevaihtovero 32.471.891,75
Provisiot ja
mainostoimistopalkkiot 93.288.999,77
Muut oikaisuerät 74.096.640,21 259.282.385,23

Liikevaihto 871.452.672,48

Muuttuvat kulut
Aineet ja tarvikkeet 239.876.532,75
Pälkat ja palkkiot 240.688.721,65
Muut muuttuvat kulut 71.779.923,26
-  varaston lisäys -  17.289.003,19 535.056.174,47

Myyntikate 336.396.498,01

Kiinteät kulut
Palkat ja palkkiot 81.314.692,94
Vuokrat 13.426.909,26
Muut kiinteät kulut 115.782.447,08 210.524.049,28

Käyttökate 125.872.448,73

Poistot
Rakennuksista ja rakennelmista 3.398.154,30
Koneista ja kalustosta 25.841.206,91
Aineettomista oikeuksista 357.643,10
Muista pitkävaikutteisista
menoista 3.879.414,66
Konsernin lisäpoistot 3.707.523,02 37.183.941,99

Liikevoitto 88.688.506,74

Muut tuotot ja kulut
Korkotuotot 25.359.414,26
Osinkotuotot 2.114.106,90
Muut tuotot 5.427.686,28
Muut kulut -  2.107.214,67 30.793.992,77

439.981,58
29.974.500,00
44.024.971,62

16.633.894,03
16.689.220,41

119.482.499,51

-  73.559.490,04
-  18.229.382,41

+ 55.326,35

+ 789.956,52
mk 28.538.909,93

1 9 8 1
963.973.458,85

735.909.747,08

294.774.863,91

116.730.886,91

77.227.070,34

101.084.218,00

mk 20.647.068,10

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Sanoma Osakeyhtiö ja seuraavat tytäryhtiöt: Lehtikuva Oy, Oy Linguaphone Ab, Si
monpaino Oy, Helsinki Tfelevisio Oy, Oy Lippupalvelu -  Biljettjänst Ab sekä Sanoma, Inc. ja sen tytäryhtiön Crafton 
Graphic Company, Inc:in muodostama alakonserni. Keskinäisen omistuksen eliminointi on suoritettu hankintameno- 
menetelmällä.
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KONSERNIN TASE 31.12. 1982

V A S T A A V A A
R ahoitusom aisuus

Rahat ja pankkisaamiset
Myyntisaaroiset
Lainasaamiset
Ennakkomaksut
Siirtosaamiset
Muut rahoitusvarat

Vaihto-om aisuus
Aineet ja tarvikkeet 
Thvarat ja keskeneräiset työt 
Muu vaihto-omaisuus

K äyttöom aisuus ja m uut 
p itk äva ik u tte iset m enot

Maa-alueet
Rakennukset ja rakennelmat 
Koneet ja kalusto 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Osakkeet ja osuudet 
Aineettomat oikeudet 
Pitkävaikutteiset menot 
yhtiöiden taseista

K onserniaktiiva

A rvostuserät

1 9 8 2

29.606.286,19
156.655.291,10
137.232.302,75

833.517,55
19.757.596,94
34.272.760,92

81.199.023,12
7.752.398,42

864.483,88

28.123.336,11
45.133.578,32

134.741.329,36
6.076.108,44

28.328.818,68
1.531.537,60

15.889.003,10

378.357.755,45

89.815.905,42

259.823.711,61

9.371.286,04

________176.484,00
mk 737.545.142,52

1981

317.385.272,02

69.869.178,23

206.552.631,51

3.842.773,00

mk 597.649.854,76
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V A S T A T T A V A A 1 9 8 2 1981
V ieras pääom a

Lyhytaikainen
Ostovelat
Ennakkom aksut
Siirtovelat
M uut lyhytaikaiset velat 

P itkäaikainen 
E läkelainat
M u u t pitkäaikaiset velat

V araukset
Varastovaraus 
Investointivaraukset 
M uut varaukset

V ähem m istön osuus

Oma pääom a
Sidottu
Vapaa
Tilikauden voitto

46.909.805,37
123.043.758,14

76.000.557,17
20.938.749,53

181.504.458,34
43.156.474,44

33.922.247,42
96.692.500.00
48.920.110.00

17.208.859,57
18.376.204,77
28.538.909,93

266.892.870,21

224.660.932,78

179.534.857,42

2.332.507,84

64.123.974,27
737.545.142,52

243.353.693,33

192.762.005,04

107.422.537,38

1.508.709,29

52.602.909,72 
m k 597.649.854,76
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KONSERNIN LIITETIEDOT 31.12.1982

1. Oman pääoman muutokset
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.1982 

K-osakkeita 7.100.760,00
E-osakkeita 7.100.760,00

Arvonkorotusrahasto

Helsinki Televisio Oy:n varara
hasto,
konsernin osuus 1.1.1982 
Katettu tappiot edellisiltä vuosil
ta konsernin osuus 
Myytyjen konsemiosakkeiden 
osuus Helsinki Televisio Oy:n va
rarahastosta 1.1.1982

31.12. 1982

Vapaa oma pääoma
1.1.1982 
Jaettu osinkoa 
Annettu lahjoituksia 
Käytetty veroihin 
Sanoma, Inc. tappio aikaisemmil
ta vuosilta
Konsernin osuus vararahastosta 
katetusta Helsinki Televisio Oy:n 
tappiosta edellisiltä vuosilta 
Muuntoero

14.201.520.00 
1.399.240,00

15.600.760.00

+ 6.420.931,71 

-  4.810.171,07

2.661,07
1.608.099,57

17.208.859,57

30.581.218,01
-  2.005.168,50
-  200.000,00 
-16.689.220,41

-  1.257.296,00

+ 4.810.171,07 
+ 3.136.500.60 

18.376.204,77

5. Lehtikuva Oy:n omistamat 
Sanoma Osakeyhtiön osakkeet, 
27.791 kpl nimellisarvo

6. Käyttöomaisuuden osalta 
hankintamenon lisäksi 
aktivoidut muut menot 
Helsinki Televisio Oy

833.730,00

2.209.038,70

7. Konsernitilinpäätökseen sisältyvät uusina yhteisöinä Sa
noma, Inc:in ja sen tytäryhtiön Crafton Graphic Compa
ny, Inc:in muodostama alakonserni sekä Oy Lippupalve- 
lu-Biljettjänst Ab, joiden tilinpäätösluvut eivät sisälly 
edellisen vuoden konsernitilinpäätökseen. Tästä syystä 
konsernin tuloslaskelman ja taseiden vaihto-omaisuuden 
ja varausten muutokset eivät ole yhtä suuret.

K O N S E R N I N  R A H O I T U S 

L A S K E L M A  ( M M K )
R A H A N  L Ä H T E E T  1 9 8 2
Tulorahoitus
Tulos ennen tilinpäätös-
siirtoja ja veroja
Verot
Poistot
Muuntoero

Lainojen lisäykset

108,3 
-  16,6 

37,2 
 3j2

132,1
33,1

165,2

1981

94,7 
-  19,0 

39,5

115,2
52,2

167,4
Tilikauden voitto 
31.12.1982

28.538.909,93
46.915.114,70 R A H A N K Ä Y T T Ö

Käyttöomaisuusinvestoinnit 97,5 115,6
2. Velan vakuudeksi annetut arvo Osingonjako + lahjoitukset 2,2 2,2

paperit 17.385.429,67 Nettokäyttöpääoman lisäys 58,5 41,4
Velan vakuudeksi annetut kiinne- Siirto eläkesäätiölle 7,0 8,2
velkakirjat 78.000.000,00 165,2 167,4
Takaukset 3.045.128,75

3. Käyttöomaisuuden verotus N E T T O K Ä Y T T Ö P Ä Ä O M A N  M U U T O S

arvot Rahoitusomaisuus, hsays 61,0 56,1
Maa-alueet 15.537.428,00 Vaihto-omaisuus, lisäys 19,9 30,5
Rakennukset ja rakennelmat 50.378.190,00 Lyhytaikainen vieras

-  22,4 -45,2Osakkeet ja osuudet 29.858.292,00 pääoma, lisäys
58,5 41,4

4. Konsemiosakkeet
osuus kaik.

Yhtiö kpl osakk. % nimellisarvo kirjanpitoarvo
Erikoislehdet Oy

5.000,00(ei toimintaa) 100 100 5.000,00
Kodin Kuvalehti -

100 100,00Terve Lapsi Oy (ei toimintaa) 10 100,00
Sanoma, Inc. tytäryhtiö

90 USD 19.000,00 (USD 3.000.000,00)Grafton Graphic Comp. Inc. 171
Enso-Gutzeit Oy 12.967 0,02 129.670,00 112.579,14
Finnair Oy 277.331 1,15 1.386.655,00 1.275.809,81
Helsingin Teiset Oy 40 33,33 400.000,00 400.000,00
Oy Kaukas Ab 1.759 0,13 175.900,00 279.081,25
Kymi Kymmene Oy 62.310 1,05 3.115.500,00 5.037.290,48
Metsäliiton Teollisuus Oy 8.000 1,05 400.000,00 405.176,80
Oy Nokia Ab 980 0,03 98.000,00 217.070,31
Rauma-Repola Oy 15.666 0,02 156.660,00 239.778,95
Rautakirja Oy 20.023 16,68 10.011.500,00 1.642.655,12
Muut 18.714.276,82
Yhteensä 28.328.818,68
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Thse-erien kehitys v. 1973-82 (mmk) Investoinnit ja poistot

Vastattavaa
Lyhytaikaiset velat 

H  Pitkäaikaiset velat 
Varaukset 

I Oma pääoma 
Tase-erät yht. v. 1982 rahan arvona

Vastaavaa
Rahoitusomaisuus
Vaihto-omaisuus
Käyttöomaisuus

Investoinnit
Rakennukset ja maa-alueet 
Koneet ja kalustot 
Muut

Poistot
Rakennukset 

|  Koneet ja kalustot 
Muut

130

120

1 10

100

9 0

8 0

7 0

6 0

5 0

4 0

3 0

20

10

0

10

20

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

73  74  75 7G 77  78  79  8 0  81 82
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EMOYHTIÖN PALKAT JA SOSIAALIKULUT

1 9 8 2 1981

Työssäoloajalta henkilökunnalle m aksetu t 
palkat ja  palkkiot 
Sairaus- ja  äitiyslom apalkat 
Vuosilomapalkat m.l. varauksen m uutos 

Palkat ja  palkanluonteiset erät

T yönantajan sosiaaliturvam aksut 
T E L - ja  LEL-vakuutusm aksut 
M uut lakisääteiset henkilösivukulut 

Yhteensä

Vapaaehtoiset henldlösivukustannukset 
Siirto eläkesäätiölle 

Yhteensä

Palkkiot henkilökuntaan kuulum attom ille 

Kaikki yhteensä

230.100.049,59
6.936.994,33

49.862.956,99
286.900.000,91

17.944.350,64
31.859.736,20

3.889.999,75
53.694.086,59

9.348.633,52
6.414.286,06

15.762.919,58

10.030.539,69

206.485.314,89
6.101.838,62

39.856.326,96
252.443.480,47

17.531.212,22
27.907.125,00

2.717.040,25
48.155.377,47

8.822.042,07
8.196.615,13

17.018.657,20

9.343.256,48

326.960.771,62366.387.546,77

Sosiaalikuluissa ei ole m ukana tilojen, kaluston tm s. vuokria eikä m uitakaan  sisäisiä veloituksia.

Vuoden 1982 em. sum m iin sisältyy palkkoja ja  palkkioita hallituksen jäsenille ja  toim itusjohtajalle 2.310.037,25 mk.

