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KERTOMUS 
----------------------------------

Sanoma-Osakeyhtiön toiminnasta 

vuonna 1920. 

Koko maan sanomalehdistö on viime ~loden ajan saanut työs-

keunell~ erittäin vaikeissa olosuhteissa. Vaikeudet ovat olleet 

sitä suuremmat, mitä suurempia lehdet ovat olleet ja mitä suurem

pi niiden tilaajamääri:i vuoden alussA. oli .Loppu~10della ha·ra i ttavis

s . ollut yleisen h intatason heikko laskeminen ei ol ollenkaan" _ 

vaikuttanut sanomalehtien menoeriin. Päinvastoin ovat sekä 

kevä t- että syyspuolella vuotta työntekijäin palkA.t kohonneet ja 

kirjapainotarvikkeitten hillilat nousseet niin., että vuoden viir.uei-

sellä neljänneksellä painatuksest~ velotettiin 25 % korke&api 

hinta kuin vuoden alkupuol ella. 

Erikoisesti on sanomalehtipaperin hinnan nousu viime vuoden 

varrella tuottanut smmnat tornia vaikeuksia yleensä sanomalehti tA.-

louksien, mutta erittäinkin Helsingin Sanomain taloudenboidossa, 

lehtemm e kllll käyttää SUllllnilleen 15 % koko ma.Rn sanomalehtipaperi-

tarpeesta. 

Viime vuoden tilaushinnat määrättiin jo ede __ lisen vuoden 

syyskuussa niin, ett U kokovuosike!TAn hinnaksi tuli 45 mk. maa

seudulla ja 52 mk . kaupungissa kotiinkannettlllla. Ennen toiminta

~locien alkua oli jo noin puolet koko vuoden keskitilausmäärästä 

saa:pnnut ja loput tilaukset tulivat vuoden en.3irnmäisen viik on 

kuluessa, kuten tavallista. <elkein kaikki maaseutuas ia.mi e ste~ 
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merkitsemät tilaukset, melkoinen osa kaupunkitilauksista j a 

huomattava määrä postilaitoksen välityksellä saapuneista tilauk

sista oli kokovuosikertoja, niin että myöhen~in keväällä lasket

taessa koko Helsingin Sanomain t ila.aj aktul ta käs itti noi?l 62 . o 

kokovuosikerran tilaajia. Hinnan halpuus ja liikkeellä olevan 

rahan palj ous ilmeisesti vaikutti VA.t edellisiin vuosiin verrattltna 

ntii:a poikkeuksellisen ::3uuren kokOV1'.osi tilausten määrän. 

Vas ta 29. jouluktn1ta 191 Y ilmoitti Suomen Paperitehtaitten 

Yhdistys, että se alkavan vuoden alusta tulisi koroittamaan rata

tienipaperin hinnan Smk:sta 1:35 mk:aan 1:60 kilolta. Tilauksien 

peruuttaminen ei tietysti voinut tulla kysymykseen eikä myöskään 

lisämaksun periminen. Tilaushinta uusista tilauksista oli lähim

mässä tulevaisuudessB koroitettava. Kokouksessaan 23/ 2 1920 joh

tokunta päätti nostaa lehden tilaushinnan 1. huhtikuuta alkaen 

60 mkaan V110sikerral ta maaseudulla ja 70 mkaan Helsingissä. Leh

den tilaushinta kolmelta j älelläol eval ta V1losinelj änneksel tä. 

tuli siten maaseudulla. nousemaan 35 mk:sta 48 mk:aan ja kuukausi

tilaushinta 4 mk:sta 6 mk:aan. 

:.futLa ennenkuin vuoden toinen neljännes, jolloin uudet tila

u shinna t olisivat voir.mssa, oli alkanut, teki paperitrusti kier

tokirjeellään 24/ 3 maan sanomalehdistölle tiettäväksi, että se 

1. huhtikuuta alkaen velottaa ratatienipaperista 2 mk. kilolta 

eli 25 7~ korkeamman hinnan kuin siihen asti. 'rämän koroit11ksen 

johdosta maan sanomalehdet alkoivat Suomen Sanonalehdenkustanta

jain Liiton johtokunn~:~.n valitseman komitean välityksellä neuvo

tella St1omen Paperitehtaitten Yhdistyksen kanssa sanomalehtipa

perin hinnan pysyttämisestä sellaisena kuin se oli ~1oden alussa. 

