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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

1986 M uutos % 1985 1984

Liikevaihto m m k ............................................. 1.480 + 9,6 1.351 1.218

Palkat + sosiaalikulut m m k .........................
% Liikevaihdosta ...................................

627
42,4

+ 10,8 566
41,8

520
42,7

K äyttökate m m k .............................................
% Liikevaihdosta ...................................

269
18,2

+  7,2 251
18,6

219
18,0

EVL:n m ukaiset poistot m m k ....................
Verot m m k .........................................................
Osingot m m k .....................................................

140
29

2

+  7,6 
+  16,0

130
25

2

79
26

2

Tulos ennen varausten m uutoksia, 
veronhuojennuspoistoja ja  veroja m m k . . .  

% Liikevaihdosta ...................................
141
9,5

+ 14,6 123
9,1

165
13,6

Tilikauden voitto m m k ...................................
Bruttoinvestoinnit m m k ................................

53
330

+ 39,5 
+ 15,0

38
287

41
306

O m a pääom a + varaukset m m k ...............
% Taseen loppusum m asta

ilm an tilausvastuuta .........................

698

49,0

+  19,5 584

49,7

382

43

Taseen loppusum m a m m k ............................ 1.603 + 19,6 1.340 1.045

Rahoitusom aisuuden ja  korottom an vieraan 
pääom an suhde ............................................... 1,6 1,5 1,1

N ettovelat .........................................................
% Liikevaihdosta ...................................

226
15,3

167
12,4

229
18,8

H enkilöstö keskim äärin ................................
jak a ja t .......................................................

3.096
2.284

+ 4,2 
+  0,5

2.972
2.273

2.912
2.349

Tiedot on saatettu  vertailukelpoisiksi.
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Hallitus ja tilintarkastajat
A atos Erkko, puheenjohtaja ................................................................. toim ikausi päättyy  1987
Väinö J. N urm im aa, varapuheenjohtaja .............................................................................  1989
A arne Castrén ...............................................................................................................................  1988
Pentti J. K. Kouri ........................................................................................................................ 1989
Teo M ertanen ...............................................................................................................................  1987
Jaakko R auram o ..........................................................................................................................  1989
Patricia Seppälä ..........................................................................................................................  1988

Erovuorossa ovat puheenjohtaja A atos Erkko ja  jäsen Teo M ertanen.

T ilintarkastajina ovat toim ineet kauppat.lis. A im o Autio, K H T , ja  kauppat.m aist. A ntti 
Helenius, K H T , sekä varalla kauppat.m aist. Johanna Perälä, K H T , ja  kauppat.m aist. A u
nus Salmi, K H T.

Tulos prosentteina liikevaihdosta
1986 1985 1984 1983 1982

M yyntituotot ...................................... 134,2 134,5 134,4 132,7 132,0
M yynnin oikaisuerät ......................... . -  34,2 -  34,5 -  34,4 -  32,7 -  32,0

Liikevaihto .......................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A inekulut ............................................. . -  23,7 -  22,7 -  23,1 -  23,0 -  24,3
Henkilöstökulut,
sisältää eläkevastuun m uutokset . . . -  42,1 -  42,8 -  44,3 -  45,3 -  45,6
M uut kulut .......................................... . -  16,0 -  15,7 -  15,6 -  15,4 -  15,2

K äyttökate .......................................... 18,2 18,8 17,0 16,3 14,9

N ettokorot .......................................... +  0,1 + 0,1 + 1,6 + 2,0 +  1,3
M aksetut verot ................................... -  2,0 -  1,8 -  2,1 -  1,4 -  2,0
M uut tuotot -  kulut ......................... . +  1,1 + 0,8 +  0,3 + 0,2 + 0,3
Tulorahoitus ........................................ 17,4 17,9 16,8 17,1 14,5

EVL:n m ukaiset m aksim ipoistot . . . -  8,8 -  9,2 -  8,5 -  6,9 -  3,6
Tulos ....................................................... 8,6 8,7 8,3 10,2 10,9
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Sanoma-yhtymän organisaatio 1.1.1987
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Aatos Erkko
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I
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Pertti Huhtala

1SANOMA, Inc. (USA) 1 -------  C»
Aatos Erkko I-------  Company, Inc.A a to s  t r k k o  ■  Henry A E ng |er
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Toimitusjohtajan puheenvuoro

Sähköinen viestintä ja  työm arkkinoiden tila ovat 
kumpikin aiheita, joilla on suurta  yleistä mielen
kiintoa. N e  ovat myös Sanom a-yhtym älle erit
täin  tärkeitä. Käsittelen puheenvuorossani lähin
nä näitä  aiheita tuloksen arvioinnin asemesta.

Työm arkkinat ovat tän ään  selvässä m urros
vaiheessa. Keskitetty ratkaisum alli toimii, jos 
sen tuloksena saadaan vakaa työm arkkinatilan
ne. S itä ei kevään 1986 tilanteesta parhaalla ta h 
dollakaan voi sanoa. Keskitetyn ratkaisum allin 
ongelm ana ovat sen jäykkyys, m onet arvovalta
kysymykset sekä siirtyminen dem okraattisesta 
korporatiiviseen vallankäyttöön. M aan etu ja  
elinkeinoelämän kilpailukyky saavat usein väis
tyä, kun saavutettua suhteellista e tua  pyritään 
eri keskusjärjestöjen ja  am m attiliittojen taholta 
turvaam aan. Sopim ukset ovat tulleet hyvin mo
nimutkaisiksi ja  niitä on haluttaessa helppo käyt
tä ä  yritystoim innan jäykistäm iseen.

Tulevaisuudessa keskitettyjä sopimuksia voi
daan m ielestäni tehdä vain sillä edellytyksellä, 
e ttä  sitoumus hyväksyä keskitetty ratkaisu teh
dään ennen ratkaisua eikä sen jälkeen. Jos tähän  
ei päästä, tulee käydä liittokohtaiset neuvottelut.

Liittokohtaisten sopimusten pohjana pitäisi 
olla yhteinen käsitys kunkin alan kehitysnäky
m istä sekä yhteisym m ärrys siitä, m ihin pyritään. 
Tällaisia yhteisiä pyrkim yksiä ovat luonnollisesti 
alan kilpailukyky, kasvu ja  työllisyys. Kun tiede
tään  missä ollaan, on paljon helpompi ratkaista  
alan ongelm at yhdessä.

Työehtosopimuksia on pyrittävä yksinker
taistam aan; jos niitä tarkastelee ulkopuolisin sil
min, ne tuntuvat hyvin vaikeaselkoisilta. Y ksin
kertaistam inen voi tap ah tu a  siten, e ttä  työehto
sopimus tulee enem m älti puitesopimukseksi ja

sopimusoikeutta siirretään huom attavassa m ää
rin työpaikoille. Yksinkertaistam iseen ja  jousta
vuuteen voidaan liittää neuvottelu- ja  sopimus
velvoite työntekijöiden kannalta keskeisistä 
asioista. Tällaisessa tilanteessa yrityksiltä vaadi
taan  om an sisäisen tiedottam isen hoitam ista si
ten, e ttä  yrityksen tavoitteet ja  toim inta ym m är
retään  ja  hyväksytään työntekijöiden piirissä.