Konsernin m aksam a t palkat vuonna 1982 olivat 322.532.284,35 m k, joista palkkoja ja  palkkioita hallituksen jäsenille ja  
toim itusjohtajille 3.275.820,39 mk.
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Olem m e tarkastaneet Sanom a O sakeyhtiön tilikauden 1982 kirjanpidon, tilin
päätöksen ja  konsernitilinpäätöksen sekä hallinnon hyvän tilin tarkastustavan 
edellyttäm ässä laajuudessa.

Tilitoim isto Aimo Autio K y on suo rittanu t tilikauden aikana jatkuvaa ta rkas
tusta.

Em oyhtiö
T ilinpäätös on laad ittu  voimassa olevien säännösten m ukaisesti. Tuloslaskel
m an m ukaan  tilikauden voitto on 32.514.971,20 m arkkaa.

Puollam m e
tuloslaskelm an ja  taseen vahvistam ista;
vastuuvapauden m yöntäm istä hallituksen jäsenille ja  toimitusjohtajalle; 
taseen m ukaisen voiton käyttäm istä  hallituksen toim intakertom ukses
saan esittäm ällä tavalla.

K onserni
K onsernitilinpäätös on laad ittu  voim assa olevien säännösten m ukaisesti. K on
sernitaseen m ukainen vapaa om a pääom a on 46.915.000 m arkkaa.

Puollam m e
konsem ituloslaskelm an ja  konsernitaseen vahvistam ista.

Helsingissä 8. päivänä huh tik u u ta  1983

Aimo Autio A ntti Helenius
K H T  K H T
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HALLITUS

Aatos Erkko puheenjohtaja
Teo M ertanen  varapuheenjohtaja
Aarne Castrén
P en tti J . K. Kouri
Väinö J. N urm im aa
Jaakko Rauram o
Patricia Seppälä

valittuna toim ikaudeksi 1981-1983 
1980-1982
1982-1984
1980-1982
1981-1983 
1980-1982
1982-1984

Erovuorossa ovat varapuheenjohtaja Teo M ertanen  ja  jäsenet Pentti J . K. Kouri 
ja  Jaakko Rauram o.

T ilin tarkastajina ovat toim ineet kauppatlis . Aimo Autio, K H T , ja  kauppat.- 
m aist. A ntti Helenius, K H T , sekä varalla kauppat.m aist. Johanna Perälä, K H T , 
ja  kauppat.m aist. A unus Salmi, K H T .

EHDOTUS VOITTOVAROJEN 
KÄYTÖSTÄ
Tilikauden voitto on 32.514.971,20 mk. Edellisen vuoden voittovaroista on käy
tettävissä 6.592.394,33 mk. N äin  ollen on yhtiökokouksen käytettävissä yhteensä
39.107.365,53 mk.

H allitus ehdottaa, e ttä  em. varoista
-  jae taan  osinkona 5,40 m k osaketta kohden eli
-  siirretään käyttörahastoon
-  siirretään lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi
-  ja  jäännös

39.107.365,53 m k 
2.556.273,60 m k 

30.000.000,00 m k 
250.000,00 m k 

6.301.091,93 m k

jä te tään  voitto- ja  tappiotilille ja  e ttä  hallitus oikeutetaan käy ttäm ään  vapaan 
om an pääom an varoja verojen m aksuun vuoden 1983 aikana.

M ikäli yhtiökokous hyväksyy edellä olevan ehdotuksen, tu levat yh tiön  om at va
ra t olem aan seuraavat:

Osakepääom a 
Arvonkorotusrahasto 
K äyttörahasto  
Lahjoitusvaraus 
K äy ttäm ättö m ät voittovarat

14.201.520,00 m k 
1.399.240,00 m k 

54.153.158,76 m k 
250.000,00 m k 

6.301.091,93 m k

Investointivarauksen m äärä on 95.218.000,00 mk, varastovarauksen 33.447.000,00 
mk, luottotappiovarauksen 4.270.000,00 m k sekä toim intavarauksen
43.197.500,00 mk.

Helsinki 22. 3.1983

Teo M ertanen 

Väinö J . N urm im aa 

Jaakko R auram o

Aatos Erkko
Patricia Seppälä 

Aarne Castrén 

Pentti J. K. Kouri
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S A N O M A L E H T I R Y H M Ä

K eskeiset uutisaiheet
Helsingin Sanomille ja  Ilta-Sanom ille 
sisäpolitiikka antoi runsaasti koti
m aan  uutisaiheita. Tasavallan presi
dentiksi valittiin fil. toh tori M auno 
Koivisto, joka virassaan teki useita 
vierailuja naapurim aihin. P residen
tinvaalien jälkeen m uodostettiin  K a
levi Sorsan joh tam a enem m istöhalli
tus.

Syksyllä Suom en m arkan  deval
vointi vilkastu tti keskustelua talous
politiikasta, tulopolitiikasta ja  työlli
syyden turvaam isesta.

Vuoden aikana paljastuneet ta lou
delliset väärinkäytökset sekä valtion 
e ttä  kaupunkien hallinnossa olivat 
huom iota herä ttäne itä  uutisaiheita. 
K ansanedustajien päivärahakiistan 
ym. tapausten  vuoksi nousi oikeus
kansleri Kai K orte niin näkyväksi 
hahm oksi, e ttä  Ilta-Sanom ien lukijat 
valitsivat h än e t puhelinraadissa 
”vuoden suomalaiseksi”.

U lkom aan uu tisten  osalta vuosi oh 
vilkas. Puolan  tapah tum at, lähi-idän 
ja tkuva kriisi, johdon vaihtum inen 
Neuvostoliitossa sekä keskustelut 
aseistariisunnasta ja  euroaseista oli
vat uutissisällön painopisteitä. E ng
lannin ja  A rgentiinan yhteenotto  
Falklandin saanlla nousi d ram aattis
ten  tapah tum ien  ja  nopean uutisväli- 
tyksen vuoksi keväällä pitkäksi aikaa 
keskeiseksi uutistapahtum aksi.

M aailm anm estareiden Keijo Ros
bergin ja  M atti N ykäsen saavutukset 
ja  A teenassa järjeste ty t yleisurheilun 
m aailm anm estaruuskisat olivat ur- 
heilupalstojen tärkeim piä aiheita.

H elsingin Sanom at
Helsingin Sanom ain keskim ääräinen 
arkilevikin kasvu oh 8.921 kpl, eli

2,2 % ja  sunnuntailevikin kasvu 
12.980 kpl, eli 2,8 %. Levikkilukujen 
kehitys on esitetty  erikseen levikkiti- 
lastoissa ja  graafisissa taulukoissa.

Vuosikerran sivum äärä oli 17.560.
Helsingin Sanom at jakoi yhteisja- 

kelun piirissä m uita  lehtiä yli 220.000 
kpl ilm estym iskertaa kohden. Yhteis- 
jakelua laajennettiin  Uudellamaalla.

Ilm oituksia julkaistiin 42.721 pals- 
tam etriä. Edelliseen vuoteen verrat
tu n a  oli vähennystä 205 palstam etriä 
eli 0,5 %. Ilm oitusten lukum äärä 
624.260 kpl oh Helsingin Sanom ain 
historian suurin  eh 9,7 % suurem pi 
kuin  edellisenä vuotena. 4-väri-ilmoi- 
tuksia  ju lkaistun  495 kpl.

Helsingin Sanom ain työpaikkail
m oittelun ja  m aan työttöm yysasteen 
huonontum isen välinen yhteys näkyi 
työpaikkailm oittelun 600 palstam et- 
rin  eli 8,7 prosentin  vähennyksenä. 
Työpaikkailm oitusten m äärä kääntyi 
kuitenkin  nousuun vuoden loppu- 
kuukausina.

Ilm oitusm yynti rakentui lehden 
vahvojen mechaominaisuuksien lisäk
si luokitellun ilm oittelun kehittäm i
selle ja  ilm oitusten huomioarvo- ja  
toim i vuustutkim uksihe. K ertom us
vuonna tu tk ittiin  mm elokuvissa 
käynnin tottum uksia, autonostokäyt- 
täytym istä ja  asunnon ostam istapah- 
tum aa.

Paikallisia ilm oittajia varten  perus
te ttiin  kaksi u u tta  alueellista H S-Lä- 
him arkkinat liitettä, to inen Itä-H el- 
sinkiin ja  toinen Keski-Helsinkiin. 
Vuoden lopulla näitä  liitteitä oh 4.

Ilm oitusjärjestelm än palvelutehoa 
parannettin  mm. atk-ohjelm iston ja  
-laitteiston laajennuksin sekä siirtä
m ällä vakioilmoitusten päätesyöttöä 
Helsingin suuriin asiakaspalvelukont- 
toreihin.

Kärkikolm ikko-yhteistyötä jatket- 
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tiin  Helsingin Sanom ain, T u ru n  Sa
nom ien ja  A am ulehden välillä valta
kunnallisen ilm oittelun alueella.

Helsingin Sanom ain tukem ia u r
heilu tapahtum ia olivat Hopeasom pa- 
hiihdot, Jukolan  viesti, Optimistijol- 
lien SM -purjehdus, Jum ppakärpä- 
nén  ja  Helsinki City M arathon.

Ilta-Sanom at
Vuosi oh Ilta-Sanom ien 50. to im in ta
vuosi ja  siten juhla-vuosi.

Lehden perustam inen liittyi M än t
sälän kapinan uu tisten  nopeaan levit
täm iseen ja  ensim m äinen num ero il
mestyi 29.2. 1932. H elm ikuun 27. 
päivänä 1982 Ilta-Sanom at ilmestyi 
72-sivuisena juhlanum erona. Siinä 
selvitettiin lehden syntyhistoria ja  
lehdessä julkaistuja suurtapah tum ia 
kau tta  vuosikym m enten. Juhlavuosi 
näkyi m onin tavoin myös lehden 
m ainonnassa.

Juh lavuo tta  vietettiin  yhtiön joh
don toim ittajille järjestäm ässä ilta
juhlassa 27. 2. 1982 ja  m arkkinointi- 
osaston asiakkaille p itäm ässä juh las
sa Finlandia-talossa 28. 2. 1982. L eh
den myyjille järjeste ttiin  eri puolilla 
m aata  lukuisia tilaisuuksia.

Lehti pyrki edelleen vahvistam aan 
asem aansa nopeana ja  luotettavana 
uutislehtenä. Toimitu s  siirtyi tekstin  
käsittelyssä näyttöpäätetyöskente- 
lyyn. H enkilöstön kouluttam inen tä 
hän  alkoi kesäkuun alussa, ja  vuoden 
loppuun m ennessä koko toim itus 
käytti u u tta  tekniikkaa 37 näyttö- 
päätteellä

Ilta-Sanom ien levikki kasvoi edel
lisvuotiseen v erra ttuna 12-664 kpl 
päivää kohden vallaten näin  kuten 
edellä on to d e ttu  toisen sijan sanom a
lehtien levikkitilastossa. Koko vuo
den  keskilevikki oli 134.731 kpl.



Helsingin Sanomain 
levikin kehitys
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Lehden sivuluku oli 11.164 sivua 
Lehdessä julkaistiin 2. 873 palsta- 

metriä ilmoituksia Kasvu edellisestä 
vuodesta oli 399 m, eli 16,1 %.

Ilta-Sanomien mainonta saavutti 
jälleen merkittävää tunnustusta, leh
den juliste palkittiin vuoden 1982 
parhaana suomalaisena julisteena 

Ilta-Sanomat oli mukana järjestä
mässä Dtarasteja, Kultaldekkotur- 
nausta, keilailun hopealautaskilpai- 
lua ja IS-toumament’ia  Lisäksi lehti 
palkitsi jääkiekkoilun SM-liigan täh- 
tipelaajia

H S-T ietopalvelut
Huhtikuussa 1982 muodostettiin sa- 
nomalehtiryhmään uusi toimintoyk- 
sikkö, HS-tietopalvelut. Yksikön toi
minta-ajatuksena on Sanomalehti- 
ryhmässä tuotetun informaation hal
linta ja tietopalvelujen tuottaminen 
sekä markkinointi yrityksille ja kulut
tajille. Tietopalvelujen jakelu tapah
tuu joko perinteisessä muodossa tai 
sähköistä viestintää käyttäen.