Pitkin kesää käydyt neuvottelut johtivat siihen, että yllämainittu 

korotetti hinta kannettiin vasta kesäkmm alusta alkaen, ja my ös 

siihen, että vuoden l 921 pa.perille tuli jo syyskuussa määrätyksi 

pysyväinen hinta. 

Lehden taloudellinen asema n i:iytti kuitenkin luh"llisien hal

:pahintaL_,ten kokovuosi tilausten takia siksi huolestuttaval ta, 

että päätettiin korottaa ilmoitushintoja 10 pennillä mm. kohti 

., 
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1. elokuuta alkaen. Samoin oltiin pakoitetut toistamiseen ko

rottama9.n lehden tilaushintaa. niin, että se s yyskmm alusta 

vuoden loppuun teki 3 4 mk. ja kuukaudelta 9 mk. maaseudulla. 

Kauptmki tilausten hinta nousi s yyskuun alusta 10 markkaan kuu

kaudelta. 

On selvää, että lehden tih .. ·shinnan korotukset ja osaltaan 

myösk in seisahdus liike-elämässä vuoden lopulla -kliim•-•• 

••••s•cmmma#eMMwm vaikuttivat sen,että lehtien tilauksia jossakin 

määrin jätett~in undis tama t ta. Helsingin Sanomain arkip~H vä-

painos, joka vuoden varrell9. maaliskuussa korkeimmillaan olles

saan oli noin 50,000 kpl., oli vuoden lopulla 45, 000- 46,000 

kpl. paikkeilla. S1mnuntaisin levisi Helsingin Sf.Ulomia usein 

lO,OOO:kin kpl. ene~nän b1in arkipäivinä. 

Vaikka paperin keskihinta kuluneena .vuonna oli suunnilleen 

40 pennii:i. kiloa kohti kalliimpaa, ovat paperimenot kuitenkin ol

leet jotenkin täsmä lleen sama t kuin edellisenä vuonna. Tä tä ei 

yksinomaan ole vaikut~snut tilaajamäärän pienentyminen vuoden 

varrella, va n on tämä johtunut suul;'eksi osaksi siitä säästäväi

syydestä, jot& paperin kulutnksessa qn mahdcllisimman tarkasti 

koetettu noudattaa. Helsingin Sanomain vuosikerran sivuluku oli 

492 pienempi kuin edellisenä V110nna, ja vas tasi tämli s,iHistö noin 

175 tonnia eli paperin keskihinnan mukaan (8. Smk. 1:75 k ilolta) 

las et t tma noin '300,000 markkaa. Vuosikertaa kohti (3,482 siv,~a) 

on paperi keskihinnan mukaan laskettuna ja 10 % paperinhukka pai

natuksessa huomioon otettuna tullut maksamaan 'mk. 45:50 paik

keille.. Ktm postimenot ja asiamiespal ck iot vuoden alussa pääte

tyisti-i k okovuoden t ilauksista ( 8. Smk. 45:-) t ekivät ;yhteensä 

noin 7 mk. 50 piR tilausta kohti, on näiden tilausten katsottava 

tuottaneen mn1nnilleen 7 markkaa vähemmän kuin V110sikerran pape

rin hinta oli eli k ikki t ä llaiset halpahintaiset tilaukset yh

t eensä noin Smk. 200,000:-, jonka paperin säästäminen kuitenkin 

on peittäny t. Tilauksista sae.dut tulot ovat edelliseen vuoteen 

verratt1:ma lisääntyneet 423,000 markalla, josta määrästä on irto-
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numeroid;Ymyynnin lisäystä noin 190,0CO markkaa. Irtonumeroiden 

h inta korotettiin 1. pvstä joulukuuta 1 markkaan. 