M yös palkkauksen täytyy olla nykyistä jous
tavam pi. O san palkkauksesta tulisi liittyä yrityk
sen toim innan kannattavuuteen. Tässä yhteydes
sä tulisi o ttaa  huomioon yrityksen kokonaiskan- 
nattavuus ja  sen eri osien kannattavuus. Jos koko 
yritys ja  tarkasteltavana oleva osa yrityksestä 
toim ivat kannattavasti, sen tulisi näkyä palk
kauksessa. Jos jom pikum pi näistä edellytyksistä 
puuttuu, ei syntyisi m yöskään perustaa lisäpal
kalle. Toinen m ahdollisuus joustavaan palkkauk
seen on suoritepalkkaus, joka on riippuvainen so
vituista työsuorituksista.

Edellä tarkoitin palkkaa hyvin laajassa mie
lessä. Palkitsem inen voi tapah tua  palkankoro
tuksena, palkkiona, m ahdollisuutena tu lla  osak
keenomistajaksi ta i turvallisuutena. Turvallisuus 
ei ole ilmaista; se tulisi myös o ttaa  huomioon ala- 
ja  talokohtaisia sopimuksia tehtäessä.

N äenkin, e ttä  graafisessa teollisuudessa lähi
tulevaisuuden keskeisiä asioita ovat työehtosopi
m usten yksinkertaistam inen, joustavuuden lisää
minen sekä turvallisuuden rakentam inen.

Perusajatuksena kaikessa työm arkkinapoli
tiikassa ja  työm arkkinasuhteiden hoidossa pitäisi 
olla, e ttä  ollaan kovia oikeassa paikassa ja  peh
m eitä oikeassa paikassa. Kovia p itää  olla silloin, 
kun vaaditaan työsuorituksia ja  asioiden suju
mista; pehm eitä taas silloin, kun on kysymys
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suhtautum isesta ihmiseen. T äm ä koskee yhtä 
hyvin alaisten suhdetta esimieheen kuin esimie
hen suhdetta alaisiinsa. Tässä suhteessa meillä 
on paljon korjaam isen varaa; pelkääm m e vaatia 
kunnon työsuorituksia, m u tta  vastapainoksi koh- 
telem m e toisiam m e ihm isinä huonosti.

Sanom a-yhtym ässä m e panostam m e koulu
tukseen, yhteistoim intaan ja  tiedotukseen. Ta
voitteena on luoda kaikille selvä kuva yhtym äm 
m e ja  sen eri osien tavoitteista, toim innasta ja  tu 
levaisuudesta. T äm ä vaatii paljon työtä erityises
ti esimiehiltä. Kun yhteiset p ääm ää rä t on selvi
tetty, edellytän, e ttä  niiden hyväksi työskennel
lään. Jos näin ei tehdä, putoaa myös ansiokehi
tykseltä ja  turvallisuudelta pohja pois.

*

Sähköisen viestinnän suureen kiinnostavuuteen 
on selvänä ulkoisena syynä voimakas teknologi
nen kehitys. Teknologinen kehitys on tuonut 
m ahdollisuuksia, m u tta  sillä ei ole m itään  teke
m istä itse sisällön kanssa. Se e ttä  ohjelmien sisäl
töön ollaan tyytym ättöm iä ja  niistä keskustel
laan, joh tuu  käsitykseni m ukaan siitä, e ttä  niitä 
on tähän  saakka tehty sellaisin periaattein, jo ita  
sanom alehdenkustantajat eivät om assa toim in
nassaan ole hyväksyneet.

Pääperiaate, jonka varassa sähköistä viestin
tää  on harjoitettu , on ollut valtiojohtoinen malli 
ja  toinen on ollut m ainosrahoitteinen eli ilmaisja- 
kelumalli. Lehdistössä näm ä m olem m at ra tkai
sut ovat osoittautuneet sisällön suhteen huonoik
si. Eetterijakeluun perustuvassa viestinnässä 
m uut m allit ovat tähän  m ennessä käytännössä 
olleet erittäin  hankalia toteuttaa. Ilm atila  on ra 

jallinen luonnonvara. Se on kansallista om ai
suutta.

O n vaikeaa nähdä vapaata  kilpailua eetteris
sä, koska toimiluvan antam inen an taa  aina luon
nollisen monopolin. Siksi on hyväksyttävää, e ttä  
eetterissä toimiluvan haltija  on valtion om istam a 
yhtiö. Suomessakin näin on asian laita. Y L Ellä 
on oikeus lisäksi koota katselulupam aksua ja  pe
riä huom attavaa vuokraa M T V ltä. N äiden oi
keuksien vastapainoksi Y L E llä on myös erittäin  
suuri vastuu kansallisen kulttuurin ja  kansallisen 
ohjelm atoim innan tukemisessa. Se ei voi väistää 
tä tä  vastuuta eikä siirtää sitä muille. Toisaalta, 
jos asia periaatteessa hyväksytään, on myös syy
tä  kaikin voimin tukea ja  vahvistaa Y L E ä tässä 
tärkeässä tehtävässä.

Suurem pi ongelm a on ilm aisjakelu eli m ai
noksella rahoitetu t televisio-, kaapeli- ja  radiolä
hetykset. O hjelm ia ei tehdä katsojan ja  kuulijan 
ehdoilla, vaan ne tehdään  m ainostajien ehdoilla. 
Tavoitteena on saada katsojaksi ta i kuulijaksi 
kuuluisa keskim ääräinen kuluttaja. Tuloksena 
on tietysti keskiarvoista, tasapaksua ohjelm aa
kin. T äm ä on pääsääntö , josta  on luonnollisesti
kin poikkeuksia. T äm ä kehitys on ollut yhtäläi
nen sekä ulkomailla e ttä  kotimaassa.

Teknologinen kehitys, jossa Suom i on eu
rooppalaisittain kirkkaassa kärjessä, on m ahdol
listanut kaapeli-tv:ssä maksu-tv:n eli osoitteelli- 
sen jakelun kehittäm isen. Syntyy norm aali, leh
den tilaajasuhdetta vastaava suhde katselijan ja  
kaapeliyhtiön välille. K atsojalla on valinnan
m ahdollisuuksia ja  päätöksestään ja  m aksustaan 
riippuen hän  saa seurata  sitä ohjelm aa, johon 
hänen valintansa päätyy. P idän tä tä  kehitystä 
periaatteessa erittäin  tärkeänä sähköiselle vies
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tinnälle ja  uskon, e ttä  se tulee m uuttam aan  säh
köisen viestinnän luonnetta ja  kilpailutilannetta 
m erkittävästi. Vaikka kaapelioperointi sinänsä 
on tekniseen yksinoikeuteen perustuva, tarjoaa 
kaapeli runsaasti välityskapasiteettia ja  an taa  
periaatteessa kaikille halukkaille m ahdollisuu
den toim ia ohjelm an tuottajina. N äin  voi tapah 
tua  joko m ainosrahoitteisen tai maksu-tv-pohjai- 
sen tuotannon pohjalta.

