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S a n o m a  Y h tym ä

Päivälehteä kustantamaan vuonna 1889 perustetun, Helsingin Suomalainen Sanomalehti- 
osakeyhtiön nimellä toimintansa aloittaneen Sanoma Osakeyhtiön toimialana on yhtiöjärjes
tyksen mukaan sanoma-ja aikakauslehtien sekä muiden julkaisujen kustantaminen ja muu 
tiedonvälitys, kirjapainotoiminnan sekä muun edelliseen liittyvän teollisen ja kaupallisen toi
minnan harjoittaminen.
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J o h d o n  p u h e e n v u o r o

Suomessa pitkään jatkunut korkeasuhdan
ne on nopeasti m uuttunut taantumaksi, joka 
vaikuttaa suom alaiseen talouselämään sen 
kaikilla sektoreilla. Se vaikuttaa myös Sano
ma Yhtymän toimintaan. Esimerkkinä tästä 
on  se, että Helsingin Sanomain ilmoitusvo
lyymi, joka vuonna 1989 oli 69 palstakilomet- 
riä, oli viime vuonna vajaat 62 palstakilomet- 
riä. Vuoden 1991 budjetti on  laadittu 54 pals- 
takilom etrin mukaan.

Toiminnan kannalta kasvu on hyvä asia, 
koska se helpottaa johtamista ja antaa m ah
dollisuuden lisätä henkilökunnan määrää, 
palkkoja ja muita kustannuksia. Matalan tai 
olem attom an kasvun aikana tähän ei ole 
mahdollisuuksia, vaan toiminta on sopeutet
tava tulokehityksen mukaiseksi. O lem m e hy
vinä aikoina investoineet voimakkaasti toi
m intam m e kehittäm iseen sijoittamalla sisäl
töön, ihmisiin, tuotantokoneisiin ja toimiti
loihin sekä systeemikehitykseen. Näin on 
luotu kestävä pohja vastaanottaa myös talou
dellisesti vaikeita aikoja.

Tämä ei kuitenkaan m erkitse sitä, etteikö 
suhdannetilannetta pidä toiminnassa ottaa 
huom ioon, mutta se pitää tehdä ilman dra
matiikkaa; nyt on todella aika hyödyntää luo
m aam m e hyvää yhteistoiminta- ja inform aa
tio-organisaatiota. Taloudellinen laskusuh
danne sisältää myös suuria mahdollisuuksia. 
Toimimalla viisaasti voim me vahvistaa ase
m aam m e markkinoilla ja kehittää organisaa

tiotam m e entistä osaavammaksi ja tuotta
vammaksi. Toivomme ja uskom m e, että 
Forssan paino valmistuessaan vuoden 1992 
puolivälissä osaltaan auttaa meitä hyödyntä
mään taloudellisen suhdannekäänteen täysi
määräisesti.

Nyt alkaneen vuoden aikana Suomi ottaa 
kantaa suhteessaan Eurooppaan. Viestinnän 
osalta näillä kannanotoilla on tärkeä m erki
tys siitä huolimatta, että viestintä on ollut 
Länsi-Euroopassa kaupallisista rajoituksista 
varsin vapaa. Euroopan yhteisö -direktiivit 
tai Euroopan talousalue -määräykset tulevat 
vaikuttamaan ehkä kaikkein voimakkaimmin 
sähköiseen viestintään. Kansallisen kulttuu
rin kannalta on kuitenkin tärkeää, että pai
nettu viestintä asetetaan sähköisen viestin
nän edelle. Tämä siitä syystä, että painettu 
viestintä on Suomessa aina tehty omalla kie
lellä, se käyttää pääsääntöisesti suomalaisia 
raaka-aineita ja suomalaista työtä. Painettu 
viestintä on suom alaisen kulttuurin selkä
ranka. Tästä syystä on erittäin tärkeätä, että 
yhdentyvässä Euroopassa suom alaisen pai
netun viestinnän säätely ja verotus on m ui
den m aiden suhteen kilpailukykyinen. Vää
rin ei olisi sekään, että Suomessa viestintä, ja 
miksei m uukin teollisuus, saisi valtiovallan 
taholta myös hiem an kilpailullista etua m ui
hin m aihin verrattuna.

Yhdentymisprosessin suuria kysymyksiä 
on  yritysten omistus. Suomalaiset ovat voi
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neet ostaa om istukseensa Pohjoismaissa ja 
muissa Länsi-Euroopan maissa yrityksiä; on 
kohtuutonta vaatia, että tässä suhteessa ei 
voitaisi noudattaa vastavuoroisuutta. Kustan
nustoim innassa ei pidä asettaa ulkomaalais
om istukselle rajoituksia, kunhan huo lehd i
taan siitä, että ylimenoaika on riittävä. Suo
m alainen viestintäteollisuus on kilpailuky
kyinen ja rakenteeltaankin verraten hyvässä 
kunnossa.

Suomalaiset yritykset ovat eurooppalai
sessa mittakaavassa pienikokoisia. Ulkomaa
laisomistuksen paine tulee aiheuttam aan 
Suomessa yritystoiminnan keskittymistä. Tä
mä tulee koskem aan myös viestintää. Keskit
tymisen vastapainona on välttämätöntä, että 
Suomesta puretaan kaikki m ahdolliset tuon
nin ja kilpailun rajoitukset.

Suomessa merkittävä kilpailua ja tehok
kuutta rajoittava tekijä on  suom alainen työ
markkinajärjestelmä. Suomalaisen yhteis
kunnan tasapainoisen kehityksen kannalta 
olisi tärkeää, että työmarkkinajärjestelmäm
m e uusiutuisi evoluution kautta. Suomen in
tegroituessa Eurooppaan m uutos on välttä
mätön. Toivomme, että työm arkkinaosapuo
lilla ja valtiovallalla on  kyky ennakkoluulot
tomasti arvioida muuttuvaa ympäristöä, teh 
dä sen perusteella oikeat ratkaisut. Nämä rat
kaisut ovat luonteeltaan sellaisia, että pyhinä 
pidetvt työmarkkina-arvot ja saavutetut edut 
joudutaan joissakin tapauksissa arvioimaan

täysin uudestaan. Näistä joudutaan joko luo
pum aan tai ainakin tekem ään suuria m uu
toksia.

Käsityksemme m ukaan henkilöstörahasto 
ja hallintoedustus ovat edelleen  lisänneet 
henkilöstöm m e valmiutta tehdä työtä yhty
m än menestykseksi. Tästä työpanoksesta esi
täm m e läm pimän kiitoksemme.

Vuonna 1991 m e haluam m e palvella luki
joitamme ja asiakkaitamme entistä parem 
min, m e haluam m e olla hyvä työnantaja ja 
tällä tavalla haluam m e olla menestyvä yritys.

Jaakko Rauramo
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H a l l i tu k s e n  k e r t o m u s  
S a n o m a  Y h ty m ä n  t o i m in n a s t a  

v u o d e l t a  1 9 9 0

Taloudellinen 
kehitys
Suom essa

Suom en kansantalous on viime vuosina 
kehittynyt varsin suotuisasti. Vuonna 1990 
kokonaistuotannon kasvu pysähtyi. Vuosita
solla kasvu oli vajaa yksi prosenttia, mikä oli 
perin töä edelliseltä vuodelta. Pitkään jatku
nut talouden hyvä kehitys on kätkenyt alleen 
tuotantorakenteeseen liittyviä ongelmia, jot
ka näkyvät kannattavuuden alentum isena lä
hivuosina.

Kokonaistuotannon kasvun hiipum inen 
johtui pääosin siitä, että kotim aisen kysyn
nän kasvu pysähtyi. Vienti Neuvostoliittoon 
vähentyi, ja länsiviennin kasvun edellytykset 
huonontuivat hintakilpailukyvyn heikenty
m isen myötä. Teollisen tuotannon kasvu py
sähtyi ja kääntyi laskuun 1990. Vuoden 1990 
aikana tapahtui kasvua vain palvelu-, raken
nus- ja maataloustuotannossa. Heikentynyt 
kysyntä ja kannattavuus vähensivät yritysten 
investointeja. Rahoitusmarkkinoiden kiristy
m inen ja ostovoiman kasvun heikentym inen 
vähensivät kotitalouksien kestokulutushyö
dyke- ja asuntoinvestointeja. Edellä maini
tuilla seikoilla oli vaikutusta jo vuonna 1990 
tuonnin  supistum iseen, mikä kehitys jatkuu 
voim istuneena kuluvana vuonna.

Kauppataseen arvioidaankin lievästi tasa
painottuvan, mutta vaihtosuhdetta rasittaa

palvelutaseen heikentym inen ja kasvaneet 
ulkom aisen velan korkom enot. Vaihtota
seen  alijäämä vuonna 1990 oli 24 miljardia 
markkaa, mikä oli 4,6 prosenttia bruttokan
santuotteesta. Huolimatta siitä, että lähivuo
sina on  arvioitu taloudellisen taantum an jat
kuvan, vaihtotaseen vaje supistuu varsin hi
taasti.

Suom en talouden edessä on usean vuo
den  hitaan kasvun kausi. Neuvostoliiton kau
pan maksujärjestelmän m uuttum inen hidas
taa kaupan tasapainottumista. O n ilmeistä, 
etteivät perin teiset kysynnän säätelytoimet 
enää riitä. Tarvitaan toim enpiteitä, joilla 
m uutetaan talouden rakenteita sellaisiksi, e t
tei kysynnän voim istum inen saa uudelleen 
aikaan kaupan epätasapainoa. Teollisuuden 
hintakilpailukyvyn lisäksi tarvitaan tehok
kuuden lisäystä ja avoim en sektorin inves- 
tointihalukkuutta. O m an lisäongelm an Suo
m en kansantalouden kehitykselle on m uo
dostanut julkisen sektorin, erityisesti kun
tien, m enojen voimakas kasvu, joka on  ollut 
m uun kansantalouden kasvua voimakkaam
pi.

Viestintäteollisuus
Viestinnän käsite on  tavallisesti tarkoitta

nut graafisen tuotannon ja kustannustoim in
nan lisäksi sähköistä joukkoviestintää sekä 
tietoliikennettä. Voimakas tekninen kehitys
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on uudistanut viestinnän tuotteita ja jakelu
järjestelmiä. Merkittävin m uutos viestinnässä 
on ollut viihde-elektroniikan myynnin no 
pea kasvu. Ohessa on taulukko, josta ilm e
nee joukkoviestinnän kokonaiskehitys ja ra
kenne vuodesta 1950 lähtien. Taulukon 
osoittamasta uusien viestimien kasvusta 
huolimatta on  graafisen joukkoviestinnän 
osuus edelleen selvästi yli puolet.

Graafinen teollisuus, joka pääasiassa on 
kotimarkkinateollisuutta, on  kyennyt pitä
mään kannattavuutensa 80-luvulla varsin tyy
dyttävänä. M ainonnan m äärä on  hyvän talou
dellisen kehityksen seurauksena kasvanut 
merkittävästi. Hintojen korotuksilla on katet
tu kustannusten nousut, ja alan yritysten vel
kaantumisaste on jäänyt m uuta teollisuutta 
alhaisemmaksi. Vuoden 1990 keväällä Suo
m en taloudellinen kasvu pysähtyi ja m ainon
nan pitkään jatkunut kasvu kääntyi laskuun. 
Syksyn 1990 kuluessa m ainonnan m äärän 
alentum inen jyrkkeni. Se oli voimakkainta 
työpaikkailmoittelussa, etenkin pääkaupun
kiseudulla.

Talouden taantum a alentaa jatkuessaan 
graafisten tuotteiden kysyntää lähivuosina. 
Kustannusten nousua ei pystytä — kuten ai
kaisem m in — kattamaan hintojen nousuilla.

Sen seurauksena graafisen alan kannatta
vuus alenee. Kustannusten sopeuttam ista 
laskusuhdannevaiheeseen on vaikea toteut
taa, sillä alan kustannusrakenne on  varsin 
jäykkä. Ala on perinteisesti turvannut työlli
syyden ylläpidon, mikä omalta osaltaan rasit
taa yritysten kannattavuutta. Laskevien m ark
kinanäkymien lisäksi vaikeuttaa alan inves
tointeja Suomessa vallitseva korkea korkota
so.

Graafisen teollisuuden liikevaihto 1990 
oli ennakkotietojen m ukaan 16,7 miljardia 
markkaa, missä kasvua oli edellisestä vuo
desta 4,9 prosenttia. Alan työntekijöiden 
määrä, noin 37.800 henkilöä, on aikaisempi
na vuosina pysynyt lähes muuttum attom ana, 
m utta aleni viime vuonna noin 0,4 prosentil
la.

3 —^ kertaa viikossa ilmestyvien sanom a
lehtien kokonaislevikki, iltapäivälehdet m u
kaan lukien, oli vuonna 1990 3.295.890 kap
paletta. Kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 
oli 0,07 prosenttia. Iltapäivälehtien levikki 
nousi 6,7 prosenttia.

Sanom alehtien liiton jäsenlehden ilm oi
tusvolyymi oli 462.462 palstametriä, vähen
nystä 3,6 prosenttia. Seitsenpäiväisten leh
tien vuosikerran keskim ääräinen tilaushinta 
oli 489 markkaa. Nousua edellisestä vuodes
ta oli 8,1 prosenttia.

Aikakauslehtien levikki kehittyi vuonna 
1990 edelleen myönteisesti. Lehtiryhmästä 
niin yleisaikakauslehtien kuin naistenleh
tien, erikoislehtien ja sarjakuvalehtien levikit 
kasvoivat.

Kasvu kohdistui lehtitilauksiin, sillä koti
maisten aikakauslehtien irtonum erom yyn
nin volyymi pieneni 1,7 prosenttia. Irtonu
m erom yynnin markkamääräiseksi kasvuksi 
jäi näin vain 3,9 prosenttia.

Taloudellisen tilanteen heiketessä aika
kauslehtien ilmoitustuottojen kehitys 1990 
jäi selvästi edellisvuotta hitaammaksi. Ennak
kotietojen mukaan aikakauslehtimainonta 
oli hinnastohinnoin 686,3 miljoonaa m ark
kaa, mikä merkitsi 2,5 prosentin  kasvua vuo
desta 1989. Aikakauslehtien osuus koko m e
diamainonnasta oli 8,2 prosenttia eli 0,5 p ro 
senttiyksikköä edellisvuotta pienem pi.

Joukkoviestinnän kokonaiskehitys ja 
rakenne 1950-1989

Lähde: Uusi viestintä 1990, Sitran julkaisu n:o 107
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Tv-mainonnan osuus m ainonnan koko
naismäärästä oli 11,6 prosenttia. Reaalikas
vua vuoteen 1989 verrattuna oli 8,9 p rosent
tia. Radiom ainonnan osuus oli vastaavasti 2,0 
prosenttia. Reaalikasvua edelliseen vuoteen 
verrattuna oli 7,4 prosenttia.

Sanom a Yhtymän 
kehitys

Sanoma Yhtymän liiketoiminta jakautuu 
viiteen liiketoimintayksikköön. Sanom aleh
tiryhmä, Sanomaprint, Eurocable, Startel ja 
Sanomakiinteistöt. Vuoden 1990 toim innot 
ja tuotteet olivat pääasiassa samat kuin edelli
senä vuonna.

Vuoden 1990 aikana myytiin kokonaisuu
dessaan Hyvinkään Kirjapaino Oy:n ja Oy 
Lippupalvelu - Biljettjänst Ab:n osakkeet. Hy
vinkään Sanomalehti Oy fuusioidaan Sanem 
Oy:öön kevään 1991 aikana. Uudeksi nim ek
si tulee Hyvinkään Sanomat Oy. Hyvinkään 
Sanom ien painatus on tapahtunut vuoden
1991 alusta Riihimäen Sanomat Oy:ssä.

Pro Lehdistön, Suom en Viestintäkehityk- 
sen ja Savon Sanom ien kom binaation fuu- 
siosopim uksen seurauksena siirtyivät noin  5 
prosenttia Aamulehti Oy:n osakkeista Sano
ma Osakeyhtiön ja Turun Sanom ien om ista
malle Aamukaste Oy:lle.

Vuoden 1990 yhtiökokouksessa Sanoma 
Osakeyhtiön hallitukseen valittiin kaksi h en 
kilöstön edustajaa. Kertomusvuoden alusta 
aloitti toim intansa yhtymän henkilöstörahas- 
tojärjestelmä, jonka m ukaan vuodelta 1990 
voittopalkkiona henkilöstörahastoon mak
setaan 14,2 miljoonaa markkaa.