Vuoden aikana HS-Tietopalvelui- 
hin kuuluivat seuraavat osastot:
-  HS-Tfele, joka toimittaa elektronis

ta kuvaruutulehteä videotex-käyt- 
täjille

-  HS-Info, joka on informaatiopalve
luja tuottava yksikkö

-  HS-Tuotteet, jonka alueena on 
Helsingin Sanomain kiijankustan- 
nustoiminta ja Tiede 2000 -lehden 
kustantaminen

-  Sanomalehtiarkisto ja kirjasto 
Vuonna 1982 HS-Tfelen telset-tie-

d ostossa oli noin 4.000 tietoruutua ja 
HS-Infon ylläpitämässä yritystieto- 
pankissa noin 2.000 tietoruutua.

Yrityspalvelujen lisäksi HS-Info 
järjesti kolme seminaaria. Keväällä 
toteutettiin yhteistyössä Financial
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Tim es’in kanssa European P u lp  and 
Paper Conference ja  alkusyksystä ta 
louseläm än päättäjille su unnattu  
Suhdannesem inaari. K olm antena ai
heena oli u u d et viestimet, jo ita  käsit
televä tilaisuus järjeste ttiin  m arras
kuussa.

T ieteen T iedotus ry:n ja  Helsingin 
Sanom ain yhteistyössä julkaisem a 
T iede 2000 -lehti vakiinnutti levik- 
kinsä 20.000 kpl:n tasolle.

H S-T ietopalvelut kustansi m arkki
noille kaksi u u tta  Helsingin Sano
m ain  käsittelem iin aiheisiin perustu 
vaa kirjaa, ’ N äin  saatiin presidentti” 
ja  ”Purjehduskilpailu m aailm an ym 
päri”.

Sanom ala-m yynti
Sanom alassa painettiin  vuoden lo
pussa seuraavat asiakaslehdet: H e
vosurheilu, Insinööriuutiset, Koulusa
nom at, Landsbygdens Folk, L uon
nonsuojeluväki, Länsiväylä, M aaseu
dun  Tulevaisuus, Pääkaupunkilehti, 
Sana, U udenm aan työpaikat ja  Veik
kaus-Lotto  -lehti.

Vuoden aikana allekirjoitettiin li
säksi sopim us Suom en Punaisen  Ris
tin  lehden painatuksen aloittam isesta 
Sanom alassa 1 .1 .1983 .

Sanom alassa painettiin  edellä m ai
n ittu jen  lisäksi yksittäispainotuottei- 
ta  3,7 m iljoonaa kappaletta.

töönoton Ilta-Sanom ien toim itukses
sa.

Syksyllä allekirjoitettiin m aam m e 
ensim m äinen ns. nelikantasopim us, 
jonka neljäntenä osapuolena edellä 
m ainittu jen  lisäksi oli Insinööriuutis
ten  kustantaja, Insinöörilehdet Oy. 
Sen tuloksena aloitettiin  toim ituksel
lisen tekstin  suorasyöttö Insinööriuu
tisten  to im ituksesta Sanom a Osa
keyhtiön sanom alehtipainon sivun- 
valm istustuotannon järjestelm iin.

Toim ituksellisen tekstin  suorasyöt
tö  reportte ripää tteiltä  järjestelm ään 
alkoi huhtikuussa 1982 sekä H elsin
gin Sanom ain e ttä  Ilta-Sanom ien 
osalta.

L oppuvuonna aloitettiin  to im ituk
sellisen tekstin  taittokokeilu t p ää t
teillä. Lopullisena tavoitteena on 
päästä  kokosivutulostukseen.

Joulukuussa o tettiin  käyttöön 
L udviginkadun varavoim ala ja  ns. no 
break-laitteisto  to im innan varm ista
miseksi m ahdollisten sähköhäiriöiden 
varalta.

Sanom alassa tu o tan to  kasvoi pape
rinkulutuksella m ita ttu n a  4,1 %. L i
säys perustui läh innä om ien lehtien 
kasvuun. Asiakaslehtien m äärä kas- 
voi yhdellä viikottaisella tuotteella. 
Sanom alehtipaperia käytettiin  56.840 
tonnia (+4,1 %) ja  painoväriä 582,8 
tonn ia  (-7 ,1  %)■

Tuotantotekniikka
Sivunvalm istustuotannon keskeisiä 
tapah tum ia oli Sanom alehtim iesten 
Liiton, K irjatyöntekijäin L iiton ja  S a
nom a Osakeyhtiön välinen, touko
kuussa 1982 allekirjoitettu kolm ikan
tasopim us, joka m ahdollisti uuden  
toim itustekniikan välittöm än käyt-

26



S A N O M A P R I N T

Yhtiön aikakauslehtien, kirjojen ja 
yritysjulkaisujen kustannustoimin
nan, erikoistuotteiden markkinoinnin 
sekä Sanomapainon yhdistämisellä 
uudeksi tulosvastuiseksi yksiköksi 
pyrittiin näiden toimintojen ja niiden 
käytössä olevien voimavarojen entistä 
tehokkaampaan koordinointiin.

Aikakauslehdet
Yhtiön aikakauslehtien levikit laski
vat lievästi kautta linjan. Vain uusi 
saijakuvalehti Nalle Puh saavutti en
simmäisenä täytenä ilmestymisvuote
naan suuren levikin, 46.000 kpl, jolla 
se sijoittuu Suomessa tämän alan kol
manneksi Aku Ankan ja Roope-setä 
-taskulehden jälkeen. Viime vuosien 
kehitysluvut ilmenevät tilasto-osasta 
ja graafisista taulukoista

Vuosikertojen sivumäärät pysyivät 
lähes ennallaan lukuunottamatta 
Eläinmaailma-lehteä, johon elokuus
ta lähtien lisättiin 16 sivua numeroa 
kohti.

Vuoden aikana etsittiin sopivia leh
tiä täydentämään Sanoma Aikakaus
lehtien lehtivalikoimaa Tämän tu
loksena siirtyi IS-yhtymä Oy:n kus
tantama ET-lehti Sanoma Osakeyh
tiön omistukseen 3.1.1983 alkaen.

Sanoma Aikakauslehtien ilmoitus- 
myynti kehittyi muiden aikakausleh
tien yleistä suuntausta myönteisem
min. Me naiset, Kodin Kuvalehti ja 
Suuri Käsityökerho yhdistettiin il
moitusmyynnissä Naistenmediaksi. 
Mainostajat ottivat myönteisesti vas
taan sen tarjoaman mahdollisuuden 
kokonaisvaltaiseen kampanjaratkai- 
suun. Naistenmediaan myytiin yh
teensä 1.364 ilmoitussivua, mikä mer
kitsi 11 % lisäystä edellisen vuoden 
yhteismäärään verrattuna. Yhtiön ai-

Aku Ankka lehden levikin kehitys

3 0 0

2 5 0

2 0 0

150

100

5 0

0
7 3  7 4  7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  81 82

Roope-setä taskulehden levikin kehitys

5 0

7 3  7 4  7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  BO 81 82
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Kodin Kuvalehden levikin kehitys

150

100
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7 3  7 4  7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  81 8 2

Me naiset lehden levikin kehitys

Kansa taisteli -  miehet kertovat lehden 
levikin kehitys

5 0 Hiiliini
7 3  7 4  7 5  76  7 7  7 8  7 8  8 0  81  82

Eläinmaailma lehden levikin kehitys

Suuren Käsityökerhon jäsenlehden levikin kehitys

100

5 0 ■llllllll i
73  7 4  7 5  7 6  7 7  7 8  7 9  8 0  81 8 2
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kakauslehtien ilmoitussivujen koko
naism äärä oli 1.406.

Kirjat
K irjatuotanto  keskittyi en tis tä  sel
keäm m in lasten kirjallisuuteen. Kir- 
jalinjan m enestys oli hyvä, ja  ase te tu t 
tavoitteet ylitettiin. U usia nim ikkeitä 
julkaistiin 27 ja  uusintapainoksia 7. 
K irjatuotteiden kokonaism yynti oli
1.939.000 kpl.

L asten O m an K irjakerhon vuoirna 
1981 alkanut jäsenm äärän  kasvu ja t
kui. K ertom usvuoden lopussa kerhon 
jäsenm äärä oli 48.962. Vastaava luku 
vuotta  aikaisem m in oli 39.897, jo ten  
kasvua oli vuoden aikana 22,7 %.

Aku A nkan taskukirjojen ja  albu
mien, Asterixin sekä Ttenavat-kirjas- 
ten  m yynti oli tavoitteiden m ukai
nen. V ioden aikana julkaistiin yksi 
uusi suurikokoinen sarjakuvakirja, 
”Mikki Hiiri 365”.

M uusta tuo tannosta  m erkittävin  
oli Guinness’in  Suuri Ennätyskirja. 
U usitun laitoksen ennätyksellinen
23.000 kappaleen painos m yytiin lop
puun.

Yritysjulkaisut
Yksikköön keskitettiin aiem m in p ro
jektiluonteisesti hoidettu  painovies- 
tinnän  uusiin m uotoihin liittyvä kus
tannustoim inta. Vuoden aikana kes
kityttiin  seuraavien alansa erikoisleh
tien  kustantam iseen: Blue Wings, 
M ennään Bussilla, M eritie, Piccolo, 
Futari ja  V R Express sekä Kaapeli- 
Visio H TV :n ohjelm alehtenä ja  T ulo
suun ta rahataloudellisena tietolehte- 
nä. Toim innan tehostam iseen tä h tä ä 
viä toim enpiteitä olivat toim itukselli
sen organisaation vahvistam inen ja  
Yritysjulkaisujen m arkkinointi me-

diakokonaisuuksina ilm oitusm yyn
nissä.

Erikoistuotteet
Erikoistuotteiden m yyntivolyym i oli 
edelleen laskeva. T äm ä joh tu i keräi
lysarjojen päättym isestä. Lähes koko 
m yynti koostuikin tavaratuo tte ista  ja  
tapah tu i lehtien välityksellä.

Sanomapaino
Sanom apainon valm istam ien tö iden  
suhteellinen kannattavuus heikkeni 
jonkin verran, eikä ase te ttu ja  uus- 
m yyntitavoitteita saavutettu . Työlli
syys pysyi kuitenkin tyydy ttävänä ei
kä tärkeim pien tuotantokoneiden 
kuorm ituksessa esiintynyt m ain itta 
via ongelm ia

M arkkinoinnissa keskityttiin  eri- 
koisaikakauslehtien korkealuokkais
ten  neliväristen m yyntiluetteloiden, 
yritysjulkaisujen sekä suoram ainon
nassa ja  m enekinedistäm isessä käy
tettäv ien  ns. m yyntijärjestelm ätuot- 
teiden sekä näihin liittyvien palvelu
jen myyntiin.

Sopim usasiakkaiden työt, jo tka 
ovat noin 80 % Sanom apainon koko
naisvolyymista, to teu tu iva t arvioidun 
suuru isina Perustilauskanta säilyi si
ten  vakaana.

Viennin arvo säilyi vuoden 1981 ta 
so lla V ientim yyntiä vaikeutti pää- 
m arkkina-alueella eli Skandinavian 
maissa vallinnut alhainen kysyntä. 
Vastuu viennin uusm yynnistä oli 
edelleen O suuskunta F innprintillä.