.Ilmoitustulot ovat edelliseen vuoteen verr at ttma. kasvaneet 

615,000 markalla. Tähän hyvään tulokseen ovat osaltaan vaikutta

neet elokuun alussa tapahtunut ilmoitushintojen korotus 1 ''Suomen 

Messujen'' aikana. saadut, arviolta noin 175,000 markan lisäilmoi

tu tulot, ilmoitusalennusten supista.minen kahdella kolmanneksella. 

entisestään ja run~as ilmoittelu vuoden viimeisellä neljännek-

sellä. 

Paperin hinnan noususta johtunulta äärimmäistä s äästäväisyyt

tä on kuluneen toimintakauden aikana koetettu yleensä noudattaa. 

Kuitenkin on osoi t tauttmu t välttämättömäksi korottaa j ossA.kin 

määrin sekä toimitus- että konttorihenkilölnmnan palkkoja. l eno

jen lisäykset huomataan helposti tähän liitetystä vertailevasta 

taulukosta. Santalla kun tilaus- ja ilmoi tTtstulot edelliseen vuo

teen verrattuna ovat yhteensä kasvaneet Smk:lla 1,037,507:10, 

ovat painatus~, toimitus- ja konttorimenot sekä kulungit yhteensä 

lisääntyneet Smk:lla 694 , 620:66. 

Verta.ilevia numeroita eri vuosilta. 

Tulot v.l916 v.l917 v.l918 v.l919 v.l920 

Tila.uksf t 414,958:28 705.430:89 1,373.978: 98 1,88Ql54: 11 2.30~131:64 

Ilmoituks et 459,935:92 801.156:99 1.744,909:34 2,613.361:87 3.22'7,890'A4 

vien-ot 

Painatue 220,617: 6·2 371,549:50 939.347:55 1.149,560:32 1,441,89];32 

Paperi 272,736: 99 626,957:17 1.309,251:16 2.169.114: 70 2,168.9~8:66 

To·imitus 213,180:35 263,b47: 48 448,133:19 813,609:09 1,079.889:'77 

Kuvat 6,431:37 6J,06:33 8.638:23 15.941:11 35,12&90 

Konttori 70,617:91 114,885:22 261,295:42 442,687:66 577,548:70 

Kulungit 16,735: 52 26,864:37 46.104 :·18 132.902:37 114,980'.56 

Siihen nähden, että kulunut vuosi on ollut yhtiömme toimin-

nall e , samoin kuin kaikille maan sanomalehtiliikkeille, erikoisen 

epäedullinen ja vaikea, voitaneen tulosta kuitenkin pitää t yydyt

tävan .. a··. V oitto- ja tappiotilin ylijäämästä Smk. 8,293:70 ehdottaa 

johtokunta, sittekun tästä ylijääiDästä yhtiöjärjestykse~ 7 :n 

( 

mukaan ensik~i on siir!ett~ lO.prosenttia eli Smk 829:37 vara
rahastoon, J aettavaks~ os1nko1na Smk. 4,000:- eli 10 o osakepää-

omalle ja loput Smk. 3,464:33 j ätettäväksi tälle tilille. 

Huomattavana tapauksena kuluneena ~lonna on mainittava, että 

kir j apa ine loppukesällä sai Saksasta t i laamansa, kaua:'.l odotettm 

uuden rotationipainokoneen, jota ensinmäisen kerran koeteltiin 

4 . lokakuuta j a jolla saman kuukauden 10. päivänä painettiin 

komea 32-si ~linen Helsingin anomain juhla- ja reklaaminumero. 

Tä ssä lienee paikallaan myöskin merkitä muistiin, että Hel

singin kanomat omalla näyttelypaviljongillaan otti osaa kesällä 

pidettyihin ensimmäisiin "Suomen essuihin". 

Sanoma-Osakeyhtiön ,iohtoktmtaan ovat kuluneena ~lonna kuulu

neet johtaja E. W. Wallden puheenjohtajana sekä muina jäseninä 

ylitirehtööri Uno Brander, sena~ttori Kaarlo Castren, tohtori 

Zach. Castren, toimittaja Eero Erkko ja tohtori Santeri Ivalo.

Johtokunnan sihteerinä on toiminut maist. R. F. Ilällfors. 