Investointien osalta oli merkittävintä Fors
san painon rakennustöiden aloittaminen. 
Hanke on suunniteltu valmistuvaksi vuoden
1992 loppuun m ennessä.

Sanoma Osakeyhtiön hallitus teki kerto
m usvuoden joulukuussa joukon nimityksiä. 
Helsingin Sanomain uudeksi vastaavaksi 
päätoimittajaksi nim itettiin lehden uutispää- 
toimittaja Janne Virkkunen. Virkkunen seu
raa tehtävässä Heikki Tikkasta, joka siirtyi

eläkkeelle. Tikkanen jatkaa kuitenkin edel
leen Sanoma Osakeyhtiön hallituksen vara
puheenjohtajana.

Helsingin Sanomain uutispäätoimittajaksi 
nimitettiin Sanoma Osakeyhtiön toimittaja- 
koulun johtaja Reetta Meriläinen. Päätoimit
taja Keijo K. Kulha jatkaa edelleen  lehden ar- 
tikkelipäätoimittajana ja vastaavan päätoim it
tajan varamiehenä. Päätoimittaja Simopekka 
Nortamo toimii edelleen  Helsingin Sano
m ain erityistehtävissä.

Sanoma Osakeyhtiön sanom alehtien kus
tantajan tehtävässä jatkaa päätoimittaja Sep
po Kievari. Kievari nim itettiin lisäksi Sanoma 
Yhtymän varatoimitusjohtajaksi. Nimityksel
lä vahvistetaan kustannustoim innan asemaa 
Sanoma Yhtymässä. Yhtymän varatoimitus
johtajaksi nim itettiin niinikään talousjohtaja 
Martti Ojares. Hän toimii talousjohtajan teh
tävän ohella tarvittaessa toimitusjohtajan va
ram iehenä varatoimitusjohtajien Heikki 
H uhtanen ja Matti A nderzén ohella.

Myös Ilta= Sanom ien toimitusta organi
soitiin uudelleen. Lehden uutispäätoim itta
jaksi nim itettiin Hannu Savola. Hän toimii 
vastaavan päätoimittajan Vesa-Pekka Koljo
sen varamiehenä.

Nimitykset tulivat voimaan vuoden 1991 
alusta.

Liikevaihdon kehitys 
vuosina 1986-1990 (Mmk)

I Sanoma Yhtymä 
Sanoma Osakeyhtiö
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S a n o m a l e h d e t

H elsingin Sanomat

T o im itu s

Toimituksen uutistoim innan keskeisenä 
kohteena olivat Euroopassa tapahtuneet 
suuret muutokset. Neuvostoliiton sisäisen ti
lanteen kärjistyminen, itsenäistymisproses
sin jatkum inen Baltiassa, kommunistivallan 
m urtum inen Euroopan muissa sosialisti
maissa ja Saksojen yhdistyminen työllistivät 
toimitusta koko vuoden ajan.

Läntisen Euroopan tapahtumista seurat
tiin erityisesti Euroopan yhteisön (EY) ja Eu
roopan vapaakauppa-alueen (Efta) välisiä 
neuvotteluja Euroopan talousalueesta. Yh
dentym isen vaikutuksia kansalaisten elä
m ään käsiteltiin lehdessä laajasti.

Euroopan uuden  turvallisuusjärjestelmän 
kehittym inen toisaalta Euroopan yhteisöjen 
ja toisaalta Euroopan turvallisuus- ja yhteis
työkokouksen ym pärille olivat myös vilk
kaan kansainvälisen uutisvuoden tärkeitä se- 
lostustehtäviä. Kuwaitin kriisi taas nosti Yh
distyneiden Kansakuntien merkitystä. Se toi 
Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton presidentit 
George Bushin ja Mihail Gorbatshovin Hel
sinkiin huippukokoukseen, josta m uodostui 
kotim aisen uutisvuoden päätapahtuma.

Talousuutisten taustoja lehdessä lisättiin ja 
rahasivuston laajennus toteutettiin. Kulttuu

rin sekä kaupunkisivuston uutisluonnetta 
korostettiin ja ympäristöaineistoa lisättiin 
lehdessä voimakkaasti. Panostusta uutisgra- 
fiikkaan jatkettiin ja neliväri vakiinnutettiin 
pysyväksi osaksi Helsingin Sanomain päivit- 
täissisältöä.

Helsingin Sanomat julkaisi tabloid-kokoi- 
set erikoisliitteet veneilystä, jalkapallon MM- 
kisoista, Ruotsinsalmen taistelusta sekä au
toilusta ja liikenteestä. Kuukausiliitteen 
m uotoisina tehtiin myös neljä erikoisliitettä 
aiheista nuoret, kesän tapahtumat, matkailu 
ja joulu.

Kuukausiliite ilmestyi 29 kertaa, kun m u
kaan lasketaan neljä teem anum eroa.

M a r k k in o in t i

Helsingin Sanomain keskim ääräinen le
vikki oli arkisin 478.087 kpl, kasvua 7.379 kpl 
eli 1,6 prosenttia, ja sunnuntaisin 566.109 
kpl, kasvua 8.275 kpl eli 1,5 prosenttia. Maan 
sanom alehtien keskim ääräinen levikinkasvu 
oli 1,9 prosenttia ja aam ulehtien 1,2 p rosen t
tia.

Varkauden painon tuotanto onnistui jopa 
odotettua parem m in, sam oin jakeluyhteis- 
työ Varkauden painosalueen ykköslehden ja 
postin kanssa. Sanomalan kapasiteettitilanne 
helpottui oleellisesti, ja tällä oli suotuisa vai
kutus pääkaupunkiseudun ja m uun U uden
maan jakelupalveluun.

Forssan painon vaikutusalueen jakelu- 
suunnittelussa päästiin periaateratkaisuihin
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Helsingin Sanomain keskimääräinen levikki 
vuosina 1981-1990

300.000

100.000

1981 19821983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

sunnuntaisin
arkisin

60

■ro 50 e"S
E

40

Helsingin Sanomain ilmoitusvolyymi 
vuosina 1981-1990

I

"fr

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

yhteistyössä alueen ykköslehtien ja postin 
kanssa.

Helsingin Sanomain yhteisjakelun palve- 
luvalmiutta Uudenm aan vastuualueella kehi
tettiin edelleen. Tämä yhteisjakelu on  avoin 
kaikille sanomalehdille.

Helsingin Sanomain levikkimarkkinointi 
osallistui myös Hyvinkään Sanom ien tilaus- 
levikin markkinointiin. Hyvinkään Sanomat 
sai käyttöönsä Helsingin Sanomain levikki- 
systeemin PC-version.

7-päiväisen kestotilauksen 12 kuukauden 
hinta korotettiin 1.7. alkaen 699 markasta 
744 markkaan. Vastaavasti 12 kuukauden 
sunnuntaikestotilauksen hinta nousi 325 
markasta 346 markkaan. Irtonum erohinta 
korotettiin 1.6 . arkisin 5 markasta 6 m ark
kaan ja sunnuntaisin 7 markasta 8 markkaan.

Helsingin Sanomain urheilun  tukiohjel
ma painottui edelleen nuorisoliikuntaan, 
jonka keskeiset tapahtum at olivat Hopea- 
som pa-hiihto ja Helsinki Cup -jalkapallotur
naus. Suunnistuskilpailu Jukolan ja Venlojen 
viesti sekä Helsinki City Marathon olivat vart
tuneem pien urheilijoiden m erkkitapahtu
mia.

Ilm oitusm arkkinoinnissa kansantalouden 
kasvun hidastum inen vaikutti erityisesti Pal
velukseen halutaan -ilmoitteluun, jonka vo
lyymi laski 28,5 prosenttia. Kun myös m onil
la m uilla toimialoilla karsittiin m ainosbud- 
jetteja, laski koko ilmoitusvolyymi edellises
tä vuodesta 10,3 prosenttia, ollen 61.815 
palstametriä. Ilm oitusten kappalem äärä las
ki vain 3,9 prosenttia.

Palvelukseen halutaan -ilm oittelun lisäksi 
suhdannekäänne näkyi myös pankkien, tie
totekniikka-alan yritysten ja vaihtoautokau- 
pan ilm oittelun vähenem isenä. Kaikesta 
huolim atta vuosi oli ilmoitusvolyymiltaan 
kaikkien aikojen toiseksi suurin.

HS-Kuukausiliitteen osalta vuosi oli ennä
tyksellinen: ilmoitusvolyymi 840 sivua oli 2,5 
prosenttia enem m än kuin edellisenä vuon
na. Kasvua oli myös HS-Inserteissä, joita jul
kaistiin 99 kappaletta. HS-Insertit ovat kor
vanneet m onen asiakkaan alueellisen suora
m ainonnan.

Merkittävä kehitysprojekti sisältöraken
teen uudistuksen vakiinnuttam isen lisäksi
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oli Palvelukseen halutaan -ilm oitusten toi
m ialoittainen ryhmittely, joka alkoi touko
kuussa.

Laskusuhdanteeseen varauduttiin myyn
nin  tehostam istoim enpiteiden lisäksi käyn
nistämällä mittava organisaation kehityspro
jekti, jonka tavoitteena on  lisätä henkilöstön 
motivaatiota ja tehostaa toimintaa kaikilla ta
soilla.

Ilta= Sanomat
T o im itu s

Uutistoiminnan kehittämistä jatkettiin leh
den  kaikissa osastoissa. Uutistarjontaa lisät
tiin edelleen  ja kilpailukykyä tehostettiin uu 
distamalla työvuorojärjestelyä iltaisin ja vii
konloppuisin. Erityisesti lehden ulkoasun 
kehittäm iseen pyrittiin jatkuvalla suunnitte
lulla ja koulutuksella, kohteina lähinnä gra
fiikka ja nelivärikuvien käyttö.

Liitelehtiohjelman täydennys toteutettiin 
neljässä vaiheessa. Tavoitteena oli tarjota lu
kijoille uutislehden m ukana lisälehti joka 
päivä. Aikaisemmat lisälehdet olivat tiistain 
Pelilehti ja torstain Tv-lehti. Helmikuussa al
koi pääkaupunkiseudun painoksen m ukana 
keskiviikkoisin ilmestyä 7 x Helsinki -lehti, 
huhtikuusta alkaen ilmestyi maanantaisin 
Urheilulehti ja elokuussa tuli perjantaisin il
mestyvä Hyvät naiset j a . . .  -lehti. Lokakuussa 
ohjelm aan liitettiin vielä ylimääräisenä 
lauantaisin ilmestyvä Viikkolehti. Perjantain 
peruslehden  Päivyri-osasto m uotoiltiin uu 
delleen kulttuuripainotteiseksi täm än alan 
uutisineen ja m ielipideaineistoineen.

Liitelehtiohjelman toteuduttua ryhm itel
tiin lehden sivujen num erointi A-osaan (u u 
tislehti) ja B-osaan (liitelehti). Liitelehdet 
ovat peruslehden  väliin erilleen niitattuja 8- 
16 -sivuisia tabloideja.

Liiteohjelma edellytti liitetoim ituksen uu 
delleenjärjestelyä ja täydentämistä, mikä ho i
dettiin pääasiassa sisäisin siirroin.

Sivumäärän kasvusta valtaosa ohjautui uu 
sille liitelehdille, mutta kilpailusyistä myös 
kesäajan sivumäärät pidettiin aikaisempaa 
runsaam pina.

M a r k k in o in t i

Ilta=Sanom ien levikki jatkoi kasvuaan ja 
saavutti jälleen kaikkien aikojen suurim m an 
levikkilukeman. Koko vuoden keskilevikki 
oli 215.354 kpl ja kasvu edelliseen vuoteen 
oli 4,1 prosenttia. Lehden markkinaosuus 
pääkaupunkiseudulla kasvoi lievästi, ja koko 
m aan iltapäivälehtimarkkinoista Ilta=Sano
m ien m arkkinaosuus oli lähes 70 prosenttia.

Levikkimarkkinoinnin organisaatio uusit
tiin vuoden alusta, jolloin päätöksentekoa 
hajautettiin ja tavoitehakuisuutta lisättiin.

Lehden irtonum erohinta nousi huhtikuun 
alusta myös arkisin viiteen markkaan, mikä 
kasvavan levikin myötä paransi tuntuvasti 
lehden kannattavuutta.

Ilmoitusm arkkinointi saavutti myös kaik
kien aikojen parhaan tuloksen, vaikka taan
tum an lähestym inen hidastikin kasvua toi
sella vuosipuoliskolla. Lehden ilmoitusvo-

llta=Sanomien keskimääräinen levikki 
vuosina 1981-1990
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A ik a k a u s le h d e t  
ja  k a u p a l l i n e n  

k i r  j a p a i n o to i m i n t a

Aikakauslehtien, lastenlehtien, kirjojen ja 
yritysjulkaisujen kustantamisesta sekä kau
pallisesta kirjapainotoim innasta vastaa Sano- 
maprint-liiketoimintayksikkö.

Sanom aprintin aikakauslehtien levikki- ja 
ilmoitusmyynti lisääntyivät vuonna 1990. 
Kustannusohjelman 28 lehdestä 19 lehden 
levikki kasvoi. Yhteenlaskettu levikki kasvoi 
1.284.703 kappaleesta 1.345.528 kappalee
seen eli 4,7 prosenttia. Eniten lisäsivät levik- 
kiään et-lehti ja Eläinmaailma. Kasvun lisäksi 
Sanom aprintin julkaisemien lehtien levikin 
rakenne parani edelleen nopeasti yleisty
neen säästötilausjärjestelmän ja pitem piin ti
lausjaksoihin siirtymisen ansiosta.

Levikkimyynnin alueella laajennettiin yh
teistyötä A-iehdet Oy:n ja Oy Valitut Palat- 
Reader’s Digest Ab:n kanssa.

Aikakauslehdet

Sanom aprint Aikakauslehtien ilmoitus- 
myynti kasvoi markkamääräisesti, m utta ylei
sen taloudellisen tilanteen heiketessä se jäi 
selvästi tavoitteestaan. Ilmoitussivuja julkais
tiin yhteensä 2.344, missä on laskua 3,9 p ro 
senttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Me naiset -lehdessä pyrittiin erityisesti si
sällön kehittäm iseen tavoitteena parantaa ti
lausten jatkomyynnin edellytyksiä. Lehden 
paperi m uutettiin parem m aksi, ulkoasu uu 
distettiin kokonaan ja toimituksellisten sivu
jen m äärää lisättiin. Lehden sisältö suunnat
tiin selkeästi naistenlehtien perinteisille 
alueille ajan henkeen sovellettuna. Vuoden 
mittaan kuva lehdestä kehittyi lukijatutki
m usten m ukaan selvästi m yönteiseen suun
taan.

Kodin Kuvalehden sisältöä vahvistettiin 
korkeatasoisilla haastatteluilla ja juttusarjoil
la. Lehti otti myös aktiivisesti kantaa ajankoh
taisiin kuluttajakysymyksiin. Pitkäjänteistä 
mielikuvamainontaa jatkettiin, ja lehden ase
ma kohderyhm änsä levikki- ja ilmoitusmark- 
kinajohtajana vahvistui entisestään. Kodin 
Kuvalehden levikki nousi 177.371 kappalee
seen.

et-lehti kirjasi saavutuksekseen aikakaus
lehtien suurim m an levikinkasvun, 16.171 
kappaletta, mikä nosti levikin 170.400 kappa
leeseen. Sisällön kehittäm isen ohella lehden 
värikkyyttä ja visuaalista tyylikkyyttä lisättiin 
ulkoasun ja logon uudistuksen yhteydessä, 
et-lehti käynnisti ilm oitusten suunnittelukil
pailun ”Vuoden kokem us”, tarkoituksena 
aktivoida mainostajat löytämään 50 vuotta 
täyttäneiden kohderyhmä. Kilpailusta on tar
koitus tehdä vuotuinen. Lehden harrastelija
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m aalareille järjestämä kilpailu ja taidenäytte
ly saivat suuren  suosion.

Suuri Käsityökerho vahvisti markkinajoh
tajan asemaansa uudesta kilpailutilanteesta 
huolimatta. Lehti menestyi kaikilla myyntika
navilla, ja 4.369 kappaleen kasvu antoi keski- 
levikiksi 112.313 kappaletta. Lehden levikki- 
rakenne on säästötilausvaltainen ja tilausus- 
kollisuus hyvä.