Kun m aksu-tv-toim inta on ylittänyt kriitti
sen massansa, on se yleensä ensim m äinen väline, 
jossa tärkeät konsertit, urheilukilpailut, elokuvat 
jne. näytetään. O n tärkeää, e ttä  täm ä  ym m ärre
tään  Suom essa ja  lähdetään siitä, e ttä  esim. elo
kuvaoikeudet m yydään teatterilevitykseen, vi
deolevitykseen, kaapelilevitykseen ja  eetterilevi- 
tykseen erikseen eikä hankita esityksiin kaikkia 
oikeuksia -  ainakaan, jos tarkoituksena ei ole 
m yydä niitä edelleen.

M aksu-tv-toim innalla on siis erittäin  tärkeä 
periaatteellinen m erkitys sähköisessä viestinnäs
sä. Siksi Sanom a-yhtym ä on panostanut tähän  
toim intaan sekä kotim aassa e ttä  ulkomailla yh
teistyössä suom alaisten elektroniikkayritysten 
kanssa. Seurauksena on ollut kotimaisen tekno
logian kehitys siten, e ttä  sam aa tekonologiaa on 
voitu käy ttää  myös m uissa m aissa kotimaiselta 
pohjalta ponnistaen. Sanom a-yhtym än tarkoi
tuksena on ja tk aa  edelleen tä tä  kehitystyötä ja  
panostaa m aksu-tv-toim innan kehittäm iseen se
kä Suomessa e ttä  ulkomailla.

Tarkoituksenam m e on pyrkiä löytäm ään ja  
kehittäm ään sellaista kotim aista ohjelm aa, joka 
kiinnostaisi katsojia niin paljon, e ttä  he olisivat 
valm iita siitä m aksam aan. Tässä työssä, kuten 
aikaisem m in totesin, tarv itaan  kaikkien sähköis

ten viestimien piirissä työskentelevien yhteistyö
tä.

*

Perinteiseen tapaan  olen toim itusjohtajan pu
heenvuorossa myös huom ioinut keskeiset nim i
tykset yhtym ässäm m e.

Sanom alehtiryhm ässä nim itettiin suunnitte
lupäälliköksi M ikko Vuorikoski ja  Sanom alan 
tuotantopäälliköksi Pekka Salm én. V arkauden 
tuleva paino sai paikallisjohtajakseen M artti 
Kosken. Ilta=Sanom ien  toim ituspäälliköksi ni
m itettiin H annu Savola. Yritysjulkaisujen pää
toim ittajaksi nim itettiin M arketta  R entola ja  
Terveys 2000 -lehden päätoim ittajaksi Kaisa 
Larm ela. Helsinki Televisio O y sai varatoim itus- 
johtajakseen Pekka Jaakolan. T ytäryhtiön  C raf
ton G raphic Com pany, Inc:n varatoim itusjohta
jaksi nim itettiin H enry A. Engler, joka 1. 4. 
1987 lähtien tulee toim im aan täm än  yhtiön toi
m itusjohtajana.

Erikoislehdet O y ja tk aa  Skim baaja Ky:n toi
m intaa. Y htiön toim itusjohtajana ja tk aa  H arri 
Roschier ja  Skim baaja-lehden pääto im itta jana 
A ri Heinilä. Toukokuussa hankitun oslolaisen 
Janco Kabel-TV A /S :n  to im itusjohtajana ja tk aa  
Kjell Gulliksen.

*

Y htym äm m e ja  ym päristöm m e m uuttuu. S itä  ei 
pidä kokea pelottavaksi, vaan mielenkiintoiseksi, 
jännittäväksi ja  haastavaksi. M eillä on tietoa, 
taitoa, tah toa sekä resursseja vastata näihin 
haasteisiin. Sen on henkilökuntam m e kiitosta 
ansaitsevasti osoittanut. Lukijam m e, katsojam 
m e ja  asiakkaam m e ovat vastanneet yrittäm i- 
seemme myönteisesti, m istä olem m e kiitollisia.

Jaakko R auram o
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Hallituksen kertomus Sanoma Osake
yhtiön toiminnasta vuodelta 1986

Kansainvälinen 
taloudellinen kehitys

M aailm an talouteen vaikuttivat kertom usvuo
den aikana voim akkaim m in öljyn tynnyrihinnan 
alentum inen 28 dollarista keskim äärin 15 dolla
riin sekä dollarin arvon alenem inen noin viiden
neksellä.

Öljyä kuluttavien m aiden saam a sysäys ta 
louden kasvuun oli kuitenkin vaikutuksiltaan 
odotettua vähäisempi. Epävarm uus raakaöljyn 
nykyisen hinnan pysyvyydestä kenties osaltaan 
hidasti kysynnän kasvua.

Raakaöljyn hinnan lasku m erkitsi joka ta 
pauksessa öljyä kuluttaville maille huom attavaa 
vaihtotaseen paranem ista ja  talouden elpymistä. 
R aaka-aineiden m aailm anm arkkinoiden keski
m ääräiset dollarihinnat laskivat vuoden 1986 ai
kana öljyn hinnan rom ahduksen johdosta yli 
25 %. T ästä seurasi kuluttajahintojen nousun 
m erkittävä hidastum inen teollistuneissa maissa. 
Eräiden m aiden osalta voitiin puhua jopa deflaa- 
tiokehityksestä.

U SA :n bruttokansantuotteen kasvu hidastui 
jo  vuonna 1985 2,5 %:iin ja  jä i ennakkotietojen 
m ukaan myös kertom usvuonna sam aan luke

m aan. Lisäksi täm äkin  kasvu perustui sekä julki
sen e ttä  yksityisen sektorin velkaantum iseen. Ö l
jyn hinnan laskusta oli USA:lle myös negatiivi
sia seurauksia. M aan laaja öljysektori kärsi la
m asta, joka puolestaan näkyi esim. investointita
varoiden kysynnän laskuna. Sam oin USA:n 
m aatalous ajautui vaikeuksiin elintarvikkeiden 
m aailm anm arkkinahintojen laskiessa ja  velka
taakan rasittaessa m aatiloja.

Kun U SA :n talous ei elpynyt ja  dollarin arvo 
alentui viidenneksellä, U SA :n kauppatase jä i 
kertom usvuonnakin lähes 170 m iljardia dollaria 
alijäämäiseksi. T ästä Japanin  osuus on noin 57, 
K anadan runsaat 20 ja  Länsi-Euroopan runsaat 
30 m iljardia dollaria. Kauppataseongelm iin on 
löydettävä jokin ratkaisu. Tuotantoa on pyritty 
aktivoim aan keveäm m ällä rahapolitiikalla. Ellei 
U S A  pysty tasapainottam aan  ulkom aankaup
paansa, se saa ttaa  ryhtyä kaupankäyntiä rajoit
taviin kahdenvälisiin sopimuksiin.

