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Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1985

Päivälehteä kustantamaan vuonna 1889 perustetun, Helsingin Suomalainen Sanoma- 
lehtiosakeyhtiön nimellä toimintansa aloittaneen Sanoma Osakeyhtiön toimialana on 
yhtiöjärjestyksen mukaan sanoma- ja aikakauslehtien sekä muiden julkaisujen kus
tantaminen ja muu tiedonvälitys, kirjapainotoiminnan sekä muun edelliseen liittyvän 
teollisen ja kaupallisen toiminnan harjoittaminen.

Sanoma-yhtymän 
avainlukuja

1985 Muutos % 1984 1983

Liikevaihto mmk ........................................... 1.351 + 10,9 1.218 1.039

Palkat + sosiaalikulut mmk ...................... 566 + 8,9 520 433
% Liikevaihdosta .................................. 41,8 42,7 41,7

Käyttökate mmk ........................................... 239 + 15,5 207 179
% Liikevaihdosta .................................. 17,7 17,0 17,3

EVL:n mukaiset poistot mmk ................... 130 + 64,6 79 73
Verot mmk ..................................................... 25 -  3,8 26 17
Osingot mmk ................................................ 2 - 2 2

Tulos ennen varausten muutoksia,
veronhuojennuspoistoja ja veroja mmk 123 -  25,5 165 136

% Liikevaihdosta .................................. 9,1 13,6 13,1

Tilikauden voitto mmk ............................... 38 -  7,9 41 35
Investoinnit mmk ......................................... 287 -  6,2 306 216

Oma pääoma + xh varauksista mmk . . . . 420 + 63,4 257 160
% Taseen loppusummasta

ilman tilausvastuuta ...................... 35,7 29 23,5

Taseen loppusumma mmk .......................... 1.340 + 28,2 1.045 826

Rahoitusomaisuuden ja korottoman vieraan
pääoman suhde ............................................. 1,5 1,1 1,4
Rahoitus- ja vaihto-omaisuuden summan ja
korottoman vieraan pääoman suhde . . . . 1,7 1,4 1,6

Henkilöstö keskimäärin ............................... 2.972 + 2,1 2.912 2.795
jakajat ..................................................... 2.273 -  3,3 2.349 2.114

Tiedot on saatettu vertailukelpoisiksi.
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Toimitusjohtajan puheenvuoro

Sanoma Osakeyhtiön toiminta alkoi Helsingin 
Sanomain edeltäjän Päivälehden julkaisemisella 
ja Helsingin Sanomilla on edelleen Sanoma-yh
tymän toiminnassa keskeinen asema. Yhteiskun
nan muuttuessa ja kehittyessä tehtäväkenttä on 
laajentunut ja muuttanut muotoaan ja Sanoma- 
yhtymä määritteleekin toiminta-alueekseen vies
tinnän laajasti käsitettynä. Sanoma-yhtymän 
lehdille on tunnusomaista sitoutumattomuus ja 
riippumattomuus. Yhtymän toiminnalle on tär
keätä myös jatkuvuus ja hyvä kannattavuus.

Keskeistä toiminnassa on ollut, että se on ai
na pyritty tekemään lukijan, katsojan, kuulijan, 
kuluttajan ehdoilla. Tämä on ollut liitto, jonka 
varaan menestystä on ollut hyvä rakentaa.

Yhtiön tulos vuodelta 1985 oli hyvä. Erityi
sen ilahduttavaa on, että kehitys ei tapahtunut 
tulevaisuuden kustannuksella, tosin suhdanteet 
siivittivät sitä. Sisäisen laskentamme mukaan 
yhtiön vuoden 1984 tulokseen vertailukelpoinen 
tulos ennen veroja oli 175 milj. markkaa, joka oli 
16,5 % vuotta 1984 enemmän. Pitäjänmäen kol
men kiinteistön myyntivoitto on kirjattu suoraan 
vapaaseen oman pääomaan.

Tulosta tarkastellessa voidaan todeta, että 
Sanoma-yhtymän liikevaihto kasvoi 1.351 milj. 
markkaan ja 10,9 % ja Sanoma Osakeyhtiön lii
kevaihto 1.235 milj. markkaan ja 13%. Sano
ma-yhtymän käyttökate oli 17,7 % liikevaihdos
ta ja Sanoma Osakeyhtiön vastaavasti 18,3 %.

Sisäisen laskentamme mukaan Sanoma Osa
keyhtiön pääoman tuottoaste oli 21,2 %, kun se 
edellisenä vuonna oli 20 %. Yhtiön tulos oli siis 
varsin hyvä ja siitä kuuluu lämmin kiitos yhty
män henkilökunnalle, jonka panos tuloksen 
muodostumiselle on keskeisen tärkeä. Haluan 
tässä yhteydessä kuitenkin todeta, että nyt saa
vutettu hyvä tulostaso on sellainen, että se tulee 
säilyttää jatkossakin.

Valitettavasti tulevat suhdanteet eivät näytä 
kovin hyviltä, vaikkakaan kansainvälinen kuva ei 
ole yksiselitteisesti lohduton. Voidaan kuitenkin 
perustellusti tällä hetkellä olettaa, että kansanta
loutemme kasvu laantuu ja maamme taloudelli
set ongelmat lisääntyvät. Tähän voimme lisätä 
kotimaassa kasvavan kilpailun viestinnän piiris
sä. Kilpailu näkyy selvästi sanomalehden kustan
tajien, aikakauslehden kustantajien ja kirjan 
kustantajien voimakkaana aktivoitumisena ja jo
pa aggressiivisuutena. Lisäksi sähköinen viestin
tä kasvaa ja kehittyy vauhdikkaasti ja syö yhä 
suurempaa palasta kuluttajien ja mainostajien 
aika- ja rahakakusta. Myönteistä on se, että alan 
työehtosopimukset ovat voimassa vähintään ku
luvan ja seuraavan vuoden eteenpäin. Tämä an
taa Sanoma Osakeyhtiölle ja koko graafiselle 
teollisuudelle vakaan pohjan kehittämiselle ja tu
levaisuuden suunnittelulle.

Nyt kulumassa olevaan vuoteen ja tuleviin 
vuosiin olemme varautuneet ensisijaisesti sijoit
tamalla ihmiseen. Tämä näkyy koulutustoimin
nassa laajalla alueella, yhteistoiminnassa yhtiön 
piirissä ja siinä avoimessa ilmapiirissä, joka no
jaa vahvaan työpaikkaturvaan. Tulevaisuudessa 
yhtymä jatkaa aktiivisen ja ennakkoluulottoman 
henkilöstöpolitiikan kehittämistä.

Vuoden 1985 aikana suoritettiin yhtymän 
piirissä useita nimityksiä. Sanoma Osakeyhtiön 
toiseksi varatoimitusjohtajaksi nimitettiin Matti 
Anderzén. Sanomalehtiryhmän johtoa vahvistet
tiin materiaalitoiminnan johtajalla, johon tehtä
vään nimitettiin Pertti Puolakka. Sanomaprintis- 
sä Sanomapainon myyntijohtajaksi nimitettiin 
Eero Aalto ja hallintojohtajaksi Heikki Mielo
nen. Myös yritysjulkaisut saivat uuden johtajan, 
kun Eero Sauri nimitettiin kustannusjohtajaksi. 
Aikakauslehtien markkinointipäälliköksi nimi
tettiin Anne Tikanoja ja asiakaspalvelupäälli-
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koksi Antero Väisänen. Et-lehden päätoimitta
jaksi nimitettiin Marjukka Luomala. Startelin 
tietojärjestelmät-yksikön johtajaksi nimitettiin 
Hannu Aunesluoma ja Startelin osaksi hankitun 
Sininen Kirja Oy:n toimitusjohtajana taloon tuli 
Pekka Jokisuu. Tytäryhtiöissä tapahtui Oy Lin
guaphone Ab:ssa toimitusjohtajan vaihdos ja uu
deksi o.t.o. toimitusjohtajaksi nimitettiin Eero 
Aalto. Simonpaino Oy sai myös toimitusjohtajan 
ja tähän tehtävään nimitettiin sijoituspäällikkö 
Nils Ittonen o.t.o.

Nykyisen organisaation kehittämistä jatket
tiin vuoden 1985 aikana mm. siten, että keskus
hallinnon tehtäväkuva ja toiminta vakiinnutet
tiin. Lisäksi luotiin yhtymän toiminnan perus
taksi viisi strategista liiketoiminta-aluetta: Sano
malehdet, Sanomaprint, Uudet Viestimet, omai
suuden hallinta ja ulkomaan toiminta. Luotta
musmiesjärjestelmä ja yhteistoimintaelimet va
kiintuivat yhtymän uuden rakenteen mukaisiksi 
ja hyvin toimiviksi.

Sanomalehtiryhmässä tulevaisuuteen inves
toitiin tekemällä päätös liitteistyslaitteistosta ja 
satelliittipainosta. Sanomalehtien ilmoitusjärjes
telmän uusimisesta tehtiin päätös vuoden lopul
la. Sanomaprintin uuden painolaitoksen ensim
mäinen vaihe käynnistettiin vuoden 1985 aikana. 
Uusien Viestimien kohdalla saatiin loppusuoral
le maksutelevision kotipäätetekniikka ja siihen 
liittyvä systeemiosaaminen. Tytäryhtiöiden koh

dalla tärkein investointi vuoden 1985 aikana oli 
Crafton Graphic Company, Inc:iin tehty panos
tus, jonka ansiosta Craftonin laitteistoa uudistet
tiin ja modernisoitiin voimakkaasti. Omaisuuden 
hallinta aktivoitui vuoden 1985 aikana ja yhtiön 
portfolio kasvoi ja kehittyi. Merkittävimmät 
muutokset olivat Oy Fundus Ab:n osakkeiden 
myynti, Spontel Oy:n osakkeiden osittainen 
myynti ja Oy Nokia Ab:n ja Oy Kaukas Ab:n 
osakkeiden hankinta. Toimintavuoden aikana 
yhtiö myi Pitäjänmäeltä kolme kiinteistöä ja 
hankki omistukseensa 50 ha: n suuruisen nk. Kei- 
molan alueen. Näillä toimenpiteillä siirrettiin 
painopistettä Sanomalan suuntaan ja varaudut
tiin yhtymän tulevaisuuden kehittämiseen. Ku
luneen vuoden aikana jatkettiin aikaisemmin hy
väksytyn, ulkomaantoimintaan liittyvän strate
gian syventämistä ja täsmentämistä. Tavoitteena 
on luoda ulkomaantoiminnasta merkittävä yhty
män kokonaisuutta ja kotimaan toimintaa tuke
va osa.

Yhtymä on panostanut voimakkaasti lukijoi
densa ja asiakkaidensa palveluun sisältöä, orga
nisaatiota sekä systeemiosaamista kehittämällä. 
Lehtiemme, tuotteidemme ja palveluittemme se
kä ilmoitusmyyntimme menestys kertovat, että 
pyrkimyksiimme on vastattu. Olemme kiitollisia 
tästä ja pyrimme siihen, että palaute on vastai
suudessakin myönteistä.
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Hallituksen kertomus Sanoma Osake
yhtiön toiminnasta vuodelta 1985

Sanoma Osakeyhtiön toimintaympäristössä ei 
tapahtunut oleellisia muutoksia kertomusvuoden 
aikana. Tähän vaikutti osaltaan Suomessa jo 
varsin pitkään jatkunut vakaa taloudellinen ke
hitys.

K a n s a i n v ä l i n e n  

t a l o u d e l l i n e n  k e h i t y s

Yhdysvalloissa parin viime vuoden aikana voi
makkaana jatkunut taloudellinen kasvu hidastui 
kertomusvuoden aikana merkittävästi. Koko
naistuotannon kasvu oli arvioiden mukaan 2,1 % 
ja jäi siten jopa Euroopan 2,5 %:n kasvua pie
nemmäksi. Tämän vuoksi erot Euroopan, Japa
nin ja Yhdysvaltojen välillä ovat lievästi tasoittu
neet.

Dollarin edelleenkin korkea kurssi siirsi Yh
dysvalloissa kysyntää hinnoiltaan kilpailukykyi- 
sempiin tuontitavaroihin. Tuonnin lisääntymi
sestä hyötyi Eurooppa ja vielä enemmän Japani. 
Kulutuksen siirtyminen tuontitavaroihin supisti 
investointien määrää. Dollarin kurssi kuitenkin 
alentui tuntuvasti vuoden takaisesta huipputa
sostaan ja alenee ilmeisesti edelleen. Tällä taas 
on tuontia alentava vaikutus. Kaikesta huolimat

ta Yhdysvaltain vaihtotasevajaus oli poikkeuk
sellisen suuri ja säilynee sellaisena ilman talous
politiikan muutoksia.

Merkille pantavaa oli, ettei taloudellinen 
kasvu kiihdyttänyt inflaatiota. Hintatason nousu 
oli päinvastoin verraten alhainen ja hidastuu 
mahdollisesti edelleen. Koko OECD-alueella 
hintatason nousu oli kertomusvuonna 4,3 %. Al
haisin se oli Japanissa, vain 2,5 %, mutta esimer
kiksi Suomessa alentumisesta huolimatta vielä 
6 %. Inflaation madaltumista on eniten edesaut
tanut öljyn hinnan lasku. Öljyn tynnyrihinta 
nousi vuosina 1973-1982 3,14 dollarista 34,00 
dollariin. Kertomusvuoden aikana oli tynnyri- 
hinta alle 28,00 dollaria. Öljyn hinnan lasku lisä
si merkittävästi öljyä ostavien maiden tuotannon 
kasvua ja supisti samanaikaisesti inflaatiota.

Läntisten teollisuusmaiden korkea työttö
myys ei hidastuvan tuotannon kasvun vuoksi ko
vinkaan paljon laskenut. Useissa Euroopan 
maissa on työttömyys pysynyt jo usean vuoden 
ajan 10 %:n vaiheilla. Suomessa on työttömyys
aste ollut 6 %:n tienoissa.

T a l o u d e l l i n e n  k e h i t y s  

S u o m e s s a

Suomen taloudellinen kehitys on viime vuosina 
ollut verrattain vakaa. Vuotuinen taloudellinen 
kasvu on ollut 3-4 %. Koko tavaraviennin mää
rän kasvu hidastui arvioiden mukaan noin 
3%:iin edellisvuotisesta 10%:sta. Vuoden 1986 
kasvun on arvioitu hidastuvan edelleen noin 2 
%:iin. Parina kertomusvuotta edeltävänä vuote
na laskusuunnassa ollut idänkauppa kasvoi ker
tomusvuonna 9 %, kun taas edellisinä vuosina el
pynyt länsikauppa säilytti aikaisemman aseman
sa kasvaen vain 1,5 %.

Toimialoittaisessa tarkastelussa teki metsä-



Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1985

teollisuus vakaasta kehityksestä poikkeuksen. 
Tämä johtui toisaalta kilpailutilanteen muutok
sista maailman markkinoilla ja toisaalta metsä
teollisuuden rakennemuutoksista. Koko metsä
teollisuuden viennin määrä kasvoi 2,3 %, ja hin
tojen nousu oh 3,1 %. Paperin, kartongin ja pa
perijalosteiden vienti kehittyi varsin suotuisasti. 
Määrällinen kasvu oli 3,6 % ja hintojen nousu 
peräti 11,1 %. Sellun kehitys oli sitävastoin var
sin heikko. Vaikka määrällinen supistus olikin 
pieni, -  1,1 %, laski hinta peräti 17,7 %. Hinnan 
voimakas alentuminen johtui sekä valuuttamää
räisen hinnan alentumisesta että dollarin kurssin 
laskusta.

Yksityinen kulutus on kasvanut viime vuosi
na tasaisesti. Reaalinen ostovoima kasvoi kerto
musvuonna noin 3,5 %. Nopeimmin kasvaneita 
kulutuseriä olivat erilaiset vapaa-aikaan liittyvät 
menot kuten matkailu-, virkistys- ja kulttuuri- 
palvelumenot. Kasvavia alueita olivat myös viih
de-elektroniikan ja autojen myynti. Yksityistä 
kulutusta kiihdytti osaksi kulutusluottojen kas
vu, joka johti samalla kotitalouksien lisävelkaan
tumiseen.

G r a a f i n e n  t e o l l i s u u s

Graafisen teollisuuden kehitys on viime vuosina 
ollut tasaista ja myynti on kasvanut reaalisesti. 
Suotuisasta myynnin kehityksestä johtuen alan 
kannattavuus on ollut tasaista ja kilpailukykyistä 
muihin teollisuusaloihin verrattuna. Vuonna 
1985 on kannattavuus alustavien arvioiden mu
kaan kuitenkin jonkin verran heikentynyt. Graa

fisen teollisuuden kustannuksista on palkkakus
tannusten osuus huomattavan suuri, yli 40 % lii
kevaihdosta. Tämä merkitsee tosin alan hyvää 
työllistävyyttä, mutta edellyttää jatkossakin vä
hintään nykyisen reaalimyyntitason säilyttämis
tä.

Graafisen teollisuuden liikevaihto kasvoi 
11,4%. Palkkakustannukset kasvoivat 9,8%. 
Alan tuottajahintaindeksin nousu oli kertomus
vuoden aikana 7,5 %, kun vastaava nousu koko 
teollisuudessa oli 4,1 %.

Sanomalehtien kehitys on ollut samansuun
taista kuin koko graafisen teollisuuden. Sanoma
lehtien kokonaislevikki v. 1985 oli 3.118.327 
kappaletta ja kasvua oli 2,1 %. Aamupäivisin 3— 
7 kertaa viikossa ilmestyvien lehtien levikin kas
vu oli 1,1 %. Iltapäivälehtien levikki jatkoi edel
leen voimakasta kasvuaan. Sanomalehtien Lii
ton jäsenlehtien ilmoitusvolyymi oli 399.076 
palstametriä ja kasvua edelliseen vuoteen oli
3.8 %. Seitsenpäiväisten lehtien vuosikerran kes
kimääräinen tilaushinta oli kestotilauksena 451 
mk ja määräaikaistilauksena 479 mk. Molem
pien tilausmuotojen hinta nousi 7,4 %.

Aikakauslehtien kehitys on viime vuosina ol
lut epätyydyttävää. Levikkikehitys on ollut las
keva ja ilmoitusvolyymi on taantunut. Naisten- 
ja yleisaikakauslehtien ilmoitusmäärä on arvioi
den mukaan vuoden 1985 aikana supistunut
5.8 %. Poikkeuksen tekevät ns. ammattilehdet, 
jotka ovat myös reaalisesti lisänneet ilmoitus- 
myyntitulojaan.

S a n o m a  O s a k e y h t i ö n  

k e h i t y s

Sanoma Osakeyhtiön kertomusvuoden toiminta 
rakentui pääosin samoille toiminnoille ja tuot
teille kuin edellisinä vuosina. Yhtiön kehitys oh 
myönteinen. Toiminnan hajauttaminen tulosvas
tuullisiin ryhmiin toteutettiin jo vuonna 1984.