Glorian kolmas täysi ilmestymisvuosi oli 
kokonaisuudessaan lähes suunnitelm ien 
mukainen. Levikki kasvoi edellisvuodesta, ja 
keskilevikiksi tuli 30.906 kappaletta. Ilmoi
tusmyynti kasvoi sam oin edelleen, ja Glorian 
edelläkävijän asema merkkitavaramediana 
vahvistui, joskin ilmoitusmyynnin markka
määräisestä tavoitteesta jäätiin jonkin verran.

Tiede 2000:lle 1990 oli juhlavuosi. Lehti 
täytti kym m enen vuotta. Tapahtumaa juhlis
tettiin mm. julkaisemalla tavallista näyttä
vämpi juhlanum ero, joka taustayhteisöjen 
tuen turvin lähetettiin erikoisjakeluna kaikil
le Suom en abiturienteille. Lisäksi järjestet
tiin Tieteen tiedotus r.y.rn kanssa tiedekuva- 
kilpailu.

Terveys 2000 -lehden viides vuosi täyttyi 
syksyllä 1990. Lehti on  kehittynyt suunnitel
m ien mukaisesti levikin lähestyessä jo
40.000 kappaleen rajaa.

Eläinmaailmalle vuonna 1988 tehty onnis
tunut sisällön ja ulkoasun uudistus sekä koh- 
deryhm ätarkennus tuottavat tulosta. Vuosi 
1990 oli lehden  voimakkaan kasvun vuosi 
niin levikin kuin kannattavuudenkin osalta.

Lastenlehdet 
ja kirjat

Sanom aprintin julkaisemat kuusi lasten
lehteä vahvistivat markkina-asemaansa. Pe
rinteisesti suositun Aku Ankan levikki kasvoi 
edelleen ja oli korkein sitten vuoden 1975. 
Nalle Puh -lehti uudistui ulkoasultaan ja ra
kenteeltaan. Uutena lehtenä alkoi ilmestyä 
maailmanlaajuisesti tunnettuihin Tenavat-

hahm oihin perustuva Ressu. Lehti tuotiin 
m arkkinoille Tenavat-hahmojen 40-vuotis- 
syntymäpäivän aikaan. Sanom aprintin kirja- 
tuotanto koostui 155 nimikkeestä. Näistä 40 
oli uusintapainoksia. Julkaisuohjelman pää
osan m uodostivat Disney-sarjakuvat ja satu
kirjat.

Guinnessin ennätyskirja ilmestyi neljän
nentoista kerran. Kaiken maailman keksin
nöt ja Kansa taisteli -sarjat jatkuivat. Yhteis
työssä Helsingin yliopiston kanssa julkaistiin 
Yliopiston Helsinki -kirja yliopiston juhla
vuoden kunniaksi.

Sanom aprintin kirjojen myynnin jakeluka
navina toimivat Rautakirja, kirjakaupat ja suo- 
ramarkkinointikerhot. Lasten Oman Kirja
kerhon jäsenmäärä kasvoi merkittävästi. Pe
rinteisen Disney-joulumyymälän yhteydessä 
oli Maailman ”tuhat ja yksi” nukkea -näyttely.

Erikoislehdet
Erikoislehdet Oyai julkaisemien lehtien 

nim ikem äärä vuoden lopussa oli kolm etois
ta aikakauslehteä ja neljätoista yritysjulkai
sua. Toimintavuoden aikana tehtiin sopim us 
Tuottavuus-lehdestä, joka Erikoislehtien 
kustantam ana ilmestyi viitenä num erona. 
Tuottavuus on uuden ammattijulkaisut-yksi- 
kön ensim m äinen lehti.

Erityisesti Tecnopress-yksikön lehtien le- 
vikkimenestys oli hyvä. Tietokone ylitti
21.000 kappaleen rajan, ja MikroBitin levikki 
kääntyi uudelleen nousuun.

Sport-yksikön painopisteenä oli edellise
nä vuonna hankittujen lehtien toimitukselli
nen ja taloudellinen kehittäminen.

Yritysjulkaisuissa jatkettiin määrätietoista 
lehtien laadullista kehitystyötä. Kirkko ja 
kaupunki kasvoi saaden levikikseen 172.816 
kappaletta, ja Telelinkki paransi levikkiään 
97.190 kappaleeseen.

Erikoislehtien ruotsalaisen tytäryhtiön 
Milvus Förlags AB:n lehti Utemagasinet jul
kaisi kym m envuotisjuhlanum eronsa. Milvus 
Förlags AB:n koko osakekanta siirtyi Erikois
lehdet Ovdle toim intavuoden aikana.
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Vuosi 1990 oli Sanom apainon toim innas
sa vakiintumisen aikaa useiden vuosien 
suurten  investointien ja M artinlaaksoon siir
tymisen jälkeen. Sanom apainon myynti ja 
tuotannon m äärä pysyivät edellisvuoden ta
solla, m utta kannattavuus oli selvästi aikai
sem pia vuosia parem pi.

Kannattavuus parani lähinnä uusien ko
neiden ja laitteiden mahdollistaessa toim i
m isen aikaisempaa pienem m ällä henkilös
töllä. O leellinen tekijä oli kolm en offsetro- 
taation yövuorotuotanto kesälomakautta lu
kuunottamatta. Samanaikaisesti pystyttiin p i
tämään toimitusvarm uus ja laatu hyvällä ta
solla.

Alan hintakilpailu oli edelleen  tiukkaa, jo
ten  kaikkia kustannusnousuja ei voitu siirtää 
hintoihin. Lähes koko vuoden vallitsi hyvä 
työllisyys alkusyksyn ja loppuvuoden viikko
ja lukuunottamatta. Sanom apainon vienti

S anom apaino suuntautui Neuvostoliittoon ja Pohjoismai
hin.

Työkannasta hiem an yli puolet m uodostui 
Sanoma Yhtymän julkaisemista lehdistä ja 
m uista painotuotteista. Vajaa puolet kapasi
teetista myytiin ulkopuolisille asiakkaille. 
Suurin osa näistä töistä oli sopim uspohjaisia 
aikakauslehtiä ja luetteloita.

Tekninen kehitys painottui uusien tekstin- 
ja kuvanvalmistuksen tietokonepohjaisten 
järjestelm ien käyttöönottoon ja taiton suora- 
syöttöön valm istautumiseen aikakauslehdis
sä. Yhä suurem pi osa aineistosta tuli kirjapai
noon sähköisessä m uodossa.

H e n k i lö s t ö

Sanomaprint-liiketoimintayksikön henki- 
löstövahvuus oli keskimäärin 803 henkilöä, 
josta toimittajia oli 129, toim ihenkilöitä 282 
ja kirjatyöntekijöitä 342. Määräaikaisessa työ
suhteessa oli lisäksi keskimäärin 50 henki
löä.
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S a te l l i i t t i -  ja  
k a a p e l i t e l e v i s i o to im in t a

Satelliitti- ja kaapelitelevisioalalla toim i
vaan Eurocable -ryhmään kuuluvat koti
maassa Eurocable Oy ja Helsinki Televisio 
Oy sekä ulkomailla sveitsiläinen ECI Com
m unications AG ja norjalainen Janco Kabel- 
TVA/S.

Ryhmän myyntituotot kasvoivat edellis
vuoteen verrattuna 26 prosenttia. Tämä kas
vu sekä HTV:n jakeluverkon asteittaisen val
m istum isen aiheuttam a investointien p iene
nem inen paransivat ryhm än toim innan tu 
losta edellisvuoteen verrattuna merkittäväs
ti.

Ryhmän palveluksessa oli kertom usvuon
na yhteensä keskim äärin 167 henkilöä, joista 
Eurocable Oy:ssä oli 21, Helsinki Televisio 
Oy:ssä 72 ja Janco Kabel-TV A/S:ssä 74 henki
löä.

Eurocable Oy

Eurocable Oy:n toimesta hoidetaan keski
tetysti ohjelmisto- ja laitehankintoihin, kehi- 
tystoim een ja hallintoon liittyviä tehtäviä. Yh
tiön liiketoim intaan kuuluvat myös kaapeli- 
tv-yhtiöille tarjottavat ohjelm akokonaisuu
det kuten Viihdekanava ja FilmNet.

Toimintavuoden aikana paneuduttiin eri
tyisesti teknisen kehityksen suom iin m ah
dollisuuksiin. Tällaisia kohteita ovat valokaa- 
pelitekniikka, maksu-tv-tekniikka, uudet lä- 
hetysstandardit ja teräväpiirtotelevisio.

Eurocable Oy:n ohjelmatoimintayksikön 
Viihdekanavaa esitettiin HTV:n verkon lisäk
si Tampereen, Turun ja Lahden kaapeli-tv- 
verkoissa, joissa sillä oli vuoden lopussa yh
teensä 19.164 tilaajaa. Vuoden 1990 m erkittä
vin sopim us solmittiin Ruotsin yleisradioyh
tiön kanssa ohjelm ien hankkimisesta Viihde- 
kanavalle ja Suom en Paikallis-TV Kanavat 
Oy:lie (PTV). Muita toim innan kehittäm istoi
m enpiteitä olivat tekstitysjärjestelmän uusi
m inen sekä ohjelm ien siirto- ja kopiointitöi- 
den rationointi.

Eurocable Oy:n edustam an FilmNet -elo
kuvakanavan tilaajamäärä kasvoi 45 p rosent
tia ja oli vuoden lopulla 33-312. Kasvuun vai
kuttivat ennen  kaikkea esityspaikkakuntien 
lukum äärän tuntuva lisääntyminen sekä ka
navan tunnettuuden  nousu. Vuoden lopussa 
FilmNetiä esitettiin kaapeli-tv-verkoissa ja 
suuryhteisantennijärjestelmissä 77 paikka
kunnalla. Myös kanavan vastaanotto pienta
loissa omilla satelliittiantenneilla lisääntyi 
merkittävästi.

Ennen kaikkea FilmNetin voimakkaasta 
volyymikehityksestä johtuen yhtiön myynti- 
tuotot kasvoivat 44 prosenttia.
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Helsinki Televisio Oy
Helsinki Televisio Oy:n kaapeli-tv-verk- 

koon kytkettiin vuoden 1990 aikana 12.802 
asuntoa, mikä on suurin vuotuinen kytkentä- 
m äärä 5 vuoteen. Vuoden lopussa HIV:I la oli 
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten 
kaupungeissa yhteensä 161.737 tilaajatalout- 
ta.

HTV:n kanavavalikoimaan kuului toim in
tavuoden aikana 23 tv-ohjelmapalvelua ja 9 
radiokanavaa. Moskovan TV 1 välitettiin 
verkkoon kesäkuusta lähtien ja lokakuussa 
lisättiin PlusSat -ohjelmapakettiin seitsem än
neksi kanavaksi saksalainen 3sat. Syksyllä 
poistui toimintansa lopettanut paikallisradio 
Radio Syke. Uutena palvelum uotona käyn
nistettiin Kouluhallituksen ja CNN-uutiska- 
navan kanssa kouluille suunnattu päivittäi
nen ”N ew sroom ” -opetusohjelma.

HTVm maksu-tv-kanavilla FilmNetillä ja 
Viihdekanavalla, maksullisella PlusSat -pake
tilla ja tekijänoikeuskorvausten vuoksi myös 
maksullisella Moskovan TV l:llä oli vuoden 
lopussa yhteensä 38.252 tilaajaa, jossa kasvua 
edelliseen vuoteen verrattuna on 18 p ro 
senttia.

Videotuotantopalveluja tarjoava HTV-Tuo- 
tanto keskittyi m onikam eratuotantojen ja 
editoinnin m arkkinointiin ulkopuolisille 
ohjelm ien tuottajille. Toiminnan volyymi 
kasvoi merkittävästi. Uutena tuotantona teh
tiin mm. päivittäistä Paikallisvartti -ohjelmaa 
PTVlle.

Verkkoon kytkettyjen talouksien ja maksu- 
tv-toiminnan volyymin ripeä kasvu kasvatti
vat HTV:n myyntituottoja 14 prosenttia.

ECI Com m unications 
AG

Eurocable -ryhmään kuuluva sveitsiläinen 
ECI Com munications AG vastaa ryhm än ul
kom aisten tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallin
toon ja rahoitukseen sekä ryhmän ulkom ai
sen toim innan kehittäm iseen liittyvistä tehtä
vistä.

ECI Com munications AG omisti kerto
m usvuonna Janco Kabel-TV A/S:n sekä vä- 
hem m istöosakkuudet Lontoossa toimivasta 
W estm inster Cable Company Limitedistä ja 
irlantilaisesta Cork Com munications Limite
distä.

Janco Kabel-TV A/S
Janco Kabel-TV A/S:llä oli vuoden 1990 lo

pussa 153-946 tilaajataloutta. Tilaajamäärä 
kasvoi vuoden aikana 4.491 taloudella eli sel
västi edellisvuotta enem m än. Vuodesta 1990 
alkaen Jancon kaapeliverkon rakentamisessa 
ja uusimisessa on käytetty tekniikkaa, joka 
m ahdollistaa 44 televisiokanavan välittämi
sen.

Vuoden 1990 aikana ryhdyttiin välittä
mään kahta uutta pohjoismaista televisioka
navaa, TV4 ja Nordic Channel. Englantilaisen 
uutiskanavan Sky News’in välittäminen käyn
nistettiin kokeiluluonteisesti. Vuoden lopus
sa Jancon kaapeliverkossa oli 24 tv-ohjelma
palvelua ja 18 radiokanavaa. Tv-kanavista 8 
oli maksu-tv-palveluja, joilla vuoden lopussa 
oli yhteensä 11.883 tilaajaa.

Janco ja Oslon kunta sopivat vuoden aika
na yhteistyöstä, jonka puitteissa Janco saa 
käyttöönsä digitalisoidut kartat ja kiinteistö- 
rekisteritiedot suoraan kunnan tietokan
noista. Jancolle tämä sopim us m erkitsee ver
kon suunnittelu- ja rakennusprojektien te
hostum ista sekä verkkoon kytkettyjä kiinteis
töjä koskevien tietojen parem paa ylläpitoa.

Liittymien määrän, taloyhtiöiden antenni- 
verkkojen kunnostustöiden ja maksu-tv-ti- 
lausten kasvun vaikutuksesta yhtiön myynti- 
tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattu
na 20 prosenttia.

Ulkomaista om istusoikeutta koskevien 
uusien määräysten vuoksi Sanoma Yhtymän 
olisi ollut luovuttava Jancon enem m istöo
sakkuudesta elokuuhun 1990 m ennessä. 
Norjan viranom aiset pidensivät Sanoma Yh
tymän hakem uksesta määräajan elokuuhun 
1992. Perusteluna päätökselle oli omistus- 
säännösten m ahdollinen lievenem inen Eu
roopan yhdentym isen seurauksena.
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I n f o r m a a t io p a lv e lu t

Startel on  Sanoma Yhtymän inform aatio
palvelujen tuottam iseen keskittyvä liiketoi
mintayksikkö. Siihen kuuluvat Startel Oy ja 
tytäryhtiöt Sanom alehtien Ilmoitustoimisto 
Oy sekä Oy Infodec Ab.

Kertomusvuonna Startelin toim innot o r
ganisoitiin kolmeksi liikealueeksi, jotka ovat 
talous- ja finanssitieto, m arkkinointipalvelut 
ja m ediaseuranta.

Talous- ja finanssitiedon toim innon m uo
dostavat Startel Oy:n taloustietopalvelut -yk
sikkö ja tytäryhtiö Oy Infodec Ab. Startel tar
joaa talouseläm än ja yritystoiminnan käyttä
mää informaatiota Suom en laajimman säh
köisen taloustietopankin muodossa. Tieto
pankin käyttäjä voi m ikrotietokoneellaan tai 
päätteellään olla yhteydessä yli 900:aan koti- 
ja ulkom aiseen tietokantaan.

Startel toimittaa myös noteeraus- ja uutis- 
tiedoista koostuvaa sähköistä finanssi-infor
maatiota, jota hyväksikäyttäviä finanssialan 
atk-sovelluksia Oy Infodec Ab kehittää ja 
markkinoi. Yhtiö tuottaa myös alueeseen liit
tyviä salkunhallinta- ja m uita ”back office” - 
sovelluksia.