M aailm antalouden lähinäkym ät ovat kaikes
ta  huolim atta suhteellisen hyvät. N ousukausi 
jatkunee myös kuluvana vuonna. Ennusteita hei
kentävät kuitenkin m onet ongelmat: työttöm yys 
Euroopassa, kehitysm aiden velkakriisi, Yhdys
valtojen budjettivaje ja  protektionististen mieli
alojen leviäminen.

Taloudellinen kehitys 
Suomessa

Suom en länsi- ja  itäviennin vastakkaissuuntaiset 
vaihtelut ovat tasoittaneet koko viennin vaihte
luita. T ästä johtuen Suom en taloudellinen kehi
tys on viime vuosina ollut verrattain  vakaa. Ö l
jyn hinnan puolittum inen ja  dollarin hinnan 
alentum inen viidenneksellä käänsivät kertom us
vuonna Suom en kaupan Neuvostoliittoon run
saasti ylijäämäiseksi. B ilateraalikaupan luon-
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teestä johtuen oli vä lttäm ätöntä  alentaa itävien- 
nin m äärää. Sovittujen kauppojen vuoksi alentu
minen ei ollut vielä kertomusvuoden aikana ko
vin voimakasta. M u tta  jo  syntynyt, arviolta noin 
3,5 m iljardin m arkan vientiylijääm ä tulee huoli
m atta  erilaisista rahoitusjärjestelyistä supista
m aan Suom en vientiä ellei uusia tuontikohteita 
löydetä. K aupan supistus on jo  aiheuttanut ja  tu 
lee edelleen aiheuttam aan tuntuvia sopeutumis- 
ja  työttöm yysongelm ia useille talouden osa- 
alueille.

Vuoden alkupuolella Suom en ta lou tta  rasit
tivat idänkaupan supistumisen lisäksi m onet la
kot, inflatoriset palkkaratkaisut ja  odotettua hi
taam m in elpynyt länsikauppa. T ästä johtuen 
Suom en kansantalouden keskeisimmät tunnus
luvut kääntyivätkin alkuvuonna laskuun. Länsi- 
vienti elpyi kuitenkin selvästi vuoden loppupuo
lella, ja  itäviennistä vapautuvaa kapasiteettia 
voitiin ainakin jossain m äärin  käy ttää  länsivien- 
nin lisäämiseen. Useilla toimialoilla ovat m ah
dollisuudet viennin suuntaam iseksi länteen kui
tenkin rajalliset.

Suom en vienti kokonaisuudessaan supistui 
m äärällisesti 0,5 % ja  arvoltaan 4 % edelliseen 
vuoteen verrattuna. Länsiviennin m äärä  kasvoi 
runsaan prosentin, kun taas itävienti supistui 
8 %. Teollisuustuotannon m äärä  pysyi edellisen 
vuoden tasolla, joskin se loppuvuotena saavutti jo  
3 %:n hyvän kasvuvauhdin. B ruttokansantuot
teen 1,5 %:n kasvu perustuu kokonaan palvelus
ten 3,5 %:n kasvuun.

Perinteisesti joulukuussa m aksettavat veron
palautukset siirrettiin kuluvan vuoden tam m i
kuuhun, m istä joh tuen  kotitalouksien reaalinen 
ostovoima kasvoi kertom usvuonna noin 2,5 %, 
m u tta  sen arvioidaan nousevan kuluvana vuonna 
peräti 4 %. Kun Suom en vienti kertomusvuoden 
aikana lievästi supistui, oli teollisuustuotannon 
kasvu kokonaan kotimaisen kysynnän varassa. 
O ngelm ana on kotimaisen kulutuksen painottu
m inen tuontitavaroihin. Kaikkien kulutustava
roiden tuonti kasvoi 5 % eli 2 %-yksikköä enem 
m än kuin yksityisen kulutuksen kasvu.

Läntisissä teollisuusm aissa oli O E C D -m ai- 
den vertailutilaston m ukaan kertomusvuoden 
inflaatiovauhti hitain  sitten vuoden 1964. Suo
men inflaatio, 3,5 %, oli lievästi niin O E C D :n 
eurooppalaisten jäsenm aiden kuin talousyhteisö- 
m aidenkin inflaatiota suurempi.

Graafinen teollisuus
G raafisen teollisuuden kehitys on viimeisen vuo
sikym m enen aikana ollut tasaisesti nouseva sekä 
tuotannon volyymin e ttä  kannattavuuden suh
teen. Tuotannon volyymi on kasvanut selvästi 
m uuta  tehdasteollisuutta nopeam m in. M ainon
nan kokonaiskustannukset ovat viimeisen vuosi
kym m enen aikana Suom essa reaalisesti kaksin
kertaistuneet. K un lisäksi graafisen alan tuottei
den m arkkinaosuus m ainosvälineenä on kasva
nut, on alan tuotteiden kysyntä jatkuvasti lisään
tynyt. Voimakas kysynnän kasvu on tehnyt m ah
dolliseksi tuotteiden hinnoittelun yleistä kustan- 
nusnousua nopeam m in. T ästä  on seurannut kan
nattavuuden hyvä kehitys. K ysynnän kasvun hi
dastum inen parin viimeisen vuoden aikana ja  sa
m anaikaisesti tapah tunu t pääom a- ja  rahoitus
kustannusten kasvu ovat katkaisseet positiivisen 
kannattavuuskehityksen. K annattavuus on jon
kin verran laskenut vuosina 1985 ja  1986.

G raafisen teollisuuden liikevaihto oli ennak
kotietojen m ukaan 12,0 m iljardia m arkkaa, kas
vu edelliseen vuoteen oli 4,9 %. V iennin kasvu hi
dastui, ja  oli kertom usvuonna vajaa 7 %. Palkka
kustannusten kasvu ilm an sosiaalikustannuksia 
oli 8,1 %. H enkilöstön m äärä  kasvoi 0,6 %. R aa- 
ka-ainekustannukset kasvoivat liikevaihdon kas
vua nopeam m in eli 9,2 %. Investoinnit olivat lä-
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Sanom a Osakeyhtiön liikevaihdon kehitys 
vuosina 1982-86
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hes edellisen vuoden suuruiset eli 1,1 m iljardia 
m arkkaa ja  noin 9 % liikevaihdosta. K ustannus
ten liikevaihtoa nopeam pi kasvu alensi jonkin 
verran alan kannattavuutta. Tosin kannattavuu
den kehitys oli epäyhtenäinen eri kokoisilla ja  
tyyppisillä graafisen alan yrityksillä.

Sanom alehtien kehitys on viime vuosikym
menen aikana ollut m uun graafisen alan kehitys
tä  myönteisempi. Sanom alehdet ovat kasvatta
neet m uita m edioita enem m än m arkkinaosuut
taan  m ainonnan kokonaiskustannuksista. Kerto
musvuoden aikana sanom alehtien ilmoitusvolyy- 
min kasvu pysähtyi. Sanom alehtien kokonaisle
vikki vuonna 1986 oli 3.152.431 kpl, kasvu
1,0 %. A am upäivin 3 -7  kertaa  viikossa ilmesty
vien lehtien levikin kasvu oli 0,6 % ja  iltapäivä
lehtien levikin kasvu 4,9 %.