Kertomusvuonna uudelleenorganisointi ulo
tettiin koskemaan myös useimpia tytäryhtiöitä. 
Sanomalehtiryhmän vastuualueeseen sisällytet
tiin tytäryhtiönä toimiva Oy Lippupalvelu -  Bil- 
jettjänst Ab ja Sanomaprintin vastuualueeseen 
tytäryhtiöinä toimivat Tecnopress Oy ja Oy Lin-
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Sanoma Osakeyhtiön liikevaihdon kehitys 
vuosina 1981-85

vuoden 1985 rahanarvoksi muutettuna □
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Sanoma Osakeyhtiön investoinnit 
vuosina 1981-85
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guaphone Ab. Kolmannen tulosvastuullisen ryh
män, Startelin, vastuualueeseen liitettiin kerto
musvuonna ostettu Sininen Kirja Oy. Myös yh
tiön keskushallinnon rooli ylintä johtoa avusta
vana esikuntana täsmentyi.

Sanoma Osakeyhtiö ja Lehtikuva Oy perus
tivat 7. 5. 1985 Päivälehden Arkistosäätiön, jon
ka tarkoituksena on edistää ja tukea sananva
pauden toteutumista ja sananvapauden histo
riaan liittyvää tutkimustoimintaa sekä kansan
valistus- ja kulttuuritoimintaa maassamme.

Edellä mainitut yhtiöt perustivat myös 
17. 12. 1985 Helsingin Sanomain 100-vuotissää
tiön. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea 
korkeatasoista tieteellistä tutkimustyötä, erityi
sesti pitäen silmällä suomalaisen tutkimustyön 
laaja-alaisuuden, itsenäisyyden ja jatkuvuuden 
turvaamista.

S a n o m a leh tiry h m ä
Helsingin Sanomain toimituksen työlle antoivat 
leimansa monet suurtapahtumat. Tällaisia koh
teita olivat erityisesti ETYKin 10-vuotisjuhla 
Helsingissä sekä USA:n ja Neuvostoliiton johta
jien huippukokous Genevessä.

Vuosi 1985 oli myös lehden sisällöllisten 
osauudistusten aikaa. Lehden sivuilla näyttävin 
muutos oli vuoden lopulla toteutettu radio- ja tv-

sivuston uudistus. Kuukausiliitteen kehittämis
ohjelmaan liittyi mm. kolmen teemaliitteen jul
kaiseminen. Toimituksen siirtyminen näyttöpää- 
tetyöskentelyyn tapahtui laajan käyttökoulutus- 
ohjelman jälkeen.

Kalenterivuoden keskilevikki oli arkipäivisin 
427.614 kpl ja sunnuntaisin 505.471 kpl. Arkile- 
vikki kasvoi 1.671 kpl, 0,4 % ja sunnuntailevikki 
3.932 kpl, 0,8 %.

HS-kuukausiliite ilmestyi 15 kertaa. Syys
puolen kolme teemanumeroa ennakoivat vuo
tuisten ilmestymiskertojen lisääntymistä 24 nu
meroon vuoden 1986 alusta.

Ilmoitusvolyymi oli ennätyksellinen, 54.274 
palstametriä. Kasvua edellisestä vuodesta oli 
2.194 m, 4,2 %. Kuukausiliitteen ilmoitussivujen 
määrä oli 485 sivua, lisäystä 207 sivua eli 74 %. 
Lähimarkkinat-liite ei vastannut riittävässä 
määrin kuluttajien tarpeita, ja sen julkaiseminen 
lopetettiin kertomusvuoden päättyessä.

Sanomalehtien yhteisjakelujärjestelmää ke
hitettiin tuntuvasti. Painopistealue oli Uudella
maalla, jossa valtakunnallisessa Sava-yhteisjake- 
lusuunnitelmassa Helsingin Sanomain hoitoon 
tarkoitettu lehtien yhteinen varhaisjakelu toteu
tettiin lähes kokonaan.

Helsingin Sanomain kokonaissivumäärä oli 
20.334, edellisenä vuonna 19.934 sivua. Ennä
tyksellistä, 112-sivuista lehteä julkaistiin kaik-
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Helsingin Sanomain keskimääräinen levikki 
vuosina 1976-85

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

sunnuntaisin □

300.000
1976 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Helsingin Sanomain ilmoitusvolyymi 
vuosina 1976-85

60.000 m ---------------------------------------

50.000 m --------------------------------

40.000 m ----------------------

30.000 m ----

20.000 m ----

10.000 m  .1 . 1 . 1 , I l  I ,
1976 77 78 79 80 81 82 83 84 85

llta=Sanomien keskimääräinen levikki 
vuosina 1976-85

viikonvaihde □

250.000  

200.000
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kiaan 11 kertaa. Kun Helsingin Sanomat ilmes
tyi kertomusvuoden aikana 354 kertaa, oli keski
määräinen sivuluku 57,5.

Helsingin Sanomain hinta oli 1. 7. 1985 al
kaen kestotilauksena 554 mk ja määräaikaisti- 
lauksena 576 mk. Kestotilauksen hinta nousi 
6,9% ja määräaikaistilauksen 7,1% edellisen 
vuoden vastaavasta ajankohdasta. Irtonumero- 
hinta pysyi entisenä eli oli arkisin 4,00 mk ja 
sunnuntaisin 5,00 mk.

Jo vuonna 1984 toteutettiin Ilta=Sanomien 
organisaatiossa, lehden sisällössä sekä tuotanto
tekniikassa muutoksia. Myös lehden valmistu
mista aikaistettiin. Muutokset osoittautuivat oi
keiksi: kertomusvuosi oli Ilta=Sanomien histo
rian menestysvuosi. Lehden levikki nousi enem
män kuin minkään muun Suomessa ilmestyvän 
sanomalehden ja saavutti vuonna 1985 184.151 
kpheen keskimäärän. Kahden viimeisen vuoden 
aikana on Ilta= Sanomat lisännyt levikkiään lä
hes 30 %, josta kertomusvuoden lisäys oli 19.861 
kpl eli 12%. Myös pääkaupunkiseudulla, jossa 
kilpailu on kovinta, Ilta=Sanomat menestyi hy
vin.

Toimituksen uudelleenorganisoinnilla sekä 
sisällön uudistamisella ja laajentamisella pyrit
tiin entistä parempaan ja kiinnostavampaan leh
teen. Arkilehden uutistarjontaa tehostettiin ja 
lehden sisältöä sekä ulkoasua uusittiin.

Ilta= Sanomien painoksesta noin kolmasosa 
lennätetään eri puolille maata. Tehostetun jake
lun johdosta on myyntipisteitä vuoden 1985 ku
luessa tullut lisää lähes 2.000, ja niiden määrä oh 
vuoden lopussa yli 6.600.

Ilmoitustilan kysyntä pysyi hyvänä. Ilmoi
tusten määrä kasvoi edellisestä vuodesta 9 %. 
Lehdessä julkaistiin 4.247 palstametriä ilmoi
tuksia. Kahden viimeksi kuluneen vuoden kasvu 
on yhteensä 32 %. Ilta=Sanomien irtonumero-
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hinnat olivat 2. 5. 1985 alkaen arkisin 3,00 mk ja 
viikonloppuisin 4,00 mk.

Sanomala-myynnin tehtävänä on markkinoi
da Sanomalan sanomalehtipainon vapaata pai
natus- ja postituskapasiteettia. Kertomusvuonna 
painettiin asiakkaille 9 säännöllisesti ilmestyvää 
lehteä: Hevosurheilu, Insinööriuutiset, Lands
bygdens Folk, Luonnonsuojeluväki, Maaseudun 
Tulevaisuus, Reuma, Tietoviikko, Uudenmaan 
työpaikat ja Veikkaus-Lotto.

Näiden lisäksi painettiin noin 40 suuripai- 
noksista sanomalehtimuotoista yksittäispaino- 
työtä.

Oy Lippupalvelu -  Biljettjänst Ab

Oy Lippupalvelu -  Biljettjänst Ab:ssa myytiin 
vuonna 1985 lippuja noin 5.500 yleisötilaisuu
teen. Myytyjen lippujen määrä kasvoi edellisestä 
vuodesta 22 %. Toimintavuoden aikana yhtiön 
toimintaa kehitettiin ja rationalisoitiin voimak
kaasti. Vuoden lopulla valmistui koekäyttöön 
uusi lipunmyyntijärjestelmä. Tilivuoden tulos oli 
positiivisesta kehityksestä huolimatta tappiolli
nen.

Sanomalehtiryhmän henkilöstö 
Sanomalehtiryhmässä työskenteli vakinaisessa 
ja määräaikaisessa työsuhteessa keskimäärin 
1.698 henkilöä, joista toimittajia oli 447, toimi
henkilöitä 600 ja työntekijöitä 651. Lehden jaka
jia oli 2.273. Oy Lippupalvelu -  Biljettjänst Ab:n 
henkilöstön määrä oli 15.

Lehtikuva Oy

Kertomusvuonna tapahtui kansainvälisillä kuva- 
palvelumarkkinoilla useita muutoksia. Yhtiön 
merkittävimmän ulkomaisen kuvatoimittajan, 
United Press Internationalin, kansainvälinen ku
vaverkosta siirtyi 1.1. 1985 uutistoimisto Reute
rin omistukseen. Samanaikaisesti AFP Interna
tional aloitti oman maailmanlaajuisen kuvatoi- 
mintansa.

Uutistapahtumat painottuivat kertomus
vuonna kansainvälisiin uutisiin. Yhtiön oma ku- 
vaustoiminta ulkomailla kattoi huomattavimmat

urheilu- ja uutistapahtumat, kuten hiihdon 
MM-kisat Seefeldissä ja presidentti Reaganin ja 
pääsihteeri Gorbatshovin tapaamisen Genevessä. 
Ulkomaisia kuvausprojekteja oli 32.

Kotimaassa kuvaustoiminnan merkittävim
mät kohteet olivat ohjusetsinnät Inarin järvellä 
ja ETYKin 10-vuotisjuhlallisuudet Helsingissä.

Lehtikuva Oy:n kiinteä, ympärivuorokauti
nen televerkosto laajeni ulottuen vuoden 1985 lo
pulla 15 paikkakunnalle.

Lehtikuva Oy:n palveluksessa työskenteli 
keskimäärin 82 henkilöä. Tulos oli sekä ennakoi
tua että edellisvuotta alhaisempi. Tasoltaan se 
oli edelleenkin hyvä.

S an om ap rin t
Yksikön kehittämistä itsenäisesti toimivaksi jul
kaisu- ja kaupallista kirjapainotoimintaa harjoit
tavaksi toimintaryhmäksi jatkettiin. Sanoma- 
printin johdon, yritysjulkaisujen, aikakauslehtien 
toimitusten, levikkimarkkinoinnin ja ilmoitus- 
myynnin muutto yhteisiin tiloihin osoittautui hy
väksi ratkaisuksi. Ryhmän hallintoa kehitettiin 
luomalla edellytykset itsenäisesti hoidetulle sisäi
selle laskennalle ja henkilöstöhallinnolle.

Aikakauslehdistölle ja etenkin yleisaikakaus- 
lehdistölle vuosi 1985 oli ongelmallinen. Ilmoi
tusmyynnin volyymi aleni selvästi, ja myös levik- 
kikehitys kokonaisuutena oli laskeva. Ongelmien 
seuraukset näkyvät mm. laajaa huomiota saanei
na organisaatiomuutoksina sekä neljän kustan
tajan ilmoitusmyyntiyhteistyönä.

Alan yleisestä kehityksestä poiketen Sanoma 
Aikakauslehtien tulos oli myönteinen. Erityisen 
voimakasta oli ilmoitusmyynnin kasvu. Ilmoitus
sivujen myynti kasvoi edellisestä vuodesta 15 %. 
Myös irtonumeromyynnin 1,4 %:n määrän kas
vu poikkesi kokonaiskehityksestä. Lehtien mark- 
kinointipanostus mitoitettiin järkevän levikkike- 
hityksen aikaansaamiseksi suunnitelluissa koh
deryhmissä. Aikakauslehdistä et-lehti ja Tiede 
2000 lisäsivät levikkiään. Muiden aikakaus- ja 
lastenlehtien levikki pysyi muuttumattomana tai 
laski alalla yleisesti vallitsevan kehityksen mu
kaisesti.

Sanomaprint säilytti asemansa merkittävänä 
suomalaisena lastenlehtien julkaisijana. Vuosi
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1985 oli Lasten Omalle Kirjakerholle juhlavuosi: 
kerho täytti toukokuussa 10 vuotta. Kirjamyyn- 
nin rungon muodostivat edelleen Walt Disneyn 
sarjakuvakirjat.

Kertomusvuoden aikana julkaistiin kym
mentä yritysjulkaisua. Tuotevalikoimaan tuli 
kaksi uutta lehteä, ja kahden lehden ilmestymis- 
tiheys lisääntyi. Yritysten ja järjestöjen kiinnos
tus yritysjulkaisujen tuottamia kustannuspalve- 
luja kohtaan kasvoi merkittävästi.

Sanomaprint-ryhmään kuuluvan Tecnopress 
Oy:n tuotteista MikroBitti-lehden tilauskanta 
kasvoi 20.000:sta 30.000:een. Lehti vakiinnutti 
asemansa alan ykköslehtenä. MikroBitin aloitus- 
kustannukset rasittivat vielä Tecnopress Oy:n tu
losta, joka oli edelleen lievästi tappiollinen.

Sanomaprint-ryhmään kuuluvan Oy Lin
guaphone Ab:n toiminta oli tuotteiden osalta 
edellisten vuosien kaltaista. Muutokset tapahtui
vat hallinnossa ja toimitiloissa. Kiristyneen kil
pailun johdosta myynti jäi budjetoitua vähäi
semmäksi ja tulos ennakoitua huonommaksi. 
Toiminnan tulos pysyi kuitenkin tyydyttävänä.

Sanomaprintin henkilöstö 
Sanomaprintissä työskenteli vakinaisessa ja 
määräaikaisessa työsuhteessa keskimäärin 765 
henkilöä, joista toimittajia oli 72, toimihenkilöitä 
227 ja työntekijöitä 466.

Tecnopress Oy:n henkilöstön määrä oli 28 ja 
Oy Linguaphone Ab:n 9.

U u d e t V iestim et  
Startel

Sanoma Osakeyhtiön uusimman tulosyksikön, 
Startelin, varsinainen liiketoiminta muodostui 
lähinnä sähköisessä muodossa olevan yritysinfor- 
maation tuottamisesta ja markkinoinnista.

Ensimmäisen toimintavuoden taloudellinen 
tulos muodostui arvioitua paremmaksi. Liike
vaihto kasvoi noin 70 %. Tietokantojen pääte
käyttäjien lukumäärä lisääntyi yli 80 % ja oli 
vuoden päättyessä 232 yritystä.

Helsinki Televisio Oy:n käyttöön tulevan ti- 
laaja-tv-toiminnan valmistelu oli kertomusvuon
na Startelin mittavin kehitysprojekti. Vuoden 
1985 loppuun mennessä se saatettiin suurelta

osin tuotantovalmiuteen yhdessä HTV:n kanssa.
Maaliskuussa 1985 hankittiin ryhmän aloit

teesta yrityshakemistojen kustantamiseen eri
koistuneen Sininen Kirja Oy:n osake-enemmistö. 
Vuoden 1986 alusta uusi tytäryhtiö toimii orga
nisatorisesti osana Startel-ryhmää.

Kertomusvuoden aikana käynnistettiin usei
ta kehitysyhteistyöprojekteja, jotka tähtäävät 
uusien sähköisten yrityspalvelujen tuottamiseen.

Startelin henkilöstö 
Startelissa työskenteli vakinaisessa ja määräai
kaisessa työsuhteessa keskimäärin 29 henkilöä ja 
Sininen Kirja Oy:ssä 38.

Helsinki Televisio Oy
Lisääntyvä kiinnostus kaapelitelevisiota kohtaan 
merkitsi Helsinki Televisio Oy:lle edellisten vuo
sien tapaan merkittävää kasvua. Vuoden 1985 
aikana sopimuksen HTV:n verkkoon liittymises
tä allekirjoitti 261 taloyhtiötä, joissa on yhteensä 
12.842 asuntoa. HTV:n asennuskapasiteettia li
sättiin vuoden 1985 aikana. Verkkoon kytkettiin 
13.151 uutta asuntoa eli 34% enemmän kuin 
vuonna 1984. Vuoden lopussa oli verkkoon kyt
kettyinä kaikkiaan 107.579 taloutta Helsingissä, 
Espoossa ja Vantaalla.

HTV:n maksullisella Viihdekanavalla oli 
vuoden 1985 lopussa 24.433 tilaajataloutta, mi
kä on 22,7 % kaikista verkkoon kytketyistä ta
louksista. Määrä kasvoi vuoden aikana 2.919 ti
laajalla eli 13,6 %. Mainostuloilla rahoitetun 
Helsinki-kanavan kehitys oli ennakoitua parem
pi mainosajan volyymin kasvaessa 10,6 %.

Verkkoon liitettyjen talouksien lukumäärän, 
mainosajan volyymin ja Viihdekanavan tilaaja- 
määrän kasvusta johtuen HTV:n vertailukelpoi
nen liikevaihto kasvoi edelliseen tilikauteen ver
rattuna 30 %. Verkkotoiminnan tuntuvan laaje
nemisen aiheuttamasta kustannusten noususta 
huolimatta yhtiön taloudellinen tulos kehittyi 
edelleen myönteisesti.

U lk o m a a n  to im in ta
Ulkomaan toiminnan strategiaa on merkittävästi 
kehitetty vuoden 1985 aikana. Strategian tueksi

13



Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1985

on teetetty laajoja tutkimuksia ja selvityksiä. Ul
komaan toiminta on tulevaisuudessa merkittävä 
Sanoma-yhtymän kasvusuunta.

Sanoma, Inc. 
ja Crafton Graphic Company, Inc. 

Kiinteistötoimintaa harjoittavan Sanoma, Inc:in 
toiminta kehittyi myönteisesti ja kannattavuus 
oli selvästi ennakoitua parempi.

Crafton Graphic Company, Inc:lle kerto
musvuosi oli voimakas investointivuosi. Ylläpi
tääkseen laadullisesti johtavaa asemaa New  
Yorkissa yhtiö osti kolme uutta 6-väripainoko- 
netta, jotka toimitettiin kertomusvuoden aikana. 
Vanhojen koneiden poistaminen ja uusien konei
den asentaminen alensivat tuotantokapasiteettia, 
ja myynti sekä tuotanto jäivät odotettua alhai
semmiksi. Tulos olikin selvästi budjetoitua hei
kompi ja lievästi tappiollinen.

S a n o m a  O sak eyh tiön  
h en k ilöstö

Sanoma Osakeyhtiössä oli vakinaisessa ja mää
räaikaisessa työsuhteessa keskimäärin 2.630 
henkilöä, jossa vähennystä edelliseen vuoteen 1 
henkilö. Sanomalehdenjakajia oli 2.273 ja asia
miehiä 2.293. Palkkakustannusten osuus yhtiön 
liikevaihdosta oli 34,4 %. Lisäksi eläkesäätiö 
maksoi eläkkeitä 10.148.634,73 mk. Yhtiön ty
täryhtiöiden palveluksessa oli keskimäärin 241 
henkilöä.