Startel Oy:n M arkkinointipalvelut -yksikkö 
kerää yrityksiä koskevia tietokantoja, joista 
tietokonekäsittelyn avulla toteutetaan tuot
teita eri markkinoille. Toiminta keskittyy tie- 
tokantam arkkinoinnin informaatio- ja tie- 
donhallintapalveluihin sekä yritys- ja tuote- 
hakem istojen tuottamiseen.

M ediaseurantapalvelujen yksikkönä on 
Sanom alehtien Ilm oitustoim isto Oy, SITÄ. 
Se tarjoaa julkisen sanan ja m arkkinointivies
tinnän seurantaan ja m ittaam iseen liittyviä 
tietopalveluja. Toiminta jakautuu lehtileike- 
palveluun, radio ja tv -seurantaan sekä ilmoi- 
tusvälitykseen.

Startel osti kertom usvuoden maaliskuussa 
Oy Infodec Ab:n osake-enemm istön. Yhtiö 
tuottaa edellä lueteltujen lisäksi mikrotieto- 
konejärjestelmiä osake-, optio-, raham arkki
na- ja valuuttakaupan seurantaan.

Toimintavuoden aikana kehitettiin säh
köisten tietopalvelujen sisältöä sekä tekniik
kaa, jolla tietoja ja uutisia välitetään Oy Info
dec Ab:n toteuttam ille finanssialan työase
mille.

Helsingin A rvopaperipörssin tietojen li
säksi Startel tuottaa myös tosiaikaisia optio- 
noteeraustietoja sam oin kuin raha- ja valuut
tam arkkinoita koskevaa informaatiota. Syk
syllä aloitettiin Knight-Ridder Business In
form ation Services -ryhmän tuottam an kan
sainvälisen M oneyCenter -finanssipalvelun 
markkinointi.

Startel Express -talousuutispalvelu tarjoaa 
nopean sähköisen tiedonlähteen talouselä
m än tapahtum ien seurantaan. Om an talous- 
toim ituksen toimittama uutispalvelu toimii 
reaaliajassa ja kertoo uutiset heti, kun tieto 
on  saatavissa.

Syyskuun alusta organisoitu Startelin 
Markkinointipalvelut -yksikkö käsittää liike- 
hakemistojen julkaisutoim innan lisäksi jär
jestelmä- ja osoitepalvelut eli kaikki ne yksi
köt, jotka hyödyntävät Startelin yritystietojen 
rekisteriä.

Kertomusvuonna julkaistiin seuraavat lii- 
kehakemistot: Sininen Kirja XXII, Pörssiyh
tiöiden omistus, Taseet ja Taustat -91 ja Kuu
mat Linjat 1991.

Tietokantam arkkinoinnin järjestelmän Sa- 
lespow erin kehitystyö saatiin valmiiksi. Syys
kuun alussa aloitettiin uuden  version myynti 
ja markkinointi. Samoin uuden  osoitemyyn- 
tijärjestelmän kehitystyö käynnistyi syksyllä.

Sanom alehtien Ilm oitustoim isto Oy 
m uutti kesäkuun alussa uusiin toim itiloihin 
Lönnrotinkatu 13. Yhtiön radio-tv -osasto otti 
kesäkuussa käyttöön m ikrotietokonepohjai- 
sen järjestelmän ja nauhoituksessa siirryttiin 
videonauhurijärjestelm ään sekä ääni- että 
kuvanauhoituksessa. Myös lehtileikeosastol- 
la käynnistettiin tietoverkkojärjestelmään 
siirtymisen suunnittelutyö.
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S a n o m a k i in t e i s tö t

Sanoma Yhtymän uusin liiketoimintayk
sikkö, Sanomakiinteistöt, perustettiin
1.1.1990 vastaamaan kiinteistöresurssien ke
hittämisestä ja hallinnasta yhtymätasolla.

Sanomakiinteistöjen organisaatiota vah
vistettiin ensim m äisen toim intavuoden aika
na. Yksikössä on 31 henkilöä, joiden lisäksi 
projekteissa käytetään ulkopuolisia konsult
ti- ja asiantuntijapalveluja.

Sanoma Yhtymään kuuluu kahdeksan 
kiinteistöosakeyhtiötä ja neljä asunto-osa
keyhtiötä, joiden om istukseen on  siirretty 
pääosa kiinteistökannasta. Omassa käytössä 
olevat asuin- ja liikehuoneistot on  keskitetty 
Sanomain H uoneisto ja Kiinteistöholding 
Oy:n om istukseen.

Forssan painotalo oli kuluvan vuoden ai
kana Sanomakiinteistöjen merkittävin ra
kennuskohde. Alkuvuoden aikana toteutet
tiin m aanrakennus- ja perustustyöurakat ja 
m arraskuussa valittiin pääurakoitsijaksi Ra

kennustoim isto A. Puolimatka Oy, joka aloitti 
työt välittömästi. Painotalo valmistuu tuotan
tokäyttöön syksyllä 1992.

Sanoma Osakeyhtiö teki kesäkuussa 1990 
Vantaan kaupungin ja kolm en m uun yrityk
sen kanssa yhteistoim intasopim uksen, jonka 
tarkoituksena on luoda Länsi-Vantaalla edel
lytykset raideliikenteen ja siihen liittyvän uu 
den tytärkaupungin rakentamiselle. Yhteis
toimintaa ja alueen suunnittelua koordinoi
maan on perustettu  Marja-Vantaa Oy, jossa 
Sanoma Osakeyhtiö cm osakkaana.

Martinlaakson radan jatkaminen Sanoma
kin kohdalle käynnistyi syksyllä 1990. Sano
m akiinteistöt jatkoi asem an päälle rakennet
tavan toimisto- ja liikekeskuksen sekä m ui
den rataan tukeutuvien toim intojen suunnit
telua. Alueen edullinen sijainti sekä Sanoma 
Yhtymän m aanom istus siellä edistävät näi
den  suunnitelm ien toteutumista.
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Sanoma Yhtymän 
henkilöstö

Sanom a Yhtymässä oli vakinaisessa ja m ää
räaikaisessa työsuhteessa yhteensä keskim äärin 
5.545 henkilöä, m issä lisäystä ede lliseen  vuo
te en  331 henkilöä. Sanom alehdenjakajia oli 
heistä 2.178. Täm än lisäksi toim i asiam iehinä 
2.478 henkilöä. Palkkakustannukset lakisääteisi- 
n e  henkilösivukulu ineen  olivat yhtym än liike
vaihdosta 38,4 prosenttia. Lisäksi eläkesäätiö 
m aksoi eläkkeitä 14.050.034,31 mk. Yhtiön tytär
yh tiö iden  palveluksessa oli yhteensä keskim ää
rin  701 henkilöä.

Investoinnit
Sanom a Yhtymän netto investo inn it olivat

294,0 m iljoonaa m arkkaa. Tästä olivat kiinteis- 
töinvesto innit 53,1 m iljoonaa m arkkaa, kone- ja 
m uut kalustoinvestoinnit 122,3 m iljoonaa m ark
kaa, arvopaperit 79,4 m iljoonaa m arkkaa ja m uut 
39,2 m iljoonaa markkaa. Em oyhtiön netto inves
to inn it olivat yhteensä 208,6 m iljoonaa markkaa.

Sanom alehtiryhm än investo inneista m erk it
tävin oli Forssan pa in o n  rakentam isen  aloittam i
nen. M aarakennustyöt aloitettiin  kertom usvuo
den  alussa ja vuoden  loppupuo le lla  varsinaiset 
rakennustyöt. Sanom alehtiryhm än m uu t inves
to inn it olivat tavanom aisia rationointi- ja ko r
vausinvestointeja.

Sanom aprint-liiketoim intayksikön investo in
nit olivat varsin vähäiset ja koostuivat useista 
tuo tan toon , asiakaspalveluun ja tie to liikennejär
jestelm ään liittyvistä kohteista.

Kaapeli-tv-toimintaan liittyvät investo innit oli
vat yh teensä 39,0 m iljoonaa m arkkaa, m istä H el
sinki Televisio Oy:n verkonrakennusinvesto in- 
nit olivat 18,1 m iljoonaa m arkkaa ja vastaavat 
Janco Kabel-TV A/S:n 9,3 m iljoonaa markkaa.

A rvopaperi-investoinneista m erkittävin oli 
holding-yhtiönä toim ivan ja yhdessä Turun Sa
nom at Oy:n kanssa p e ru ste tu n  Aam ukaste Oy:n 
osakepääom an korotus. Tälle yhtiölle siirtyivät 
Pro Lehdistön m yötä tu llee t Aam ulehti-yhtym än 
osakkeet.

Tuloksen m uodostus
Sanom a Yhtymän tulos oli ed e lleen  tasoltaan 

hyvä. Vertailuvuotta 1989 rasittivat satavuotisjuh- 
lakulut sekä henkilöstö lle  m aksettu  juhlaraha. 
Tästä syystä Sanom a Yhtymän verta ilukelpo inen  
kannattavuus laski lievästi.

Suom en ta loudellisen  kasvun pysähtym inen 
kertom usvuoden  keväällä heikensi erityisesti 
H elsingin Sanom ain v u o d en  1989 ennätyksellis
tä ilm oitusm äärää. Tästä joh tuen  H elsingin Sa
nom ain  tu los aleni edellisestä  vuodesta. Vaikka 
ilm oitusm yynnin alenem ista tapahtui jonkin 
verran  m yös Ilta=  Sanom ien osalta, paran tu i II- 
ta= S an o m ien  kannattavuus ennätyksellisen le- 
vikkim yynnin johdosta. Sanom aprin tin  kirjapai
no to im in ta ja aikakauslehtien levikkimyynti k e 
hittyivät edellisvuotta m yönteisem m in, m inkä 
johdosta Sanom aprin tin  liiketoim intaryhm än 
tulos oli edellisvuotta parem pi ja tasoltaan hyvä. 
Erityisen m yönteisesti keh ittyneen maksu-tv-toi- 
m innan  ansiosta oli E urocable-liiketoim intaryh- 
m än tu los olennaisesti edellisvuotta parem p i ja 
to im inta oli kannattavaa. A rvopaperikaupan py
sähtym inen sekä kannattavuusongelm at pankki
toim innassa rasittivat Startel-liiketoim intaryh- 
m än tulosta siinä m äärin, että to im inta oli tap
piollista.

Yhtymän liikevaihto oli 2.203,1 m iljoonaa 
markkaa, kasvua edellisestä vuodesta 4,6 p ro 
senttia. Yhtymän käyttökate 463,0 m iljoonaa 
m arkkaa oli 21,0 p rosen ttia  liikevaihdosta, kun  
käyttökate vuotta aikaisem m in oli o llu t 430,6 
m iljoonaa m arkkaa ja 20,5 p rosen ttia  liikevaih
dosta. Em oyhtiön liikevaihto oli 1.905,7 m iljoo
naa m arkkaa, m issä kasvua oli 1,2 prosenttia.

Yhtymän tilinpäätöksessä esitetyt po isto t ovat 
elinkeinovero lain  sallim at enim m äispoistot. Yh
tym än sisäisen laskennan m ukaiset, jä lleenhan
kintahintaiset po isto t olivat 191,3 m iljoonaa 
m arkkaa, m issä kasvua edellisestä vuodesta  oli 3 
prosenttia. Yhtymän tulos en n e n  satunnaisia 
tuottoja ja kuluja, voittopalkkiota, tilinpäätösva- 
rauksia ja veroja sekä käyttäen sisäisen lasken
nan  poistoja oli 283,5 m iljoonaa m arkkaa, kun 
ede llisen  vuoden  vastaava tu los oli 287,4 m iljoo
naa m arkkaa. Yhtymän nettovelat olivat 8,3 p ro 
senttia liikevaihdosta, kun  n e  vuotta aikaisem 
m in  olivat 11,3 prosenttia.
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S a n o m a  Y h ty m ä n  
a v a in lu k u ja

1988 1989 1990 Muutos %
Liikevaihto mmk 1.801 2.106 2.203 +  4,6
Palkat +  sosiaalikulut mmk 705 830 845 +  1,8
% liikevaihdosta 39,2 39,4 38,4

Käyttökate mmk 404 431 463 +  7,5
% liikevaihdosta 22,4 20,5 21,0
EVL:n m ukaiset poistot m m k 157 181 174 -  3,9
Verot ilman luovutusvoittoveroja mmk 53 84 71 -1 5 ,5
Osingot mmk 4 8 4 -5 0 ,0

Tulos ennen  voittopalkkiota, 
varausten muutoksia, satunnaisia tuottoja 
ja kuluja ja veroja sekä käyttäen sisäisen ' 
laskennan poistoja m m k 237 287 284 -  1,0
% liikevaihdosta 13,2 13,6 12,9
Tilikauden voitto mmk 60 72 107 +48,6
Bruttoinvestoinnit m m k 343 358 385 +  7,5
Om a pääom a +  varaukset m m k 1.486 1.599 1.714 +  7,2
% taseen loppusum m asta 
ilman tilausvastuuta 58,1 57,0 58,5
Taseen loppusum m a m m k 2.756 3.012 3.150 +  4,6
Rahoitusom aisuuden ja korottom an 
vieraan pääom an suhde 1,9 1,9 2,0
Nettovelat 190 237 182 - 23,2
% liikevaihdosta 10,6 11,3 8,3
Henkilöstö keskimäärin 2.988 3.179 3.367 +  5,9
jakajat 2.106 2.035 2.178 +  7,0
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S a n o m a  Y h ty m ä n  
tu lo s  p r o s e n t t e i n a  

l i ik e v a ih d o s ta

1986
%

Myyntituotot ............................................  134,6
Myynnin oikaisuerät .............................. -  34,6
L iikevaih to ................................................  100,0

Tila- ja konevuokrat ..............................  +  0,6
Ainekulut .................................................. -  24,3
H en k ilö stö k u lu t  -  34,3
Muut kulut   -  24,4
Käyttökate ................................................  17,6

Nettorahoituskate   -  0,2
Maksetut verot ........................................  -  1,9
Muut tuotot — K u lu t ..............................  +  0,9
Tulorahoitus ............................................  16,4

Laskennalliset poistot ............................ -  8,7
Tulos ennen  tilinpäätösvarauksia . . . .  7,7

1987 1988 1989 1990
% % % %

135,6 137,6 136,5 134,2
-  35,6 -  37,6 -  36,5 -  34,2

100,0 100,0 100,0 100,0

+  0,8 +  0,9 +  0,6 +  0,6
-  23,0 -  23,0 -  22,5 -  22,1
-  33,6 -  32,1 -  32,7 -  32,3
-  24,4 -  23,4 -  25,0 -  25,2

19,8 22,4 20,4 21,0

+  0,1 0,3 +  1,9 +  0,5
-  2,9 3,0 -  4,0 -  3,2
+  0,5 +  0,1 -  0,7 -  2,8

17,5 19,2 17,6 15,5

-  10,0 
7S

-  9,5
Q 7

-  8,7 
8 0

-  8,7
£ a7,5 9,7 8,9 6,8
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S a n o m a  Y h ty m ä n  t u lo s l a s k e lm a
( 1.000 mk) 1. 1. - -31. 12.1990 1. 1. - -31.12.1989
Myyntituotot 2.956.553 2.876.154
Myynnin oikaisuerät

Alennukset ................................................ 186.578 190.688
Luottotappiot ............................................ 11.199 8.086
Liikevaihtovero ........................................ 92.975 88.321
Provisiot ja mainostoim istopalkkiot . . . 251.243 235.815
Muut oikaisuerät ...................................... 211.490 -  753.485 246.860 -  769.770

Liikevaihto ........................................................ 2.203.068 2.106.384
Tila-ja k o n e v u o k ra t........................................ +  14.077 +  13.199
Muuttuvat kulut

Aineet ja tarvikkeet .................................. 479.459 493.532
Palkat ja palkkiot (1) ................................ 509.455 460.712
Muut muuttuvat kulut ............................ 192.286 164.939
Varaston m uutos ...................................... 6.603 -1.187.803 -  16.767 -1.102.416

Myyntikate 1.029.342 1.017.167
Kiinteät kulut

Palkat ja palkkiot (1) ................................ 202.743 229.331
Vuokrat ...................................................... 40.047 33.833
Muut kiinteät kulut ( 2 ) ............................ 323.528 -  566.318 323.375 -  586.539

Käyttökate ........................................................ 463.024 430.628
Poistot (3)

Rakennuksista ja rakennelm ista .......... 38.008 47.356
Koneista ja kalustosta .............................. 95.501 148.231
Muista aineellisista hyödykkeistä ........ 10.597 10.019
Aineettomista oikeuksista ...................... 3.290 678
Muista pitkävaikutteisista m enoista . . . 19.388 17.855
Konsernin lisäpoistot .............................. 7.058 -  173.842 6.889 -  231.028

Liikevoitto ........................................................ 289.182 199.600
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot .............................................. 76.006 97.975
O sinkotuotot ............................................ 14.025 8.948
Muut rahoitustuotot ................................ 6.372 4.505
Korkokulut ................................................ -  73.058 -  66.613
Muut rahoituskulut (4) .......................... -  11.529 +  11.816 -  4.279 +  40.536

300.998 240.136
Satunnaiset tuotot ja kulut (5)

T u o to t .......................................................... 26.829 4.099
Kulut .......................................................... -  75.851 -  49.022 -  19.438 -  15.339

Henkilöstörahaston voittopalkkiot ............ -  14.162 0
Voitto ennen  varauksia ja v e r o ja .................. 237.814 224.797
Varausten m uutos

Varastovaraus ............................................ 237 2.218
Investointivaraus ...................................... 42.915 42.211
Muut varaukset (6) .................................. 16.169 -  59.321 25.754 -  70.183

Välittömät verot .............................................. -  70.888 -  83.942
Vähemmistön osuus tytäryhtiöiden
tu lo k se s ta .......................................................... 362 +  1.062
Tilikauden voitto 107.243 71.734

Suluissa olevat numerot viittaavat kohtiin ”Lisätietoja Sanoma Yhtymän tuloslaskelman ja taseen eriin vuodelta 1990” sivulla 34.
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S a n o m a  Y h ty m ä n  ta s e

Vastaavaa

( 1.000 m k) 
Rahoitusomaisuus

Rahat ja pankkisaamiset 
Myyntisaamiset (7) . . .
Lainasaamiset ..............
Ennakkomaksut ..........
Siirtosaamiset ..............
Muut rahoitusvarat (8)

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet . 
Muu vaihto-omaisuus

Käyttöomaisuus ja m uut 
pitkävaikutteiset m enot

Maa-alueet ............................
Rakennukset ja rakennelm at
Koneet ja kalusto ................
Muut aineelliset hyödykkeet
Osakkeet ja osuudet ..........
Aineettomat o ikeudet ........
Pitkävaikutteiset m enot . . .  