O m an yhtiön lisäksi olivat T u k k u 
kauppojen O y/Tuko, Oy V alitut Pla- 
la t-R eader’s Digest A b sekä m aatila
talouksien am m atti- ja  järjestö lehdet 
Sanom apainon suurim pia asiakkaita. 
Ulkopuolisten asiakkaiden osuus ko

konaism yynnistä oli aikaisem pien 
vuosien tap aan  hiem an yli puolet.

Tärkeim m istä kustannuksista  ko
hosivat yksikköpalkat inflaatiokehi
tystä  nopeam m in. R aaka-aineiden 
hinnankorotukset sen sijaan n o u d a t
tivat yleistä inflaatiokehitystä ta i jä i
vät sitä alhaisemm alle tasolle.

T uotannon rakenteessa ta p a h tu 
neet m uutokset olivat p itk än  aikavä
lin suunnitelm ien mukaisia. Thkstin- 
valm istuksessa tuo te ttu jen  m erkkien 
m äärä pienentyi 11 %. Nelivärituo- 
tannon volyymi kasvoi 5 %. R o taa
tioilla painetun  tuo tannon  m äärä 
nousi 5 %. Sitomo- ja  postituskonei- 
den tuo tannon  m äärä t säilyivät edel
lisvuoden tasolla. Paperin  kokonais
kulutus kasvoi 5 %.

Vuoden 1982 aikana to teu te tu t tä r 
keim m ät investoinnit kohdistuivat 
rotaatio tuotteiden kokovaihtoehtojen 
lisäämiseen sekä painettu jen  arkkien 
käsittelyn m ekanisointiasteen p aran 
tamiseen.
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T Y T Ä R Y H T I Ö T

HELSINKI TELEVISIO OY LEHTIKUVA OY
Vuoden 1982 aikana Helsinki Televi
sio Oy kehittyi myönteisesti. Y leinen 
suhtau tum inen  kaapelitelevisiotoi
m in taan  m uu ttu i selvästi m yöntei
sem m äksi ja  kaapelitelevision arvos
tu s  osana helsinkiläistä asum isen ta 
soa kasvoi. Yleisen ilm apiirin kehitys 
vaikutti m yönteisesti H T V :n kaik
kien tuo tte iden  kysyntään. Liikevaih
to  ylitti vuonna 1982 edellisen, poik
keuksellisesti, 18 kuukauden m itta i
sen tilivuoden liikevaihdon ja  yhtiön 
kannattavuus parani selvästi täy ttäen  
sen kehitykselle ase te tu t tavoitteet. 
T oim inta oli kuitenkin edelleen ta p 
piollista.

Y htiön hallitsem an kaapeliverkon 
rakentam inen ja tku i Helsingissä eri
tyisesti Lassilan, K annelm äen, K ai
vopuiston, Länsi-Pasilan ja  Koskelan 
kaupunginosissa M arraskuussa te h 
tiin  sopim us 4300 Tapiolassa sijaitse
van asunnon liittäm iseksi vuosien 
1983-1984 aikana kaapeliverkkoon, 
johon H TV :n paikalliset ohjelm at vä
lite tään  Itä-Pasilasta m ikroaaltolink- 
kiyhteydellä. Vuoden 1982 lopulla oli 
H T V :n verkossa 78.020 asuntoa -  
kasvu edelliseen vuoteen 6105 asun
toa. Sopim uksen tehneiden, vielä 
asennusjonossa olevien asuntojen 
m äärä kasvoi lähes 10.000:een.

M aksullisen, talouskohtaisesti t i 
lattavan  viihdekanavan tilaajam äärä 
31.12. 1982 oli 16 171, m issä lisäystä 
edelliseen vuoteen 3763.

Perinteisen m ainosajan m yynnin 
ohella toimii kaapelitelevisioverkko 
sähköisenä yhteisjakelujärjestelm änä 
tarjo ten  kaikille tiedontuottajille 
m ahdollisuuden verkon hyväksikäyt
töön. Vuonna 1982 toim i H T V :n ver
kossa lisäksi 11  m u u ta  tied o n tu o tta 
jaa, vaikka lähetysajan vuokraam inen 
ajatuksena oli uusi eikä sen tarjoam ia 
m ahdollisuuksia tu n n e ttu  kovinkaan 
hyvin.

U utena palveluna katsojille aloitti 
H T V  ensim m äisenä Euroopassa 
m aaliskuussa 1982 koeluonteisesti 
englantilaisen Satellite Tfelevisionin 
satelliitiohjelm iston välittäm isen k aa
peliverkossaan.

Vuosi oli yh tiön  to im innan kannalta  
vilkas. M onet m erk ittävät u u tis ta 
p ah tu m at kotim aassa ja  ulkomailla 
vaikuttivat tehoste tun  to im innan li
säksi siihen, e ttä  yh tiön m yynti kas- 
voi edellisvuodesta 27 %.

A siakkaita kiinnostavia olivat koti
m aan  poliittisesti vilkkaan alkuvuo
den  tap ah tu m at ku ten  presidentin  
vaalit ja  puoluekokoukset sekä presi
den ttiparin  vierailut ulkomailla. M er- 

vuoden uu tistapah tu- 
myös m yrkky- ja  lah 

jusskandaalit. H uom attavia ulkom ai
sia uutisia olivat mm. Falklandin, 
Salvadorin, L ibanonin ja  Puolan ta 
pah tum at. K ahdesta viimeksi m aini
tu s ta  hankki kuvam ateriaalia yhtiön 
om a kuvaushenkilöstö. Om in voimin 
hoidettu ja laajoja ulkom aisia kuvaus- 
tapah tum ia  olivat M M -hiihdot Os
lossa ja  yleisurheilun EM -kilpailut 
Ateenassa.

U utiskuvaryhm ä vahvisti m arkki
naosuu ttaan  lisääm ällä kuvapalvelu- 
asiakkaiden m äärää. M erkityksellisiä 
olivat kuvapalvelun osalta entises
tään  laajennetu t ulkom aiset kuvatoi- 
m istoyhteydet sekä laitehankinnat, 
telefotokuvien laadun parantam iseksi 
ja  kuvanvälityksen nopeuttam iseksi.

Kaupallisissa kuvauksissa saavu
te ttiin  hyviä tuloksia AV-tuotannos- 
sa, joka käynnistettiin  toim intavuon
na. T unnustuksena am m attita ito ises
ta  ja  korkeatasoisesta työstä valittiin 
O ulun L K -Studion asiakkaalleen val
m istam a ohjelm a AV-päivillä vuoden 
AV-tiedotusohjelmaksi. Sam assa yh 
teydessä palk ittiin  neljä m uu ta  yh 
tiön  tu o ttam aa  AV-ohjelmaa.

Helsingissä lisääntyivät kuvaukset 
omissa studiotiloissa, m ikä oli osoitus 
edellisvuonna hank itun  lisätilan ta r 
peellisuudesta.

Arkistoituvien myynti kasvoi eni
ten aikakauslehtien ja kustantamoi
den osalta.

Henkilökunnan vahvuus oli keski
määrin 72 henkilöä.

Tilikauden tulos osoitti 241.123,42 
mk voittoa.

H TV :n videotuotannon laitteistoa 
täydennettiin  ja  videotuotantopalve- 
luiden aktiivinen m arkkinoim inen 
käynnistyi keväällä. Toisella vuosi
puoliskona oli jälkikäsittelylaitteiston 
käyttöaste hyvä. V ideokasettien m o
nistus saavutti m erk ittävän  volyy
min.

Vuonna 1982 lähetti H T V  om aa 
ohjelm aa keskim äärin 36 tu n tia  vii
kossa, m istä H elsinki-kanavan ohjel
m at m uodostivat noin 5 viikkotuntia, k ittävän  lisän
H elsinki-kanavalla saavuttivat erityi- m iin antoivat
sesti viikottaiset kotim aiset elokuvat 
suuren suosion ja  keräsivät parhaim 
m illaan 2/3 H T V :n näkyvyysalueen 
katsojista. V iihdekanavan paljolti p it
kistä elokuvista ja  sarjafilm eistä koos
tuvan  ohjelm iston tasoa pystyttiin  
korottam aan, m ikä näkyi ennen  kaik
kea viihdekanavan tilanneiden erit
tä in  p ienenä vaihtuvuutena.

T ilikauden aikana oli yh tiön palve
luksessa kokopäivätoim isesti keski
m äärin  56 henkilöä. Lisäksi toim i yh 
tiössä osa-aikaisissa tehtävissä 8 hen 
kilöä.

Vuoden 1982 tilinpäätös osoittaa
2.770.422,20 m arkan  tappiota.
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OY UNGUAPHONE AB
Vuosi 1982 oli yh tiön  kannalta  hyvä. 
M yynti kasvoi 15 %.

H yvään taloudelliseen tulokseen 
vaikuttivat vuoden 1981 lopussa suo
rite ttu  yritysm yynnin m yyntiorgani
saation vahvistam inen ja  sen tuk ito i
m enpiteisiin teh ty  aikaisem paa voi
m akkaam pi panostus. Painopisteen 
siirtäm inen aikuisopetuksessa sup
peista kielikursseista laajem piin vai
k u tti osaltaan positiivisesti yh tiön  tu 
lokseen. Sam aan suun taan  vaikutti 
y leiskustannusten pysäyttäm inen lä
hes edellisen vuoden tasolle.

Y htiö keskittyi yritysm yynnin ke
hittäm iseen. M yyntim iesten luku

m äärää  lisättiin  ja  m arkkinointiin  p a
nostettiin  m m . suorittam alla kahdesti 
valtakunnan kaikki yritykset kattava 
suoram ainonnan jakelu. Y ritysm yyn
n in  kasvattam inen onnistuikin ja  
m yynti nousi 59 %. Sen sijaan lasten 
ja  nuorten  m arkkinoille tarko itetun  
Jun io r English -kielikurssin m yynnin 
kehitys oli odo tettua heikompi.

Oy Linguaphone Ab:n kurssivali- 
koim aan kuului yli 30 eri kieltä. Vali
koim a oli m aan  laajin. Aikuiskoulu
tuksen  m arkkinoille tuo tiin  uu tuuksi
na saksan ja  ranskan  kielikurssien 
jatkokurssit.

Toim intavuoden aikana avattiin

Linguaphone-shop S tockm annin 
Helsingin tavaratalossa, kehitettiin  
edelleen atk-sovellutuksia ja  siirryt
tiin  m anuaalisesta koneelliseen 
m yyntikirjeiden ja  m ainosm ateriaalin 
postitukseen.

H enkilökunnan vahvuus oli keski
m äärin  9 henkilöä. Lisäksi yh tiön  pal
veluksessa oli 12 sivutoim ista opetta
jaa.

T ilinpäätös osoittaa 141.194,02 m k 
voittoa.

OY UPPUPALVELU-
BILJETTJÄNST AB SIMONPAINO OY
Vuonna 1945 peruste tun  Oy L ippu
palvelu -  B iljettjänst Ab:n koko osa
kekanta siirtyi elokuussa 1982 Oy 
G audeam us Ab:ltä Sanom a O sakeyh
tiölle. Sam alla käynnistyivät tietoko
nepohjaiseen lipunm yyntiin  tä h tä ä 
vät toim enpiteet.

Ensim m äisen vuosipuoliskon 
m yynti jä i noin neljänneksen alle 
edellisvuoden tason, m u tta  vuoden 
jälkipuoliskolla m yynti kasvoi tyydy t
tävästi niin, e ttä  koko toim intavuo
den  m yynnin kasvu oli 37 %.