In vesto in n it
Sanoma Osakeyhtiön investoinnit olivat yhteen
sä 263,6 mmk. Tästä kiinteistöinvestoinnit olivat 
96,1 mmk, kone- ja kalustoinvestoinnit 132,3 
mmk, arvopaperit 32,3 mmk ja muut 2,9 mmk.

Sanomalehtien painotuotannon luotettavuus 
parani erityisesti uuden 10-yksikköisen Goss 
Metroliner -painokoneen käyttöönoton seurauk
sena. Edelleen vallitsevien kapasiteettivaikeuk- 
sien sekä kuljetus- ja jakeluteknisten syiden 
vuoksi päätettiin kuitenkin selvittää tekniset ja 
taloudelliset edellytykset satelliittipainon raken
tamiseksi Sisä-Suomeen. Rullien kuljettamiseksi 
paperivarastosta painokoneille hankittiin Tellus- 
Carrago -vihivaunujärjestelmä.

Sanomalassa suoritettu merkittävin inves
tointi oli Sanomaprintin uuden painotalon ra
kentaminen. Tuotanto uudessa, 15.000 m2 suu
ruisessa painotalossa käynnistyi marraskuussa. 
Painotoiminta aloitettiin kahdella aikakausleh- 
tiarkkeja painavalla M.A.N. Roland -rotaatiol
la. Jälkikäsittelylaitteisto hankittiin Muller- 
Martinilta.

Muista laite- ja koneinvestoinneista merkit
tävin oli sanomalehtiryhmän käyttöön hankittu 
toimitusjärjestelmä.

Kertomusvuoden aikana myytiin Pitäjän
mäellä sijaitsevat Valimotie 17-19, Valimotie 
1 l:n ja Hiomotie l:n kiinteistöt.

Vuoden lopulla ostettiin Keimolassa sijaitse
va 50 hehtaarin maa-alue.

Yhtiön Ludviginkadun kiinteistön sanee
rausta jatkettiin. Työt saataneen pääosiltaan val
miiksi vuonna 1986. Vuoden 1985 aikana aloi
tettiin myös Erottajankatu 9:n ja 11 :n saneeraus. 
Uudenmaankadun toimistotilat kunnostettiin 
Startelin ja Sininen Kirja Oy:n käyttöön.

Tuloksen m u o d o stu s
Sanoma Osakeyhtiön tulos oli hyvä ja myös 
reaalisesti edellisvuotta parempi. Merkittävim
mät tulosta parantaneet tekijät olivat kertomus
vuoden aikana Helsingin Sanomain ennätykselli
nen ilmoitusmyynti, Ilta=Sanomien nopea levi- 
kinkasvu ja aikakauslehtien edellisvuotta suu
rempi ilmoitusmyynti.

Sanoma Osakeyhtiön liikevaihto oli 1.235,5 
mmk, kasvua edellisestä vuodesta 13,0 %. Kus
tannukset kasvoivat lievästi liikevaihtoa hitaam
min. Käyttökatteen määrä oli kertomusvuonna 
219,4 mmk, kun se edellisenä vuonna oli 195,3 
mmk.

Elinkeinoverolain sallimat enimmäispoistot 
olivat lähes kaksinkertaiset edelliseen vuoteen 
verraten, ja investointien toteuttaminen pääasi
assa tulorahoituksella alensi korkotuottoja. N äi
den syiden vuoksi aleni tilinpäätöksen vuosivoitto 
ennen tilinpäätösvarauksia ja veroja 8,4 % edelli
sestä vuodesta. Kun tuloslaskelman poistot kor
vataan jälleenhankintahintaisilla laskennallisilla 
poistoilla ja vertailukelpoisilla eläkekustannuk- 
silla, oli vuosivoiton kasvu 18,2 %.
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Sanoma-yhtymän tuloslaskelma
1.1.-31.12. 1985

(1.000 mk)
Myyntituotot .........................................
Myynnin oikaisuerät

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

L iikevaihto.............................................
Muuttuvat kulut

Aineet ja  tarvikkeet ......................
Palkat ja palkkiot ...........................
Muut muuttuvat kulut ..................
Varaston m u u to s.............................

M yyntikate.............................................
Kiinteät kulut

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

K äy ttöka te .............................................
Poistot

Rakennuksista ja  rakennelmista . .
Koneista ja  ka lustosta ....................
Aineettomista oikeuksista .............
Muista pitkävaikutteisista menoista
Konsernin lisäpoistot......................

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

Korkotuotot ......................................
O sinkotuotot....................................
Muut rahoitustuotot ........................
Korkokulut ........................................
Muut vieraan pääoman kulut .........

Muut tuotot ja  kulut
T u o to t.................................................
Kulut ..................................................

Voitto ennen varauksia ja  v e ro ja ...........
Varausten muutokset

Varastovaraus, lisäy s .........................
Investointivaraus, lisäys....................
Muut varaukset, lisäys ....................

Välittömät v e r o t ......................................
-  Käyttörahastosta..................................
Vähemmistön osuus tytäryhtiöiden

tuloksesta ...........................................
Tilikauden voitto ....................................

1 .1 .-3 1 .1 2 .1 9 8 5 1 .1 .-3 1 .1 2 . 1984

-  9.609
-  45.413
-  22.518 

24.560
-  23.134

116.779

-  77.540

-  1.426

+ 360
mk 38.173

1.820.193 1.625.007

107.346
5.375

54.075
157.237
145.331 -  469.364

91.987
3.276

49.253
135.355
127.350 -  407.221

1.350.829 1.217.786

302.145
345.641
119.891
17.562 -  785.239

332.772 
321.364 

96.324 
-  36.324 -  714.136

565.590 503.650

122.491
23.963

186.322 -  332.776

110.984
19.680

153.831 -  284.495
232.814 219.155

17.613
104.428

583
5.316
2.342 -  130.282

20.875
75.858

853
5.593
2.531 -  105.710

102.532 113.445

26.834
2.824

85
-  29.681
-  1.605 1.543

37.436 
3.108 

143 
-  23.872 

465 + 16.350
100.989 129.795

18.067 
-  2.277 + 15.790

11.720 
-  2.524 + 9.196

451
93.777

1.659
26.418
24.232

138.991

-  95.887

-  2.186

- ____163
mk 40.755

15



Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1985

Sanoma-yhtymän tase
31.12.1985

V astaavaa

(1.000 mk) 31.12.1985 31.12.1984
Rahoitusomaisuus

Rahat ja pankkisaamiset .............................  77.426 36.861
Myyntisaamiset ...........................................  225.640 214.380
Lainasaamiset ...............................................  155.942 101.173
Ennakkomaksut ...........................................  3.084 1.916
Siirtosaamiset ...............................................  34.538 41.684
Muut rahoitusvarat   85.901 582.531 35.832 431.846

Vaihto-omaisuus
Aineet ja  tarvikkeet   62.101 80.609
Tavarat ja  keskeneräiset työt ....................... 14.915 77.016 12.947 93.556

Käyttöomaisuus ja  muut 
pitkävaikutteiset menot

Maa-alueet ....................................................  94.595 35.052
Rakennukset ja rakennelmat ....................... 182.976 111.468
Koneet ja  kalusto ......................................... 269.614 225.732
Muut aineelliset hyödykkeet ....................... 10.175 7.799
Osakkeet ja  osuudet ....................................  85.012 106.355
Aineettomat oikeudet ..................................  4.005 4.784
Pitkävaikutteiset menot yhtiöiden
taseista ........................................................... 23.784 670.161 21.389 512.579

Konsemiaktiiva ....................................................  8.657 7.307
Arvostuserät ........................................................  1.340 188

mk 1.339.705 mk 1.045.476
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V a sta ttavaa

(1.000 mk)
Vieras pääoma

Lyhytaikainen ..................
Ostovelat ....................
Ennakkomaksut .........
Siirtovelat ....................
Muut lyhytaikaiset velat

Pitkäaikainen ..................
Eläkelainat ..................
Muut pitkäaikaiset velat

Varaukset
Varastovaraus ..................
Investointivaraukset 
Muut varaukset .............

Vähemmistön osuus

Oma pääoma
Sidottu ...........
Vapaa ........... .
Tilikauden voitto

3 1 .1 2 .1 9 8 5

79.039
164.144
124.635
36.390 404.208

245.638
98.830 344.468

24.172
206.383
97.082 327.637

7.516

75.501
142.202
38.173 255.876

mk 1.339.705

3 1 .1 2 .1 9 8 4

94.112
163.111
106.249
26.037 389.509

215.051
56.224 271.275

14.562
160.971
74.502 250.035

3.103

15.601
75.198
40.755 131.554

mk 1.045.476
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Sanoma-yhtymän liitetiedot
31.12.1985

1. Yhtymään kuuluvat yhtiöt
Yhtymään kuuluvat emoyhtiö Sanoma Osakeyhtiö ja seuraavat toimivat tytäryhtiöt: 
Helsinki Televisio Oy, Lehtikuva Oy, Oy Linguaphone Ab, Oy Lippupalvelu -  Bil- 
jettjänst Ab, Sanoma, Inc. alakonserni, Simonpaino Oy, tilivuonna hankittu Sininen 
Kirja Oy ei-toimivine tytäryhtiöineen Suomalainen Yritystiedosta Oy ja Liiketieto -  
Business Information Oy, Tecnopress Oy, kiinteistöyhtiöt: Asunto-osakeyhtiö Ilkan- 
tie 13, Asunto-osakeyhtiö Laajavuorenkuja 3, Asunto-osakeyhtiö Paloheinäntie 7, 
Kiinteistöosakeyhtiö Paloaukio, Fastighets Ab Skillnadsgatan 9 sekä ei-toimivat Eri-
koislehdet Oy ja Kodin Kuvalehti -  Terve Lapsi Oy.

2. Oman pääoman muutokset 
Sidottu oma pääoma
1. 1. 1985           47.947.323,80
Perustetuille asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöille luovutettujen
kiinteistöjen luovutusvoittoa vastaava arvonkorotus ................ 26.015.723,79
Muuntoero ...................................................................................  1.538.110,00
31. 12. 1985   75.501.157,59
Vapaa oma pääoma
1. 1. 1985   83.606.877,54
Jaettu osinkoa ............................................................................... -  2.697.648,00
Annettu lahjoituksia ...................................................................  -  348.505,00
Käytetty veroihin ..........................................................................  -  23.134.829,72
Kiinteistöjen ja  osakkeiden luovutusvoitot .................................  81.299.593,30
Helsinki Televisio Oy:n liittymismaksut .....................................  8.781.785,25
Muuntoeron vähennys .................................................................  -  5.305.676,65

142.201.596,72
Tilikauden voitto ..........................................................................  38.173.177,30
31. 12. 1985   180.374.774,02

3. Velan vakuudeksi annetut arvopaperit ja  saamisoikeudet . . . .  18.466.330,33
Velan vakuudeksi annetut kiinnevelkakirjat .............................  127.000.000,00
Takaukset ...................................................................................... 2.517.92538

4. Käyttöomaisuuden verotusarvot
Maa-alueet ...............................................................................  29.908.401,00
Rakennukset ja  rakennelmat ..................................................  93.474.043,00
Osakkeet ja osuudet ...............................................................  92.949.595,00

5. Eläkesäätiön vastuuvajaus ..........................................................  25.534.409,17
6. Yhtymän osakkeet käyvät ilmi emoyhtiön liitetiedoista. Osakkeiden kirjanpito-arvo 

on 85,0 mmk, johon sisältyy emoyhtiön osakkeiden lisäksi tytäryhtiöiden omistamia 
puhelin- ja huoneisto-osakkeita 3,2 mmk
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Sanoma Osakeyhtiön tuloslaskelma
1.1.-31.12. 1985

(1.000 mk)
Myyntituotot 
Myynnin oikaisuerät

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

Liikevaihto (1) ......................................
Muuttuvat kulut

Aineet ja  tarvikkeet ......................
Palkat ja  palkkiot (2) ...................
Muut muuttuvat kulut ..................
Varaston m u u to s.............................

M yyntikate.............................................
Kiinteät kulut

Palkat ja palkkiot (2) ...................
Vuokrat ...........................................
Muut kiinteät kulut .......................

Käyttökate (3) ......................................
Poistot (4)

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

Liikevoitto

Rahoitustuotot ja  -kulut
Korkotuotot ( 5 ) ................................
Osinkotuotot....................................
Osinkotuotot tytäryhtiöiltä ...........
Muut rahoitustuotot ......................
K orkokulut......................................
Muut vieraan pääoman kulut . . . .

M uut tuotot ja  kulut
Tuotot (6) ........................................
Kulut ...............................................

Voitto ennen varauksia ja v e ro ja .........
Varausten muutos

Varastovaraus, lisäy s........................
Investointivaraus, lisäys..................
Muut varaukset, lisäys ..................

Välittömät v e ro t ......................................
— Käyttörahastosta..................................
Tilikauden voitto ....................................

1. 1.-31. 12. 1985
1.672.885

1. 1.-31. 12. 1984
1.479.200

105.799
4.938

50.960
157.224
106.804
11.662 -  437.387

91.077 
3.030

46.386
135.339
98.711
11.077 -  385.620

1.235.498 1.093.580

265.512 
316.248 
120.271 

+ 16.837 -  718.868

290.633 
291.546 

97.004 
-  36.262 -  642.921

516.630 450.659

108.999
23.522

164.741 -  297.262

99.880
17.405

138.041 -  255.326
219.368 195.333

14.086
96.548

521
3.335 -  114.490

20.173
67.299

818
3.118 -  91.408

104.878 103.925

28.662
2.824
1.200
1.966

-  27.093
-  1.593 + 5.966

40.226
3.108

200
124

-  22.336
-  461 + 20.861

110.844 124.786

14.017 
-  292 + 13.725

7.120 
-  132 + 6.988

124.569 131.774

-  10.099
-  45.300
-  23.829 -  79.228

-  92.000
-  92.000

23.112 
-  23.112

23.161 
-  23.161

mk 45.341 mk 39.774

Suluissa olevat numerot viittaavat kohtaan ”Lisätietoja tuloslaskelmasta ja  taseesta vuodelta 1985” sivulla 26.
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Sanoma Osakeyhtiön tase
31.12.1985

V astaavaa

(1.000 mk) 3 1 .1 2 .1 9 8 5
Rahoitusomaisuus

Rahat ja  pankkisaamiset.................... .........  66.306 34.651
Myyntisaamiset .................................. .........  189.690 185.949
Lainasaamiset ( 7 ) ................................ .........  170.380 122.103
Ennakkomaksut .................................. .........  2.030 1.655
Siirtosaam iset...................................... .........  31.412 40.515
Muut rahoitusvarat............................. .........  77.518 537.336 31.598

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet ......................................  58.982 76.598
Valmiit tavarat ja  keskeneräiset t y ö t   8.630 67.612 7.851

Käyttöomaisuus ja  muut 
pitkävaikutteiset menot (8)

Maa-alueet ......................................................  57.023 24.851
Rakennukset ja  rakennelm at......................... 105.184 63.173
Koneet ja  kalusto ........................................... 230.102 192.761
Ennakkomaksut, koneet ................................ 1.635 8.570
Osakkeet ja  osuudet ......................................  81.837 71.546
Osakkeet ja  osuudet, tytäryhtiöt ..................  145.414 107.179
Aineettomat oikeudet ....................................  3.432 4.547
Muut pitkävaikutteiset m e n o t  11.525 636.152 11.967

mk 1.241.100

3 1 .1 2 .1 9 8 4

416.471

84.449

484.594 
mk 985.514
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Vastattavaa

(1.000 mk) 31.12.1985 31.12. 1984
Vieras pääoma 

Lyhytaikainen
O stovelat.................................................... 66.799 82.499
Ennakkomaksut ( 9 ) ........................................  156.169 161.073
Siirtovelat (10) ...............................................  116.824 97.628
Muut lyhytaikaiset v e la t .........................  27.068 366.860 33.072 374.272

Pitkäaikainen (11) .........................................
Eläkelainat ...............................................  240.294 210.663
Muut la in a t...............................................  46.578 286.872 18.794 229.457

Varaukset
V arastovaraus  23.664 13.565
Investointivaraukset   200.336 155.036
Muut varaukset (1 2 )   94.413 318.413 70.584 239.185

Oma pääoma 
Sidottu

Osakepääoma ........................................... 14.202 14.202
Arvonkorotusrahasto................................ 1.399 15.601 1.399 15.601

Vapaa
K äyttörahasto........................................... 198.916 79.713
Lahjoitusvaraus......................................... 7 5
Voitto edellisiltä vuosilta ......................... 9.090 7.507
Tilikauden v o itto   45.341 253.354 39.774 126.999

mk 1.241.100 mk 985.514
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Sanoma Osakeyhtiön liitetiedot
31.12.1985

1. Oman pääoman muutokset 
Käyttörahasto
1. 1. 1985 ...................................................................  79.712.890,66
Siirretty voittovaroista   + 35.000.000,00
Kiinteistöjen ja  osakkeiden luovutusvoitto ................ +107.315,317,09
Käytetty verojen maksuun   -  23.112.178,82
31. 12. 1985   198.916.028,93
Lahjoitusvaraus
1. 1. 1985 .................................................................... 5.000,00
Siirretty voittovaroista ...............................................  +350.000,00
Annettu lahjoituksina .................................................. -348.505,00
31. 12. 1985   6.495,00
Voittovarat
1. 1. 1985 .................................................................... 47.280.710,80
Käytetty osingonjakoon ...............................................  -  2.840.304,00
Siirretty käyttörahastoon   -  35.000.000,00
Siirretty lahjoitusvaraukseen ......................................  - 350.000,00

9.090.406,80
Tilikauden voitto ........................................................... 45.340.687,91
31. 12. 1985   54.431.094,71

2. Velan vakuudeksi annetut arvopaperit ....................  14.639,474,90
Velan vakuudeksi annetut kiinnevelkakirjat ...........  122.000,000,00
Konserniyhtiöiden velan vakuudeksi
annetut kiinnevelkakirjat .............................................  3.000.000,00
Takaukset ......................................................................  2.311.615,58
Takaukset konserniyhtiöiden puolesta ....................... 15.950.556,52
Vastuut konserniyhtiöiden puolesta ...........................  2.574.870,52

3. Saamiset tytäryhtiöiltä ...............................................  19.693.150,62
Velat tytäryhtiöille ......................................................  14.212.116,93

4. Käyttöomaisuuden verotusarvot ...............................
Maa-alueet .................................................................... 22.030.227,00
Rakennukset .................................................................  78.295.770,00
Osakkeet ja osuudet .................................................... 90.678.109,23
Osakkeet ja  osuudet, tytäryhtiöt ...............................  82.563.220,00

5. Eläkesäätiön vastuuvajaus ........................................  25.164.770,80
6. Eläkesitoumuksista aiheutuva vastuu ....................... 1.366.400,00
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7. Sanoma Osakeyhtiön omistamat toisten yhtiöiden osakkeet 31. 12. 1985

Tytäryhtiöt kpl

muutos osuus 
edell. kaik. 

vuodesta osakk. % nimellisarvo kirjanpitoarvo

muutos
edellisestä

vuodesta
Fastighets Ab Skill- 
nadsgatan 9 .................. 2.678 + 2.578 100 267.800,00 58.395.130,00 24.999.130,00
As. Oy Ilkantie 13 . . . . 1.207 - 100 6.493.660,00 6.493.660,00 —

As. Oy Laajavuorenkuja 3 14.902 - 100 30.549.100,00 30.549.100,00 —

As. Oy Paloheinäntie 7 304 + 304 100 1.368,000,00 1.450.080,00 1.450.080,00
Erikoislehdet Oy
(ei toimintaa) ................ 100 100 5.000,00 5.000,00
Helsinki Televisio Oy 3.298 - 72.09 3.627.800,00 3.627.800,00 —

Kiinteistöosake
yhtiö Paloaukio ............. 578 + 578 100 722.500,00 764.650,00 764.650,00
Kodin Kuvalehti
-  Terve Lapsi Oy
(ei toimintaa) ................ 10 100 100,00 100,00
Lehtikuva Oy ................ 75.000 100 750.000,00 1.025.400,45 _
Oy Lippupalvelu- 
Biljettjänst Ab ............. 3.000 100 120.000,00 831.200,00
Oy Linguaphone Ab . . . 25.000 100 250.000,00 461.320,00 —
Sanoma, Inc....................... 300 + 100 300 USD 12.038.480,00 5.435.000,00
Simonpaino Oy .............. 1.000 - 100 1.000.000,00 20.493.782,50 —
Sininen Kiija Oy ......... 510 + 510 51 51.000,00 5.659.120,00 5.659.120,00
Tecnopress Oy .............. 708 - 100 354.000,00 3.619.233,94 -72.269,80
Tytäryhtiöt yht...................