Konserniaktiiva ........................

31.12.1990 31. 12.

83.676 88.442
311.407 307.938
559.183 564.093

5.681 8.346
129.572 73.733
140.219 1.229.738 113.351

62.901 59.641
12.838 75.739 22.941

352.626 353.685
613.687 604.338
341.736 318.651

40.859 38.325
362.601 330.197

4.129 1.993
85.842 1.801.480 82.791

43.176
3.150.133

1989

1.155.903

82.582

1.729.980
43.084

3.011.549
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Vastattavaa
(1.000 m k) 31.12.1990 31.12.1989
Vieras pääom a 

Lyhytaikainen
Ostovelat ..............................................  70.227 77.332
Ennakkomaksut (7)   235.163 219.409
Siirtovelat ............................................  237.065 270.276
Muut lyhytaikaiset velat ....................  179.075 721.530 119.003 686.020

Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta ..................  175.364 266.275
Eläkelainat (9) ....................................  502.151 440.688
Muut lainat ..........................................  13.092 690.607   0 706.963

Varaukset
Varastovaraus ............................................  21.048 20.799
Investointivaraukset   247.358 204.630
Muut varaukset ........................................  227.700 496.106 211.039 436.468

Vähemmistön osuus   24.080 19.598

Om a pääom a
Sidottu   743.250 743.250
Vapaa ..........................................................  367.317 347.516
Tilikauden voitto   107.243 1.217.810 71.734 1.162.500

3.150.133 3.011.549
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Sanoma Yhtymän liitetiedot

( 1.000 mk) 32 12 1990
1. Sidottu oma pääoma

Sidottu oma pääoma .............................................................................. 22 490
Perustetuille asunto- ja kiinteistöyhtiöille 
luovutettujen kiinteistöjen ja huoneistojen
luovutusvoittoa vastaava arvonkorotus .......................................................... 727 760

743.250

2. Vapaa oma pääoma
L 1990 ...........................................................................................................................  419.250

Jaettu osinkoa ............................7..................................................... _ 3 542
Annettu lahjoituksia ............................................................................   _ 2 641
Lunastettu osakkeita ........................................................................  _ <53 037
Helsinki Televisio Oy:n liittymismaksut ........................................................ -I- 18 l i i
Muuntoeron vähennys     _ §24
T i i  n •„ 367.317
Tilikauden voitto ...................................................................................  +  107 243

474^560

3. Velan vakuudeksi annetut arvopaperit ja pantit ............................................... 97114
Velan vakuudeksi annetut kiinnevelkakirjat ....................................... !!!!!!! 154 800
Takaukset .....................................................................................   6 607

4. Käyttöomaisuuden verotusarvot
Maa-alueet ......................................................................................................... 90 603
Rakennukset ja rakennelmat ....................................................  2 21 003
Osakkeet ja osuudet   261 759

5. Eläkesäätiöiden vastuuvajaus ...................................................... 28 711
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6. Yhtymän osakkeet

Sanoma Osakeyhtiön 
osakkuusyhtiöt

Tytäryhtiöiden
osakkuusyhtiöt

MXS-Satelliitti- 
palvelu Oy 
Päijät-Visio Oy 
Kotkan Tieto- 
ruutu Oy 
Suomen 
Paikallis- 
TV kanavat Oy 
Helsinki 
Satelliitti TV Oy 
Keski-
Uusimaa Oy 
Suomen Asiakas
tieto Oy 
Telebase 
Systems, Inc. 
Westminster Cable 
Company Ltd.
Cork Communi
cations Ltd.
Muut
Huoneisto-osakkeet

kpl %-osuus

1.042 20,00
404 20,25

970 20,21

1.700 33,34

2.500 50,00

15.108 12,50

10 2,70

625.000 7,80

33.448 10,00

4.010.154 33,40

nimellisarvo kirjanpitoarvo 
(1.000 mk) (1.000 mk)

169.280

104 4.064
2.020 2.021

970 970

1.700 1.700

250 250

30 2.438

1 156

— 3.626

GBP 33.448,00 5.483

IEP 3.650.507,68 22.603
620

149.390
362.601
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Lisätietoja Sanoma Yhtymän 
tuloslaskelman ja taseen eriin 

vuodelta 1990

Tuloslaskelm a

1. Palkkojen nousu on 8,7 %, kun vähennetään kiinteisiin palkkoihin vuodelta 1989 sisältyneet 
100-vuotisjuhlarahat 37,4 mmk.

2. Muihin kiinteisiin kuluihin sisältyy vastuun kasvua vastaava siirto eläkesäätiölle 17,8 mmk, 
edellisenä vuonna 7,9 mmk. Vastuun kasvu perustuu tarkkaan eläkevakuutusmatemaattiseen 
laskelmaan. Kahtena edellisenä vuotena vastuun kasvu perustui likimääräiseen laskelmaan.

3. Poistot ovat täysimääräiset EVL-poistot.

4. Muihin rahoituskuluihin sisältyy joukkovelkakirjalainojen myynnistä syntynyttä kurssitappiota
8,6 mmk.

5. Satunnaisiin eriin on kirjattu osakkeiden myyntitappioita 49,9 mmk netto.

6. Muiden varausten muutoksiin sisältyy toimintavarauksen lisäys 15,8 mmk ja 
luottotappiovarauksen lisäys 0,3 mmk.

Tase

7. Myyntisaamisiin sisältyy saamisia tilauksista 121,2 mmk. Vastattavien ennakkomaksuihin sisältyy 
222,1 mmk ennakkosuorituksia toimittamattomista tilauksista.

8. Muihin rahoitusvaroihin sisältyy investointitalletus 98,0 mmk.

9- Eläkelainoihin sisältyy lainaa eläkesäätiöltä 180,6 mmk.
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Sanoma Osakeyhtiön 
tuloslaskelma

(1.000 mk)
Myyntituotot 
Myynnin oikaisuerät

Alennukset ...........................................
Luottotappiot ........................................
Liikevaihtovero ....................................
Provisiot ja mainostoimistopalkkiot ...
Tuoterahdit ...........................................
Muut oikaisuerät ..................................

Liikevaihto ..................................................
Tila- ja konevuokrat....................................
Muuttuvat kulut

Aineet ja tarvikkeet ...............................
Palkat ja palkkiot ..................................
Muut muuttuvat kulut .........................
Varaston muutos ..................................

Myyntikate 
Kiinteät kulut

Palkat ja palkkiot ..................................
Vuokrat .................................................
Muut kiinteät kulut ...............................

Käyttökate ..................................................
Poistot

Rakennuksista ja rakennelmista .........
Koneista ja kalustosta ...........................
Aineettomista oikeuksista ....................
Muista pitkävaikutteisista menoista .. .

Liikevoitto ...................................................
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot ..........................................
Osinkotuotot ........................................
Osinkotuotot tytäryhtiöiltä ..................
Muut tuotot ...........................................
Korkokulut ...........................................
Muut rahoituskulut...............................

Satunnaiset tuotot ja kulut
Tuotot ....................................................
Konserniavustus....................................
Muut k u lu t.............................................

Henkilöstörahaston voittopalkkio.............
Voitto ennen varauksia ja veroja ................
Varausten muutos 

Varastovaraus
lisäys-/vähennys+ ................................
Investointivarauksen lisäys ..................
Muut varaukset lisäys ...........................

Välittömät verot ..........................................
Tilikauden voitto ........................................

1 .1 . - -3 1 .1 2 .1 9 9 0  

2.629.078

1 .1 . - -3 1 .1 2 .1 9 8 9  
2.581.492

183.629
8.830

84.785 
238.945 
186.407

20.786 -  723.402

187.994
6.783

83.032
228.303
171.422

21.182 -  698.716
1.905.676 

+  18.610
1.882.776 

+  17.171

396.962
443.625
181.565

5.004 -1.027.156

432.669 
414.439 
164.632 

-  15.670 -  996.070
897.130 903.877

169.520
105.818
265.392 -  540.730

191.636
106.802
271.513 -  569.951

356.400 333.926

3.547
62.664

1.510
9.269 -  76.990

6.265
116.183

491
7.684 -  130.623

279.410 203.303

113.793
14.022

0
6.326

-  74.763
-  11.321 +  48.057

133.238
8.818
6.612
4.385

-  70.220
-  3.833 +  79.000

327.467 282.303

24.963
-  48.393
-  75.636 -  99.066

-  12.983

+  5.374
-  36.900
-  18.186 -  49.712

215.418 232.591

4- 1.501
-  42.915
-  2.340
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-  43.754
-  63.556  

108.108

-  2.137
-  41.481
-  23.044 — 66.662 

-  75.305 
90.624



Sanoma Osakeyhtiön tase

Vastaavaa

(1.000 mk) 
Rahoitusomaisuus

Rahat ja pankkisaamiset
Myyntisaamiset ...........
Lainasaamiset ............
Ennakkomaksut .........
Siirtosaamiset ............
Muut rahoitusvarat ...

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet ......................
Valmiit tavarat ja keskeneräiset työt

Käyttöomaisuus ja muut 
pitkävaikutteiset menot

Maa-alueet ........................................
Rakennukset ja rakennelmat ...........
Koneet ja kalusto .............................
Ennakkomaksut, koneet ................
Osakkeet ja osuudet .......................
Osakkeet ja osuudet, tytäryhtiöt
Aineettomat oikeudet .....................
Muut pitkävaikutteiset menot .........

3 1 .1 2 .1 9 9 0  31. 12.

14.003 17.722
244.085 258.055

1.104.397 1.165.776
1.761 1.094

131.916 72.656
133-984 1.630.148 106.904

50.748 57.108
11.193 61.941 9.837

54.358 55.574
91.819 44.507

152.450 151.997
115.767 80.057
169.280 164.381
621.378 631.856

1.005 1.496
32.983 1.239.040 29-541

2.931.129

1989

1.622.207

66.945

1.159.409
2.848.561
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V a sta tta v aa

(1.000 mk) 31.12.1990 31.12. 1989
Vieras pääoma 

Lyhytaikainen
Ostovelat .........................................  57.763 57.649
Ennakkomaksut ...................................  206.974 196.216
Siirtovelat ............................................. 212.416 250.687
Muut lyhytaikaiset velat .......................  130.110 607.263 91.816 596.368

Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta ................  152.968 236.035
Eläkelainat ........................................ 475.947 416.848
Muut lainat ......................................  18.031 646.946 5.031 657.914

Varaukset
Varastovaraus   18.582 20.083
Investointivaraukset   235-373 192.458
Muut varaukset   207.525 461.480 205-185 417.726

Oma pääoma 
Sidottu
Osakepääoma   14.202 14.202
Arvonkorotusrahasto   1.288 15-490 1.288 15-490
Vapaa
Käyttörahasto   1.080.472 1.060.631
Lahjoitusvaraus   0 20
Voitto edellisiltä vuosilta   11.370 9-788
Tilikauden voitto   108.108 1.199-950 90.624 1.161.063

2.931.129 2.848.561
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Sanoma Osakeyhtiön liitetiedot

(1.000 mk) 31.12.1990
1. Osakepääoma

K-osakkeet ........................................................................................................................................  7.101
E-osakkeet ........................................................................................................................................  7.101
joista lunastettu

K-osakkeita 3-826 kpl .................................................................   115
E-osakkeita 5.423 k p l ...................................................................................................................  163

2. Oman pääoman muutokset 
Käyttörahasto
1.1.1990 ............................................................................................................................................  1.060.631
Siirretty voittovaroista..................................    +  85-000
Lahjoitukset 100-vuotispäivänä 16.11. 8 9 .......................................................................................  -  2.121
Lunastettu omia osakkeita ................................................................................................................  -  63-037
31.12.1990 ......................................................................................................................................  1.080.473
Lahjoitusvaraus
1.1.1990   +  20
Siirretty voittovaroista.....................................................................................................................  +  500
Annettu lahjoituksina ....................................................................   -  520
31.12.1990   0
Voittovarat
1.1.1990 ............................................................................................................................................  100.412
Käytetty osingonjakoon .  ................................................................................................................  -  3.550
Siirretty käyttörahastoon ..................................................................................................................  -  85.000
Siirretty lahjoitusvaraukseen ............................................................................................................. -  500
Palautettu nostamattomia osinkoja ................................................................................................. _+_____ 8

11.370
Tilikauden voitto ............................................................................................................................. 108.108
31.12.1990 ...................................................................................................................  119.478

3. Velan vakuudeksi annetut arvopaperit ........................................................................................  1.041
Velan vakuudeksi annetut kiinnevelkakirjat ............................................................................... 142.800
Takaukset ..........................................................................................................................................  4.317
Takaukset konserniyhtiöiden puolesta ........................................................................................  20.453
Vastuut konserniyhtiöiden shekkiluotoista ................................................................................. 26.068

4. Saamiset tytäryhtiöiltä .....................................................................................................................  565-353
Velat tytäryhtiöille............................................................................................................................. 24.015

5. Käyttöomaisuuden verotusarvot
Maa-alueet (1 9 8 8 ) ............................................................................................................................. 53.552
Rakennukset (1 9 8 8 ) .........................................................................................................................  59.069
Osakkeet ja o su u d et.........................................................................................................................  216.244
Osakkeet ja osuudet, tytäryhtiöt ....................................................................................................  429.513
Niillä osakkeilla, joilla ei ole vahvistettuja verotusarvoja, on käytetty kirjanpitoarvoja: 
osakkeet 29.857.224,47 mk ja 
tytäryhtiöosakkeet 16.610.796,10 mk

6. Käyttöomaisuuden arvonkorotukset 1.1.1990
Maa-alueet ........................................................................................................................................  5.000
Osakkeet ja o su u d et.........................................................................................................................  3.390
31.12.1990   8.390

7. Eläkesäätiön vastuuvajaus ............................................................................................................  27.742
8. Eläkesitoumuksista aiheutuva vastuu .........................................................................................  1.045
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9. Sanoma Osakeyhtiön omistamat toisten yhtiöiden osakkeet 31-12.1990

Tvtärvhtiöt

kpl %-osuus nimellisarvo kirjanpitoarvo 
(1.000 mk)

ECI Communications AG ......... 39.000 100,00 chf3.900.000,00 11.668
Erikoislehdet O y ....................... 1.050 100,00 10.500.000,00 14.000
Eurocable O v ............................. 10.000 100,00 10.000.000,00 10.000
Lehtikuva Ov ............................. 75.000 100,00 750.000,00 1.025
Sanem Ov ..................................
Sanomain Huoneisto ja

100 100,00 15.000,00 15

Kiinteistöholding O v ................ 11.400 95,00 11.400.000,00 11.400
Sim onpainoO y......................... 1.000 100,00 1.000.000,00 20.494
Startel Ov ..................................