Ticketm aster-lipunm yyntijäijestel- 
m än  laitteisto ja  ohjelmisto asennet
tiin  loppuvuodesta. T ietokonejärjes
te lm ään  perustuva toim inta, joka 
m ahdollistaa pääsylippujen m yynnin 
sam anaikaisesti useasta eri m yynti

pisteestä, on tarkoitus alo ittaa ke
väällä 1983 yhteistyössä Helsingin 
Sanom ain Thpiolan, T ikkurilan  ja  
Itäkeskuksen asiakaspalvelukontto- 
rien kanssa. H S-konttoreiden to im i
v u u tta  pääsylippujen m yyntipisteinä 
kokeiltiin Yleisurheilun M M -83 lip
pujen m yynnin osalta m yönteisin tu 
loksin.

H enkilökunnan vahvuus oli vuo
den  aikana keskim äärin 10.

T ilinpäätös osoittaa 25.001,18 m k 
voittoa.

Sim onpaino Oy:llä ei ollut varsinaista 
to im in taa vuonna 1982. Y htiö sai tu 
loja käyttöom aisuuden vuokraukses
ta  Sanom a Osakeyhtiölle sekä rah a
varojen koroista.

T ilinpäätös osoittaa 1.094.598,23 
m k voittoa. Y htiön palveluksessa ei 
ollut y h tään  henkilöä.

SANOMA,INC. jaCRAFTON GRAPHIC COMPANY, INC.
Sanom a, Inc. peruste ttiin  v. 1978 tu 
levien ulkom aisten, lähinnä yhdysval
talaisten  yrityshankintojen pohjaksi. 
Kesäkuussa 1981 se hankld  90 % 
newyorkilaisen C rafton Graphic 
Com pany, Inc:in osakkeista ja  sam al
la 12-kerroksisen kiinteistön M an h a t
tanilla, jossa myös m ain ittu  yhtiö to i
mii. Sanom a, Inc. on vuokrannut ta 
losta neljä kerrosta Craftonille ja  lo
p u t tila t ulkopuolisille.

C rafton Graphic Com pany, Inc. on 
vak iin tunu t kaupallinen painotalo, 
joka on erikoistunut korkealuokkai
siin neliväripainotöihin kuten vuosi
kertom uksiin, julisteisiin ja  esitteisiin.

M arkkinoinnin kohteena ovat 
suuryhtiö t ja  tu n n e tu t suunnitte lijat 
Suur-N ew  Yorkin alueella.

Vuoden 1982 to im innan painopiste 
oli yh tiön organisaation ja  johdon in 
form aatiojärjestelm än kehittäm inen. 
Suurim m at investoinnit kohdistuivat 
toim istotilojen uusimiseen, ja  teh tävä 
saatiin  valmiiksi syksyllä. Osa näistä  
uudistuksista tuhou tu i tulipalossa, jo
ka sa ttu i helm ikuun alussa v. 1983.

Vuoden aikana asennettiin  in te
groitu tietokonejärjestelm ä, jo ta  käy
te tää n  kustannuslaskentaan, varasto
jen  valvontaan, sanojenkäsittelyyn ja  
taloudellisiin m ääräaikailm oituksiin.
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T uotannossa k iinn itettiin  huom io
ta  sekä laadun  e ttä  tuo ttavuuden  ja t 
kuvaan parantam iseen. S itä  varten  
asennettiin  uusi ilm astointi- ja  kos- 
teudensäätö jäijestelm ä painosaliin. 
T äm ä yhdessä tehoste tun  huolto- ja  
ylläpitojärjestelm än kanssa joh ti huo
m attav iin  parannuksiin.

Y htiön henkilöstövahvuus oli 85 
henkilöä.

Vuoden 1982 nettom yynti oli U SD
8.548.864,00. Tulos ennen  veroja, 
U SD  176.596,00 jäi alle ennakoidun, 
läh innä ankarasta  kilpailusta ja  val
linneesta lam akaudesta johtuen.



T IL A S T O T IE T O A

T U L O S L A S K E L M A  P R O S E N T T E I N A  L I I K E V A I H D O S T A

1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2

Myyntituotot 122,8 122,5 124,9 127,7 129,7 131,2 131,1 131,5 132,1
Myynnin oikaisuerät -  22,8 -  22,5 -  24,9 -  27,7 -  29,7 -  31,2 -  31,1 -  31,5 -  32,1
Liikevaihto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muuttuvat kulut -  66,2 -  67,3 -  65,5 -  58,5 -  59,0 -  60,5 -  61,4 -  60,6 -  61,4
Myyntikate 33,8 32,7 34,5 41,5 41,0 39,5 38,6 39,4 38,6

Kiinteät kulut -  27,0 -  28,3 -  25,4 -  24,8 -  24,1 -  23,7 -  27,6 -  23,6 -  24,0
Käyttökate 6,8 4,4 9,1 16,7 16,9 15,8 11,0 15,8 14,6

Poistot -  3,0 -  2,5 -  5,5 -  15,2 -  14,9 -  14,0 -  2,6 -  4,7 -  3,6
Liikevoitto 3,8 1,9 3,6 1,5 2,0 1,8 8,4 11,1 11,0

Muut tuotot ja kulut + 2,9 + 3,0 + 3,0 + 2,5 + 1,6 + 2,8 + 2,7 + 3,5 + 3,9
6,7 4,9 6,6 4,0 3,6 4,6 11,1 14,6 14,9

Varausten muutos -  3,3 -  1,1 -  0,7 - - -  0,5 -  6,0 -  8,8 -  8,9
Korkokulut -  1,4 -  1,6 -  2,4 -  2,8 -  2,8 -  2,8 -  1,7 -  1,9 ~ 2,0
Tuloslaskelman verot - - -  1,7 -  0,6 -  0,1 - -  0,8 — -
Tilikauden voitto 2,0 2,2 1,8 0,6 0,7 1,3 2,6 3,9 4,0

L E H T I E N  L E V I K I T  

1 9 7 3  1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2

HS 311.438 318.953 327.275 346.910 356.945 368.351 379.753 393.697 402.280 411.201
HS-
sunn. 355.116 359.130 365.809 391.971 405.185 420.063 438.820 455.858 463.046 476.026
IS 79.983 89.778 98.045 120.080 122.024 118.063 119.818 120.186 122.067 134.731
MN 182.619 142.015 110.618 123.872 128.483 133.619 132.423 126.556 132.234 120.713
AA 315.877 313.139 317.571 303.703 295.163 291.890 290.109 294.892 298.046 294.233
KK 100.475 91.611 86.448 104.682 127.232 158.241 184.449 191.165 185.451 180.834
KT 55.867 50.944 47.846 43.886 46.093 43.197 41.516 39.494 36.964 35.585
SKK __ 56.752 97.307 106.753 106.572 113.261 116.261 112.747 109.354 105.437
RS __ _ - — _ 90.936 89.385 72.307 67.190
EM __ _ — _ 43.544 40.860 38.073 37.207
NP _ — - - - - - 47.185

Luvut ovat ao. vuoden aikana suoritetun virallisen levikintarkastuksen keskiarvoja.
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E R Ä I T Ä  T U N N U S L U K U J A

N i m e l l i s a r v o i n a 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2

Liikevaihto/hlö 1 110.746,2 132.783,2 155.841,1 181.193,8 200.968,8 235.851,8 279.927,2 312.923,6
Liikevaihto/hlö 2 
Maksetut työssäoloajan

64.889,3 77.185,0 89.606,7 131.894,2 149.068,6 167.698,9 194.098,0 217.915,3

palkat/hlö 21.409,5 25.342,1 28.869,9 32.446,8 34.488,6 37.769,5 44.626,2 47.977,5
Sos.kulut/hlö 8.392,0 10.989,2 12.516,3 13.182,5 15.509,7 19.587,5 22.178,8 26.325,5
Henkilökulut/hlö 29.801,5 36.331,3 41.386,2 45.629,3 49.998,3 57.357,0 66.872,9 74.303,0
Henkilökulut % lv:sta 45,9 47,1 46,2 44,0 43,8 49,0 45,5 45,7

Vuoden 1982 rahan arvoksi muunnettuina

Liikevaihto/hlö 1 221.160,2 238.080,3 252.774,3 279.763,2 285.174,7 287.974,3 300.921,7 312.923,6
Liikevaihto/hlö 2 129.583,9 138.392,7 145.342,1 203.644,6 211.528,3 204.760,4 208.655,4 217.915,3
Maksetut työssäoloajan
palkat/hlö 42.754,8 45.438,4 46.827,0 50.097,9 48.939,3 46.116,6 47.973,2 47.977,5
Sos. kulut/hlö 16.758,8 19.703,6 20.301,4 20.353,8 22.008,3 23.916,3 23.842,2 26.325,5
Henkilökulut/hlö 59.513,6 65.142,0 67.128,4 70.451,6 70.947,6 70.032,9 71.888,4 74.303,0
Henkilökulut % lv:sta 45,9 47,1 46,2 44,0 43,8 49,0 45,5 45,7

Liikevaihto/hlö 1 = liikevaihto jaettuna kiinteissä toimipaikoissa vuoden lopulla työskentelevien lukumäärällä 
Liikevaihto/hlö 2 = liikevaihto jaettuna ed. + 1/2 jakajien lukumäärästä vuoden lo p u lla

Vuosien 1979,1980 ja 1981 luvut on laskettu yhdenmukaisesti muiden henkilötietojen kanssa henkilöstön keskilukumäärän perus
teella, kun taas aikaisemmat luvut ovat vuoden lopun lukuja
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H E N K I L Ö S T Ö

H enkilöm äärät
Sanom a Osakeyhtiön palveluksessa oli yhteensä 4.796 
(4.842) henkilöä. (Suluissa vertailuluvut vuodelta 1981.) 
Kokopäivätoim isia henkilöitä oli 2.562 (2.569), joista to i
m ihenkilöitä 892 (889), toim ituksellista henkilöstöä 470 
(460) ja  työntekijöitä 1.200 (1.220). Lehdenjakajia oli 2.234 
(2.273). P rosenttipalkkioita m aksettin  2.666 (2.765) asia
miehelle.
T oim intoryhm ittäin  henkilöstöm äärä jakaan tu i seuraa
vasti:
Sanom alehtiryhm ä 1.434 (1.427)
Sanom aprin t 738 (760)
H allintoryhm ä 259 (245)
Thlousiyhm ä 72 (73)
K iinteistöryhm ä 38 (38)
Suunnittelu- ja  kehitysryhm ä 9 (14)
Ylin johto ja  erikoistehtävät 12 (12)
Vaihtuvuus oli kokopäivätoimisilla henkilöillä 6,1 % 
(7,1 %). Jakajien  vaihtuvuus oli 17,0 % (27,3 %) ja  asia
m iesten vaihtuvuus oli 16,9 % (14,8 % ).
Poissaolom äärä ilm an ansain taperusteista vapaa-aikaa oh
5,3 % (4,9 %).

T yöhönotto
T yöhönoton k au tta  tu li yh tiön  palvelukseen 481 (430) 
henkilöä, joista 294 (300) oli vuosilomasijaisia. Y hteistoi
m innassa Helsingin kaupungin peruskoulu- ja  työeläm än 
neuvottelukunnan kanssa sijoitettiin 20 (16) peruskoulun 
yhdeksäsluokkalaista kaksi viikkoa kestävään työharjo it
te luun  yhtiön eri osastoille.

Sisäinen tiedotustoim inta
Y htiön ja  sen ty täryhtiö iden henkilöstölehti H E SA  ilmes
tyi 8 kertaa ja  Sanom ia-tiedotuslehti 58 kertaa. Sanom ain 
Asiamies -lehteä julkaistiin 4 num eroa ja  jakajien tiedo
tusto im in taan  tarko ite ttua  Sanom ia Jakajillem m e yksi 
num ero.