Osakkuusyhtiöt: 
Enso-Gutzeit Oy ........... 18.157 + 5.190 0,02 181.570,00

145.414.056,89

137.809,34 25.230,20
Finnair Oy .................... 277.531 + 200 1,15 1.387.655,00 1.278.660,21 2.850,40
Helsingin Teiset Oy 50 - 33,34 500.000,00 600.000,00 —
Kansallis-Osake-Pankki 18.802 + 2.686 0,02 376.040,00 380.329,03 _
Oy Kaukas Ab .............. 19.851 + 15.771 1,16 1.985.100,00 7.523.181,34 6.591.522,78
Kymi-Strömberg Oy . . . 93.466 + 31.156 0,84 4.673.300,00 5.912.044,13 874.753,65
Metsäliiton Teollisuus Oy 21.120 - 0,26 1.056.000,00 1.054.485,30 —
Oy Nokia Ab ................ 55.130 + 32.010 0,79 5.513.000,00 17.541.563,13 10.558.539,51
Nordic Investors Limited 100 - 20,00 USD 10,000 5.630.750,00 _
Oy Radio Ykkönen 
-  Radio Ettan Ab ......... 10 + 10 14,28 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Rauma-Repola Oy . . . . 21.934 + 6.268 0,02 219.340,00 285.174,70 45.395,75
Rautakirja Oy .............. 60.519 + 40.496 16,81 15.129.750,00 2.161.510,12 518.855,00
Spontel Oy .................... 200.000 -200.000 5,00 10.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00
Oy Ekokem Ab ........... 60 - 0,71 120.000,00 120.000,00 _
Oy Suomen Yhdys
pankki Ab .................... 31.123 _ 0,02 311.123,00 398.987,28
Muut .............................
Osakkuusyhtiöt yhteensä 
Huoneisto-osakkeet 
Kaikki yhteensä mk

1.396.898,64
54.521.393,22
27.315.359,95

227.250.810,06

20.686,44

1.552.744,50
48.526.288,43
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Sanoma-yhtymän ja Sanoma Osake
yhtiön rahoituslaskelmat 

1983-1985

Sanoma-yhtymä Sanoma Osakeyhtiö
Varojen lähteet (Mmk) 1985
Tulorahoitus

K äy ttö k a te ...............................................  240,3
Rahoitustuotot ja-kulut .........................  -  1,5
Muu tulorahoitus (netto).........................  10,3
Käyttöomaisuuden luovutustuotot  116,0
-  V erot  -  24,6

Pääomarahoitus
Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys . .  71,0
Liittymismaksut
Helsinki Televisio Oy .............................  12,2
Vähemmistöosuuden lisäys .............................  -
M uuntoero ........................................................   ~

Yhteensä ( A ) .................................................. 423,7

Varojen käyttö
Voitonjako

O singot......................................................  2,7
Muu voitonjako ......................................  0,3

Siirto eläkesäätiölle......................................... 7,5
Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestoinnit....................  281,3
Tytäryhtiöosakkeiden h an k in ta ...............  5,6

Arvostuserien lisäys ......................................  L2
Vähemmistöosuuden vähennys....................  0,1
Pääoman palautukset

Pitkäaikaisen vieraan pääoman
vähennys............................................................. ~
M uuntoero ................................................ 3,4

Yhteensä (B) .................................................. 302,1

Liikepääoman muutos
Rahoitusomaisuuden
lisäys + /vähennys-.........................................  148,4
Vaihto-omaisuuden
lisäys -(-/vähennys-...........................................  _  18,2
Lyhytaikaisen vieraan pääoman
lisäys -/vähennys + ....................................  ~  8,6
Yhteensä (A -B ) .............................................  121,6

1984 1983 1985 1984 1983

218,8 
16,6 
9,2 
3,4 

-  26,4

187,0 
17,8 
2,6 
0,2 

-  17,3

226,7 
6,0 
8,2 

110,4 
-  23,1

195,3 
20,9 

7,0 
3,4 

-  23,2

168,7 
21,7 

1,6 
0,2 

-  13,6

32,2 - 59,0 26,8 15,2

0,2
1,8

0,3
1,7

- - « fj

255,8 192,3 387,2 230,2 193,8

2,4
0,2

2,4
0,2
0,1

2,8
0,4
7,3

2,5
0,2

2,5
0,2

302,2
3,7

216,3 263,6 281,7 206,9

- 20,2 - -

308,5 239,2 274,1 284,4 209,6

-  49,2 + 100,7 + 120,9 -  49,7 + 95,6

+ 36,8 -  33,0 -  16,8 + 36,3 -  35,4

-  40,3 -  114,6 + 9,0 -  40,8 -  76,0
-  52,7 -  46,9 113,1 -  54,2 -  15,8
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Rahoitus ja omaisuusrakenteen kehitys
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Lisätietoja Sanoma Osakeyhtiön 
tuloslaskelmasta ja taseesta 

vuodelta 1985

________________Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1985_______________

Tuloslaskelma
1. Liikevaihto on kasvanut 13,0 % edellisestä vuodesta. Jos vuoden 1984 lii

kevaihto m uunnetaan vuoden 1985 rahan  arvoksi, on reaalikasvu 7,6 %. 
Voimakkaimmin liikevaihdon reaalikasvua kasvattivat Helsingin Sano
main ilmoitusmyynti ja  llta= S anom ien  irtonum erotuotot.

2. Palkat ovat nousseet 8,6 %. Palkkoihin sisältyvät lom a- ja  sairausajan  
palkat ovat 24,3 % työssäoloajan palkoista.

3. K äyttökatteen suhde liikevaihdosta, kun vertailuvuosien käy ttökustan
nuksia on korjattu vertailukelpoisiksi eläkerasitteen kattam isesta a iheu tu 
neilla menoilla, oli vuonna 1985 18,3 %, kun se edellisenä vuotena oli 
16,8% .

4. Poistot ovat EVL-m aksim ipoistot.
5. Korkotuotot ovat vähentyneet 11,5 m m k, m ikä on seurausta m arkkinako

ron laskusta ja  investointien rahoituksen supistam asta likviditeetistä.
6. M uihin tuottoihin sisältyy vuokratuloja 8,4 mmk.

Tase
7. Lainasaam isista on 17,1 m m k ty täryhtiö iltä  ja  loput ulkopuolisilta.
8. K äyttöom aisuusinvestoinnit olivat 263,6 m m k.
9. Ennakkom aksut taseen vastattavissa ovat vastuu tilatuista, to im ittam at- 

tom ista lehdistä, jo ista on m aksu saatu  ta i lasku lähetetty.
10. Siirtovelkojen suurim m at erä t ovat vuosilom avelat 59,5 ja  palkat 6,2 

mm k, korkokulut 13,3 ja  tuo terahdit 6,6 m m k.
11. Pitkäaikaisista lainoista on 144,1 m m k eläkevakuutusm aksujen takaisin

lainausta ja  96,2 m m k lainaa yhtiön eläkesäätiöltä. T ytäryh tiö la inaa on
10,2 mmk.

12. M uut varaukset sisältävät toim inta- ja  luottotappiovaraukset.
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Hallitus ja tilintarkastajat
Aatos Erkko, puheenjohtaja........................................  toimikausi päättyy 1987
Väinö J. Nurmimaa, varapuheenjohtaja......................................................  1986
Aarne Castrén .................................................................................................  1988
Pentti J. K. K ouri............................................................................................  1986
Teo M ertanen...................................................................................................  1987
Jaakko Rauramo ............................................................................................. 1986
Patricia S eppälä ............................................................................................... 1988

Erovuorossa ovat jäsenet Pentti J. K. Kouri, Väinö J. Nurmimaa ja  Jaakko Rau
ramo.

Tilintarkastajina ovat toimineet kauppat.lis. Aimo Autio, KHT, ja  kauppat.maist. 
Antti Helenius, KHT, sekä varalla kauppat.maist. Johanna Perälä, KHT, ja 
kauppat.maist. Aunus Salmi, KHT.

Hallituksen ehdotus voittovarojen käytöstä
Tilikauden voitto on 45.340.687,91 mk. Edellisen vuoden voittovaroista on käytet
tävissä 9.090.406,80 mk. Näin ollen on yhtiökokouksen käytettävissä yhteensä
54.431.094,71 mk.

Hallitus ehdottaa, että em. varoista .............................  54.431.094,71 mk
-  jaetaan osinkona 6,00 mk osaketta kohden e l i   2.840.304,00 mk
-  siirretään käyttörahastoon........................................... 42.000.000,00 mk
-  siirretään lahjoitusvaraukseen hallituksen

päätettäväksi...............................................................  400.000,00 mk
- j a  jä ä n n ö s ......................................................................  9.190.790,71 mk
jätetään voitto- ja tappiotilille ja että hallitus oikeutetaan käyttämään vapaan 
oman pääoman varoja verojen maksuun vuoden 1986 aikana.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy edellä olevan ehdotuksen, tulevat yhtiön omat varat 
olemaan seuraavat:
O sakepääom a...................................................................  14.201.520,00 mk
Arvonkorotusrahasto........................................................  1.399.240,00 mk
K äyttörahasto.................................................................... 240.916.028,93 mk
Lahjoitusvaraus ...............................................................  406.495,00 mk
Käyttämättömät voittovarat   9.190.790,71 mk

Investointivarauksen määrä on 200.336.000,00 mk, varastovarauksen 
23.664,000,00 mk, luottotappiovarauksen 10.280.000,00 mk sekä toimintava
rauksen 84.133.000,00 mk.

Helsinki 21. 2. 1986

Aatos Erkko
Teo Mertanen Patricia Seppälä
Väinö J. Nurmimaa Aarne Castrén
Jaakko Rauramo Pentti J. K. Kouri
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Sanoma Osakeyhtiön maksamat 
palkat ja sosiaalikulut

________________ Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1985_______________

1985 1984
Työssäoloajalta henkilökunnalle m aksetut
palkat ja  palkkiot   326.872.788,95 303.582.316,60
S a ira u s-ja  äitiyslom apalkat ..............................  9.823.405,60 8.375.193,94
Yuosilomapalkat m.l. velan m uutos   73.285.763,15 65.577.735,22

Palkat ja  palkanluonteiset e rä t ....................  409.981.957,70 377.535.245,76

Työnantajan  sosiaaliturvam aksut ....................  29.052.335,90 23.057.775,94
T E L - ja  LEL-vakuutusm aksut .........................  54.260.061,00 40.087.815,55
M u u t lakisääteiset henkilösivukulut   7.406.545,15 6.493.045,30

Y hteensä ............................................................  90.718.942,05 69.638.636,79

V apaaehtoiset henkilösivukustannukset ..........  14.070.389,69 11.560.692,53
Siirto eläkesäätiölle ................................................ 7.312.000,00 -

Yhteensä ............................................................  21.382.389,69 11.560.692,53

Palkkiot henkilökuntaan kuulum attom ille . . .  16.350.348,52 14.101.226,63
K aikki yhteensä   538.433.637,96 472.835.801,71

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

Vuoden 1985 sum m iin sisältyy palkkoja ja  palkkioita hallituksen jäsenille ja  toi
m itusjohtajalle 2.151.265,10 mk.

Y htym än vuonna 1985 m aksam at palkat olivat 466.624.502,62 m k, jo ista  palkko
ja  ja  palkkioita hallituksen jäsenille ja  toim itusjohtajille 4.180.625,10 mk.
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Tilintarkastuskertomus

O lem m e tarkastaneet Sanom a O sakeyhtiön tilikauden 1985 kirjanpidon, 
tilinpäätöksen ja  konsernitilinpäätöksen sekä hallinnon hyvän tilin tarkas
tustavan edellyttäm ässä laajuudessa.

K H T-yhteisö Salm i, V irkkunen & H elenius K y on suorittanu t tili
kauden aikana ja tkuvaa  tarkastusta.

Emoyhtiö
Tilinpäätös on laadittu  voimassa olevien säännösten m ukaisesti. Tuloslas
kelm an m ukaan tilikauden voitto on 45.340.687,91 m arkkaa.

Puollam m e
tuloslaskelman ja  taseen vahvistam ista;
vastuuvapauden m yöntäm istä hallituksen jäsenille ja  toim itusjohta
jalle;
taseen mukaisen voiton käyttäm istä  hallituksen to im in takertom uk
sessaan esittäm ällä tavalla.

Konserni
Konsernitilinpäätös on laad ittu  voimassa olevien säännösten m ukaisesti. 
Konsernitaseen m ukainen vapaa om a pääom a on 180.375.000 m arkkaa.

Puollam m e
konsernituloslaskelman ja  konsernitaseen vahvistam ista.

Helsingissä 7. päivänä m aaliskuuta 1986

A im o A utio A n tti H elenius
K H T  K H T
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Sanoma-yhtymän lehdet ja tuotteet
A • • • • • •tanaan

Toimitus
Helsingin Sanom ain sisältö syntyy toim itukses
sa. Vakinaisia toim ittajia ja  valokuvaajia on yli 
260 Helsingin päätoim ituksessa, kotim aan tä r 
keimmissä kaupungeissa ja  m aailm an uutiskes- 
kuksissa Lehden sisällön yleislinjan m äärittäv ä t 
j a  sen toteuttam ista valvovat pääto im itta ja t, 
m u tta  yksittäiset päätökset tehdään  toim ituksen 
kaikilla tasoilla.

Keskustoimituksen vastuulla ovat lehden ko
konaisuutta koskevat päivittäiset ratkaisut: sivu
m äärästä  päättäm inen, palstatilojen jako lehden 
eri osastoille, pääuutissivun suunnittelu ja  kokoa
minen, valm istum isaikataulun valvonta sekä vii
m e hetken uutisten vaihto lehteen aam uyön tu n 
teina kesken painatuksen.

Kuvatoim itus vastaa lehden kuvien hankin
nasta  ja  käsittelystä. O m at lehtikuvaajat sekä 
Helsingin päätoim ituksessa e ttä  aluetoim ituksis
sa pitävät valokuvien tason korkeana. S isältöä 
havainnollistavat toim ituksen piirtäjien tu o tta 
m a t karta t ja  kaaviot.

Ulkomaisista uutiskuvista pääosa tulee kan
sainvälisiltä kuvatoim istoilta joko suoraan kuva- 
toim ituksen kuvansiirtolaitteisiin ta i Lehtikuva 
Oy:n kautta. Täm ä Sanom a O sakeyhtiön ty tä r
yhtiö hoitaa myös Helsingin Sanom ain kuvien 
laboratoriopalvelut, ja  sen kuva-arkisto täyden
tä ä  Helsingin Sanom ain om aa arkistoa.

Helsingin Sanomat

Helsingin Sanom at on Pohjoism aiden suurin aa 
mulehti. Sunnuntailevikissä ylittyi puolen m il
joonan kappaleen ra ja  vuonna 1984 ja  arkilevi- 
kissä 400.000 kappaleen ra ja  vuonna 1981. A r- 
kilevikki lähestyy nyt 430.000 kappaleen rajaa.

Helsingin Sanom at on valtakunnallinen leh
ti. Pääkaupunkiseudulla ja  koko U udenm aan  
läänissä se on ykköslehti, m uualla paikallisia leh
tiä  täydentävä toinen lehti.

Pääkaupunkiseudulla Helsingin Sanom ain 
levikkipeitto on arkisin 77 %, sunnuntaisin 84 %, 
U udellam aalla arkisin 66 %, sunnuntaisin 73 % 
ja  koko m aassa arkisin 24 %, sunnuntaisin 29 %. 
Siis joka neljänteen suom alaiseen kotiin tila taan  
Helsingin Sanom at. A hkerim pia Helsingin S a
nom ain lukijoita ovat espoolaiset, joiden keskuu
dessa levikkipeitto on arkisin 84 % ja  sunnuntai
sin 91 %.

Helsingin Sanom at on myös Suom en suurin 
yksittäinen mainosväline. Joka kym m enes Suo
messa m ainontaan käytetty  m arkka sijoitetaan 
Helsingin Sanom ain ilmoituksiin. Vuonna 1984 
Helsingin Sanom ain ilm oitusm äärä ylitti ensim 
mäisen kerran 50.000 palstam etriä, ja  vuonna 
1985 palstam etrien m äärä  oli yli 54.000.
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Helsingin Sanom ain toim itus on jak aan tu n u t 
aihealoittain osastoihin. O sastot vastaavat varsin 
itsenäisesti omien sivujensa aihevalinnasta, ai
neiston hankinnasta ja  käsittelystä, painotukses
ta  ja  suunnittelusta.

U utisosastoista laajin on kotim aanosasto, jo 
hon kuuluu lähes sata toim ittajaa, aam usta  aa 
m uyöhön jatkuvissa työvuoroissa kiertävistä 
yleisreporttereista eri alojen erikoistoim ittajiin. 
Poliittinen toim itus selostaa ja  analysoi valta
kunnallista päätöksentekoa eduskunnasta ja  hal
lituksesta aina työm arkkinaneuvottelujen ra tkai
suhetkiin. Pääkaupunkitoim itus seuraa Helsin
gin, Espoon, Vantaan, K auniaisten ja  lähikun
tien tapahtum ia ja  an taa  tiedot pääkaupunkiseu
dun asukkaiden eläm ään vaikuttavasta kunnalli
sesta päätöksenteosta ja  toim innasta. A luetoim i
tuksia on Suom en tärkeim m issä väestökeskuk- 
sissa yhteensä 15.