Kiinteistö ja asunto-osakeyhtiöt
Ei-toimivat ................................
Tytäryhtiöt yhteensä

Osakkuusyhtiöt

141.355 85,00 14.135.500,00 34.958

512.860
4.958

621.378

Aamukaste Ov ........................... 972.975 50,00 9.729.750,00 19.452
Finnair Ov ................................ 713.732 1,43 3.568.600,00 11.197
Kansallis-Osake-Pankki ............ 267.262 0,15 5.345.240,00 10.523
KirjalitoOv................................ 20.000 50,00 2.000.000,00 1.842
Kymen Viestintä Oy .................. 49.979 23,30 4.497.900,00 9.992
Kymmene O v .............................
Oy Radio Ykkönen —

1.195.871 1,77 23.917.420,00 58.869

Radio Ettan Ab ........................... 14 18,2 140.000,00 284
Rautakirja Oy ............................. 1.076.979 16,62 21.539.580,00 20.178
Vakuutusosakeyhtiö Sampo . . . . 19.917 0,21 398.340,00 4.084
Savon Sanomat Ov .................... 109.585 5,17 1.095.850,00 1.096
Suomen Tietotoimisto Oy ....... 31.663 20,78 94.989,00 134
STS-pankkiOv ........................... 45.000 0,13 450.000,00 990
Oy Suomen Yhdyspankki Ab . ..

Muut ..........................................
Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt 
Osakkuusyhtiöt yhteensä .........

460.311 0,01 4.603.110,00 12.751

3.073
14.815

169.280

Tytäryhtiöiden omistamat konserniyhtiöt
konserniomistus %

Helsinki Televisio O y ................  91.24 40.245
Hyvinkään Kirjapaino Oy   100,00 12.581
Hyvinkään Sanomalehti Oy . . . .  100,00 17.252
Ov Infodec Ab   49,55 7.874
Janco Kabel-TV A/S .................... 100,00 14.471
Milvus Förlags Ab ...................... 100,00 912
Sanomalehtien Ilmoitustoimisto
Oy, SITÄ  83,13 7.375

Erittelemättömistä yhtiöistä on erittelyt virallisessa tilinpäätöksessä.
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V arojen läh te e t 
T u lo rah o itu s

K ä y ttö k a te ...............................
R a h o itu s tu o to t ja -k u lu t . . .  
M uu tu lo ra h o itu s  (n e tto )  . 
K äy ttö o m aisu u d en
lu o v u tu s tu lo t ........................
T y tä ro sak k eid en  m yynti . .
V erot ........................................

P ääo m arah o itu s
P itkäaikaisen  v ie raan
p ä äo m an  lisäys ....................
L iittym ism aksut
H elsink i T elevisio  O y .........

Y h teen sä  .....................................
V ä h em m istö o su u d e n  m u u to s

V arojen  käyttö  
V oitonjako

O s in g o t ...................................
M uu v o ito n jak o  ....................

V oittopalkk io  .............................
O sak k e id en  lu n as tu s  .............
In v esto in n it 

K äyttöom aisuus
in v es to in n it ..........................
100-vuotis lah jo itukset
T y tä ry h tiö o sak k e id en
h a n k in ta  .................................

M u u n to e ro  ...............................
Y h teen sä  .....................................

L iik ep ääo m an  m u u to s  
R a h o itu so m a isu u d en
lisäys+ /v ä h e n n y s -  ..................
V a ih to -o m aisu u d en  lisäys-)-/
v ä h e n n y s - ...................................
Lyhytaikaisen v ieraan  
p ä äo m an  lisäy s-/v ä h en n y s+  
Y h teen sä  ...................................

Sanoma Yhtymän ja 
Sanoma Osakeyhtiön 

rahoituslaskelmat

Sanoma Yhtymä Sanoma Osakeyhtiö
(mmk) (mmk)

1990 1989 Varojen lähteet 1990 1989
Tulorahoitus

463,0 430,6 Käyttökate......................... 356,4 333,9
11,8 37,5 Rahoitustuotot ja -kulut . . . 48,1 76,0
0,3 -14,2 Muu tulorahoitus (netto) . -  0,7 -13,6

Käyttöomaisuuden
97,9 21,6 luovutustulot .................... 106,9 53,6

2,0 3,7 Verot ................................ -63,6 -75,3
-70,9 -83,9 Pääomarahoitus

Pitkäaikaisen vieraan
pääoman lisäys ................ 21,9 83,9

-18,8 109,4 Yhteensä ............................... 469,0 458,5

19,8 18,8
505,1 523,5

1,4 3,7
506,5 527,2 Varojen käyttö

Voitonjako
Osingot ............................. 3,6 8,3
Muu voitonjako ................ 2,6 40,9

3,6 8,5 Henkilöstörahaston voitto-
2,6 40,9 palkkio .................................. 13,0 —

14,2 — Osakkeiden lunastus ........... 63,0 —
63,0 — Investoinnit

Käyttöomaisuus
investoinnit ......................... 315,5 282,0

357,5 100-vuotislahjoitukset -  2,1 313,4 -19,9 262,1
382,9 -19,9 337,6 Konserniavustus .................. 48,4 36,9

Yhteensä ............................... 444,0 348,2
8,9 31,6
0,8 0,9

476,0 419,5

Liikepääoman muutos
Rahoitusomaisuuden

+47,9 + 90,8 lisäys+ /vähennys- .............. + 8,0 +66,0
Vaihto-omaisuuden

-  6,9 + 15,7 lisäys+ /vähennys- .............. -  5,0 + 15,6
Lyhytaikaisen vieraan

-10,5 + 1,2 pääoman lisäys-/vähennys+ +22,0 +28,7
30,5 107,7 Yhteensä ............................... 25,0 110,3
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Rahoitus ja omaisuusrakenteen 
kehitys

S a n o m a  Y h t y m ä n  r a h o i t u s r a k e n n e

Pitkäaikainen vieras pääoma Oma pääoma

S a n o m a  O s a k e y h t i ö n  r a h o i t u s r a k e n n e

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

■  I I I
1986 1987 1988

Lyhytaikainen vieras pääoma 
Pitkäaikainen vieras pääoma

1990 

Varaukset 
Oma pääoma

S a n o m a  Y h t y m ä n  o m a i s u u d e n  k e h i t y s

]

rL
I I I  I  
I I I !

1986 1987 1988 1989 1990
E5 Käyttöomaisuus Rahoitusomaisuus

S a n o m a  O s a k e y h t i ö n  o m a i s u u d e n  k e h i t y s

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0 I  I  I  I  I
1986 1987

Käyttöomaisuus
Vaihto-omaisuus

1989 1990

Rahoitusomaisuus
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Sanoma Osakeyhtiön maksamat 
palkat ja sosiaalikulut

1990 1989
Henkilökunnalle maksetut
palkat ja palkkiot ..............................................................................  454.614.864,24 468.998.342,35
Sairaus- ja äitiyslomapalkat  15-410.765,86 13.724.433,25
Vuosilomapalkat m.1. velan muutos ............................................  112.991.178,37 102.797.647,63

Palkat ja palkanluonteiset erät ..................................................  583.016.808,47 585-520.423,23

Työnantajan sosiaaliturvamaksut ................................................  34.847.924,26 37.582.513,45
TEL-, TAEL- ja LEL-vakuutusmaksut ..............................................  92.929.923,46 83-793-083,06
Muut lakisääteiset henkilösivukulut   8.378.936,21 8.410.203,78

Yhteensä ........................................................................................ 136.156.783,93 129.785.800,29

Vapaaehtoiset henkilösivukustannukset ....................................  23.232.161,03 34.117.671,36
Siirto eläkesäätiölle ........................................................................  17.350.000,00 7.700.000,00

Yhteensä ........................................................................................  40.582.161,03 41.817.671,36

Palkkiot henkilökuntaan kuulumattomille   24.520.106,49 20.554.769,30
Kaikki vhteensä ............................................................................ 784.275.859,92 777.678.664,18

Sosiaalikuluissa ei ole mukana tilojen, kaluston tms. vuokria eikä muitakaan sisäisiä veloituksia. 
Vuoden 1990 summiin sisältyy palkkoja ja palkkioita hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4.836.914,02 mk.
Yhtymän vuonna 1990 maksamat palkat olivat 687.532.227,25 mk, joista palkkoja ja palkkioita halli
tuksen jäsenille ja toimitusjohtajille 8.612.956,44 mk.
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Ehdotus voittovarojen käytöstä

Tilikauden voitto on 108.107.731,00 mk. Edellisen vuoden voittovaroista on käytettävissä
11.369.779,75 mk. Näin ollen voittovaroja on yhteensä 119.477.510,75 mk.

Hallitus ehdottaa, että em. varoista   119.477.510,75 mk
— jaetaan osinkona 7,50 mk osaketta kohden e l i   3.481.012,50 mk
— siirretään käyttörahastoon  105.000.000,00 mk
— siirretään lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi  500.000,00 mk
— ja jäännös  10.496.498,25 mk

jätetään voitto- ja tappiotilille, ja että hallitus oikeutetaan käyttämään vapaan oman pääoman varoja 
verojen maksuun vuoden 1991 aikana.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy edellä olevan ehdotuksen, tulevat yhtiön omat varat olemaan seuraa- 
vat:

Osakepääoma ............................................................................................................  14.201.520,00 mk
Arvonkorotusrahasto ..............................................................................................  1.288.795,48 mk
Käyttörahasto ............................................................................................................  1.185.472.695,70 mk
Lahjoitusvaraus..........................................................................................................  500.000,00 mk
Käyttämättömät voittovarat ....................................................................................  10.496.498,25 mk

Helsinki 15. 2. 1991

Aatos Erkko Heikki Tikkanen Patricia Seppälä
Hallituksen Hallituksen vara
puheenjohtaja puheenjohtaja

TeoMertanen Väinö J. Nurmimaa Aarne Castrén

Jaakko Rauramo Jane Erkko Merja Helle

L.J.Jouhki Robin Langenskiöld Kalle Salonen
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Tilintarkastuskertomus

Olemme tarkastaneet Sanoma Osakeyhtiön tilikauden 1990 kirjanpi
don, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä hallinnon hyvän ti
lintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

KHT-vhteisö Salmi, Virkkunen & Helenius Oy on suorittanut tilikau
den aikana jatkuvaa tarkastusta.

Em oyhtiö
Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tulos
laskelman mukaan tilikauden voitto on 108.107.731,00 markkaa.

Puollamme
tuloslaskelman ja taseen vahvistamista; 
vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille 
ja toimitusjohtajalle;
taseen mukaisen voiton käyttämistä hallituksen 
toimintakertomuksessaan esittämällä tavalla.

Konserni
Konsernitilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. 
Konsernitaseen mukainen vapaa oma pääoma on 474.560.000,00 markkaa.

Puollamme
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen 
vahvistamista.

Helsingissä 1. päivänä maaliskuuta 1991

Aimo Autio Antti Helenius
KHT KHT
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Lehtien levikit

1986

Sanomalehdet

Helsingin Sanomat ................................  430.251
Helsingin Sanomat
-sunnuntai ................................................  512.401
Ilta-Sanomat ............................................  193.971
Ilta-Sanomat
-viikonvaihde ..........................................  230.772
Hyvinkään Sanomat ..............................

Aikakauslehdet
Me naiset ..................................................  101.886
Gloria ........................................................
Kodin Kuvalehti ......................................  162.133
Suuri Käsityökerho ................................  98.373
Sandra ......................................................  -
et ................................................................  113.271
Eläinmaailma ..........................................  38.286
Tiede 2000 ................................................  31.067
Terveys 2000 ............................................  18.391

Erikoislehdet
MikroBitti ................................................  42.793
Tietokone  ............................................  9.652
C=lehti ....................................................
Prosessori ................................................  5-795
Hifi ............................................................  13-465
Skimbaaja ................................................  13.719
Valmennus & Kunto ..............................  -
Street & Race ..........................................  -

Lastenlehdet
Aku Ankka ................................................  279.957
Roope-setä ..............................................  49.772
Nalle Puh ...............        47.572
Maija Mehiläinen . . . ;..............................  29.705
Ressu ..................; ........ / . ........................ -

1987 1988 1989 1990

441.735 457.068 470.708 478.087

524.109 541.299 557.834 566.109
204.470 195.279 206.934 217.048

236.260 222.748 232.407 247.734
— — — 15.004:

97.491 99.165 102.054 102.350
42.827 46.620 48.421 50.906

165.008 167.321 171.841 177.371
110.130 110.469 107.944 112.313

12.941 17.074 29.413 23.788
128.079 138.688 154.229 170.400

36.227 37.100 41.809 48.186
33.684 37.574 41.259 43.364
23.046 27.509 32.908 38.657

41.513 38.872 37.576 39.214
11.735 14.866 18.137 21.074
13.432 16.066 17.141 17.684

5.956 6.710 7.362 7.579
13.488 13.253 13.376 13.412
13.215 13.947 14.566 14.664

- - 6.571 9.099
- - 6.505 8.811

286.760 291.331 304.671 310.646
49.025 52.726 52.577 53.235
44.664 40.196 38.065 37.308
16.957 14.703 11.278 8.655

- - - 9.143

Luvut ovat ao. vuoden aikana suoritetun virallisen levikintarkastuksen keskiarvoja.

* Ei virallisesti tarkastettu.





Sanoma Yhtymän henkilöstö

H enkilökunta

Sanoma Yhtymän palveluksessa oli toi
mintavuoden aikana keskimäärin 5545 hen
kilöä, mihin sisältyi 2178 osa-aikaisessa työ
suhteessa ollutta sanomalehdenjakajaa. Hen
kilömäärän kasvu oli edelliseen vuoteen ver
rattuna ilman jakajia 188 henkilöä. Jakajien 
määrä lisääntyi 143 henkilöllä.

Yhtymän eri yhtiöiden henkilömäärät oli-
vat seuraavat:

1990 1989
Sanoma Osakeyhtiö
— ilman jakajia 2.666 2.586
— jakajat 2.178 2.035
Lehtikuva Oy 80 80
Oy Lippupalvelu —
Biljettjänst Ab 13 15
Hyvinkään Sanoma
lehti Oy 44 23
Hyvinkään Kirjapaino Oy 111 72
Erikoislehdet Oy 102 84
Startel Oy 82 76
Sanomalehtien Ilmoitus-
toimisto Oy, SITÄ 63 55
Oy Infodec Ab 17 —

Eurocable Oy 22 20
Helsinki Televisio Oy 93 98
Janco Kabel TV A/S 74 70

Yhteensä 5.545 5.214

Toimintavuoden aikana Sanoma Yhtymän 
Startel-ryhmään tuli uusi tytäryhtiö Oy Info- 
dec Ab 28.2. alkaen. Sanomalehtiryhmään 
kuuluva Oy Lippupalvelu — Biljettjänst Ab 
myytiin vuoden loppupuolella ja samoin 
vuoden lopulla tehtiin esisopimus Hyvin
kään Kirjapaino Oy: n myynnistä seuraavan 
vuoden alussa.

Henkilöstön bruttovaihtuvuus ilman jaka
jia oli Sanoma Osakeyhtiössä 6,2 prosenttia 
ja koko yhtymässä kotimaassa 8,6 prosenttia. 
Jakajien vaihtuvuus oli 15,3 prosenttia. Vuo
silomasijaisia oli Sanoma Osakeyhtiössä yh
teensä ilman sanomalehdenjakajia 415 hen
kilöä.

Palkat

Palkkakustannukset ovat yhtymän ylivoi
maisesti suurin menoerä. Niiden osuus liike
vaihdosta sosiaalikustannuksilleen oli 38,4 
prosenttia.