M erkkipäivät
K eskuskauppakam arin ansiom erkki m yönnettiin  196 yh 
tiön  ja  sen ty täryhtiön  palveluksessa työskentelevälle hen 
kilölle.
Palvelusaikajakautum a oli seuraava:
45 v 1
40 v 2
35 v 5
30 v  29
25 v 58
20 v 101
Yht. 196

Vapaa-ajan toim inta
Sanom ain Kerholle m yönnettiin  280.000 (217.000) m ar
kan m ääräraha. H arrastusjaoksia oli 27. U usina harrastus- 
jaoksina perustettiin  veneilyjaos sekä radioam atööri- ja  
elektroniikkajaos.

Y htiön vapaa-ajanviettopaikkojen kävijääm ärät olivat: 
Jalassaan 3.769 (6.081)
R uka 144 (138)
Bom ba 138 (118)

Työterveys
Työpaikkaterveydenhuollossa oli käyntejä terveydenhoi
tajien  luona 12.080 (13.203) ja  lääkärien  luona 5.293 
(5.227) eli käyntejä yhteensä 17.373 (18.430). N äistä  liittyi 
sairaanhoitoon 10.899 (11.607), työterveyshuoltoon ja  te r
veydenhoitoon 6.336 (5.704) sekä työ tapatu rm iin  138 
(608). .. , 
Ensiapukoulutusta sai 48 (158) työntekijää. Verenluovu
tukseen osallistui 250 (244) henkilöä.
Vuoden aikana hank ittiin  F instar-tieto jäijestelm ä tervey
sasemille.

Asunnot
Työsuhdeasuntoja, jo ita  oli 151, vapautu i uudelleen ja e t
taviksi 15. A suntolainatakauksia m yönnettiin  14 kpl.

H enkilöstöravintolat
Yhtiö ylläpiti viittä henkilöstöravintolaa. Ravintoloiden 
toimintaa ohjasi viisi ravintolatoimilnintaa, jotka kaikki 
kokoontuivat neljä kertaa. Kokouksissa käsiteltiin mm. 
ravintoloiden aukioloaikoja, kustannuksia, ruokalajivali- 
koimaa ja ravintoloiden varustetasoa.
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Y hteistoim inta
Yhtiössä toimi kolme yhteistoimintalain ja talokohtaisen 
yhteistoimintasopimuksen mukaista neuvottelukuntaa. 
Neuvottelukuntien kokoonpano ja kokousten lukumäärä 
oli seuraava:

Kokoonpano

Työntekijät 
Ttekniset toimih. 
Konttoritoimih. 
Toimituksellinen 
henkilöstö 
Yritysjohto_____

Yhtiön
neuvottelu

kunta
5
1
1

1
4

Sanomalehti- 
ryhmän neu
vottelukunta

4
1
2

2
2

Sanoma- 
printin neu
vottelukunta 

4 
1 
1

1
3

Koulutustilaisuuksien
seuraavat:
Koulutusalue

graafinen koulutus
toimittajakoulutus
toimihenkilökoulutus
yleiskoulutus
esimieskoulutus

luku- ja osallistujamäärät olivat 

Tilaisuuksien Osallistujamäärä
lukumäärä
60 (70) 468 (666)
16 (31) 140 (531)
54 (72) 677 (949)
97 (168) 2.442 (2.817)
29 (26) 424 (325)

Yhteensä 256 (367) 4.151 (5.288)

Yhteensä 12 11 10

Koulutustoimintaan käytettiin yhteensä 1.859.932,42 mk 
eli 0,62 % palkoista ja 0,23 % liikevaihdosta. Näihin lu
kuihin eivät sisälly koulutusajalta maksetut palkat.

Kokousten lukumäärä 6 7 6

Henkilöstöosaston valmistelema Henkilöasiainopas hy
väksyttiin yhtiön neuvottelukunnassa ja jaettiin johtajis
tolle, esimiehille, sihteereille ja luottamushenkilöstölle.

Luottamushenkilöstön keväisillä neuvottelupäivillä käsi
teltiin edellisen vuoden toimintakertomus. Syksyn neu
vottelupäivillä käsiteltiin seuraavien kolmen vuoden toi
mintasuunnitelmat.

Eläkeläiset
Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiö s.r:n eläkettä saavia elä
keläisiä oh vuoden lopussa 856 (782). Eläkesäätiö maksoi 
eläkkeitä yhteensä 5.906.950,60 mk. Vanhuuseläkkeelle 
siirtyi 49 ja työkyvyttömyyseläkkeelle 31 henkilöä. Eläke
läisten yhdyssiteenä toimiva Sanomain Seniorit jäljesti jä
senilleen useita retkeily-, kulttuuri- ja viihdytystilaisuuk- 
sia.

Koulutus
Koulutuksen hoiti keskitetysti Sanoma Osakeyhtiön Am
mattikoulu viidellä eri pääsektorilla: graafinen koulutus, 
toimittajakoulutus, toimihenkilökoulutus, yleiskoulutus ja 
esimieskoulutus. Koulutustoiminta oli pääasiassa jatko- ja 
täydennyskoulutusta. Peruskoulutusta jäljesti ainoastaan 
toimittajakoulu, jossa 10. peruskurssi, vahvuudeltaan 18 
oppilasta, aloitti 3. 5.1982.

Koulutuksen sisällön suunnittelusta huolehti kolme kou
lutustoimikuntaa: graafisen alan, toimittajien ja toimihen
kilöiden koulutustoimikunnat.
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L U O T T A M U S H E N K I L Ö T

KIRJATYÖNTEKIJAT 

Pääluottam usm ies 

SANOMALEHTIR YHMÄ

GRAAFISET TOIMIHENKILÖT

Tfeuvo Hörkkö

V arapääluottam usm ies P en tti Käyhkö

Ludviginkatu 
Latom o 
Puhelinpalvelu 
R epro

Sanomala 
Levynvalmistus 
Paino, päivä- ja  iltavuoro 
Paino, yövuoro 
Postitus, päivä- 
ja  iltavuoro 
Postitus, yövuoro 
Kunnossapito

SANOMAPRINT

V arapääluottam usm ies P ertti Liinkangas

Jouko Vanninen 
Kaisa Käyhkö 
M ikko Koski

H eikki H artikainen 
Voitto Salo 
U nto  Lauronen

Reino Savinen 
Veijo M ertojoki 
Pauli V aahtera

Hiomotie
Latom o
Foto-lito
Paino
Sitomo
Postitus

Strömbergintie
Arkkilinja
Lom akepaino

Thpiola 

Kunnossapito 

RAVINTOLAT

Thuno H olappa 
Jo rm a T uuli 
Ilkka Lindroos 
Laine Lahdelm a 
Elisabeth Leinonen

P ertti L iinkangas 
Kalevi H irvonen

Kalevi P u tto n en

Eero Alén

M aija tta  K uosm anen

TOIMITUKSELLINEN HENKILÖSTÖ

Pääluottam usm ies
V arapääluottam usm ies
Helsingin Sanom at
Helsingin Sanom at
aluetoim itukset
Ilta-Sanom at
Aikakauslehdet

Lehtikuva Oy
Pääluottam usm ies
V arapääluottam usm ies

Ju k k a  Tfennilä 
M artti B ackm an 
M artti B ackm an

Ju k k a  K uikka 
Ju k k a  Thnnilä 
Ju k k a  H erranen

P ertti T uom inen 
M artin  W ikberg

Pääluottam usm ies
Varapääluottam usm ies
H allintoryhm ä
Thlousryhm ä
Tilaajapalvelu
Ilm oitusliikenneosasto
Sanom aprin t
A siakaspalvelukonttorit
K enttäosasto
Jakeluosasto

Irm a Seppälä 
Lauri Koski 
Irja K ukkonen 
T uu la  Pulkkanen 
R itva M aijanen 
Anneli K ärppä 
Irm a Seppälä 
R auha Kiiskinen 
Lauri Koski 
R itva Pettersson

TEOLLIS UUSTOIMIHENKILÖT

K eskusta Ih ija  Petrov

TEKNISET TOIMIHENKILÖT

Neuvotteleva yhdysm ies P en tti Peltom äki 
N euvottelevan yhdysm iehen 
varam ies R isto P irhonen
Yhdysmies, Ludviginkatu 
Yhdysmies, Sanom ala 
Yhdysmies, H iom ontie 
Yhdysmies, Ström bergintie

Thisto E ijonen 
H annu  Tabell 
M atti Perälä 
R isto P irhonen

AUTO- JA KULJETUSALA

Pääluottam usm ies
Päivävuoro
Yövuoro

JAKAJAT

Helsingin sopim usalueen 
pääluottam usm ies 
Helsingin sopim usalueen 
varapääluottam usm ies

Muualla maassa
H am ina
H anko
H yvinkää
H äm eenlinna
Im atra
Inkeroinen
Joensuu
Järvenpää
Kerava
Lahti
Lohja
Loviisa
Mäntsälä
N urm ijärvi
Pori
Porvoo
R aum a
Riihim äki
Savonlinna
Thm pere

Ju h an i H einonen 
Arvo Huvila 
K auko W ilberg

Airi K antonen 

Eeva M iinin

Tferttu T iipale 
Lea B äckström  
Liisa H yttinen  
Inga H eikintupa 
Raili Suikkanen 
Annikki Thni 
Arja Ikonen 
Risto Salakka 
Iija  A altonen 
Anni Vilen 
M aritta  Kallio 
K irsi Salmi 
H elena L iim atainen 
Kalle Tossavainen 
A nnikki Nokelainen 
Jouko Päivärinta 
Vuokko Pajari 
Aili M uuttonen  
Suom a T urunen  
Inkeri M anninen
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TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA

Hallinto- ja  talousjohtaja Thpani Kivelä 
Työsuojelupäällikkö Jo rm a T ikkanen 
T yösuojeluvaltuutettu  Raim o Verronen 
Työsuojeluvaravaltuutettu  M atti T uom inen 
T yösuojeluvaltuutettu  P en tti H akala
T yösuojeluvaltuutettu  M atti Saari 
Työsuojeluasiam ies Jouko Vanninen

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT

Toimituksellinen henkilöstö 
Työsuojeluvaltuutettu  Irm a S tenbäck
1. varavaltuu tettu  Veli-Antti L innaluoto
2. varavaltuu tettu  Inkeri Kekki

Konttoritoimihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu  M ilja  Pircklén
1. varavaltuu te ttu  M arja T urunen
2. varavaltuu te ttu  H ellin Touhonen

Tekniset toimihenkilöt 
T yösuojeluvaltuutettu  Raim o Verronen
1. varavaltuu tettu  M atti T uom inen
2. varavaltuu tettu  Jo rm a K aasinen

Työntekijät /Sanomalehtiryhmä 
T yösuojeluvaltuutettu  P en tti H akala
1. varavaltuu tettu  Jouko Vanninen
2. varavaltuu te ttu  Kalle Salonen

Sanomalehdenjakajat 
T yösuojeluvaltuutettu  M inerva Parviainen
1. varavaltuu tettu  T srttu  Lukkarinen
2. varavaltuu tettu  A nja Vartiainen

Työntekijät /Sanomaprint 
Työsuojeluvaltuutettu  M atti Saari
1 . varavaltuu te ttu  P en tti M äkelä
2. varavaltuu te ttu  H eikki P itkänen

TYÖSUOJELUASIAMIEHET

Sanomalehtiryhmä
Latom o
M u u t keskustan osastot 
Levynvalmistus, paino 
Postitus 
Postitus
K unnosapito, varastot 
Autohalli

Jakelu
H am ina
H yvinkää
H äm eenlinna
Im atra
Inkeroinen
Joensuu
Järvenpää

Kerava A nita P fauder
L ahti Anni Vilén
Loviisa A nna-R iitta  Pohjola
Pori S irkka Suojanen
Porvoo Anna-Liisa N ordm an
R aum a K irsti K anerva
Riihim äki Teila N iem inen
Savonlinna M aire M akkonen
Thmpere Inkeri M anninen