Ulkom aanosasto seuraa kansainvälisen poli
tiikan ja  ulkomaiden tapah tum ia  ja  ilmiöitä. 
O m at lähetetyt kirjeenvaihtajat toim ivat Tuk
holmassa, Moskovassa, W ashingtonissa, Bonnis
sa, Beirutissa, Genevessä, Lontoossa ja  Tokiossa. 
Osaston toim ittajia on jatkuvasti selostusm at- 
koilla m aailm an kriisipesäkkeissä ja  kansainväli
sen politiikan huipputapahtum issa. Tärkeim pien 
kansainvälisten uutistoimistojen -  R euterin , 
U PI:n, AP:n, DPA:n, N ew  Y ork Tim esin ja  Los 
Angeles T im esin /W ashington Postin sekä 
STT: n uutispalvelujen -  ta rjon ta  on tuoreeltaan 
käytettävissä ulkom aanuutisten raaka-aineeksi.

Taloustoimitus selostaa ja  selvittelee talous
eläm än tapahtum ia Suom essa ja  ulkomailla.

” Taloustiistai” -sivuille keskitetään kerran  vii
kossa osaston tu o ttam aa erityisaineistoa tap ah 
tum ien taustaksi.

U rheiluosasto on Helsingin Sanom issa laa
jim m illaan m aanantaisin  ja  suurten  kisatapahtu- 
mien aikaan. Osaston aihevalikoima on viime 
vuosina laajentunut kilpaurheilun huipputapah- 
tum ien selostuksista jokam iehen kuntoliikuntaan 
ja  urheilupolitiikkaan.

Kirjallisuuden, teatterin , kuvataiteen ja  m u
siikin tapahtum ia ja  ilm iöitä seuraa ja  arvostelee 
kulttuuriosasto, jonka sivuilla käy tetään  myös 
värikkäitä puheenvuoroja suom alaisessa ku lttuu
rikeskustelussa.

A jankohtaistoim itus täy ttää  eniten tekstipin- 
taa  norm aalin arkipäivän Helsingin Sanom ista. 
Se tuo ttaa  m onipuolista käyttö tietoa ja  viihteel
listä aineistoa lehden horisontti-, ruoka-, tiede-, 
nuoriso- ja  radio/tv-sivuille.

M ielipideaineisto ju lkaistaan  Helsingin S a
nomissa lähinnä pääkirjoitus- ja  mielipidesivuil
la. Pääkirjoitukset laatii pääto im itta jan  suorassa 
alaisuudessa toimiva artikkelitoim itus, ja  sam an 
sivun alakerta-artikkelit ovat pääosin ulkopuolis
ten  asiantuntijoiden käsialaa.

Mielipidesivulla saavat äänensä kuuluviin lu
kijat. T ähän osastoon tarkoite tu t kirjeet luetaan 
huolella, ja  valinnan jälkeen teksti tarvittaessa 
tiivistetään, jo tta  m ahdollisim m an m oni puheen
vuoro m ahtuisi m ukaan.

Helsingin Sanom ain sunnuntainum eron eri- 
tyissivusto an taa  taustaa  päivän puheenaiheille. 
Erillinen sunnuntaitoim itus sekä tu o ttaa  om ia
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ju ttu ja  e ttä  m uokkaa m uilta osastoilta ja  ulko
puolisilta avustajilta tulevia kirjoituksia. Sun- 
nuntaitoim ituksen harteilla on myös sunnuntain 
lehden kokonaisuus, joten se lauantaisin  vastaa 
keskustoimituksen tehtävistä.

H S-kuukausiliite on tuonut Helsingin Sano
miin uuden ulottuvuuden arki- ja  sunnuntainu- 
m eroiden rinnalle. Vuoden 1986 alusta kaksi 
kertaa kuukaudessa ilmestyvän värikkään aika- 
kauslehtiasuisen liitteen toim itus on lehden osas
toista uusin. Se työskentelee itsenäisesti, omien 
aikataulujensa m ukaan, silti osana Helsingin S a
nomia.

Toimituksen työpäivä
Helsingin Sanom ain toim ituksen työpäivä alkaa 
aam ulla. A am upäivällä kokoontuu artikkelitoi- 
m itus vastaavan päätoim ittajan  ja  artikkelipää- 
toim ittajan  joh tam aan  kokoukseen, jossa pää te 
tään  seuraavan päivän lehden pääkirjoituksista. 
Sam anaikaisesti kokoontuvat uutisosastojen esi
m iehet uutispäätoim ittajan joh tam aan  uutisko- 
koukseen, jossa arvostellaan aam un lehti ja  esi
tellään osastojen työsuunnitelm at.

Puolen päivän jälkeen saapuvat seuraavan 
päivän lehden ilm oitustilatiedot keskustoim ituk
seen, jossa vuorossa oleva toim itussihteeri p ää t
tä ä  lehden sivum äärän ja  jak aa  tekstisivujen tilat 
osastojen täytettäviksi.

Illansuussa osastojen edustaja t kokoontuvat 
vielä toimituspäällikön johdolla tark istam aan  
uutistilanteen, ja  sen jälkeen lähtee sivunsuun- 
nittelu todenteolla käyntiin osastoilla. Ensim 
m äiset toimitussivut valm istuvat tekstinvalmis-

tusosastolla klo 18 aikoihin, ja  viimeinen uutissi
vu ensimmäiseen painokseen valm istuu klo 22.45 
mennessä.

Toimituksen työ kuitenkin ja tkuu  vielä. Joka 
yö lehti ehtii uudistua. Ensim m äinen ja  toinen 
painos sisältävät enem m än m aakunnallista ai
neistoa. Pääkaupunkiseudulla jae ttava  kolmas 
painos selostaa seikkaperäisem m in Suur-H elsin- 
gin alueen tapahtum ia, ja  m m . uutiset m yöhään 
päättyneistä valtuustojen kokouksista ehtivät 
alueen lukijoille. L isää painoksia tehdään  aina, 
kun myöhäiset uutiset pääkaupungista, koti
m aasta  tai m aailm alta antavat niihin aiheen.

Toimituksen uusi tekniikka
Helsingin Sanom ain Helsingin toim itus siirtyi 
tietokoneaikaan vuoden 1985 kuluessa. Ensim 
m äiset näyttöpäätteet otettiin käyttöön urheilu- 
toimituksessa ja  keskustoimituksessa jo  vuoden 
1984 olympiakisojen edellä, ja  osasto osastolta 
koko toimitus koulutettiin uusien työvälineiden 
käyttöön.

Toimittaja kirjoittaa ju ttunsa  näyttöpäätteen  
kuvaruudulle, m uokkaa tekstin julkaisukuntoon,

m ää rittää  ju tun  ulkoasun ja  lähettää  sen napin- 
painalluksella tekstinvalmistusosastoon tulostet
tavaksi.

Toimituksen tietokonejärjestelm ään otetaan 
vastaan myös STT:n ja  kansainvälisten uutistoi
mistojen palvelut, jo tka ovat kaikkien käyttäjien 
päätte iltä  nähtävissä sam alla hetkellä kun ne uu
tistoimistojen linjoilta saapuvat. M yös ulko
m aankirjeenvaihtajien m uistikirjoittim illaan lä
he ttäm ät tekstit siirtyvät puhelinlinjoilta toimi-

32



Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1985

tusjärjestelm ään valm iina kotitoimituksen 
m uokkaukseen ja  otsikointiin. Ensim m äiset koti
m aan  aluetoim itukset saivat om at näy ttöpäät- 
teensä vuoden 1985 lopulla.

Tiedon siirto toimituksesta 
painokoneisiin

O sa tekstistä syötetään tietokonejärjestelm ään 
latom on näyttöpäätteillä. Tietokone huolehtii 
tekstin m uuttam isesta sanom alehden palstoiksi, 
jo tk a  valolatomakone tulostaa otsikkoineen jopa 
2.300 rivin m inuuttinopeudella.

Kuvanvalmistuksen, ns. repron, elektronisel
la  laitteistolla kuvat suurennetaan ta i pienenne
tään , ra ja taan  ja  rasteroidaan kuvatoim ituksen 
ohjeiden m ukaan.

Valoladonnan tu o ttam at tekstipalstat ja  otsi
kot sekä repron valm istam at kuvat som m itellaan 
eli taitetaan lehden sivuiksi, jo tka  lähete tään  si- 
vunvalm istuksesta Helsingin keskustasta Ludvi- 
g inkadulta Sanom alan painotaloon 15 kilom et
rin päähän laservalotuksen ohjaam ina radioaal
toina.

Sanom alassa radiosignaali o te taan  vastaan 
peiliantennilla ja  m uutetaan  sivufaksimile-vas- 
taanottim essa takaisin laservaloksi, joka  sam aan 
tahtiin  pyyhkim ällä valottaa filmiä. Y hden sivun 
siirto kestää yhden m inuutin.

Filmi syötetään laitteeseen, joka m ittaa  sivun 
tarvitsem an painovärin m äärän . A rvot välittyvät 
tietokoneelle, joka ohjaa painokoneen värinan- 
nostelua. Sivunegatiivista valotetaan alum iini
nen painolevy, jo ita  syntyy parhaim m illaan 200 
kappaletta  tunnissa.

Painohallissa painolevyt k iinnitetään paino- 
sylintereille sitä m ukaa kuin niitä valm istuu. S a
nom alan painohallissa on kaksi painokonelinjaa, 
yhteensä seitsemän painokonetta ja  52 painoyk
sikköä. A rkilehtien tuotannossa käyte tään  yleen
sä neljää konetta, ja  tuotantonopeus on runsaat
130.000 kappaletta tunnissa.

A utom aattiset vihivaunut (eräänlaiset robo
tit)  siirtävät paperirullat varastosta koneille. Ro- 
taatiotyöntekijä tilaa oikean kokoisen rullan vihi- 
vaunuliikennettä ohjaavan tietokoneen painoyk
siköllä olevalla näppäim istöllä. Paperivarastoon 
m ahtuu  8.500 paperirullaa, noin 7 milj. kg. T ä
m ä vastaa Sanom alan koko tuotannon l!4 kuu
kauden paperintarvetta.

Lehden painatus ja postitus
Arkilehtien ensim m äisen painoksen painam inen 
alkaa klo 23.15, ja  aikataulun m ukaan  painam i
nen päättyy aam ulla ennen kolmea. Sunnuntain  
lehteä varten painam isaikaa on varattava enem 
m än. Painoksia tehdään  yleensä kolme, tarv it
taessa enem m änkin.

Painokoneelta tulevat lehtivirrat etenevät 
kuljettim ien siirtäm inä postitusvaiheeseen, jossa 
tapah tuu  kuljetusten ja  jakelun vaatim a niputus.

Sanom alan postitusosastoa pidetään yleisesti 
m aailm an nykyaikaisim pana sanom alehtiposti- 
tuksena. Se on täysin tietokoneohjattu -  ohjaus
ta  varten on 10 tietokonetta ja  noin 300 m ikro
prosessoria. M yös nippujen päälle tulevat oh
jaustiedot syntyvät tietokoneiden tu lostam ina 
postituksen käynnissä ollessa.
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Lehtien osoitteellinen postitus suoritetaan 
m erkitsem ällä nimi- ja  osoitetiedot suoraan leh
den m arginaaliin m ustesuihkutuksella. Tarvitse
m ansa tiedon postituksen tietokonejärjestelm ä 
saa Helsingin Sanom ain levikkijärjestelm ästä.

Lehden jakelu
Ensim m äiset lehtikuljetukset lähtevät Sanom a- 
lasta  puolenyön aikaan. L ähteviä kuljetuksia on 
joka  yö noin 80, ja  Helsingin Sanom ain omien 
lehdenkuljetusreittien vuorokautinen pituus on 
noin 10.000 kilometriä. O sa autoista tuo  paluu- 
rah tina paperirullia tehtailta.

Helsingin Sanom illa on lähes 2.300 om aa sa- 
nom alehdenjakajaa. Sanom alehtien ja  postin vä
lillä sovitun työnjaon m ukaisesti Helsingin Sano
m at suorittaa U udellam aalla myös m uiden sano
m alehtien varhaisjakelun. N iinpä Helsingin S a
nom ain suorittam an varhaisjakelun kokonais
m äärä  on päivittäin yh puoli m iljoonaa kappalet

ta . U udenm aan ulkopuolella vastaavasti H elsin
gin Sanom ain jakelua suorittavat postin lisäksi 
m uu t sanomalehdet. Kotim aan tilaajista  yli 
75 % saa Helsingin Sanom at varhaisjakeluissa. 
Postin hoitam an osoitteellisen jakelun m ää rä  on 
noin 60.000 kappaletta, kesäaikana enem m än.

Jakelunohjauskin on pitkälle autom atisoitu. 
T ilaajarekisteriin tuleva uusi tilaus hakeutuu au 
tom aattisesti oikean jakelutavan ja  -alueen oi
keaan jakelupiiriin. L ehdenjakaja saa tilauksen 
voim aantuloaam una lehtinippuunsa tarvittavan 
lisäkappaleen ja  ohjeen jakelun aloittam isesta. 
T ilastot päivittyvät autom aattisesti. U usi levikki- 
kappale tulee m ukaan sanom alehdenjakajien 
palldcalaskentaan jne.

Lehden markkinointi
Helsingin Sanom ain m arkkinointi jak aan tu u  le- 
vikkimarkkinointiin ja  ilm oitusm arkkinointiin.

Helsingin Sanom ain ilm oitusm arkkinointi 
toimii om assa talossaan K orkeavuorenkatu 
30:ssa, levikkimarkkinointi pääasiassa S anom a
laan valmistuneessa toim istotalossa M artin laak 
sossa. O sa levikkimarkkinoinnin tehtävistä on 
kuitenkin hajau tettu  yli kolmeenkym m eneen 
asiakaspalvelukonttoriin eri puolilla m aata . Le
vikkimarkkinoinnin toim inta m uodostuu toisaal
ta  tilausm yynnistä ja  irtonum erom yynnistä, ja  
to isaalta  elintärkeistä jakeluun ja  m uuhun tilaa
japalveluun liittyvistä palvelutehtävistä.

Levikinhoidon tukena on pitkälle kehitetty 
atk-järjestelm ä, jonka puitteissa työn kulku on 
autom atisoitu niin pitkälle kuin m ahdollista. T i
lausten ja  m uutosten käsittely tap ah tu u  näyttö
päätteillä, jo ita  on Sanom alassa sijaitsevan tilaa- 
japalveluyksikön lisäksi kaikissa asiakaspalvelu- 
konttoreissa. Järjestelm än ansiosta m arkkinoin- 
tijohdon käytössä on joka päivä täsm ällinen tieto 
levikkitilanteesta jokaisessa levikkipiirissä ja  jo 
kaisessa kunnassa.

Ilm oitusm arkkinointi on jae ttu  myyntiosas- 
toihin ja  myynnin tukiosastoihin. M yyntiosasto- 
j a  ovat vähittäiskaupan ilm oitusm yynti, m erkki- 
tavarailm oitusm yynti, luokiteltu ilm oitusm yynti, 
ulkom aan ilmoitusmyynti ja  kuukausiliitteen il
moitusmyynti. Tukiosastoja ovat ilmoitusliiken- 
ne, systeemi- ja  m ediatutkim usosastot. M yynti-
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osastot tekevät vuosittain yli 5.000 asiakaskäyn
tiä. Tarkoituksena on yhdessä ilm oittajan kanssa 
selvittää täm än  ongelm ia ja  tarpeita  ja  löytää 
niihin ratkaisuja Helsingin Sanom ain avulla. 
M ediatutkim usosaston teh tävänä on hankkia il- 
m oitusasiakkaiden käyttöön tietoa siitä, m iten 
Helsingin Sanom at toimii ilmoitusvälineenä, m i
ten se tavoittaa ilm oittajan kannalta  tä rkeä t 
kohderyhm ät ja  m iten yksittäinen ilm oitus H el
singin Sanomissa toimii.

Kuten levikkimarkkinoinnissa, ilmoitus- 
markkinoinnissakin toim inta ja  ru tiin it perustu
vat pitkälle kehitettyyn atk-järjestelm ään. P uhe
linpalvelussa työskentelee yli 30 ilm oitusm yyjää, 
jo tka  syöttävät asiakkaan sanelem an ilmoitus- 
tekstin suoraan ilm oitusjärjestelm ään. Tietokone 
rivittää ja  tavu ttaa  ilmoituksen, laskee sen koon 
j a  hinnan ja  an taa  niitä koskevat tiedot kuvaruu
dulle, josta ilm oitusm yyjä kertoo ne edelleen 
asiakkaalle. A siakkaan tarpeiden m ukaan  voi
daan  sopia myös toistojulkaisukerroista, joiden 
to teutum ista tietokone valvoo. P alvelutapahtu
m an jälkeen ilmoituksen tekstitiedot siirtyvät 
suoraan tekstinvalm istusjärjestelm ään. Asiakas- 
j a  hintatiedot siirtyvät ilm oitusjärjestelm än las- 
kutusosaan, ja  lehden painam inen ja  siinä ju l
kaistavaa ilm oitusta koskevan laskun tu lostam i
nen tapahtuvat sam anaikaisesti.

Suuren sanom alehden päivään sisältyy tu 
hansia ja  taas tuhansia työvaiheita. Lehti ei voi 
nukkua koskaan.

Ilta=Sanomat
Ilta= S anom at on tabloid-kokoinen irtonum ero

m yynnissä oleva uutislehti, joka on saatavissa 
aam upäivän kuluessa pääkaupunkiseudulla ja  
kaikissa tärkeim m issä taajam issa ym päri Suo
men. Lehden levikki nousi 1970-luvun puolivälis
sä 120 000 kpkeen tasoon, jolle se vakiintui yli 
viideksi vuodeksi. Vuonna 1981 alkoi uusi voi
m akas kasvun kausi, joka edelleen ja tkuu . T ä
hän  kasvuun on useita syitä. Lehden sisältöön ja  
laatuun on panostettu voim akkaasti mm. organi
soimalla toim ituksen joh to  ja  a jankäyttö  uudel
leen.

I l ta s a n o m ie n  toim itussisältö on selkeästi 
uutisvoittoinen. Lauantaisin  ilmestyvä viikon- 
vaihdenum ero poikkeaa arkilehdistä selvästi vä- 
rikkääm pänä ja  viihteellisempänä. Silti uutisten

merkitys on siinä oleellinen.
Sisällön ohella Ilta=S anom ien  menestykseen 

ovat vaikuttaneet m arkkinoinnin toim enpiteet, 
joissa keskeistä on ollut m yyntipisteiden m äärän  
lisääm inen ja  lehden saam inen m yyntiin päivit
tä in  m ahdollisim m an aikaisin. R iittävä valta
kunnallinen jakelunopeus saavutetaan lentokul
jetuksilla. N iinpä Ilta= S an o m at on kasvanut 
Suom en suurim m aksi irtonum eroina m yytäväksi 
lehdeksi, ja  sen m äärällinen osuus koko m aan 
kotim aisten sanom alehtien irtonum erom yynnis
tä  on noin 65 %.