Sanom alehtien Liiton jäsenlehtien ilmoitus- 
volyymi oli 400.473 palstam etriä, kasvu 0,2 %. 
Seitsenpäiväisten lehtien vuosikerran keskim ää
räinen tilaushinta oli kestotilauksena 483 m k ja  
m ääräaikaistilauksena 514 mk. Kestotilauksen 
hin ta nousi 7,1 % ja  m ääräaikaistilauksen 7,3 %.

Yleisaikakauslehtien kehitys on viime vuosi
na ollut epätyydyttävä. N iiden levikkikehitys on 
ollut laskeya ja  ne ovat m enettäneet osuuttaan 
m ainosvälineenä. N iiden ilm oitusm äärä on jo  
toisena perättäisenä vuotena laskenut noin 5 %. 
Sen sijaan erikoisaikakauslehdet ovat kehitty

neet täysin vastakkaisesti yleisaikakauslehtiin 
verrattuna.

Sanoma Osakeyhtiön 
kehitys

Sanom a Osakeyhtiön toim inta kertom usvuonna 
rakentui pääosin samoille toiminnoille, lehdille ja  
tuotteille kuin edellisinä vuosina. Vuoden aikana 
tehtiin kuitenkin joukko m erkittäviä päätöksiä 
niin lehtien, tuotantokapasiteetin  kuin ulkom aan 
toim innan osalta.

Sanom alehtien tuotannon kannalta tärkeä 
päätös oli painotalon rakentam isesta V arkau
teen. U lkom aantoim innan strategian kehittelys
sä painopistealueeksi on valittu kaapelitelevisio
toim inta. T äm än m ukaisesti ostettiin kertom us
vuonna oslolainen kaapelitelevisioyhtiö Janco 
Kabel-TV  A /S .

Lehtien osalta m erkittävintä oli päätös kor
vata M e naiset -lehti kahdella uudella lehdellä, 
joista toinen ilmestyy viikottain ja  toinen kuu
kausittain 1 .4 . 1987 alkaen. Kertomusvuoden 
aikana ostettiin myös Skim baaja-lehden ju lkai
suoikeudet.

Sanomalehtiryhmä
Vuosi 1986 oli uutistapahtum iltaan  poikkeuksel
lisen runsas niin koti- kuin ulkomaillakin. Ke
vään kotim aisista uutisaiheista ehkä m erkittävin 
oli tulopoliittinen kierros ja  sitä seuranneet useat 
lakot. Vuoden loppua kohden lisääntyivät myös 
m oninaiset eduskunta- ja  presidentinvaalien en
nakkovalmistelut. Presidentti U rho  Kekkosen 
kuolem a oli kansainvälisestikin suuri uu tistapah
tum a. U lkom aiden tapah tum ista  pääm inisteri 
O lof Paim en m urha  sekä Tshernobylin ydinvoi
m alaonnettom uus olivat m erkittävim piä.

Helsingin Sanom ain keskilevikki oli arkipäi
visin 430.251 kpl ja  sunnuntaisin 512.401 kpl. 
Arkilevikki kasvoi 2.637 kpl, 0,6 % ja  sunnuntai- 
levikki 6.930 kpl, 1,4 %. Levikin kasvua tapah tu i 
pääkaupunkiseudulla ja  m uualla U udellam aalla. 
Edellisenä vuonna 15 kertaa  ilm estynyt Helsin
gin Sanom ain kuukausiliite ilmestyi kertom us
vuonna 24 kertaa. K uukausiliitteen toim ituksel
linen sivum äärä kasvoi myös m erkittävästi.
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Helsingin Sanomain keskimääräinen levikki 
vuosina 1977-86
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Ilmoitusvolyymi ilman kuukausiliitettä,
51.616,2 palstametriä, oli 4,9% pienempi kuin 
edellisen vuoden ennätyksellinen palstamäärä. 
Kansantalouden matalan kasvun aiheuttama il- 
moitusvolyymin supistus tapahtui lähinnä yritys
ten palvelukseen halutaan ilmoittelussa. Vuoden 
ilmoitusmäärä on silti volyymiltaan Helsingin 
Sanomain kaikkien aikojen tilaston kolmanneksi 
suurin. Ilmoitushintoja nostettiin kertomusvuo

den aikana varsin maltillisesti eli marraskuussa 
keskimäärin 3 %.

Helsingin Sanomain vuosikerran hinta oli 
1. 7. 1986 alkaen kestotilauksena 578 mk ja 
määräaikaistilauksena 599 mk. Kestotilauksen 
hinta nousi 4,3 % ja määräaikaistilauksen 4,0 % 
edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Irto
numeron hinta oli arkisin jo toisena perättäisenä 
vuotena sama eli 4,00 mk. Sunnuntain irtonume
ron hinta nousi 1. 3. 1986 5,00 mkrsta 6,00 
mk:aan.

Ilta=Sanomille vuosi oli menestyksellinen. 
Sekä lehden levikki että ilmoitusmyynti kasvoi
vat. Lehden keskilevikki oli 193.971 kpl ja vii
konvaihteessa 230.772 kpl. Levikin kasvu arkisin 
oli 5,3 % ja viikonvaihteessa 4,9 %. Ilmoitusvo
lyymi kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 
3,1 %.

Ilta=Sanomat oli myynnissä 400 paikkakun
nalla ja kaikkiaan yli 7.000 myyntipisteessä. 
Lehden irtonumerohintaa ei muutettu kertomus
vuoden aikana.

Sanomala-myynnin tehtävänä on markkinoi
da sanomalehtipainon vapaata painatus- ja pos- 
tituskapasiteettia. Kertomusvuonna painettiin 9 
säännöllisesti ilmestyvää lehteä: Hevosurheilu, 
Insinööriuutiset, Landsbygdens Folk, Luonnon
suojeluväki, Länsiväylä, Maaseudun Tulevai
suus, Tietoviikko, Uudenmaan työpaikat ja
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Veikkaus-Lotto. A lihankintana H B L :n painota
lossa painatettiin  K otim aa ja  S ana -lehdet.

N äiden  lisäksi painettiin noin 40 suurpai- 
noksista sanom alehtim uotoista yksittäispaino- 
työtä.

Sanom alehtiryhm än liiketoimintayksikköön 
kuuluva O y Lippupalvelu -  B iljettjänst A b myi 
vuonna 1986 noin 5.800 yleisötilaisuuteen
490.000 kpl lippuja. M yytyjen lippujen m äärä  
kasvoi edellisestä vuodesta 20 %. Y htiön toim in
taa  kehitettiin ja  rationalisoitiin edelleen toim in
tavuoden aikana. K äyttöönotettu  uusi lipun- 
m yyntijärjestelm ä osoittautui onnistuneeksi ja  
an taa  aikaisem paa parem m at m ahdollisuudet 
palvella tilaisuuksien järjestä jiä  ja  lipunostajia.