Sanomaprint
H T-paino, paino H eikki P itkänen
H T-paino, jälkikäsittely Ilkka M äättänen
H T-paino, repro Reijo Toivanen
ST-paino P en tti M äkelä
Thpiolan paino F rans L eppänen

Hallintoryhmä
R avintolat Eeva Nevala

Neuvottelukunta
Jäsenet
-  yritysjohto: Thpani Kivelä

-  työntekijät:

-  tekniset 
toim ihenkilöt:

-  graafiset 
toim ihenkilöt:

-  toim ituksellinen 
henkilöstö:

T b o  M ertanen  
Väinö J . N urm im aa 
Jaakko R auram o 
varalla
H eikki H uhtanen

P entti H akala 
Tfeuvo Hörkkö 
Airi K antonen 
P en tti K äyhkö 
P ertti L iinkangas 
varalla M atti Saari

P en tti Peltom äki 
varalla R isto P irhonen

Irm a Seppälä 
varalla M irja Pircklén

Ju k k a  Tennilä 
varalla Jouko T örm ä

Elias Känsäkoski Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistyksen
Jouko Vanninen puheenjohtaja
Kalle Salonen Toive Suom inen
Jo rm a R autiainen
Reino Savinen Sanomain toimitusosaston puheenjohtaja
Erkki Raunio Jouko T örm ä
K auko W illberg

Sanomain Kerhon puheenjohtaja
Jouko Vanninen

H ilkka K aartinen
Liisa H yttinen Sanomain Seniorien puheenjohtaja
Tferttu N iem inen Raim o R ajahuh ta
K erttu  Tuovinen
M arja tta  Ääpälä Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiö s.r:n
Sinikka Palviainen hallituksen puheenjohtaja
Ulla Ikonen Teo M ertanen
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Paperikilo lehden  
m enestyksen  

m itta n a
Juhana Perkki

K ulttuurin m itta?
K yynisim m än arvion m ukaan  sano
m alehdessä ju lkaistun inform aation 
arvo ei koskaan ka ta  edes niiden p u i
den arvoa, jo tka on jau h ettu  m assaksi 
sen paperia varten. Toisaalta ku iten
kin väitetään, e ttä  paperin  kulutus on 
m uuan kansallisen kulttuuritason  
m itta. K uten  tavallista, to tuus löyty
nee jostakin ääriarvojen väliltä.

Sanom alehdistön historia tosin 
u lo ttuu  m enneisyydessä runsaan  300 
vuoden päähän, m u tta  todella m er
kittäväksi paperin  kuluttajaksi se ke
hitty i vasta tällä vuosisadalla luku tai
don yleistyessä ja  sivistystason koho
tessa. Lehtien lukum äärä, ilmesty- 
mistiheys, sivuluvut ja  painokset kas- 
voivat nopeasti kehittyvän painotek
niikan, tiedonsiirron ja  liikenteen 
suom in mahdollisuuksin. Nykyisin 
sanom alehdistö jo k u lu ttaa  kaikesta 
painotuotteisiin käytetystä  paperista 
Suom essa painon m ukaan  laskien 
runsaan  kolm anneksen ja  pin ta-alan  
m ukaan  laskien tun tuvasti enem 
män.

M itä paperille painetaan
K ulutuksen m äärä  sellaisenaan ei ole 
ratkaiseva vaan se, m itä  paperille pai
netaan. M enestyäkseen lehden on 
tarjo ttava lukijoille hyvää to im ituk
sellista sisältöä kohtuullisilla tilaus- ja  
irtonum erohinnoilla. A niharva lukija 
ku itenkaan pitäisi vuosikerran tu o 
tan to- ja  jakelukustannusten  sum 
m aa kohtuullisena hintana, sillä hän  
on to ttu n u t saam aan sen huokeam 
malla. J a  erotuksen m aksavat ilm oit
tajat. Vanhan nyrkkisäännön m u
kaan  suuren lehden talous on vankal
la pohjalla, jos puolet p in ta-a lasta on 
käyvin hinnoin m aksettua ilm oitusti
laa. P ienem m ät lehdet jou tuvat ken
ties tyytym ään kolm annekseen tai

viidennekseen, m u tta  tulojakautu- 
m an  painopiste on kuitenkin  selvästi 
ilm oitusm yynnin puolella. Toisaalta 
myös runsas ja  lukijoita palveleva il- 
m oitussisältö tukee levikkiä ja  suu
ren taa  siis sivum äärän lisäksi myös 
painosta. L ehden paperinkulutus on 
näiden ristikkäin toisiinsa vaiku tta
vien tekijöiden tulos. Aivan ilm an il
m oituksia ei tie ttävästi yksikään ny 
kyaikainen sanom alehti ole p itkään  
m enestynyt -  eikä liioin pelkkiä il
m oituksia julkaisten. M u tta  jos kyllin 
edullinen to im itustekstin  ja  ilmoitus- 
palstojen jakau tum a kyetään säily ttä
m ään, on levikin, sivuluvun ja  m ah 
dollisesti ilm estym istiheydenkin li
säyksen aiheu ttam a paperinkulu tuk
sen kasvu myös lehden m enestym i
sen m itta.

M itä paperi painaa
Paperin kulutus ilmoitetaan yleensä 
tonnim äärinä, m u tta  p itk iltä  jaksoilta 
tonniluvut eivät ole vertailukelpoisia, 
koska sekä paperin  käy ttä jä t e ttä  val
m istajat ovat jatkuvasti pyrkineet p a 
perin keventämiseen, tosin eri syistä; 
lehdet lähinnä alentaakseen jakelu
kustannuksia ja  valm istajat säästääk 
seen raaka-ainetta. E tu jen  ristiriita  
onkin vain siinä, e ttä  paperin  keven
tyessä teollisuus on pyrkinyt p itä 
m ään neliöhinnan väh in tään  sam ana, 
ja  lehdistö puolestaan on v aa tinu t 
painatusom inaisuuksien säily ttäm is
tä  entisten laatunorm ien rajoissa. 
N äin on kehitys noin 40 vuoden k u 
luessa joh tanu t yhä kevyem pään p a 
periin, portaina 60, 52, 48,8 ja  45 g / 
m 2, ja  neuvotteluja käydään  jo laa
dusta, jonka paino olisi vain 40 g /m 2. 
K uitenkin sanom alehtipaperin kulu
tus tonneina on Suom essa sam anai
kaisesti kasvanut, jopa varsin jy rkäs
ti. O ltuaan 1930-luvun loppuvuosina 
n. 6 kg/asukas ja  v. 1940 runsaat 7 kg/
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asukas se kohosi v. 1982 likim ain 30 
kiloon asukasta kohti.

M itä se maksaa
Paperi on sanom alehden tärkein  
m uu ttuva  kustannus, jonka suhteelli
nen osuus kokonaiskustannuksista 
lähes aina nousee kulutuksen kas
vaessa ja  vaihtelee rajoissa 10-45 %. 
Paperinkulutuksen pienenem isestä 
joh tuva paperikustannusten  alenem i
nen tasapaino ttaa  huonoina aikoina 
ilm oitustuottojen vähentym istä, ja  
säästöön pyritään  tällöin tavallisesti 
myös supistam alla vastaavasti toim i
tuksen  k äy ttäm ää sivum äärää, mikäli 
lehden levikkipolitiikka ja  kilpailuti
lanne sen suinkin sallivat.

Itsenäisyyden alusta nykypäivään 
paperin kilohinta on vaihdellut 1,2 
pennistä nykyiseen 223,3, penniin  
(kym m enyspilkun siirto vuonna 1963 
huomioon o tettuna). S uun ta  on tie 
tenkin  enim m äkseen ollut nouseva, 
jyrkim m illään 66 % keväällä 1918. 
Vuodet 1928-39 olivat kuitenkin tä s 
sä suhteessa nykyajan lehtitalousm ie- 
hUle käsittäm ätön tä  onnen aikaa. 
H in ta  laski kuudessa vuodessa kol
m esta kahteen penniin  kilolta ja  py
syi sitten  kuusi vuo tta  vakaana toisen 
m aailm ansodan alkuun saakka.

Päivälehden ajoista 
itsenäisyyteen  
Päivälehteä kustan taneen  Helsingin 
Sanom alehtiosakeyhtiön historialliset 
asiakirjat sisältävät varsin niukasti 
tietoja paperista. A attee t olivat silloin 
tärkeäm piä kuin paperi, jolle painet
tu ina n iitä  levitettiin. T ietty jä  vai
keuksia varm aan kuitenkin oh, koska 
tilinpäätöksiin säännöllisesti sisältyi 
melkoinen lista paperitehtaille m ak
suksi annettu ja  ”aksepteja”, ja  pape- 
rivelkaa oli päivälehden lakatessa 
1904 runsaat 8.000 kultam arkkaa.



Kovin suurista paperim ääristä ei to 
sin ollut kysymys, sillä sivuluvultaan 
pienen, 6-päiväisen lehden levikki oli 
sen lakatessa 5.800 kpl. K allistakin 
paperi ilmeisesti oli, koska lehden 
johto närkästyneenä totesi jou tuvan
sa m aksam aan 25 % v ientihintoja 
enem m än. Thppiota tu li vuodesta 
toiseen, kunnes lehden tilinpäätös v. 
1898 vihdoin osoitti ”puhdasta  voit
toa yli 7.000 m arkkaa”, ku ten  Eero 
Erkko riem astuneena kirjoitti veljel
leen. Ilo jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi, 
sillä vaikeudet jatkuivat, vaikka ne ei
vät pystyneetkään nujertam aan  Päi- 
välehteä. Sen teki vasta viranom ais
ten  m ahtikäsky.

Päivälehteä lähes välittöm ästi seu
ranneen Helsingin Sanom ain alku
vuosilta on ”paperitietoa” myös var
sin vähän. Paperin osuus kokonais
kustannuksista oli alusta läh tien  n. 
25 % ja  nousi ensim m äisen m aail
m ansodan vuosina yli 45 prosentin. 
Vuonna 1911 todetaan, e tte i 3 kk  kes
tän y t postilakko vähen täny t ilmoi
tuksia eikä levikkiä, m u tta  sen ai
heu ttam a paperin säästö sai aikaan 
edellistä vuo tta  parem m an tulok- 
sen(!). L ehden m uuttum inen  7-päi- 
väiseksi v. 1914 ja  sodan a iheu ttam an  
uutisnälän tuom a levikin lisäys n.
20.000 kappaleesta yli kolm inkertai
seksi kasvatti rajusti paperin  ku lu tus
ta  ja  rasitti taloutta , kun  sodan pula- 
aika sam alla vähensi ilmoituksia. 
N iinpä vuosilta 1914-1916 ei voitu ja 
kaa osinkoa. Thm m ikuussa 1918 p u 
nakaarti m iehitti lehden to im itilat ja  
”kansallisti”om aisuuden, m m . 52 to n 
nia paperia, jo ta  olisi kipeästi kaivat
tu , kun lehti jälleen huhtikuussa p ää 
si ilmestym ään. Paperista oh ankara 
pula, ja  kun teh taa t vihdoin pystyivät 
jälleen sitä to im ittam aan, tapah tu i 
edellä m ain ittu  ”suunnaton  h innan  
nousu”, ku ten asia Sanom a O sakeyh
tiön johtokunnan vuosikertom ukses
sa ilmaistiin. K aikesta huolim atta  
vuoden tulos oh kohtalainen, ja  lehti 
saavutti huippulevikin, 70.000 kpl, jo 
ka tosin sam alla käänty i jy rkkään  las
kuun.