Ilta= Sanom ien valm istus a lkaa varhain a a 
muyöllä, jolloin ensim m äiset to im itta ja t tulevat 
työhön. H eti kun lehden pääuutissisältö  on selvil
lä, levikkipäällikkö p ää ttää  lehden lopullisen pai
noksen sekä tilaa painosta m yyntijulisteet, jo ita
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jae taan  kaikkiin myyntipisteisiin. Ilta= S ano- 
mien toim itus ja  latom o sijaitsevat Helsingin 
keskustassa, josta valmiit sivut siirretään laserlu- 
kijan ja  digitaalisen sivunsiirtotekniikan avulla 
Sanom alaan painatusta varten. Siellä painatus 
tapah tuu  kolmella sanom alehtirotaatiolla 
120.000:n lehden tuntivauhdilla. Painosta tuleva 
lehtivirta niputetaan postitusosastolla jakelua 
varten.

Ilta= Sanom at on nopeasti kehittym ässä to 
della valtakunnalliseksi sanomalehdeksi.

Oy Lippupalvelu -  
Biljettjänst Ab

O y Lippupalvelu -  B iljettjänst Ab:n tuote on tie
tokoneistettu lipunmyynti. Lippujen välitys hoi
detaan käyttäen lähes kokonaan tietokoneistet
tu a  järjestelm ää, joka on ylivoimainen ns. käsi- 
lippujen myyntiin verrattuna. Järjeste lm än avul
la vältetään pääsylippujen painatus sekä saa
daan  päivittäin tiedot m yyntitilanteesta ja  tili
tyksestä. Lipunm yynnin lisäksi yhtiö an taa  jä r 
jestäjille apua tilaisuuksien m yynnin suunnitte
lussa, ajoituksessa ja  hinnoittelussa.

Keskustietokoneessa ajantasalla  olevan lip- 
puvaraston ansiosta jokainen asiakas saa par
h aa t jäljellä olevat paikat. A siakas voi myös va
ra ta  liput puhelimitse ja  noutaa ne jostakin Oy 
Lippupalvelu -  Biljettjänst Ab:n viidestä m yyn
tipisteestä.

Sanomaprint
Sanom aprint toimii itsenäisenä julkaisutoim in
taa  ja  kaupallista kirjapainotoim intaa harjo itta
vana toim intoryhm änä. Julkaisutoim innassa 
keskitytään aikakauslehtiin, yritysjulkaisuihin ja  
kirjoihin. N aistenlehtien rinnalle on kasvanut 
joukko erikoislehtiä, jo ita  Tecnopress Oy:n leh
det täydentävät. Sanom aprint on lastenlehtien ja  
-kirjojen suurin suom alainen kustantaja.

Lehdet
M e naiset -lehden kohdalla to teutettiin  joukko 
tarpeellisia uudistuksia, joiden seurauksena lehti

m uuttu i sekä sisällöltään e ttä  ulkoasultaan.
Lehden päätoim ittajaksi nim itettiin vuonna 

1984 U lla-M aija Paavilainen.
M e naisten sisältö painottui entistä  enem 

m än muotiin, ruokaan, kauneuteen ja  sisustuk
seen. Toteutustapa oli kuitenkin uusi, ja  se to teu 
tettiin julkaisem alla laajoja erikoisnum eroita, 
jo ista  mainittakoon erityisesti neljä m uotinum e- 
roa. N äm ä uudistukset ja  erikoisnum erot kas
vattivat lehden ilm oitusm yyntiä toim intavuoden 
aikana.

Levikkimyynnissä havaittiin uudistum isen 
vaikutukset lähinnä alan yleisestä laskusuunnas
ta  poikkeavana irtonum erom yynnin kasvuna.

Kodin Kuvalehti on täm än  päivän naiselle 
tehty  kodin hyötylehti, joka k iinnittää huom iota 
myös eläm änlaatuun.

Kodin Kuvalehden uudeksi päätoim ittajaksi 
nim itettiin helm ikuun alussa Ilta=S anom ien  uu- 
tispäällikkö Eija Ailasm aa. Lehden sisältöä ja  
ulkoasua uudistettiin tavoitteena suunnata  Ko-
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din Kuvalehteä entistä enem m än tavallisen ih
misen asioihin paneutuvaksi palveluhenkiseksi 
lehdeksi. U udistus näkyi voim akkaana irtonu
merom yynnin kasvuna.

Ensim m äinen uudistettu  lehti oli syyskuun 5. 
päivänä ilmestynyt num ero 17, jolloin myös leh
den ilmestymispäivä siirrettiin torstaihin tu o tan 
nollisten aikataulujen parantam iseksi.

Kodin Kuvalehti teki pienten lasten vanhem 
pien työajan lyhentäm iseen liittyvistä kysym yk
sistä lukijatutkim uksen, joka aikaansai mielipi
teiden vaihtoa myös päivälehdistössä.

Lehti osallistui 12. 7 .-11. 8. 1985 pidetyille 
Jyväskylän asuntomessuille om alla aravatalon 
sisustuksellaan.

Nuorisovuoden merkeissä teetettiin  tu tk im us 
nuorten eläm ästä erilaisissa nykyperheissä.

Suuri Käsityökerho  on joka kodin käsityö
lehti, joka opettaa ja  y lläpitää omin käsin teke
misen taitoa ottaen huomioon perheen pukeutu
miseen liittyvät tarpeet eri vuodenaikoina.

Suuri Käsityökerho oli toim intavuonnakin 
Suom en suurin käsityölehti.

Vuoden 1985 aikana nuorisom uodin ja  las
ten malliston osuus kasvoi. M yös m iesten ajan
kohtaista m allistoa oli m ukana aiem paa enem 
m än.

Lehden pääto im itta jana toim i P ia  Salo.
et-lehti on varttuneelle väelle suunnattu  eri

koislehti. Se on toim intavuonna edelleen m enes
tynyt hyvin ja  kasvattanut levikkiään.

Lehden sisältö painottui entiseen tapaan  te r
veydenhoitoon, eläkeasioihin, henkilöhaastatte- 
luihin, m atkailuun ja  harrastusto im intaan. Ker
tom usvuonna lehden uutena kohderyhm änä oli
vat eläkeikää lähestyvät lukijat.

Vuoden 1986 alussa lehden päätoim ittajaksi 
siirtyi Kodin Kuvalehden toim ituspäällikkö 
M arjukka Luomala.

Eläinmaailma  on erikoislehti luonnosta ja  
eläim istä kiinnostuneille.

Edellisenä vuonna alo itettua sisällön kehittä
m istä jatkettiin  toim intavuoden aikana. N äk y 
vimpiä erikoisalueita olivat liitteet Koiran te r
veysopas ja  Ratsuhevosia ja  -poneja.

Syyskuussa järjestetyn lukijakyselyn avulla 
selvitettiin lehden lukijaprofiilia ja  lukijan mieli
piteitä lehden sisällöstä.

E läinm aailm an pääto im itta jana sen perusta
m isesta lähtien toim inut Ilkka Koivisto siirtyi 
vuoden alusta lehdelle perustetun toim itusneu
voston puheenjohtajaksi. U udeksi pääto im itta
jaksi nim itettiin lehden toim ituspäällikkö Jyrki 
Leskinen.

Tiede 2000 on yleistajuinen kaikista tieteen
aloista kertova lehti, joka on tarkoite ttu  tieteen 
uusim m ista saavutuksista kiinnostuneille luki
joille.

Yhteistyössä Tieteen tiedotus r.y:n kanssa 
julkaistavan Tiede 2000 -lehden kustantam inen 
siirtyi Sanom aprintille 1 .1 . 1985.

Lehden sisältöä ja  ulkoasua kehitettiin ja  le
vikissä tapahtu i kasvua. Lokakuussa ilmestyi 
näytenum ero Tiede 2000:n sisarlehdestä Terveys 
2000:sta. Lehden julkaisijoina ovat Suom alainen 
L ääkäriseura Duodecim r.y. ja  Tieteen tiedotus 
r.y. Lehti ilmestyy vuonna 1986 neljä kertaa.

Terveys 2000  -lehden tavoitteena on jak aa  
tutkim uksiin perustuvaa tietoa terveydestä, sai
rauksista, sairauksien syistä, ennalta  ehkäisystä 
j a  hoidosta.

Kansa Taisteli -  miehet kertovat on sotavuo
sien tapahtum ien ja  tuntojen kuvaaja, joka  sisäl
tä ä  m ukana olleiden itse k irjoittam ia artikkeleita 
Suom en sodista.

A ku A nkka  on suosittu sarjakuvalehti lasten, 
nuorten ja  vähän varttuneem pienkin keskuudes
sa. Sarjakuvien lisäksi lehti sisältää lähes joka 
num erossa myös m uuta aineistoa: om an nurkan,
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palkintotehtäviä ta i lyhyitä ju ttu ja  eri aloilta. 
Vuoden 1985 suurkilpailuna oli Keräilykammio, 
jossa palkintoina arvottiin harrastelijoiden Dis- 
ney-kokoelmia.

Lehti oli m ukana nimikkokilpailujensa, val
takunnallisen A ku A nkka -pujottelun sekä nuor
ten SM -tenniskilpailujen järjestäm isessä.

Roope-setä  ilmestyy kerran kuukaudessa ja  
sisältää noin 100 sivua sarjakuvia. Lehden ai
neistoa monipuolistettiin vuoden aikana. Lehti 
sisälsi mm. ennen ju lkaisem atonta C arl Barksin 
aineistoa sekä Vanhan Visukintun päiväkirjan. 
Lukijoiden aktiivisuutta lisättiin askartelu tehtä- 
villä.

N alle Puh on perheen pienimpien satusarja- 
kuva. Peruslehden lisäksi N alle Puhin neljään 
num eroon sisältyi lehden aineistoa täydentävä 
liite. Joka numerossa oli askartelutehtäviä, kuu
desti palkintotehtävä ja  kerran piirustuskilpailu. 
Kesällä järjestettiin  lukijam atka Kolm årdenin 
eläin tarhaan Ruotsiin.

Liisa Ihmemaassa -lehti perustuu englanti
laisen Lewis Carollin klassisiin lastenkirjoihin. 
Sarjakuvien lisäksi lehti sisälsi Ihm em aan postin 
sekä erilaisia askartelutehtäviä.

Kirjat <
Lasten O m a K irjakerho on 2 8-vuotiaiden ty ttö 
jen  ja  poikien ikiom a kerho, joka kirjojen lisäksi 
ta rjoaa  jäsenille m onenlaista m uutakin  toim in
taa.

Vuoden aikana julkaistiin kahdeksan W alt 
Disney -aiheista kuukaudenkirjaa ja  neljä uu tta  
kotim aista lastenkirjaa. Disneyn Iloisessa Tieto-

lukemistossa julkaistiin neljä kirjaa.
Juhlavuoden kirjana kerho julkaisi edellisen 

kotimaisen kirjoituskilpailun parhaim m istosta 
kokoelman Satunuotta. Vuotta juhlisti myös 
nuorisokirjallisuuden valtionpalkinto K alevala- 
aiheisesta kerhon kuukaudenkirjasta K uinka Se
pontyttö vapautti taivaanvalot.

Kerhoon kuului 51.600 jäsentä. T äm ä m er
kitsee noin 10% :n peittoa kerhon pääkohderyh
m ästä.

Kerhokirjojen lisäksi kirjalinjalla julkaistiin 
vuoden aikana 54 nim ikettä, jo ista  40 oli uusia 
nim ikkeitä ja  14 uusintapainoksia.

K irjamyynnin rungon m uodostivat edelleen 
W alt Disney -sarjakuvakirjat. Jatkuvien nim ik
keiden lisäksi julkaistiin 3 uu tta  sarjakuva-albu
m ia sekä M ikronikkari-nim inen tietokoneopas. 
Vuoden uusi iso sarjakuvakirja oli A ku A nkan 
sompailut.

Disneyn tuotantoon kuulum attom ista kirjois
ta  m erkittävim m ät olivat Guinnessin Suuri E n
nätyskirja sekä Kaiken m aailm an keksinnöt. 
Edellisenä vuonna julkaistu Guinnessin Posti- 
m erkkikirja myytiin nopeasti loppuun, ja  jo  tou
kokuussa kirjasta ilmestyi uusintapainos.

Joulukuussa tehtiin sopimus taiteilija Pirkko 
Koskimiehen Pupu Tupuna -kirjojen julkaisuoi
keuksien siirtymisestä vuoden 1986 alusta Sano- 
maprintille.

Yritysjulkaisut
Sanom a Yritysjulkaisut julkaisee yhteistyössä 
yritysten ja  m uiden yhteisöjen kanssa lehtiä, jo i
den toim ittam isesta, painam isesta ja  ilm oitus
m yynnistä yritysjulkaisut vastaa.
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U usina tuotteina ilm estyivät toim intavuonna 
Läm m öllä ja  R iskienhallinta -nim iset julkaisut.

Yritysjulkaisujen to im intaa kasvatti kerto
musvuoden aikana Blue W ingsin ilmestymisker- 
tojen tihentym inen neljästä viiteen ja  edelleen 
vuonna 1986 kuuteen. M yös F u tarin  ilmestymis- 
tiheyttä päätettiin  lisätä kuudesta kahdeksaan 
vuonna 1986.

Vuoden aikana julkaistiin lisäksi seuraavia 
yritysjulkaisuja: D uty Free News, Finnfo, M ari
na, Pakataan, Tulosuunta ja  VR-Express.

Painopalvelut
Kaupallisen kirjapainotoim innan päätuo tte ita  
olivat suuripainoksiset lehdet, luettelot ja  suora
m arkkinoinnin erikoistuotteet. Suurissa kilpaile
vissa kirjapainoissa lisääntyi perustuotteita  val
m istava kapasiteetti voim akkaasti. Toisaalta laa
jem pien tuotepalveluyhdistelmien kysyntä kas- 
voi. Täm än johdosta Sanom apainon tuo tte ita  ke
hitettiin kokonaisvaltaisiksi lehti-, luettelo- ja  eri- 
koistuotepohjaisiksi viestintäjärjestelm iksi.

Toimintakauden aikana tuotettiin  uusi suun
nittelum alli suoram arkkinoinnin erikoistuotteita 
käyttäville asiakkaille sekä esiteltiin M uodon
m uutos-teem a lehti- ja  luettelotuotteiden kehit
tämiseksi. Teema palkittiin vuoden 1985 ilmoi- 
tuskilpailussa Hopeajyvällä.

Tecnopress Oy
Tecnopress O y julkaisee uudesta teknologiasta 
kertovia erikoisaikakauslehtiä.

Hifi-lehti tarjoaa  tietoa audio- ja  videolait

teista kaikille äänitteistä ja  alan tekniikasta kiin
nostuneille. Lehden sisältöä tarkistettiin , ja  sen 
levikki nousi toim intavuoden aikana.

M ikroBitti on konem erkeistä riippum aton 
kotitietokoneisiin keskittynyt lehti. Lehden koko
naislevikki kasvoi vuoden 1985 aikana.

Tietokone on tietojenkäsittelyalan am m atti
lehti. Lehden sisältö suunnattiin  entistä enem 
m än henkilökohtaisen tietokoneen eli PC :n käyt
täjille.

Prosessori on elektroniikan ja  autom aation 
am m attilaisille ja  alan harrastajille  suunnattu  
lehti, jonka sisältö koostuu elektroniikan kompo
nenteista, m ittauslaitteista, teollisuusautom aa
tiosta ja  teknisten sovellutusten tietokoneteknii
kasta.

Oy Linguaphone Ab
O y Linguaphone A b m arkkinoi kuluttajille yli 
30 kieltä, joista useista löytyy peruskurssin lisäk
si myös jatkokursseja. Lapsille on om a englannin 
kielen kurssi, Junior English

Y ritysten henkilöstölle ta rkoite ttu ja  m yyn
nin M inilab-tuotteita on saatavana seitsem ällä 
eri kielellä; sekä perus- e ttä  jatkokursseina. Kol
m e eri kielten kurssia on suunnattu  erityisesti lii
ke-eläm än sanaston hallintaan.

U usina tuotteina m arkkinoille tulivat niin 
kuluttaja- kuin yritysm yynnissäkin videokurssit, 
jo ita  on saatavissa englannin- ja  ranskankielisi
nä.
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Startel
Startelin  toim inta-alueena ovat tietoteollisuuden 
m arkkinat, joilla ryhm ä palvelee asiakkaitaan 
tuom alla ja  jakam alla  inform aatiota eri m enetel
m illä ylläpitäm istään tietojärjestelm istä.

Teiset

Telset-toiminnan päätuo tte ita  ovat liike-eläm än 
tieto tarpeita palvelevat yritystiedostot. Vanhin ja  
tilatuin tiedosto on Y ritysfaktat, joka sisältää 
avaintiedot 3.500 suurim m asta suom alaisesta 
yrityksestä. Tarjolla ovat mm. tilinpäätösluvut, 
omistussuhdetiedot, ty täryhtiö t ja  johto-organi
saation esittely.

Talous T änään -tiedosto on päivittäinen ta 
louseläm än uutis- ja  noteerauspalvelu, joka sisäl
tä ä  talousuutiset, pörssi- ja  valuuttakurssit no- 
teerauksineen ja  kehityssarjoineen sekä suhdan- 
nekatsaukset.

U utislinja perustuu Esm erk Oy:n uutisrefe- 
raattitietokantaan. T äm ä päivittäinen talousuu- 
tisseuranta kokoaa 1.000 suurin ta yritystäm m e 
ja  eri toimialoja koskevat uutiset tiiviiksi ka t
saukseksi. T ietokannasta voidaan tehdä hakuja  
vuoden 1984 alusta alkaen.

Lextel seuraa kaikkia vireillä olevia lainsää- 
däntähankkeita, jo tka toteutuessaan saattavat 
vaikuttaa yritysten toimintaolosuhteisiin. T ie
dostoa ylläpitää Lakimiesliiton K ustannus Oy.

Teiset on saatavana myös pelkkänä peruspal
veluna. Se käsittää uutisia, suhdannetietoja ja  
m uuta S tartelin ta i alitiedontuottajien ta rjo a

m aa palvelutietoa yrityksille.
S tartel julkaisee Teiset U utiset -lehteä, joka 

jae taan  asiakaslehtenä Telset-käyttäjille koko 
m aassa. Vuoden lopussa tehtiin kustannuspäätös 
lehden jatkam isesta U udet Viestim et -nim isenä 
sähköisen viestinnän am m attijulkaisuna.

Telset-tekniikalla to teutettu  K aapelisanom at 
-kuvaruutulehti välitettiin Helsinki Television 
tietokanavalla päivittäin klo 09-19 . Vuodenvaih
teessa Helsinki-kanavalle siirtynyt tekstipalvelu 
sisältää uutiset, urheilutuloksia, tv-ohjelm atiedot 
j a  kulttuurivinkit. Noin 100.000 katsojaa viikos
sa tavoittava K aapelisanom at rahoitetaan  m ai
nostuloilla.