Tilivuoden tulos oli positiivisesta kehityksestä 
huolim atta ennakoidun m ukaisesti tappiollinen.

Sanomalehtiryhmän henkilöstö 
Sanom alehtiryhm ässä työskenteli vakinaisissa ja  
m ääräaikaisissa työsuhteissa yhteensä keskim ää
rin 1.725 henkilöä, jo ista  toim ittajia  oli 461, toi
m ihenkilöitä 612 ja  työntekijöitä 652. Lehden 
jakajia  oli 2.284. O y Lippupalvelu -  Biljettjänst 
Ab:n henkilöstön m äärä  oli 15.

Lehtikuva Oy 
Kertom usvuoden alussa Lehtikuva O y lisäsi ra t
kaisevasti kuvapalvelutarjontaansa kansainväli
sistä uu tistapahtum ista  liittym ällä R euterin  li
säksi kiinteästi E P A /A F P  International d ig itaa
liseen kuvaverkostoon. T äm än johdosta Lehtiku
va O y vastaanottaa  ainoana kuvatoim istona 
Suom essa uutiskuvansa kahdesta erillisestä kiin
teästä  telefotoverkostosta. M yös tekstioikeuksien 
m yynti aloitettiin. Y htiö voi nyt ta rjo ta  myös 
N ew  Y ork Tim es Syndicationin piiriin kuulu
vien lehtien tekstioikeuksia Suomessa.

Kertomusvuosi oli kuvayhtiöille kuten sano
m alehdistöllekin rikas uutistapahtum ista. N iistä  
kuvaustoim innan kannalta  tä rkeim m ät olivat 
Ruotsin pääm inisteri O lof Paim en m urha  ja  pre
sidentti U rho  Kekkosen hautajaiset. Suuri uutis
aihe oli myös M ikkelin panttivankidraam a. 
M uita  m erkittävim piä tapah tum ia  olivat ja lk a 
pallon M M -kilpailu t Meksikossa, kuninkaalliset

h ää t Lontoossa sekä Reykjavikin huippukokous.
A v-tuotannon tilauskannan kehitys ei vas

tannu t odotuksia, joten Lehtikuva O y p ää tti ve
täy tyä  tä ltä  toim innan alueelta.

Lehtikuva Oy:n palveluksessa työskenteli 
vuoden 1986 aikana keskim äärin 82 henkilöä.

Y htiön tulos oli hiem an edellisvuotta parem 
pi ja  tasoltaan  hyvä.

Sanomaprint
Sanom aprin t tulosyksikön päätuoteryhm iä oli
vat aikakauslehdet, kirjat, yritysjulkaisut ja  kau
palliset painopalvelut. Liiketoiminnallisen tulos
yksikön vastuualueeseen kuuluivat m yös ty tä r
yhtiöt Tecnopress Oy, O y Linguaphone A b ja  
kertom usvuoden aikana toim intaansa aktivoinut 
Erikoislehdet Oy.

Sanom aprin tin  organisaatio ta kehitettiin 
edelleen tulosvastuulliseen suuntaan. Tuotannol
linen painopiste siirtyi kertom usvuoden aikana 
M artinlaaksoon, kun jo  edellisen vuoden m arras
kuussa to im intansa alo ittanut uusi rotaatiopaino 
saavutti tavoitteena olleen tuotantotason.

A ikakauslehdistölle ku lunut vuosi oli vaikea. 
Lehtien levikit laskivat edelleen. Sanom aprintin  
lehtien levikki kääntyi jo  kertom usvuoden toisel
la puoliskolla lievään nousuun. Alkuvuoden al
haisem m an levikin vuoksi koko vuoden yhteen
laskettu levikki laski 1,3 %. O sa Sanom aprintin  
levikin laskusta aiheutui tarkoituksellisista toi
m enpiteistä, joiden tavoitteena oli tervehdyttää 
lehtien levikkirakennetta luopum alla suurilla
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m arkkinointipanoksilla hankitusta lisälevikistä. 
Y leisaikakauslehtien ryhm ässä levikit taan tu ivat 
eniten. Sen sijaan erikoisaikakauslehtien kehitys 
oli parem pi. Sanom aprintin  lehdistä m m . e t ja  
T iede 2000 kasvoivat edelleen. Terveys 2000, 
jo sta  edellisenä vuonna oh ilm estynyt yksi näy te
num ero, sai lukijoiden keskuudessa hyvän vas
taanoton. Jo  ensim m äisenä varsinaisena toim in
tavuotena lehden levikki oli runsaat 18.000 kpl.

A ikakauslehtien osuus kokonaism ediam ark- 
kinoista pieneni kuluneen vuoden aikana, vaikka 
ilm oitustuotot säilyivät edellisvuoden tasolla. S a
nom aprintin  ilm oitustuotot kehittyivät alan ylei
sen kehityksen mukaisesti.

Sanom aprin t säilytti asem ansa m erkittävim 
pänä suom alaisena lastenlehtien julkaisijana. 
Tuoreim m an tutkim uksen m ukaan nuorison lu- 
kuinnostus ei sähköisen viestinnän kasvusta huo
lim atta  ole vähentynyt vaan jopa  lievästi kasva
nut, vaikka vaihtoehdot lasten ja  nuorten vapaa- 
ajan k ä y tö lle w a t viime vuosina lisääntyneet voi
m akkaasti.

Kertomusvuoden aikana Sanom aprin t ju l
kaisi kym m entä yritysjulkaisua. U usina tuottei
na ilm estyivät Avec ja  R anskalainen ikkuna.

Kaupallisen kirjapainotoim innan alueella 
kilpailu on suuresta ylikapasiteetista joh tuen  ol
lu t kireää. Se on joh tunu t alan kapasiteettia li
säävistä investoinneista, jo tka  ovat olleet kysyn
tään  nähden ylim itoitettuja.

Skim baaja Ky:n kustan tam an  Skim baaja- 
lehden julkaisuoikeudet siirtyivät Sanom a O sa
keyhtiölle 11. 8. 1986 alkaen.

S anom aprin t-ryhm ään kuuluvan, tietoko
nealan aikakauslehtiä julkaisevan Tecnopress 
Oy:n toim inta kehittyi myönteisesti, ja  yhtiön 
kannattavuus oli hyvä.

Sanom aprin t-ryhm ään kuuluvan O y Lin
guaphone Ab:n to im inta oli tuotteiden osalta 
edellisten vuosien kaltaista. K iristyneen kilpailun 
johdosta m yynti jä i budjeto itua vähäisem m äksi 
ja  tulos ennakoitua huonom m aksi. Toiminnan 
kannattavuus oli näin ollen epätyydyttävä.