Yhteistoim inta

Yhtymässä toimi kuusi neuvottelukuntaa 
seuraavissa yksiköissä: Sanoma Osakeyhtiö, 
Sanomalehtiryhmä, Sanomaprint, Erikois- 
lehdet Oy, Helsinki Televisio Oy ja Lehtikuva 
Oy. Yhteistoiminnan tehostamista on jatket
tu.
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Sanoma Osakeyhtiön neuvottelukunnan 
asettama työryhmä valmisteli yhtymätasoi- 
sen sopimuksen yhteistoiminnasta Sanoma 
Yhtymässä. Sen mukaisesti Sanoma Osa
keyhtiön neuvottelukunta päätettiin lakkaut
taa ja Sanoma Yhtymän neuvottelukunta 
aloittaa työskentelynsä tammikuussa 1991. 
Muiden neuvottelukuntien toiminta jatkuu 
entisellään.

Sanoma Osakeyhtiön neuvottelukunnassa 
sovittujen periaatteiden mukaisesti aloitet
tiin vuoden lopulla työsuhdeasuntojen 
myynti ensisijaisesti yhtiön henkilökunnalle.

H allintoedustus ja 
henkilöstörahasto

Sanoma Osakeyhtiön hallitukseen valitut 
henkilöstön edustajat, toimituksellisen hen
kilöstön pääluottamusmies Merja Helle ja 
kirjatyöntekijäin pääluottamusmies Kalle Sa
lonen aloittivat kolmivuotisen toimikauten
sa huhtikuussa.

Kulunut vuosi oli henkilöstörahaston en
simmäinen toimintavuosi, jonka aikana ra
haston hallitus järjestäytyi ja organisoi rahas
ton toimintaa sekä valitsi rahaston hallinto
järjestelmän ylläpitäjän.

Eläkeläiset

Vuonna 1990 eläkkeelle siirtyi 75 henki
löä. Eläkesäätiön piiriin kuuluvia eläkeläisiä 
oli vuoden lopussa 1.277, joista vanhuuse
läkkeellä 879, työkyvyttömyyseläkkeellä 237 
ja perhe-eläkkeellä 161.

Yhtymän kotimaassa olevasta henkilökun
nasta kuului toimintavuoden päättyessä Sa
noma Osakeyhtiön Eläkesäätiö s.nn piiriin 
2255 ja yksinomaan TEL:n piiriin 3216 henki
löä.

Eläkeläiset ovat vireä, Sanomain henkeä ja 
yhtiön perinteitä ylläpitävä ryhmä, joka osal
listui runsaslukuisesti matkoihin sekä kult

tuuri- ja viihdetilaisuuksiin, joita yhtiön tuke
ma Sanomain Seniorit on vuoden mittaan 
järjestänyt.

H enkilöstön kehittäm inen

Henkilöstön kehittämisen perustana ovat 
yrityksen tulostavoitteisiin pohjautuvat yk- 
sikkötasoiset tavoitteet. Henkilöiden osaa
minen on keskeisen tärkeää tavoitteiden saa
vuttamisessa. Kehittämistarve nähdään yhä 
enemmän yksilötasoisena ja henkilön omat 
arviot kehittämisestä otetaan huomioon. 
Paitsi varsinaisia koulutustapahtumia toteu
tetaan myös erilaisia muita henkilöiden 
kanssa sovittuja kehittämistoimenpiteitä.

Osa koulutettavista osallistui ulkopuoli
siin koulutustapahtumiin, mutta Sanomain 
ammattioppilaitos toteutti edelleen suurim
man osan koulutuksesta yhtymän sisäisinä ti
laisuuksina. Koulutuksen sisältö suunnitel
tiin kehittämistarpeiden mukaisesti asian
tuntijaryhmissä koulutettavien edustajien 
kanssa. Liiketoimintayksiköiden henkilöstö
ryhmittäin nimetyt koulutustoimikunnat oh
jasivat ja valvoivat toteutettua koulutusta.

Tietotekniikka oli edelleen tärkein ope
tusaine, mutta kielikoulutuksen suuri lisään
tyminen on merkki kansainvälistymisestä. 
Forssan painoon koulutettavien painajien 
ensimmäinen 10 henkilön kurssi alkoi loka
kuussa. Joulukuussa valmistui 20 toimittajaa 
Sanomain Toimittajakoulun 12. kurssilta. Si
säiseen koulutukseen osallistui yhteensä 
3.504 henkilöä eli 63 prosenttia yhtymän 
henkilöstöstä. Sisäisiä koulutustilaisuuksia 
toteutettiin 410. Keskimääräinen koulutusai
ka koulutettavaa kohti oli 3 päivää. Koulutus
kustannukset palkkoineen olivat 0,64 pro
senttia yhtymän liikevaihdosta ja 2,05 pro
senttia maksetuista palkoista.

Terveysasemat

Terveysasemien toimintaan sisältyivät työ
terveydenhuolto, sairaanhoito ja terveyden
huolto.
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Työpaikkojen ergonomiaan kiinnitettiin 
huomiota ja ergonomiakoulutukseen osal
listui 170 henkilöä. Sanomain Kerhon avulla 
voitiin tukea myös vapaa-aikana tapahtuvaa 
lihaskunnon ylläpitämistä. Selkävaivoja po
teville järjestettiin ryhmäkuntoutusta. Työn 
psyykkisten rasitusten tutkimista jatkettiin. 
Perinteiseen verenluovutukseen osallistui 
117 sanomalaista. Sairauspoissaolojen mää
rä oli 3,3 prosenttia säännöllisestä työajasta.

Sisäinen tiedotus

Hesa-lehti ilmestyi entiseen tapaan kah
deksan kertaa vuodessa. Lehti käsitteli mm. 
henkilöstörahaston perustamista ja henki
löstön osallistumista yhtiön hallintoon sekä 
esitteli yhtiön hallituksen uudet jäsenet. Kol
m e Hesa-lehden numeroa oli sivumääräl
tään normaalia suurempia. Lehden painos 
oli 7.500 kpl.

Sanomia-tiedotuslehti ilmestyi yhteensä 
54 kertaa. Kaksi numeroa kertoi yksinomaan 
voittopalkkion kertymisestä vuosikolman- 
neksittain, jolloin henkilöstörahaston halli
tus antoi selvityksen yhtymän ja liiketoimin- 
taryhmien tuloskehityksestä. Sanomia-tiedo- 
tuslehden painos oli 6.300 kpl.

Harrastustoiminta

Sanoma Osakeyhtiö tuki vuonna 1990 
henkilöstön harrastustoimintaa Sanomain 
Kerho r.y:n kautta. Kerhossa oli vuoden aika
na 30 toimivaa jaosta sekä kolme jaosta, joilla 
ei ollut toimintaa. Kerho järjesti talvipäivän 
Solvallan urheiluopistolla, kevätpäivän Jalas- 
saaressa, pyhäinpäivän illanvieton Hotelli 
Haagassa sekä syyspäivän Kalterin yläasteella 
Myyrmäessä. Keilajaoksen nelimiehinen  
joukkue osallistui firmakeilailun EM-kilpai- 
luihin Haagissa Hollannissa.

Päiväkotitoiminta

Sanomain Päiväkodin Kannatusyhdistys 
r.y. ylläpitää päiväkotia Sanoma Osakeyhtiön 
henkilökunnan lapsille. Päiväkodissa on 40 
hoitopaikkaa 3 —6-vuotiaille lapsille. Päivä
kodin Kannatusyhdistyksellä on ostopalvelu
sopimukset Vantaan, Helsingin ja Espoon 
kaupunkien kanssa. Lisäksi on maksusitou
mus Vihdin kunnan kanssa. Päiväkoti saa ta
loudellista tukea Sanoma Osakeyhtiöltä.

Yhteistyö lasten vanhempien ja päiväko
din henkilökunnan välillä oli vilkasta. Päivä
kodin henkilökuntaan kuului kahdeksan va
kituista henkilöä.
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Sanoma Yhtymän 
luottamushenkilöstö 31.12.1990

Henkilöstörahasto
1990—1991

Valtuusto
Kyösti Rautiainen, kirjatyöntekijät, puheenjohtaja 
varajäsen: Kalevi H irvonen
Juhan i Salmi, tekn iset toim ihenkilö t, varapuheenjohtaja
varajäsen: Matti T uom inen
Asko Ariluoma, jakajat
varajäsen: Martti Karikoski
Pentti Hakala, kirjatyöntekijät
varajäsen: T im o H änninen
Maija H eikkinen, graafiset toim ihenkilö t
varajäsen: Päivi Andstén
A ntero H einonen , tekniset toim ihenkilö t
varajäsen: U rpo H alttunen
Seppo Jokinen, graafiset to im ihenkilö t
varajäsen: Lilja Luumi
Janne Kalliomäki, y lem m ät to im ihenkilö t
varajäsen: Jali Ruuskanen
Ari Kaskinen, autonkuljettajat
varajäsen: Pentti Laitinen
Ritva M arjanen, graafiset to im ihenkilö t
varajäsen: T im o Kilpi
Anja Pitkämäki, jakajat
varajäsen: Irja Aaltonen
Kristiina Ritvos, to im ituksellinen henkilöstö
varajäsen: Matti Virtanen
Maija Siuko, to im ituksellinen  henkilöstö
varajäsen: Päivi Repo
Jouko  Vanninen, kirjatyöntekijät
varajäsen: Mikko Koski
Jukka Yli-Luopa, jakajat
varajäsen: Sirkka Mura

Hallitus
Tuula Pulkkanen, konttorito im ihenkilö t, puheenjohtaja 
varajäsen: Anja Savolainen 
H annu Launiala, jakajat, varapuheenjohtaja 
varajäsen: Pentti Halm etoja

Merja Helle, to im ituksellinen henkilöstö  
varajäsen: Arto Astikainen 
Olavi Oja, tekniset toim ihenkilö t 
varajäsen: Pentti Peltomäki 
Martti O jares, yhtym än johto 
varajäsen: Markku Mäkijärvi 
Kalle Salonen, kirjatyöntekijät 
varajäsen: Kalevi Puttonen

Neuvottelukunnat
Yhtiön neuvottelukunta
Yritysjohto
S eppo Kievari 
Martti O jares
Jaakko Rauram o, varapuheenjohtaja 
Heikki Saraste 
varajäsen: Tapani Kivelä

Kirjatyöntekijät
H annu Launiala
Kalevi Puttonen
Kyösti Rautiainen
Kalle Salonen, puheenjohtaja
Jouko  Vanninen
varajäsen: T im o H änninen

Graafiset toim ihenkilöt
Ritva M arjanen 
varajäsen: Lilja Luumi

Tekniset toim ihenkilöt
Juhan i Salmi 
varajäsen: Olavi Oja

Toimituksellinen henkilöstö
Merja H elle 
varajäsen: Tuula Räike

Sihteeri
Eeva K orhonen
N euvottelukunta kokoontui vuoden  
1990 aikana 4 kertaa.
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neuvottelukunta

Yritysjohto
Heikki H uhtanen 
Seppo Kievari 
Tapani Kivelä
varajäsen: Matti H uopaniem i

Kirjatyöntekijät
Pentti Hakala
Kalle Salonen, puheenjohtaja 
Jo uko  Vanninen, varapuheenjohtaja 
varajäsen: Heikki H artikainen

Graafiset toim ihenkilöt
Ritva M arjanen 
Anja Savolainen 
varajäsen: Mirja Pircklén

Tekniset toim ihenkilöt
Juhani Salmi 
varajäsen: Olavi Oja

Toim ituksellinen henkilöstö
Merja H elle 
Tuula Räike
varajäsen: Jaakko Lähteenm aa 

Jakajat
H annu Launiala 
varajäsen: Pentti H alm etoja

Sihteeri
Eeva K orhonen
N euvottelukunta kokoontui vuoden  
1990 aikana 5 kertaa.

Sanom aprintin 
neuvottelukunta
Yritysjohto
H annu Kiltilä 
Marit O ksanen 
Heikki Saraste 
E ero Sauri
varajäsen: Lars Krogell

Kirjatyöntekijät
Tauno H olappa, varapuheenjohtaja 
Kalevi Puttonen
Kyösti Rautiainen, puheenjohtaja 15 .11 .1990  asti 
Varajäsen: Arsi Saarnio

Graafiset toim ihenkilöt
Lilja Luumi 
S eppo Jok inen  
varajäsen: Seija Salmi

Tekniset toim ihenkilöt
Olavi Oja
varajäsen: Juhani Salmi

Sanomalehtiryhmän Toimituksellinen henkilöstö
Maija Siuko
varajäsen: Tuula K innarinen 
Eeva-Helena Laurinsalo-Lehtonen 
varajäsen: A nders W eckström

Sihteeri
Pia H eim onen  1. 9 .1990 alkaen 
Kari A. J. Järvinen 31. 8 .1990  asti

N euvottelukunta kokoontu i vuoden  
1990 aikana 5 kertaa.

Luottamushenkilöt
Kirjatyöntekijät
Sanomalehtiryhmä
Pääluottam usm ies Kalle Salonen 
V arapääluottam usm ies Jouko  Vanninen 
Ludviginkatu
HS-latomo Jouko  Vanninen 
IS-latomo Milcko Koski 
4 -värirepro S eppo Rönkkö 
Puhelinpalvelu Eeva H irsim aa 
Sanom ala
Levynvalmistus Heikki H artikainen 
Paino, huolto , ilta- ja IS-vuorot Jan  Svennevig 
Paino, yövuoro  Kari G isselberg 
Postitus, päivä- ja iltavuoro R eino Savinen 
Postitus, yövuoro  Jo rm a Tikkanen 
Tehdaspalvelu Ensio Särkkä 
I lenkilöstöravintolat Marjatta K uosm anen 
Varkauden paino  T im o H änninen

Sanomaprint-ryhmä
Pääluottam usm ies Kyösti Rautiainen 15 .11 .1990  asti 
V arapääluottam usm ies Kalevi Puttonen 
R epro 1 ja e riko istu o terep ro  Tauno H olappa 
Levynvalmistus, rotaatio, varasto Kalevi Puttonen 
V araluottam usm ies Tapani H elin 
Jälkikäsittely, Str:n jatkokäsittely Pirkko Tikkanen 
Arkkipaino Kalevi H irvonen 
Kunnossapito, k iinteistö  E ino H ietanen 
H enkilöstöravintolat V ieno Ahokas

Startel-ryhmä
Luottam usm ies Jaana Rautelin

Toim itukselliset 
to im ihenkilöt
Sanomalehtiryhmä
Pääluottam usm ies Merja H elle 
V arapääluottam usm ies Jaakko Lähteenm aa 
H elsingin Sanom at Vellamo Vehkakoski 
H elsingin Sanom at, a lueto im itukset 
Ritva-Liisa Snellm an 
Ilta=S anom at Jaakko Lähteenm aa

Hyvinkään Sanom alehti Oy 
Pääluottam usm ies T im o Ville Salonen



Sanomaprint-ryhmä
Pääluottam usm ies Maija Siuko 
V arapääluottam usm ies Tuula K innarinen

E rikoislehdet Oy
Pääluottam usm ies Eeva-Helena Laurinsalo-Lehtonen 
V arapääluottam usm ies Anders W eckström

Eurocable-ryhmä
Pääluottam usm ies H elena Paalosmaa

Lehtikuva Oy
Pääluottam usm ies K im mo Mäntylä 
V arapääluottam usm ies Arto Karjalainen

Graafiset 
toim ihenkilöt

Sanomalehtiryhmä
Pääluottam usm ies Ritva Marjanen 
V arapääluottam usm ies Anja Savolainen 
Asiakaspalvelukonttorit Rauha Ekstrand 
U udenm aan asiakaspalvelukonttorit H elena Viitanen 
H allinto ja talous Irja Kukkonen 
Ilm oitusosasto Laila Viljamaa 
IS-levikki ja HS-jakelu Ritva Pettersson 
M yyntialueet Yrjö Keho 
Tilaajapalvelu Ritva M arjanen 
Suojelu Jari Kaukiainen

Keskushallinto
Tuula Pulkkanen 
Sanomaprint-ryhmä
Pääluottam usm ies Lilja Luumi 
V arapääluottam usm ies Seppo Jok inen  
Asiakaspalveluosasto, Sanom ala Seija Salmi 
M yyntialueet Seppo Jok inen  
Talous- ja hallinto-osasto Raili E loranta 
M arkkinointi, S anom apaino ja E rikoislehdet 
Lilja Luumi

Eurocable-ryhmä
Pääluottam usm ies Pirjo Taskinen

Startel-ryhmä
Pääluottam usm ies Päivi Andstén 
V arapääluottam usm ies Aulikki M eriruoko