Atk-järjestelmäpalvelut
S tarte l palvelee kaapelitelevisioyhtiöitä kaupal- 
lishallinnollisilla atk-sovellutuksilla, jo tka  lasku
tuksen ja  m arkkinoinnin tuen lisäksi m ahdollis
tavat mm. osoitteellisen tilaaja-tv-toim innan.

Yrityshakemistot
Startelin  liiketoim intaan sisältyvän tietokantojen 
kustantam isen tulosyksikkönä toim ii ty täryhtiö  
Sininen K irja Oy. Sen yritystietojen perushake- 
m isto on Sininen K irja, joka esittelee m aassam 
m e toimivat yritykset ja  toim ipaikat kunnittain  
sekä toim ialoittain ryhm iteltyinä.

K uum at L injat palvelee talouseläm än pika- 
hakem istona. Se ka ttaa  sam oin koko yritysken
tä n  sisältäen yhteystiedot ja  päätöksentekijöiden 
nimet. Suom en yritysten taseet ja  tau s ta t -hake
m isto tarjoaa taseet ja  tuloslaskelm at 3.500 suu
rim m asta yrityksestä. M uu ta  sisältöä ovat johto-
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organisaation esittely, om istuspohja ja  toim in
nan  jakaum a.

M istä M itäkin S aa  on tuote- ja  palveluhake
misto, jossa yritykset ovat ryhm iteltyinä tuote- ja  
palvelutarjontansa m ukaan. Viides hakem isto, 
Johtoporras, on henkilöm atrikkeli talouseläm än 
huippupäättäjistä. Se sisältää laajat taustatiedot 
toim innasta, harrastuksista ja  m uusta  taustasta.

Sininen K irja Oy:n liiketoim innan yhtenä 
m uotona on hakem istotietokannan hyödyntäm i
nen osoitemyynnissä. Blue Book -nim ellä tap ah 
tuva palvelu tarjoaa yritysosoitteita erilaisin poi- 
m intakriteerein.

Helsinki Televisio Oy
Peruspalvelu

H TV :n kaapeliverkko on sähköinen jakelujärjes
telm ä, joka välittää verkkoon liittyneille tv-kat- 
sojille vaihtoehtoisia ohjelm apalveluja. Vuoden 
1985 lopussa oli verkkoon kytketty kaikkiaan 
107.579 talou tta Helsingissä, Espoossa ja  Van
taalla.

Valtakunnallisten yleistelevisio-ohjelmien 
(T V  1 ja  TV  2) lisäksi verkossa välitettiin vuon
n a  1985 Tallinnan television ohjelm at, Sanom a 
O sakeyhtiön tekstikanava K aapelisanom at sekä 
Sky Channel -satelliittiohjelm aa 46 tun tia  vii
kossa. M aaliskuusta alkaen lähetettiin  M usic 
Box -satelliittiohjelm aa 33 tu n tia  viikossa. 
H TV :n om a ohjelmapalvelu koostui katselijoille 
m aksuttom asta H elsinki-kanavasta ja  m aksulli
sesta Viihdekanavasta. Televisio-ohjelmien lisäk
si välitettiin Yleisradion ularadio-ohjelm at sekä 
Helsingissä paikallisradioiden, R adio Ykkösen 
j a  Radio Cityn, ohjelm at.

Vuoden 1985 aikana sopimuksen H T V :n 
verkkoon liittym isestä allekirjoitti 261 taloyhtiö
tä , joissa on yhteensä 12.842 asuntoa. Verkkoon 
kytkettiin 13.151 aikaisem m in siihen liittynyttä 
u u tta  asuntoa, m ikä on noin 34 % edellisvuotta 
enem m än. U usia verkonrakennuskohteita olivat 
Helsingissä Pihlajam äki ja  Pihlajisto, V antaalla 
H akunila ja  M artinlaakso sekä Espoossa Souk
ka.

H TV :n om a ohjelm alehti, Kaapelivisio, il
m estyy 11 kertaa vuodessa ja  jae taan  peruspal
veluna jokaiseen H TV :n kaapeliverkkoon kyt
kettyyn talouteen.

Helsinki-kanava
H elsinki-kanava on H TV :n om a m ainostuloilla 
rahoitettu  tv-kanava, joka tavoittaa pääkaupun
kiseudulla yli 250.000 katsojaa. Helsinki-kana- 
valla esitetään ulkomaisia huippusarjoja, kuten 
am erikkalaiset M agnum  ja  Kojak sekä saksalai
nen Derrick. Kotimaisten elokuvien ohella n äm ä 
sarja t ovat erittäin  suosittuja. H elsinki-kanavalla 
oli vuonna 1985 lähetyksiä keskim äärin kuusi 
tun tia  viikossa. O hjelm at lähete tään  parhaana 
katseluaikana klo 21.00-22.00, jolloin Helsinki- 
kanavan osuus kaapeloidulla alueella nousee k a t
sojatutkim usten m ukaan noin kolmannekseen 
tv-katsojista.

Helsinki-kanava on myös avoin kaikille ulko
puolisille ohjelm atoim innan harjoittajille. N ä itä  
voivat olla yritykset, seurat, m uu t yhteisöt ja  yk
sityiset henkilöt, joille lähetysaikaa m yydään en- 
sivarausperiaatteen mukaisesti. Vuonna 1985 yli 
30 ohjelm atoim innan harjo itta jaa  käytti sään
nöllisesti H TV :n kaapeliverkkoa ohjelm iensa vä
littämiseen.

‘ r -  :
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Viihdekanava
Viihdekanava on H TV :n m aksullinen erikoiska
nava, joka on erikseen tilattava talouskohtaisesti. 
K atseluun tarvitaan lisälaite ns. ” M usta  R asia” . 
V iihdekanavan lähetykset aloitettiin vuonna
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1978 ensim m äisenä m aksu-tv-kanavana Euroo
passa.

Vuonna 1985 Viihdekanavalla esitettiin oh
je lm aa noin 36 tun tia  viikossa. O hjelm isto koos
tu i pääasiassa kokoillan elokuvista ja  televisio
sarjoista. Esimerkiksi syksyllä 1985 esitettiin 
Yhdysvalloissa m enestystä saavuttanut tv-sarja 
” Kohtalokas aavistus” sekä englantilaisen T h a 
mes Televisionin tuo ttam a sarja ” Kovan pinnan 
alla” .

Viihdekanavalla oli vuoden 1985 lopussa 
24.433 tilaajataloutta, m ikä on 22,7 % kaikista 
verkkoon k itkety istä  talouksista. K atsojakunta 
on uskollista, sillä yli 90 %:sti syy Viihdekanavan 
tilauksen peruuttam iseen on m uutto  H TV :n nä- 
kyvyysalueen ulkopuolelle. Tutkim usten m u
kaan Viihdekanavan tilaajat p itävät tä tä  erikois
kanavaa m ielenkiintoisimpana tv-kanavana.

HTV-video
HTV-video tarjoaa korkeatasoista tallentam is- 
j a  ohjelm atuotantopalvelua. T ärkeän toim inta- 
alueen m uodostavat tekniset palvelut kuten fil- 
m insiirto, kopiointi ja  standardim uunnokset.

HTV-videon toim inta sisältää myös sponso
roituja ohjelm atuotantoja ja  tallenteita, jolloin 
tasokkaiden ja  teknisesti hyvin to teu tettu jen  oh
jelm ien jakam iseen voidaan hyödyntää kaapeli
verkkoa. Esimerkiksi Pohjola-yhtiöt tallensi Val
m et Oy:n, Eka-yhtym än ja  O suuspankkien Kes
kuspankki Oy:n tukem ana Savonlinnan O oppe
rajuhlista kolmen tunnin ohjelm an Don C arlok
sesta sekä 1,5 tunnin ohjelm an oopperasta ” A i
no” , joista edellinen esitettiin H elsinki-kanaval- 
la.

HTV-video on tallen tanut myös asiakkaan 
kustan tam ana paikallista kiinnostusta h e rä ttä 
neitä urheilutapahtum ia kuten John M cE nroe -  
A nders Järryd  -tennisottelun ja  IB M  O pen -ten
nisturnauksen sekä m estaruussarjan koripallo- 
otteluita.

Lehtikuva Oy
Uutiskuvaryhmä

Lehtikuva O y kattaa  omien kuvaajien voimin 
m erkittävät kotimaiset uu tistapah tum at sekä

huom attavat kotim aata kiinnostavat ulkom aiset 
uu tistapahtum at, etenkin värikuvaukset.

Y htiö välittää om aa kuvatuotantoaan 30 ul
komaiselle kuvatoimistolle kolmessa m aanosas
sa.

Lehtikuva Oy on R euterin  kuvapalvelun 
edustaja Suomessa. Y htiö välittää  A F P  In terna
tionalin uutiskuvam ateriaalia ja  toim ii yhteis
työssä European Pressphoto U nionin ja  Photo  
Internationalin jäsentoim istojen kanssa ulkom ai
sen kuvam ateriaalin hankinnassa. Lehtikuva O y 
on yhteistyössä yli 60 eri puolella m aailm aa si
jaitsevan kuvatoimiston kanssa.

Koti- ja  ulkomainen uutiskuvam ateriaali vä
litetään kotimaisille sanom alehdille telefotoverk- 
koa pitkin. Lehtikuva Oy:llä on kiinteä, ym päri 
vuorokauden toimiva kuvayhteys 15 paikkakun
nalle norm aalin osa-aikaisen kuvansiirron lisäk
si.

Uutiskuvapalvelun ohella m erkittävän osan 
toim innasta m uodostavat asiakkaiden kuvausti-

laukset kotimaassa sekä erikoistilauksina teh tä 
v ä t kuvien hankinnat k au tta  m aailm an. Erikois
m ateriaalin , kuten arvokkaiden kuvareportaa
sien myynti on suunnattu  suurim m ille sanom a
lehdille sekä aikakaus- ja  erikoislehdille. M aa- 
seutuasiakkaille toim itetaan erikoispalveluja: ku
vitettuja ju ttupakette ja  viikonloppukäyttöön se
k ä  feature- ja  ikkunakuvapalveluja.

Lehtikuva O y myy myös kuvansiirtolaitteita. 
Y htiö edustaa Visorfax ja  U nifax kuvanvastaan- 
ottim ia Suomessa sekä ylläpitää laitteiden huol
totoim intaa.
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Studiotoiminta
Lehtikuva Oy:n alaisuudessa toim ivat studioku- 
vauksiin erikoistunut LK -Studio H elsingissä se
kä  AV-tuotantoon erikoistunut L K -Studio O u
lussa.

Helsingin LK -Studion erikoisalueena ovat 
muoti-, sisustus- ja  ruokakuvaukset erityisesti ai
kakauslehdistölle sekä luettelokuvaukset.

Toiminnan periaatteena on laaja-alainen pal
velu. Osaston palveluun kuuluu kuvausten koko
naissuunnittelu sekä kaikki kuvauksiin liittyvät 
järjestelytehtävät, kuten rekvisiitan hankin ta  ja  
mallien välitys.

Oulun LK -Studio on AV-tuotannossa keskit
tynyt erityisesti multivisio-ohjelmien tuo ttam i
seen. Toim inta-ajatuksena on tuo ttaa  korkeata
soisia AV-ohjelmia, jo tka  täy ttävä t asiakkaan 
viestintätarpeen sekä ilmaisullisesti e ttä  teknises
ti. Viimeisin ratkaisu on multivisio-ohjelma, jos
sa  on 360 asteen toteutuspinta.

Kuva-arkisto
Lehtikuva Oy:llä on m aan  laajin ja  monipuolisin 
kuva-arkisto, Kuvapaikka. A rkistossa on noin 
neljä m iljoonaa m ustavalkokuvaa ja  puoli m il
joonaa väridiaa. K uvapaikan asiakkaita ovat leh
distö, kustantam ot ja  m ainostoimistot.

Sanoma Osakeyhtiön 
henkilöstö

Sanom a Osakeyhtiön henkilökunnan lukum ää
rän  kehitys oli vuosina 1981-1985 seuraava:

Keskim ääräinen Jakajien
lukum äärä lukum äärä

1981 2.569 2.273
1982 2.562 2.234
1983 2.557 2.114
1984 2.631 2.349
1985 2.630 2.273

Kertomusvuoden aikana oli henkilöstön vaihtu- 
vuusprosentti 5,2.

Yhteistoiminta
N euvottelukunnissa kartoitettiin nykyiset yhteis
toim intaorganisaatiot ja  todettiin niiden k a tta 
van edustuksellisen yhteistoim innan tarpeet. 
T ärkeää on kuitenkin ollut esimiesten ja  alaisten 
välillä linjassa tapahtuva yhteistoim inta, jo ta  on 
m m . koulutuksen avulla edelleen kehitetty.

Työterveydenhuolto
Työterveyshuollon lisäksi to im intaan kuuluivat 
sairaanhoidon ja  terveydenhuollon palvelut.

Korkeavuorenkadulle valm istui uusi terveys
asem a. M uut terveysasem at sijaitsevat P itä jän 
m äellä ja  Sanom alassa.

Sairauspoissaolom äärä oli 3,2 % työajasta.

Koulutus
Keväällä 1985 aloitettiin Toim ittajakoulun 11. 
kurssi. Kouluun haki kaikkiaan 1.975 henkilöä, 
jo ista  esiharjoitteluun valittiin 24. Varsinaisen 
Toimittajakoulun kurssin aloitti 22 oppilasta
2. 9. 1985.

Vakinaisen henkilökunnan koulutusta suun
niteltiin kunkin tulosvastuullisen ryhm än kehit
täm istarpeiden m ukaisesti ryhm äkohtaisissa 
koulutustoimikunnissa ja  erilaisissa asian tuntija
ryhmissä. Koulutuksen to teutus hoidettiin sekä 
sisäisin e ttä  yhtiön ulkopuolisin kurssein.
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Eläkeläiset
Sanom a Osakeyhtiön eläkeläiset m uodostavat 
m erkittävän, yhtiön perinteitä ja  henkeä ylläpi
tävän joukon. H eidän toim intansa keskittyi edel

leen Sanom ain Senioreihin, joka kuluneen vuo
den aikana järjesti jäsenilleen runsaasti toim in
ta a  retkeilyn, m atkailun, kulttuuritilaisuuksien 
j a  viihteen muodossa.

Vuonna 1985 siirtyi eläkkeelle 90 sanom a- 
laista. Eläkeläisiä oli vuoden lopussa 1.024.

Ansiomerkit
Y htiö tä pitkään palvelleille työntekijöille jaettiin  
perinteiseen tapaan  K eskuskauppakam arin an 
siomerkit. Vuonna 1985 ansiom erkit jaettiin  
kahdessa tilaisuudessa 246 henkilölle, jo ista 61 
henkilöä oli palvellut yhtiö tä 30 vuotta tai 
kauem m in, pisim pään palvelleet 45 vuotta.

Sisäinen tiedotustoiminta
Sanom ia-tiedotuslehdellä pyritään  nopeaan tie
dottam iseen ja  se jae taan  pääsääntöisesti viikoit
ta in  työpaikalle. Lehti ilmestyi kertom usvuonna 
56 kertaa.

HESA -henkilöstölehti ilmestyi 8 kertaa. 
Lehti postitetaan jokaiselle vakituisessa työsuh
teessa olevalle ja  eläkeläiselle kotiin. Sanom ain 
Asiam ies ilmestyi 4 kertaa  ja  Sanom ia jakajil
lem m e 2 kertaa.

Harrastustoiminta
Sanom a Osakeyhtiö tuki vuonna 1985 henkilös
tön harrastustoim intaa Sanom ain Kerhon kau t
ta . Kerhossa toim i 31 jaosta. Kerho järjesti pe
rinteiset talvi- ja  kevätpäivät Jalassaaressa, syys
päivän Helsingin M essukeskuksessa sekä py
häinpäivän illanvieton. Tilaisuuksiin osallistui lu
kuisa joukko sanom alaisia perheineen.

Kuluneen vuoden aikana julistettiin  henkilö
kunnalle kerhon m erkin suunnittelukilpailu, jo 
hon osallistui kaikkiaan 29 m erkkiehdotusta. 
H enkilökunnan vapaa-ajanviettopaikat, R ukan 
tunturim aja, Bomban rivitalo-osake ja  Jalassaa- 
ren tila Lohjanjärven rannalla olivat edelleen 
vilkkaassa käytössä.

Päiväkotitoiminta
Sanom a Osakeyhtiö tuki edellisten vuosien ta 
paan toim intavuonna 10 vuotta täy ttän y ttä  S a
nomain Päiväkotia. Päiväkodissa toimii kaksi 3 -  
7-vuotiaiden lasten kokopäiväryhm ää, joissa hoi
dettiin yhteensä 49 lasta. Sanom a O sakeyhtiö on 
tu tk inut m ahdollisuuksia laajen taa päiväkotitoi
m intaansa uusiin tiloihin M artinlaaksossa.

Työsuojelu
Toimittajien, toimihenkilöiden ja  työntekijöiden 
tapaturm ien m äärä  ei S anom a O sakeyhtiössä 
kasvanut edelliseen vuoteen verraten. Jakajien  ja  
kuljettajien tap a tu rm at vähenivät edellisestä 
vuodesta.
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Tilastotietoja
Tuloslaskelma prosentteina liikevaihdosta

1981 1982 1983 1984 1985
Myyntituotot ......................... ..........  131,5 132,1 133,0 135,0 135,4
Myynnin oikaisuerät ............ ..........  -  31,5 -  32,1 -  33,0 35,0 35,4
Liikevaihto ............................. ..........  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

M uuttuvat kulut ................... .........  -  60,6 -  61,4 -  59,1 -  59,1 -  57,8
Myyntikate ........................... ..........  39,4 38,6 40,9 40,8 42,2

Kiinteät kulut ....................... ..........  -  23,6 -  24,0 -  23,0 -  23,8 -  23,9
Käyttökate ............................. ..........  15,8 14,6 17,9 17,0 18,3

Poistot .................................... ..........  -  4,7 -  3,6 -  16,4 -  8,5 -  9,2
Liikevoitto ............................. ..........  11,1 11,0 1,5 8,5 9,1
M uut tuotot ja  kulut ........... .........  +  3,5 +  3,9 + 4,4 +  4,7 +  3,8

14,6 14,9 5,9 13,2 12,9

Varausten muutos ................ ..........  -  8,8 -  8,9 + 0,3 -  7,6 -  7,0
Korkokulut ........................... ..........  -  1,9 -  2,0 -  2,0 -  2,0 -  2,2
Tuloslaskelman verot ........... .........
Tilikauden voitto .................. ..........  3,9 4,0 3,6 3,6 3,7

Luvut ovat keskenään vertailukelpoisia.