R a u h a n  v u o d e t  1 9 1 9 - 1 9 3 9
Itsenäisyyden alkuvuosina oh nuorel
la tasavallalla ja  sen elinkeinoeläm äl
lä edessään m onia vaikeuksia. Ilm oit
telu  elpyi aluksi hitaasti, ja  sanom a
lehtien sotavuosina voim akkaasti 
kasvaneet levikit rom ahtivat. Paperi 
oh kallista, ja  tu o tta ja t käy ttivät hy 
väkseen m yyjän m arkkinoita. Vuon
na 1919 paperikustannusten  osuus 
Helsingin Sanom ain kokonaiskustan
nuksista saavutti huippulukem an 
46 %, ja  vuotta  m yöhem m in oh y h 
tiön  vuosikertom uksen m ukaan  
”trustin” eh vasta peruste tun  Suo
m en Paperi-K onttorin  painostukses
ta  tila ttava ja  m aksettava koko seu- 
raavan vuoden paperi jo syksyllä. T ä 
m ä tietenkin  oh rahoite ttava lainava

roin, m istä koitui lehden taloudelle 
ylim ääräinen 165.000 m arkan  korko- 
rasitus. Vuonna 1922 oh yhtiön  rahoi
tustilannetta  kohennettava koro tta
m alla osakepääom a kolm inkertaisek
si eh 120.000 m arkkaan. Parin  seu- 
raavan vuoden kuluessa lehden ta 
lous paranikin tun tuvasti. Vuodelta 
1924 m aksettiin  jopa 30 % osinkoa, 
ja  osakepääom a korotettiin  jälleen 
kolminkertaiseksi, tä llä  kertaa yhtiön  
varoin. S itten  alkoivat tasaisen, ja t
kuvan levikin kasvun vuodet. 1930- 
luvun vaikeina lam avuosinakin ilmoi- 
tusm äärän  huvetessa paperin  kulu tus 
pysyi levikin lisäyksen ansiosta lähes 
m uuttum attom ana, ja  ilm oitustulo
jen  vähennystä kompensoi paperin  
hinnan aleneminen. N y t oltiin osta
jan  markkinoilla. S iitä huo lim atta  p a 
perin m äärätieto inen säästäm inen 
nousi näinä vuosina yhdeksi ta lou 
denhoidon tavoitteeksi, ja  vuosikerto
m uksissa todettiin  tyydytyksellä sen 
tuo ttavan  tuloksia. P aperikustannus
ten  osuus putosi jälleen runsaaseen 
kolm annekseen kokonaiskuluista. Il
ta-Sanom ien perustam inen v. 1932 
vaikutti aluksi kulutukseen niin  vä
hän, ettei lukuja edes m ainittu . Ilm oi
tus- ja  sivum äärät nousivat lam aa 
edeltäneelle tasolle vasta parin  vuo
den ku lu ttua  sen päättym isestä. 
K onjunktuurim uutoksen vaiku tuk
sen viivästyminen onkin sanom aleh- 
titaloudessa yleinen ilmiö. O lym pia
vuonna 1936 yhtiön johto  valittaa 
monien urheilusivujen a iheu ttam ia  li
säkustannuksia. Vuosikerran koko 
paisui lähes 6.000 sivuun ja  levikki 
ennätyslukuun 82.000. Thlvisodan 
syttyessä Helsingin S anom at tarv itsi 
yh satatuhantiseen levikkiinsä jo  5,6 
miljoonaa kiloa paperia, jonka neliö- 
paino oh 60 g ja  h m ta  nykyrahana 2 
P/kg.

Sanom at sodassa
K uten  ennenkin, m ullistavien m aail
m antapahtum ien  aiheu ttam a uutis- 
nälkä lisäsi jyrkästi lehtien  levikkejä, 
ja  tavarapula vähensi ilmoituksia. 
Vaikka sivuluku laski rauhanaikaises- 
ta  lähes kolmanneksella, paperin  k u 
lu tus pysyi ennallaan aina vuoteen 
1942, jolloin säännöstelyä tiu k en n et
tiin  ja  Helsingin Sanom ain vuosikiin- 
tiö aleni kuudesta viiteen m iljoonaan 
kiloon. Seuraavana vuonna kiintiö 
ylitettiin jo lokakuussa, ja  paperin  
saanti katkesi kokonaan. Vasta p ää 
m inisterin puu ttum inen  asiaan lau
kaisi tilanteen, ja  paperin  to im itukset 
jatkuivat. Sotavuosina 1939-1945 pa- 
perikilon h in ta  kohosi kahdesta  vii
teen penniin. M onenlaisista paperin  
tuotanto-, kuljetus- ja  säännöstelyvai- 
keuksista sekä toim italon pom m itus- 
vaurioistakin huolim atta  H elsingin 
Sanom ain paperihuolto toimi, lehti 
painettiin  ja  levisi m aailm alle h äm 
m ästyttävän vähin häiriöin. Paperin

ja  lehtien  kuljetuksiin oh käytettävis
sä peräti kaksi kuorm a-autoa.

P a p e r in  s u u r k u lu t t a ja
1940-luvun puolivälissä Helsingin Sa
nom ain kehitys Suom en suurim m as
ta  sanom alehdestä kansainvälisetkin 
m ita t täy ttäväksi suurlehdeksi ja tku i 
aluksi tasaisella, s itten  yhä kiihtyvällä 
vauhdilla. Paperin  kulu tus kasvoi 
kym m enessä vuodessa lähes kolm in
kertaiseksi -  ja  kilohinta viisinkertai
seksi. Helsingin Sanom ain kulutus 
vakiintui jo tuolloin noin kolm annek
seksi koko m aan sanom alehtipaperin 
kulutuksesta, ja  täm ä  suhdeluku on 
edelleen sama. M yös U ta-Sanom at al
koi olla m erk ittävä ku lu tta ja  ja  ylitti 
1950-luvun puolivälissä m iljoonan ki
lon rajan. Se käy tti myös useita vuo
sia om aa punertavaa erikoispaperia. 
K im  sanom alehtipainossa p a in e ttu 
jen  asiakaslehtien tosin vuodesta to i
seen melkoisesti vaihteleva kulutus 
on ohut keskim äärin sam aa suuruus
luokkaa kuin  Uta-Sanomien, yhtiö on 
ajoittain  o stanu t jopa 40 % Paperi- 
konttorin  kotim aan m yynnistä.

Vuonna 1972 Helsingin Sanom ain 
arkilevikki ylitti 300.000 kpl ja  vuosi
kerran suuruus 15.000 sivua. K un  
vuosikerran paino alkoi hipoa sataa 
kiloa ja  suurim pien sunnuntainum e- 
roiden paino postin  sallim aa ylin tä 
puolen kilon ”haam urajaa’, oh jo takin  
tehtävä. N iinpä v. 1974 siirryttiin  
käy ttäm ään  pelkästään 48,8 ja  45 g / 
m 2 painavia paperilaatuja, ja  seuraa
vana vuonna m uu tettiin  tekstinjäl- 
keiset ilm oitussivut 10-palstaisiksi. 
T äm ä tehosi. S ivum äärä pieneni, si
vun paino aleni 7 gram m asta 5,5 
gram m aan, ja  vuosikerran paino p u 
tosi jälleen alle sadan  kilon. T u o tan 
toa  rajoittavaksi tekijäksi nousi n y t 
Ludviginkadun vanhan  sanom alehti
painon riittäm ätön  kapasiteetti, m u t
ta  Sanom ala oh jo rakenteilla. Aloi
te ttu aan  to im in tansa v. 1977 vaa ti
m attom alla 83.000 kappaleen painok
sella uusi sanom alehtipaino pyöritti 
jo kertom usvuonna 1982 m aailm alle 
parhaina päivinä yh 500.000 kpl H el
singin Sanomia, yli 200.000 kpl Ilta- 
Sanom ia sekä erilaisia asiakaslehtiä 
lähes viiden ja  puolen m iljoonan kilon 
vuosivauhdilla, ku lu ttaen  paperia y h 
teensä n. 170 tonnia päivässä.

P a p e r ia  t a r v i t a a n  y h ä
Sanotaan uuslukutaidottom uuden  le
viävän ja  vain u u tta  digitaalista luku
taitoa tarv ittavan  uuden  uljaan elekt
ronisesti ohjelm oidun kulttuurim m e 
perustaksi. Edellä olevista num erois
ta  päätellen vanhaakin lukutaitoa on 
vielä melkoisesti jäljellä, eikä kirjalli
sen kulttuurim m e päiv ittä istä tiedon
välitystä edustava osa ole kodeissa 
vielä kokonaan videotekniikan varas
sa. J a  Sanomilla on näillä ku lttuu rin  
vaimoilla yhä viljeltävänä p itk ä t p a 
periset palstansa.
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J O H T A J IS T O  3 1 .1 2 .1 9 8 2
Aatos Erkko, hallituksen puheenjohtaja 
Väinö J . N urm im aa, toim itusjohtaja
Tfeo M ertanen, hallinnollinen päätoim ittaja, varatoim itusjohtaja 
Jaakko R auram o, sanom alehtiryhm än johtaja, varatoim itusjohtaja

Jaakko H annuksela, suunnitte lu- ja  kehitysryhm än johtaja
H eikki H uhtanen , Sanom aprintin  joh taja
Thpani Kivelä, hallintoryhm än joh taja
M atti Peltonen, joh taja  erikoistehtävissä
M artti Tferäsalmi, talousryhm än johtaja
Pekka Toropainen, kiinteistöryhm än joh taja

Sakari Almi, Ilta-Sanom ien m arkkinointijohtaja
P ertti H uhtala, Helsingin Sanom ain tietopalvelujen m pkkino in tijoh taja  
M atti Huopaniem i, Helsingin Sanom ain m arkkinointijohtaja 
H an n u  Kiltilä, sanom alehtien tuotantojohtaja, Sanom ala 
P ertti M etsähuone, Helsingin Sanom ain ilm oitusm yyntijohtaja 
Jouko Nurm ela, sanom alehtien tuotantojohtaja , sivunvalm istus 
M artti Ojares, apulaistalousjohtaja 
P ertti Puolakka, S anom aprin tin  suunnittelujohtaja 
Tuom o Saarinen, S anom aprintin  tuotan to johta ja
Kari Stadigh, m ediam arkkinointi, Y ritysjulkaisut, m arkkinointijohtaja 1 .1 .1 9 8 3  alkaen 
Aleksis Stenvall, Sanom aprintin  m arkkinointijohtaja

PÄÄTOIMITTAJAT
Sanomalehdet
Ih o  M ertanen, hallinnollinen 
päätoim ittaja

Helsingin Sanomat 
Heikki T ikkanen, vastaava 
Keijo K. K ulha, 1 .4 .1982  alkaen 
Sim opekka N ortam o 
Seppo Kievari,
apulaispäätoim ittaja 1 .4 .1982  alkaen 

Ilta-Sanomat
M artti H uhtam äki, vastaava

Kodin Kuvalehti 
Suuri Käsityökerho 
M aire Varhela

Me naiset 
K erttu  Saarela

Aku Ankka 
Nalle Puh 
K irsti Toppari

Roope-setä, taskulehti 
M ary A. W uorio

Eläinmaailma 
Ilkka Koivisto

TYTÄRYHTIÖIDEN 
TOIMITUSJOHTAJAT
Helsinki Televisio Oy 
H eikki Saraste

Lehtikuva Oy 
Patricia Seppälä

Oy Linguaphone Ab 
K ari H yytiäinen

Oy Lippupalvelu-Biljettjänst Ab 
H an n u  Aunesluom a

Simonpaino Oy 
H eikki H uh tanen

Crafton Graphic Company, Inc.
D. B ittenbender
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