Teollisuustoim ihenkilöt (STL)
Sanom alehtien Ilm oitustoim isto Oy 
Pääluottam usm ies Marita Fäldt 
V arapääluottam usm ies Päivi Suonvieri

Tekniset 
to im ihenkilöt
Sanomalehtiryhmä
N euvotteleva yhdysm ies Juhani Salmi 
Varayhdysmies Olavi Oja

Yhdysmies, keskusta Matti Tuom inen 
Varayhdysmies Jukka Myllylä 
Yhdysmies, Sanom ala Asko Vitikainen 
Varayhdysmies Erkki Kiema

Sanomaprint-ryhmä
Yhdysmies Olavi Oja 
Varayhdysmies Pentti Tuom inen

Eurocable-ryhmä
Luottam usm ies Tapio Töyräs

Liittoon kuulumattom at 
konttoritoim ihenkilöt
Eurocable-ryhmä
Luottam usm ies K aroliina Koljonen

Auto- ja kuljetusala
Pääluottam usm ies Pentti Laitinen 
Päivävuoro Vesa-Pekka M eskanen 
Yövuoro T im o Jokinen

Sanom alehdenjakajat
Pääkaupunkiseutu 
Luottam usm ies H annu Launiala 
Varaluottam usm ies Pentti H alm etoja 
M uualla maassa 
I lanko  Märta Sjöström  
Hyvinkää Jo u k o  Hakala 
Järvenpää Ulla Ikonen  
Kerava Irja Aaltonen 
Loviisa Marjatta Pohjoisvirta 
Mäntsälä Anja Mikkola 
O rim attila Heikki Kajander 
Porvoo Mikael Lund 
Riihimäki Anja Pitkämäki

Työsuojeluhenkilöstö
Sanom alehtiryhm ä ja 
keskushallinto
Työsuojelutoimikunta
Tekninen johtaja Jo uko  N urm ela 
Työsuojelupäällikkö Jo rm a Tikkanen 
Työsuojeluvaltuutettu Rauno V erronen 
Työsuojeluvaravaltuutettu Asko Vitikainen 
Työsuojeluvaltuutettu Pentti Hakala 
Työsuojeluvaltuutettu Jukka Yli-Luopa 
Työsuojeluasiam ies Erkki Raunio 
Työsuojeluasiam ies Pentti Balk 
Sihteeri Leila Klavér
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Työsuojeluvaltuutetut
Toim ituksellinen henkilöstö  
Työsuojeluvaltuutettu Leena O lkkonen
1. varavaltuutettu Liisa Kaijalainen
2. varavaltuutettu Jaakko Lähteenm aa

K onttoritoim ihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu Mirja Pircklén
1. varavaltuutettu Marja Turunen
2. varavaltuutettu Tiina Siltala-Maimi

Tekniset toim ihenkilö t 
Työsuojeluvaltuutettu Rauno V erronen
1. varavaltuutettu Asko Vitikainen
2. varavaltuutettu Ari Toivanen

Työntekijät
Työsuojeluvaltuutettu Pentti Hakala
1. varavaltuutettu Pentti Balk
2. varavaltuutettu Erkki Raunio

Sanom alehdenjakajat 
Työsuojeluvaltuutettu Jukka Yli-Luopa
1. varavaltuutettu Raija Johansson
2. varavaltuutettu Vesa H onkaheim o

Työsuojeluasiamiehet
Sivunvalm istukset Pentti Balk 
Puhelinpalvelu Eeva H irsim aa 
Kuljetus T im o Jok inen  
Keittiöt Maria H akkarainen 
Päivä- ja iltarotaatio Jari Peltonen 
Päivä- ja iltapostitus Reino Savinen 
Yöpostitus Lauri M äkinen 
Korjaamo Erkki Raunio

Jakelu
Helsinki Vesa H onkaheim o 
Helsinki Martti Karikoski 
Helsinki Liisa Mykrä 
Espoo Ann-Marie Ariluom a 
Vantaa Kerstin Pekola 
O rim attila Heikki Kajander 
Riihimäki Pirjo Jokinen 
Loviisa Sari A honen 
Järvenpää M aire Räsänen 
Porvoo B arbro  Lind 
Hanko Lea Bäckström

Hyvinkään Sanomalehti Oy
Työsuojelupäällikkö Pekka Sälpäkivi 
Työsuojeluvaltuutettu T im o Ville Salonen
1. varavaltuutettu Arto L indberg
2. varavaltuutettu Paula U triainen

Sanom aprint

Työsuojelutoimikunta
Työsuojelupäällikkö Veikko Ryhänen 
Työsuojeluvaltuutettu Arsi Saarnio 
Varavaltuutettu Heikki Pitkänen 
Työsuojeluvaltuutettu U rpo H alttunen 
Sihteeri Marja K önönen 
O sallistum isoikeudella 
Työsuojeluvaltuutettu Tuula Lehtisalo

Työsuojeluvaltuutettu Ulla Satosuo 
Pääluottam usm ies Kyösti R autiainen 15 .11 .1990  asti

Toim ituksellinen henkilöstö  
Työsuojeluvaltuutettu Tuula Lehtisalo 
1. varavaltuutettu Jukka T ikkanen

K onttoritoim ihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu Ulla Satosuo
1. varavaltuutettu Tuula Aaltonen
2. varavaltuutettu Kirsi Jauhiainen

Tekniset to im ihenkilö t 
Työsuojeluvaltuutettu U rpo H alttunen
1. varavaltuutettu A ntero H einonen
2. varavaltuutettu Tauno Peltola

Työntekijät
Työsuojeluvaltuutettu Arsi Saarnio
1. varavaltuutettu Heikki Pitkänen
2. varavaltuutettu Kari Aalto

Työsuojeluasiam iehet
R epro 1 ja e rik o istu o terep ro  Orvokki Sam po 
R epro 2 ja to im itusrep ro  Reijo Toivanen 
Painolevynvalmistus, ro taatiopaino ja varasto 
Heikki Pitkänen 
Jälkikäsittely Kari Aalto 
Arkkipaino Anna-Liisa Pellinen 
K unnossapito ja k iinteistö  Arsi Saarnio 
H enkilöstöravintolat V ieno Ahokas

Eurocable-ryhm ä
Työsuojeluvaltuutettu U nto Nikula

Startel-ryhm ä
Startel O y ja S ininen Kirja Oy 
Työsuojeluvaltuutettu Päivi Ruusuvuori
1. varavaltuutettu H eidi K arhunen
2. varavaltuutettu Tuija Lundström

Sanom alehtien  Ilm oitustoim isto Oy 
T yösuojeluvaltuutettu Tarja M alm berg
1. varavaltuutettu Raija Laaksonen
2. varavaltuutettu M inerva Aistola

Yhdistykset ym.
Graafiset to im ihenkilö t ry:n puheenjohtaja 
Anja Savolainen
H elsingin kirjatyöntekijäin yhdistyksen puheenjohtaja 
Pentti Käyhkö
Sanom ain to im itusosaston  puheenjohtaja 
Tuula Räike
varapuheenjohtaja T im o Kilpi
STO:n aikakauslehtijaoksen puheenjohtaja
Marja Puustinen
Erikoislehtijaoksen puheenjohtaja  Päivi Sihvola 
Pääkaupunkiseudun sanom alehden  jakajat ry:n 
puheenjohtaja  Asko Ariluom a 
Sanom ain K erho r.y:n puheenjoh taja  Seppo Lujanen 
Sanom ain S en iorien  puheenjohtaja  H e lm er Renvall 
Sanom a O sakeyhtiön eläkesäätiö s.rrn hallituksen 
puheenjoh taja  Pentti Käyhkö



Johtajisto 1991

Hallitus

Aatos Erkko, puheenjohtaja 
Heikki T ikkanen, varapuheenjohtaja 
Aarne Castren 
Jane Erkko
Merja Helle, henkilöstön  edustaja
L .J.Jouhki
Robin Langenskiöld
Teo M ertanen
Väinö J. Nurm im aa
Jaakko Rauram o
Kalle Salonen, henkilöstön  edustaja 
Patricia Seppälä

Hallituksen työvaliokunta
Aatos Erkko, puheenjohtaja 
Jaakko Rauram o 
Heikki T ikkanen

Palkkavaliokunta
Aarne Castren, puheenjohtaja 
Teo M ertanen 
Väinö J. N urm im aa

Viestintäpoliittinen valiokunta
Teo M ertanen, puheenjohtaja 
Aatos Erkko 
Jaakko Rauram o 
Heikki T ikkanen

Keskushallinto

Hallituksen puheenjohtaja  Aatos Erkko 
Toimitusjohtaja Jaakko Rauram o 
Varatoimitusjohtaja ja sanom alehtiryhm än johtaja 
Heikki H uhtanen
Varatoimitusjohtaja Matti A nderzén, viestintä ja 
yhteiskuntasuhteet
Varatoimitusjohtaja Martti O jares, talous ja rahoitus

JohtajaJaakko H annuksela, kehitystoim i 
Johtaja Pertti H uhtala, Startel Oy 
Johtaja Tapio Kallioja, E urocable Oy 
Johtaja Kerstin Rinne, laki- ja tietopalvelut 
Johtaja Heikki Saraste, Sanom aprint 
Johtaja Pekka T oropainen, Sanom akiinteistöt

Sijoitusjohtaja Nils Ittonen

Sanom alehtiryhm ä

Ryhmänjohtaja, varatoim itusjohtaja Heikki H uhtanen 
Sanom alehtien kustantaja, varatoim itusjohtaja Seppo 
Kievari

M arkkinointijohtaja Sakari Almi, Ilta=S anom at 
M arkkinointijohtaja Matti H uopaniem i, H elsingin 
Sanom at
Paikallisjohtaja Klaus H äm äläinen, Varkauden paino 
Myyntijohtaja Tuula Kallio 
Hallinto- ja talousjohtaja Tapani Kivelä 
Paikallisjohtaja Martti Koski, Forssan paino  
Myyntijohtaja Raija Liuhola-Lassuri 
Ilm oitusjohtaja Pertti M etsähuone 
Tekninen johtaja Jouko  N urm ela 
Tuotantojohtaja Sulo N uutinen 
M ateriaalitoim enjohtaja Pertti Puolakka 
Tuotantojohtaja Pekka Salmén 
Kehitysjohtaja Ilkka Seppälä 
Myyntijohtaja Pekka Soini

H elsingin Sanomat
Vastaava päätoim ittaja Janne  Virkkunen 
Päätoimittaja Keijo K. Kulha 
Päätoimittaja Reetta M eriläinen 
Päätoimittaja Sim opekka N ortam o

Ilta= Sanomat
Vastaava päätoim ittaja Vesa-Pekka Koljonen 
Päätoimittaja H annu Savola

Hyvinkään Sanomalehti Oy
Vt. toim itusjohtaja Ilkka Seppälä

Hyvinkään Sanomat
Päätoimittaja Pentti Kiiski
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Sanom aprint-ryhm ä

Sanom aprin tin  johtaja Heikki Saraste

Kustannusjohtaja Eija Ailasmaa 
Tuotelinjajohtaja Pirkko H uotilainen 
Sanom apainon johtaja H annu  Kiltilä 
Tuotantojohtaja Lars Krogell 
Ilm oitusm yyntijohtaja Esa Malm 
Hallintojohtaja Marit O ksanen 
E rikoislehdet Oy:n toim itusjohtaja E ero Sauri 
Kustannusjohtaja Anne Valsta 
Asiakaspalvelujohtaja A ntero Väisänen

Aikakauslehdet
Päätoimittaja Maija Alftan, Kodin Kuvalehti 
Päätoimittaja Kaisa Larmela, et-lehti 
Päätoimittaja Riitta Lindegren, G loria 
Päätoimittaja Ulla-Maija Paavilainen, Me naiset 
Päätoimittaja Jali Ruuskanen, T iede 2000 
Päätoimittaja Tina Tötterm an, Suuri Käsityökerho ja 
Sandra

Erikoislehdet Oy
Toim itusjohtaja E ero  Sauri 
M arkkinointijohtaja Neliä G inm an 
M arkkinointijohtaja Harri Roschier 
M arkkinointijohtaja H annu Ryynälä 
Myyntijohtaja Esa Sairio

Eurocable-ryhm ä

Eurocable Oy
Toimitusjohtaja Tapio Kallioja

Kehitysjohtaja Pekka Jaakola 
O hjelm ajohtaja Sirkka Tarkiainen

Helsinki Televisio Oy
Toimitusjohtaja Olavi Peltonen 
Maksu-tv-yksikön johtaja Heikki H änninen

Jan co Kabel-TV A/S
Toimitusjohtaja Kjell G ulliksen

ECI Comm unications AG
Toimitusjohtaja Tapio Kallioja

Startel-ryhm ä

Toimitusjohtaja Pertti H uhtala

Kehitysjohtaja O le  B ärlund 
Kustannusjohtaja Asta Hyvärinen 
M arkkinointijohtaja Tauno Kara 
Päätoimittaja R eino Lantto

Sanom alehtien llm oitustoim isto Oy
Toimitusjohtaja Heikki Rikkonen

Oy Infodec Ab
Toimitusjohtaja Jo h n  Roitto

Sanom akiinteistöt

Kiinteistöjohtaja Pekka Toropainen

* *

Lehtikuva Oy
Toimitusjohtaja Marjukka Luomala

Simonpaino Oy
Toimitusjohtaja Nils Ittonen

Sanoma, Inc.
Toimitusjohtaja Aatos Erkko



Osoitteet
Sanoma Osakeyhtiö 
Keskushallinto
Olavinkatu 1 B 
Helsinki

Sanoma Osakeyhtiö
Hallituksen puheenjohtajan toimisto
Erottajankatu 11A 
Helsinki

PL 1059 
00101 Helsinki

PL 144
00101 Helsinki

Puh. 122 4661 
Telex 122657 sanoy sf 
Telekopio 122 4659

Puh. 122 4661 
Telekopio 122 4606

Helsingin Sanomat — 
Ilta= Sanomat
K orkeavuorenkatu 32 
Helsinki

PL 240
00101 Helsinki 

Puh. 1221
Telex 126130 strav sf 
Telekopio 122 2013

Sanomalan paino
M artinkyläntie 9 
Vantaa

PL 240
00101 Helsinki 

Puh. 1221
Telekopio 122 3919

Varkauden paino
Taipaleentie 17

78250 Varkaus 

Puh. 972-250 
Telekopio 972-278 21

Hyvinkään 
Sanomalehti Oy
N iinistönkatu 1 
Hyvinkää

PL 106
05801 Hyvinkää 

Puh. 914-86 000 
Telekopio 914-86 776

Sanomaprint
H öylääm ötie 1 A 
Helsinki

Erikoislehdet Oy
K ornetintie 8 
Helsinki

Sanomapaino
M artinkyläntie 17 
Vantaa

PL 107
00381 Helsinki

PL 16
00381 Helsinki

PL 1
01771 Vantaa

Puh. 1201
Telekopio 120 5569

Puh. 120 5911 
Telex 121324 e rile  sf 
Telekopio 120 5959

Puh. 1201
Telekopio 120 5380

Eurocable Oy
O lavinkatu 1 B 
Helsinki

PL 21
00101 Helsinki 

Puh. 122 4221 
Telex 121165 e u ca sf  
Telekopio 693 1326

Helsinki Televisio Oy
Opastinsilta 8 B 
Helsinki

PL 82
00521 Helsinki 

Puh. 15 651 
Telekopio 149 6920

Janco Kabel-TV A/S
Ensjöveien 7 
N-0608 O slo 6 
Norge
Puh. 990-47-2-682 300 
Telekopio 990-47-2-688 894

Startel Oy
U udenm aankatu 16—20 B 
Helsinki

PL 382
00121 Helsinki 

Puh. 1223311 
Telex 125368 sinfo sf 
Telekopio 601 875

Sanomalehtien 
llmoitustoimisto Oy
L önnrotinkatu 13 
Helsinki

PL 187
00121 Helsinki 

Puh. 602 611 
Telekopio 602 092

Oy Infodec Ab
Satamakatu 4

00160 H elsinki 

Puh. 170 499 
Telekopio 175 857

Sanomakiinteistöt
Olavinkatu 1 B 
Helsinki

Lehtikuva Oy
Erottajankatu 9 B 
Helsinki

PL 1059 
00101 Helsinki

PL 406
00101 Helsinki

Puh. 122 4661 
Telekopio 122 4659

Puh. 1221
Telex 124774 lkuva sf 
Telekopio 612 1571
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