Sanomaprintin henkilöstö
Sanom aprintissä työskenteli vakinaisissa ja  m ää
räaikaisissa työsuhteissa yhteensä keskim äärin

780 henkilöä, josta toim ittajia  81, toimihenkilöi
tä  233 ja  kirjatyöntekijöitä 466. Tecnopress Oy:n 
henkilöstön m äärä  oli 29, O y Linguaphone Ab:n 
7 ja  Erikoislehdet Oy:n 7.

Uudet Viestimet 
Startel

Tulosyksikkö S tartelin  liiketoim inta koostui yri- 
tysinform aation tuottam isesta ja  m arkkinoinnis
ta  sekä painetussa m uodossa e ttä  sähköisinä tie
topalveluina.

Kertomusvuoden aikana S tartelin  toim inta, 
m ukaan  lukien ty täryh tiö  Sininen K irja Oy, ke
hittyi m yönteisesti ja  tulosyksikkö saavutti sille 
asetetut tavoitteet. Yksikön sähköisten tietopal
velujen käyttä jiä  oli vuoden lopussa noin 600, 
yritystiedostojen tilaa jam äärä  kasvoi 69 %.

S tarte l to teu tti ja  käynnisti kertomusvuoden 
aikana useita projekteja, kuten m aksu-tv-järjes- 
telm än Helsinki Televisio Oy:lle ja  uuden tieto
järjeste lm än tietokantakustannustoim intaa var
ten, joka otettiin  käyttöön m arraskuussa.

S tarte l aloitti huhtikuussa elektronisen pörs- 
sipalvelun, joka välittää  kurssitiedot ja  uutiset 
suoraan pörssisalista. Palveluista m uodostui no
peasti pörssim eklareitten ja  sijoittajien työväline. 
S itä  käytti vuoden lopussa jo  200 arvopaperi
kauppiasta.

S tartelin  tietopankin käyttäjille avattiin 
myös ensim m äinen sähköinen pankkipalveluso- 
vellutus, SYP-Telset, jonka avulla voidaan ka t
soa tilitietoja ja  suorittaa m aksuja. M arraskuus
sa solm ittiin yhteistyösopim us Suom en Luoton- 
antajayhdistyksen kanssa yritysluottotietojen vä
littäm isestä S tartelin  tietopankin päätekäyttäjil
le.

Posti- ja  telelaitos ja  S tarte l tekivät jou lu
kuussa sopimuksen kansainvälisten tietokantojen 
välittäm isestä Suom essa E asyN et-tietohakujär- 
jestelm än avulla. EasyN etin  k au tta  on pääsy yli 
800 eri tie tokantaan  16 tietopankissa. Järjestel
m ää  voidaan jatkossa käy ttää  S tartelin  tietopan
kin kautta.

Ju lkaisuto im intaa laajennettiin U udet Vies
tim et -aikakauslehdellä sekä julkaisem alla loka
kuusta lähtien sijoittajille tarkoite ttua Pörssiviik- 
ko-tietomuistiota.
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Yrityshakemistojen kustantam iseen keskitty
nyt tytäryhtiö Sininen K irja O y toimi osana Star- 
tel-ryhm ää. Sininen K irja O y julkaisi yrityshake
mistot K uum at linjat 1986, Sininen K irja X V III, 
Suomen yritysten taseet ja  tausta t 87 sekä Johto
porras IX. Lisäksi yhtiö käynnisti om an osoite- 
myynnin ja  huolehti Startelin sähköisten yritystie- 
dostojen tuotannosta ja  markkinoinnista.

Sininen K irja O y saavutti sille asetetut ta 
voitteet ja  yhtiön liiketaloudellinen tulos oli var
sin tyydyttävä.

Startelin henkilöstö 
Tulosyksikössä työskenteli vakinaisissa ja  m ää
räaikaisissa työsuhteissa yhteensä keskim äärin 
75 henkilöä, joista Sininen K irja Oy:ssä 49.

Kaapelitelevisiotoiminta
Helsinki Televisio Oy 

Helsinki Televisio Oy:ssä saatiin vuonna 1986 
päätökseen useiden vuosien kehitysprojekti uu
den m aksu-tv-järjestelm än käyttöönottam iseksi 
ja  uusien ohjelmapalvelujen käynnistämiseksi. 
Uusi järjestelm ä kotipäätteineen ja  hallinnollisi- 
ne tietokonejärjestelm ineen otettiin käyttöön 
huhtikuussa. Vuoden loppuun mennessä oli 
käynnistetty kolme uu tta  maksu-tv-palvelua: 
Elokuvakanava, U rheilukanava ja  Lastenkana- 
va. Elokuvakanavaa ylläpitää Suom essa H TV :n 
ty täryhtiö  F ilm N et Oy.

M erkittävä panostus tulevaisuuteen oli myös 
H TV :n verkon välityskyvyn kehittäm iseen tä h 
dännyt suunnittelutyö, joka joh ti vuoden 1986 
aikana sopimukseen Helsingin Puhelinyhdistyk
sen kanssa koko pääkaupunkiseudun kattavan 
valokaapeliverkon rakentam isesta.

H TV :n verkkoon liitettiin vuoden 1986 aika
na 11.900 u u tta  asuntoa, ja  vuoden lopussa 
HTV :n ohjelm apalveluja voitiin vastaanottaa 
kaikkiaan 119.000 taloudessa. U usien osaverk
kojen rakennustyöt käynnistettiin yhdeksässä 
kaupunginosassa Helsingissä, Espoossa ja  Van
taalla. H TV :n maksullisilla ohjelmapalveluilla 
oli vuoden lopussa kaikkiaan 25.830 tilaajata- 
loutta. U usi Kotipääte oli toim itettu  jo  3.000 ti
laajalle, joilla eri m aksu-tv-kanavia oli yhteensä 
3.770.

K äyttöönotetun kotipäätejärjestelm än ja  uu
sien m aksu-tv-palveluiden kiinteät kustannukset 
rasittivat ennakoidulla tavalla H TV :n taloudel
lista tulosta tilikaudella 1986. Kun yhtiön liike
vaihto etupäässä verkkoon liitettyjen talouksien 
ja  ohjelm apalvelujen tilaajien lukum äärän  li
sääntym isestä johtuen kasvoi 25 %, oli H TV :n 
toim innan tulos kuitenkin edellisvuotta parem pi.

Helsinki Televisio Oy:ssä oli vakinaisissa ja  
m ääräaikaisissa työsuhteissa yhteensä keskim ää
rin 97 henkilöä.

Janco Kabel-TY A /S
Janco K abel-TV  A /S  on Oslossa toim iva kaape
litelevisioyhtiö, jonka Sanom a O sakeyhtiö osti 
toukokuussa 1986. Janco K abel-TV  A /S :n  teh
tävänä on välittää katsojilleen korkeatasoisia te
levisio-ohjelmia. Y htiön kaapeliverkkoon oli vuo
den lopussa liitetty kaikkiaan 142.000 taloutta, 
joista 6.500 kytkettiin vuoden 1986 aikana. Ver
kossa välitettiin N orjan  ja  Ruotsin yleistelevisio- 
ohjelm at, paikallista ohjelm atarjontaa sekä Sky 
C hannel -satelliittiohjelm aa.