Lehtien levikit
Sanomalehtiryhmä 1981 1982 1983 1984 1985
H S  .......................................... ............. 402.280 411.201 420.038 425.943 427.614
H S-sunn....................................... ............. 463.046 476.026 491.170 501.539 505.471
IS  ............................................. ............. 122.067 134.731 148.990 163.791 184.151
IS-viikonvaihde .................... ............. 144.617 169.974 189.374 209.689 220.027

Sanomaprint
M e naiset .............................. ............. 132.234 120.713 123.367 130.065 122.672
Kodin Kuvalehti .................. ............. 185.451 180.834 183.732 181.484 171.011
Suuri Käsityökerho ............. ............. 109.354 105.437 102.319 106.629 102.035
A ku A nkka ........................... ............. 298.046 294.233 292.146 291.852 281.244
Roope-setä ........................... ............. 72.307 67.190 66.195 67.770 56.071
N alle Puh .............................. .................. - 47.185 57.802 59.588 53.075
Eläinm aailm a ....................... ............. 38.073 37.207 39.186 43.935 42.166
K ansa taisteli ....................... ............. 36.964 35.585 33.565 33.458 30.545
Tiede 2000 ........................... ............. 14.873 20.240 21.927 23.110 25.855
et-lehti ..................................... 65.359 81.618 95.687
Liisa Ihm em aassa ............... .................. — 20.897

L uvut ovat ao. vuoden aikana suoritetun virallisen levikintarkastuksen keskiarvoja.
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Sanoma Osakeyhtiön luottamus- 
henkilöstö 31.12.1985

Neuvottelukunnat Luottamushenkilöt
Yhtiön neuvottelukunta

Yritysjohto:
Heikki Huhtanen 
Seppo Kievari 
Martti Ojares
Jaakko Rauramo, puheenjohtaja 
varajäsen: Pekka Toropainen 
Kirjatyöntekijät:
Airi Kantonen 
Pertti Liinkangas 
Matti Saari 
Kalle Salonen 
Jouko Vanninen 
varajäsen: Pentti Hakala

Sanomalehtiryhmän 
neuvottelukunta

Yritysjohto:
Heikki Huhtanen 
Seppo Kievari 
Tapani Kivelä
varajäsen: Matti Huopaniemi 
Kirjatyöntekijät:
Pentti Hakala 
Kalle Salonen 
Jouko Vanninen 
varajäsen: Heikki Hartikainen 
Graafiset toimihenkilöt:
Ritva Marjanen 
Anja Savolainen 
varajäsen: Mirja Pircklén 
Tekniset toimihenkilöt:
Pentti Peltomäki 
varajäsen: Taisto Erjonen 
Toimituksellinen henkilöstö:
Merja Koskimäki 
Antti Manninen 
varajäsen: Martti Backman 
Jakajat:
Airi Kantonen 
varajäsen: Irja Sandgren 
Sihteeri Irma Erho 
Neuvottelukunta kokoontui vuoden 
1985 aikana 4 kertaa.

Graafiset toimihenkilöt:
Irma Seppälä 
varajäsen: Ritva Marjanen 
Tekniset toimihenkilöt:
Pentti Peltomäki 
varajäsen: Olavi Oja 
Toimituksellinen henkilöstö:
Antti Manninen, varapuheenjohtaja 
varajäsen: Merja Koskimäki 
Sihteeri Eeva Korhonen 
Varasihteeri Irma Erho 
Neuvottelukunta kokoontui vuoden 
1985 aikana 4 kertaa.

Sanomaprintin 
neuvottelukunta

Yritysjohto:
Hannu Kiltilä
Heikki Mielonen 1. 8. 1985 alkaen 
Pertti Puolakka 31.7. 1985 saakka 
Heikki Saraste 
varajäsen:
Kari Stadigh alkuvuosi
Ilkka Kylmälä 1. 4. 1985 alkaen
Kirjatyöntekijät:
Tauno Holappa, varapuheenjohtaja 
Pertti Liinkangas, puheenjohtaja 
Kalevi Puttonen 
Matti Saari
varajäsen: Riitta Kauppinen 
Graafiset toimihenkilöt:
Irma Seppälä 
varajäsen: Lilja Luumi 
Tekniset toimihenkilöt:
Olavi Oja
varajäsen: Pentti Peltomäki 
Toimituksellinen henkilöstö:
Riitta Valajärvi 
varajäsen: Tuula Saarinen 
Sihteeri Eeva Korhonen 
Neuvottelukunta kokoontui vuoden 
1985 aikana 5 kertaa.

Kirjatyöntekijät
Sanomalehtiryhmä
Pääluottamusmies Kalle Salonen
Varapääluottamusmies Jouko Vanninen
Ludviginkatu
Latomo Jouko Vanninen
Puhelinpalvelu Eeva Hirsimaa
Repro Mikko Koski
Sanomala
Levynvalmistus Heikki Hartikainen 
Paino, päivä- ja iltavuoro Voitto Salo 
Paino, yövuoro Unto Lauronen 
Postitus, päivä- ja iltavuoro 
Reino Savinen
Postitus, yövuoro Veijo Mertojoki 
Kunnossapito Pauli Vaahtera 
Ravintolat Marjatta Kuosmanen 
Sanomaprint
Pääluottamusmies Pertti Liinkangas 
Varapääluottamusmies Tauno Holappa 
Hiomotie
Latomo Tauno Holappa 
Foto-lito Seppo Lujanen 
Paino Tapani Helin 
Sitomo Riitta Kauppinen 
Postitus Raimo Laitinen 
Kunnossapito Eero Alén 
Strömbergintie
Arkki- ja lomakelinja Kalevi Hirvonen
Ravintolat Vieno Ahokas
Tapiola
Kalevi Puttonen

Toimitukselliset 
toimihenkilöt

Sanomalehtiryhmä
Pääluottamusmies Antti Manninen 
Varapääluottamusmies Martti Backman 
Helsingin Sanomat Martti Backman 
Helsingin Sanomat, 
aluetoimitukset Merja Ojansivu 
Ilta=Sanomat Marja-Leena Mauno 
Sanomaprint
Pääluottamusmies Riitta Valajärvi 
Varapääluottamusmies Tuula Saarinen 
Lehtikuva Oy
Pääluottamusmies Pertti Tuominen 
Varapääluottamusmies Jorma Puusa
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Graafiset toimihenkilöt
Pääluottamusmies Ritva Marjanen 
Varapääluottamusmies Anja Savolainen 
Keskushallinto 
Tuula Pulkkanen 
Sanomalehtiryhmä
Asiakaspalvelukonttorit Rauha Ekstrand 
Hallinto- ja talous Irja Kukkonen 
Ilmoitusosasto Anneli Kärppä 
Jakelu Ritva Pettersson 
Myyntialueet Mikko Räihä 
Tilaajapalvelu ym. Ritva Marjanen 
Sanomaprint
Pääluottamusmies Irma Seppälä 
Tilaajapalvelu Lilja Luumi 
Sanomapaino ja muut Irma Seppälä

Teollisuustoimihenkilöt
Keskusta Taija Petrov

Tekniset toimihenkilöt
Neuvotteleva yhdysmies Pentti Peltomäki 
Neuvottelevan yhdysmiehen 
varamies Olavi Oja
Yhdysmies, Ludviginkatu Taisto Erjonen 
Yhdysmies, Sanomala Juhani Salmi 
Yhdysmies, Hiomotie Pentti Tuominen 
Yhdysmies, Strömbergintie Olavi Oja

Auto- ja kuljetusala
Pääluottamusmies Juhani Heinonen 
Yövuoro Kauko Willberg

Sanomalehdenjakajat
Pääluottamusmies Airi Kantonen
Varapääluottamusmies Irja Sandgren
M uualla maassa
Forssa Seija Into
Hanko Rose-Marie Rosenqvist
Hyvinkää Jouko Hakala
Imatra Raili Suikkanen
Inkeroinen Annikki Tani
Joensuu Arja Ikonen
Järvenpää Ulla Ikonen
Kerava Irja Aaltonen
Lahti Anni Vilen
Lohja Maritta Kallio
Loviisa Anna-Riitta Pohjola
Mäntsälä Maire Kallonen
Orimattila Paavo Kurttila
Pori Annikki Nokelainen
Porvoo Jouko Päivärinta
Rauma Eila Juntura
Riihimäki Aili Muuttanen
Savonlinna Suoma Turunen
Tampere Inkeri Manninen

Helsingin kirjatyöntekijäin 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Pentti Käyhkö 
Sanomain toimitusosaston 
puheenjohtaja 
Merja Koskimäki
Sanomain Kerho ry:n puheenjohtaja 
Helka Supperi
Sanomain Seniorien puheenjohtaja 
Viljo Kakriainen
Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiö s.r:n 
hallituksen puheenjohtaja 
Teuvo Hörkkö ( t  19. 8. 1985)

Työsuojelu- 
henkilöstö

Sanomalehtiryhmä ja 
keskushallinto

T yösuojelutoimikunta
Tuotantojohtaja Jouko Nurmela 
Työsuojelupäällikkö Jorma Tikkanen 
Työsuojeluvaltuutettu Rauno Verronen 
Työsuojeluvaltuutettu Matti Tuominen 
Työsuojeluvaltuutettu Pentti Hakala 
Työsuojeluvaltuutettu Anja Vartiainen 
Työsuojeluasiamies Erkki Raunio 
Työsuojeluasiamies Eljas Känsäkoski 
T y ösuoj eluval t uutetut 
Toimituksellinen henkilöstö 
Työsuojeluvaltuutettu Irma Stenbäck
1. varavaltuutettu Helena Kinnunen
2. varavaltuutettu Inkeri Kekki 
Konttoritoimihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu Mirja Pircklén
1. varavaltuutettu Marja Turunen
2. varavaltuutettu Hellin Touhonen 
Tekniset toimihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu Rauno Verronen
1. varavaltuutettu Matti Tuominen
2. varavaltuutettu Vesa Penttinen 
Työntekijät/sanomalehtiryhmä 
Työsuojeluvaltuutettu Pentti Hakala
1. varavaltuutettu Tero Visa
2. varavaltuutettu Erkki Raunio 
Sanomalehdenjakajat 
Työsuojeluvaltuutettu Anja Vartiainen
1. varavaltuutettu Marjatta Kovanen
2. varavaltuutettu Erkki Messo 
Työsuojeluasiamiehet 
Latomo Eljas Känsäkoski 
Puhelinpalvelu Riitta Laurikainen 
Kuljetus Kauko Willberg 
Keittiöt Kirsti Laitinen 
Päivärotaatio Helmer Ihander 
Päiväpostitus Reino Savinen 
Ilta- ja yöpostitus Raimo Engman 
Kunnossapito, varastot Erkki Raunio 
Jakelu
Helsinki Marjatta Kovanen

Helsinki Eila Kämä 
Helsinki Helinä Virtala 
Espoo Ann-Mari Ariluoma 
Vantaa Eira Salonen 
Forssa Taina Urho 
Hanko Harry Kairenius 
Hyvinkää Pirkko Latva 
Hämeenlinna Terttu Nieminen 
Imatra Raili Suikkanen 
Inkeroinen Marjatta Ääpälä 
Joensuu Arja Ikonen 
Järvenpää Margit Muttonen 
Kerava Paula Tilli 
Lahti Aila Sojakka 
Lohja Anja Kinnula 
Loviisa Anna-Riitta Pohjola 
Mäntsälä Leila Nevalainen 
Pori Sirkka Suojanen 
Porvoo Ruth Malinen 
Rauma Kirsti Kanerva 
Riihimäki Teila Nieminen 
Savonlinna Suoma Turunen 
Tampere Inkeri Manninen

Sanomaprint
T yösuojelutoimikunta
Työsuojelupäällikkö Timo Saajasta 
Työsuojeluvaltuutettu Matti Saari 
Varatyösuojeluvaltuutettu Pentti Mäkelä 
Työsuojeluvaltuutettu Antero Heinonen 
Osallistumisoikeudella 
1. varavaltuutettu Helena Kinnunen 
Työsuojeluvaltuutettu Lilja Luumi 
Työsuojeluvaltuutetut 
Työntekijät
Työsuojeluvaltuutettu Matti Saari
1. varavaltuutettu Pentti Mäkelä
2. varavaltuutettu Heikki Pitkänen 
Tekniset toimihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu Antero Heinonen
1. varavaltuutettu Urpo Halttunen
2. varavaltuutettu Arvo Lindberg 
Konttoritoimihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu Lilja Luumi
1. varavaltuutettu Ulla Satosuo
2. varavaltuutettu Tuula Aaltonen 
Toimituksellinen henkilöstö 
Työsuojeluvaltuutettu Irma Stenbäck
1. varavaltuutettu Helena Kinnunen
2. varavaltuutettu Inkeri Kekki 
Työsuojeluasiamiehet 
HT-paino, paino Heikki Pitkänen 
HT-paino, jälkikäsittely Erkki Nikander 
HT-paino, repro Reijo Toivanen 
ST-paino Pentti Mäkelä
Tapiolan paino Kari Aalto 
Ruokalat Vieno Ahokas
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Johtajisto 1.1.1986

Hallitus
Aatos Erkko, puheenjohtaja
Väinö J. Nurmimaa, varapuheenjohtaja
Aarne Castrén
Pentti J. K. Kouri
Teo Mertanen
Jaakko Rauramo
Patricia Seppälä

Hallituksen työvaliokunta
Aatos Erkko, puheenjohtaja 
Väinö J. Nurm im aa  
Jaakko Rauramo

Palkkavaliokunta
Aarne Castrén, puheenjohtaja 
Teo Mertanen 
Väinö J. Nurmimaa

Viestintäpoliittinen valiokunta
Teo Mertanen, puheenjohtaja 
Aatos Erkko  
Jaakko  Rauramo

Keskushallinto
Hallituksen puheenjohtaja Aatos E rkko  
Toimitusjohtaja Jaakko Rauramo  
Varatoimitusjohtaja ja sanomalehtiryhmän 
johtaja H eikki Huhtanen 
Varatoimitusjohtaja M atti Anderzén, 
viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Johtaja Jaakko Hannuksela, suunnittelu ja kehitys
Johtaja Pertti Huhtala, Startel
Johtaja M artti Ojares, talous ja rahoitus
Johtaja Kerstin Rinne, lakiasiat
Johtaja H eikki Saraste, Sanomaprint
Johtaja Pekka Toropainen, kiinteistöt •

Sanomalehtiryhmä
Ryhmänjohtaja H eikki Huhtanen

Markkinointijohtaja M atti Huopaniemi,
Helsingin Sanomat
Markkinointijohtaja Sakari A lm i, Ilta=Sanomat 
Kustannusjohtaja M artti H uhtam äki 
(31. 12. 1985 asti)
Hallinto- ja talousjohtaja Tapani Kivelä 
Ilmoitusmyyntijohtaja Pertti Metsähuone 
Tuotantojohtaja Jouko Nurmela  
Materiaalitoimenjohtaja Pertti Puolakka

Helsingin Sanomat
Vastaava päätoimittaja H eikk i Tikkanen  
Päätoimittaja Keijo K  Kulha 
Päätoimittaja Sim opekka Nortamo  
Päätoimittaja Seppo Kievari

Ilta=Sanomat
Vastaava päätoimittaja Vesa-Pekka Koljonen 
Päätoimittaja Lauri Helve

Sanomaprint
Ryhmänjohtaja H eikki Saraste

Myyntijohtaja Eero Aalto  
Tuotantojohtaja Hannu Kittilä  
Markkinointijohtaja Ilkka  Kylm älä  
(31. 12. 1985 asti)
Hallintojohtaja H eikki Mielonen 
Julkaisujohtaja Ju kka  Miettinen 
Julkaisujohtaja Eero Sauri (1.2. 1986 lähtien)

Startel
Ryhmänjohtaja Pertti Huhtala

Tietojärjestelmäjohtaja Hannu Aunesluom a  (1.1. 1986 
lähtien)

Tytäryhtiöt
Helsinki Televisio Oy
Toimitusjohtaja Tapio Kallioja 
Lehtikuva Oy
Toimitusjohtaja Patricia Seppälä 
Oy Linguaphone Ab
Toimitusjohtaja Kari Hyytiäinen (30. 11. 1985 asti) 
Toimitusjohtaja o.t.o. Eero Aalto  
(1. 12. 1985 lähtien)
Oy Lippupalvelu -  Biljettjänst Ab 
Toimitusjohtaja Elvi Neuvonen 
Simonpaino Oy
Toimitusjohtaja o.t.o. N ils luonen  
Sininen Kirja Oy 
Toimitusjohtaja Pekka Jokisuu  
Tecnopress Oy 
Toimitusjohtaja Eero Hakala  
Sanoma, Inc.
Toimitusjohtaja Aatos E rkko  
Crafton Graphic Company, Inc.
Toimitusjohtaja Douglas Bittenbender
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Osoitteet

Sanoma Osakeyhtiö
Hallituksen puheenjohtajan toimisto
Martinkyläntie 11 A 
01620 Vantaa
P1 17
01771 Vantaa 
Puh. 122 4661 
Telex 125632 sanla sf 
Telekopio 122 2968

Keskushallinto
Olavinkatu 1 B, 5. krs
00100 Helsinki
P1 1059
00101 Helsinki
Puh. 122 4661 
Telex 122657 sanoy sf 
Telekopio 122 4659

Sanomalehtiryhmä
Korkeavuorenkatu 32 
00130 Helsinki
P1 240
00101 Helsinki 
Puh. 1221
Telex 122772 helad sf 
Telekopio 122 2013

Sanomaprint
Höyläämötie 1
00380 Helsinki
P1 107
00381 Helsinki 
Puh. 1201
Telex 125848 sacom sf 
Telekopio 120 5599

Startel
Uudenmaankatu 16-20 
00120 Helsinki
P1 240
00101 Helsinki 
Puh. 122 3311 
Telex 125368 sinfo sf 
Telekopio 601 875

Tytäryhtiöt
Helsinki Televisio Oy
Opastinsilta 8 B
00520 Helsinki
P1 82
00521 Helsinki 
Puh. 140 533 
Telex 122820 hctv sf

Lehtikuva Oy
Ludviginkatu 6-8 
00130 Helsinki
P1 406
00101 Helsinki 
Puh. 1221
Telex 124774 lkuva sf

Oy Linguaphone Ab
Strömbergintie 4 
00380 Helsinki
P172
00281 Helsinki 
Puh. 120 5911 
Telex 122006 sprin sf 
Telekopio 120 5269

Oy Lippupalvelu -  Biljettjänst Ab
Mannerheimintie 5 
00100 Helsinki
Puh. 122 4990

Sininen Kirja Oy
Uudenmaankatu 16-20
00100 Helsinki
P1 240
00101 Helsinki 
Puh. 122 4881 
Telex 125368 sinfo sf 
Telekopio 601 875

Tecnopress Oy
Strömbergintie 4
00380 Helsinki
P1 64
00381 Helsinki 
Puh. 120 5711 
Telex 122006 sprin sf 
Telekopio 120 5269

Sanoma, Inc.
229 West 28th Street 
New York, N.Y. 10001 
USA
Puh. (212) 239-1438

Crafton Graphic Company, Inc.
229 West 28th Street 
New York, N.Y. 10001 
USA
Puh. (212) 736-3143 
Telex (23) 661677 crafgra 
Telekopio (212) 714 0201
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