Johtokunnasta eroamisvuorossa ova t hrat Brander .1a Erkko. 

Helsingissä 18. huhtikuuta 1921. 

/Jff~a; 
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Sanoma-Os~ke~htiön tila 31. jouluk.l920. 
======================================== 

Varat: 

Kassatili 

Juoksevatili 

Arvopaperitili 

Irtaimistotili 

Paperitili 

Ilmoitusvelnll.tili 

Korkotili 

Tilausten tili 

Velat: ----
45,620:ll v Osakepääomstili 

808:85 v Vararahaston tili 

779,468:- v Paperitili 

228 , 566:49 v Ilmo itusvelallisten tili 

1 ,893, 931:75 "' Korko tili 

634,925:14 ~- Tilausten tili 

29:40 v IlmoitustP.n tili 

142, 988:87 V Toinituetili 

Vuokratili 24,500 :- v Kuvittamistili 

Helsingin Uusi irjap. 58,65( :35 Y Konttoritili 

Taloustarpeitten tili 757:73 t Johtokunnan tili 

40,000:- "' 

136 ,133: 16 ' 

2,175,850:75 .,.. 

251000 :; ? 
":· 

7, 500,:'80 

127,044:62 " 

50 1 483:43 1/ 

38,610.55 "' 

11,538:09 

36,191:53 y 

3,700:- 1/ 

Johtob1nnan käyttörahaston t. 

Äänioikeusrahaston tili 

188:60 v 

935:46 ,. 

===== 

Tulot: 

Osinkotili 

Akseptitili 

Konttokuranttitili 

Kulunkitili 

Voitto- ja tappiotili 

3,044:- V 

605,000:- V 

479 ,ooo :- "' 

61,738:- J-

8,293:70 p 

mk. 3,810,252: 69 Smk. 3,810,252:69 
==================== ===== ====================== 

Voitto- ja tappiotili 31 12 1920. 
================================= 

tenot: 

'l'ilaust en tili 2,303,131:64 1 Paperitili 

3,227,890:44 ;.- arkatili 

2,1 68 , 998: 66 v 

3 7 ,086:49 Ilnoitus ten tili 

mk. 5,531,022:08 
---------- ================~~= 

Toimitustili 

Kuvittami s tili 

Konttoritili 

Painatustili 

Johtokunnan tili 

ulunkitili 

Arvopaperitili 

Irtaimi s totili 

===== 

1,079,889: 7? J-

35,126:90 J, 

577,548:70 1-

1,441,891:32 t 

3,700:- 'V 

114,980 :56 r 

38,109 :'70 J' 

25,396:28 " 

8 203:70 "' 

mk. 51531,022:08 
==================== 

V~littuina tarkastamaan Sanom -Osake~btiön ~lod n 1~20 

ti1ejä olemme tämän tehtävän suori ettu e h!lvainn e : 

Että yhtiön kir j anpito on bnol llise ... ti hoidettu ja 

et tä ~1osikertomukse en liite tty voi tto- a t appiotili ek 

htiön tila ovat tiliki rjain muk~.i s et; 

Että tilinpää t ös on oikein tehty ; 

Että kassakirjan meno er~t ovat todisteita vastaav t 

j a että pä i Tän kassa oli l e.skiesmunme kas akirj n kanss l'l 

;rhtäpitävä; 

tilikirjoihin wer kitL jä arvoj ja ettU t l"hdy -poi t ot. ovat 

mieles t ämme r iittävilt; ekä 

Että yhtiön irtain o~aisuus j pap -rivara Lot ov t 

riit täväst i p lovakuutetut . 

'l'u. rkas tuksernme perus tee l l'J j kun y b t iön a i o i on 

käsityksemme muk .an hoidettu h'lolell ja ~enent;yksellia ti 

sekä kun emme ole havainne et a i h ~ mu i s tutuks i'n , hdotamme 

j oht okunnal le myönnettäväksi tili vapauden . 

Johtokunnan vuosikertomukses sa tekemiili ehdotu t a 

vuosivoiton k ä. t t ö.m i st " puo l l mm. yv · S'J tävb.k · . 

r elsingi s ä . h tiku t 1 2l. 
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