L isääntynyt kiinnostus uusiin ohjelm apalve
luihin merkitsi yhtiön asennustoim innalle tu n tu 
vaa kasvua. Janco Kabel-TV A /S :n  liikevaihto 
kasvoi toim intavuonna 28 %. Volyymikasvun ja  
toim innan tehostum isen vuoksi yhtiön toim innan 
tulos oli m erkittävästi edellisvuotta parem pi, ja  
kannattavuus oli tyydyttävä.

Sanoma, Inc. ja 
Crafton Graphic Company, Inc.

K iinteistötoim intaa harjo ittavan Sanom a, Inc:in 
toim inta kehittyi budjetin m ukaisesti, ja  kannat
tavuus oli hyvä. C rafton G raphic C om pany, 
Incdle kertomusvuosi oli saneerausvuosi. Y htiön 
myynti ei kehittynyt budjetin m ukaisesti ja  kan
nattavuus oli heikko. T äm ä joh tu i lähinnä hei
kosta kysyntätilanteesta N ew  Yorkin alueella ja  
kiristyneestä hintakilpailusta sekä uusien konei
den sisäänajosta. E pätyydyttävää kannattavuus- 
kehitystä pahensi vielä eräiden avainhenkilöiden 
vaihtum inen. Toteutettu saneeraus ja  suoritetut 
henkilökiinnitykset tekevät mahdolliseksi liike
toim innan m uodostum isen kannattavaksi jo  ku
luvan vuoden aikana.
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Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1986

Sanoma Osakeyhtiön henkilöstö
Sanom a Osakeyhtiössä oli vakinaisissa ja  m ää
räaikaisissa työsuhteissa yhteensä keskim äärin 
2.675 henkilöä, jossa lisäystä edelliseen vuoteen 
21 henkilöä. Sanom alehdenjakajia oli 2.284 ja  
asiam iehiä 2.143. Palkkakustannukset m ukaan 
lukien lakisääteiset henkilösivukulut olivat yh
tiön liikevaihdosta 40,7 %. Lisäksi eläkesäätiö 
maksoi eläkkeitä 10.787.250,43 mk. Y htiön ty
täryhtiöiden palveluksessa oli yhteensä keski
m äärin  421 henkilöä.

Investoinnit
Sanom a Osakeyhtiön investoinnit olivat yhteen
sä 277,8 mmk. T ästä kiinteistöinvestoinnit olivat
39,0 mmk, kone- ja  kalustoinvestoinnit 150,6 
mmk, arvopaperit 83,2 m m k ja  m uut 5,0 mmk.

Sanom alehtituotannon m erkittävin inves
tointi oli sisäänpistojärjestelm än asentam inen, 
jolla käsitetään esipainetun liitteen koneellista 
syöttöä lehden sisään. Järjestelm ä ka ttaa  kaikki 
Sanom alassa olevat kahdeksan tuotantolinjaa. 
U udistus edellytti varastotilan laajentam ista, jo
ka aloitettiin kertomusvuoden keväällä. Inves
tointiin sisällytettiin myös postituksen ja  tehdas
palvelun tilojen laajentam inen.

Sanom alehtien osalta investoitiin varsin m it
tavasti uusiin atk-järjestelm iin. Toimitusjärjes-

telm ää laajennettiin ja  hankittiin ilm oitusjärjes
telm ä, joka otettiin käyttöön vuoden lopussa. 
Kertomusvuonna tehtiin päätös Varkauden pai
non rakentam isesta. Painokoneeksi valittiin 
sveitsiläinen W ifag.

Sanom aprintin investoinnit olivat lähinnä ko
ne- ja  laitehankintoja, jo ista suurim pana m ainit
takoon Sci-tex kuvankäsittelyjärjestelm än laa
jennus.

Kiinteistöjen investoinneista oli m erkittävin 
Ludviginkatu 2-10:n saneerauksen saattam inen 
pääosiltaan valmiiksi. E ro tta ja  9—11 :n sanee
rausta jatkettiin , ja  työt saataneen päätökseen 
vuoden 1987 loppuun mennessä.

Sanom a Osakeyhtiö myi Kiinteistöosakeyhtiö 
Paloaukion ja  Asunto-osakeyhtiö Paloheinäntien 
osakkeet kokonaisuudessaan.

Tuloksen muodostus
Sanom a Osakeyhtiön tulos oli edelleen tasoltaan 
hyvä vaikka kannattavuus oli lievästi edellisvuot
ta  alhaisempi. Tuloksen alentum inen vuoden 
1985 tasosta oli budjetoitu suhdanne-ennustei
siin perustuen. Pääom akustannusten  nousuun 
vaikuttivat viime vuosina suoritetu t m ittavat in
vestoinnit ja  vielä tilaus- ja  asennusvaiheessa ole
vat investointiprojektit.

Sanom a Osakeyhtiön liikevaihto oli 1.342,8 
m m k, kasvua edelliseen vuoteen 8,7 %. O peratii
viset kustannukset kasvoivat lievästi liikevaihtoa 
nopeam m in eli 9,5 %. K äyttökate  oli 246,5 
m m k. Vertailukelpoinen kasvu edelliseen vuo
teen oli 5 ,2% . K äyttökate oli 18,4%  liikevaih
dosta, kun vertailukelpoinen käyttökate edellise
nä vuotena oli 19,0 %.

Elinkeinoverolain sallim at enim m äispoistot 
olivat 118,1 m m k ja  ainoastaan 3,1 % edellis
vuotta suurem m at. Tulos ennen varauksia ja  ve
roja oli 144,4 mmk. Vertailukelpoinen kasvu 
EV L:n m aksimipoistojen jälkeen edelliseen vuo
teen oli 10,2 %. K äyttäen  suunnitelm an m ukai
sia poistoja oli tulos täsm älleen edellisen vuoden 
suuruinen. Y htiön nettovelat olivat 9,4 % liike
vaihdosta eli täsm älleen edellisen vuoden suurui
set. N ettovelkaisuusasteen edullista kehitystä on 
tukenut hyvän kannattavuustason lisäksi voitto
varojen jääm inen  pääosiltaan yhtiön käyttöön.

Sanom a Osakeyhtiön investoinnit 
vuosina 1982-86

375 mmk 

300 mmk 

225 mmk 

150 mmk 

75 mmk

1982 1983 1984 1985 1986
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Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1986

Sanoma-yhtymän tuloslaskelma
1.1.-31.12. 1986

(1.000 mk) 1986 1985
Myyntituotot   1.992.045 1.820.193
Myynnin oikaisuerät

Alennukset ......................................................  114.479 107.346
Luottotappiot .................................................. 4.994 5.375
Liikevaihtovero...............................................  65.208 54.075
Provisiot ja  mainostoimistopalkkiot  167.188 157.237
Muut oikaisuerät.............................................  160.158 -  512.027 145.331 -  469.364

Liikevaihto........................................................
Tila- ja  konevuokratuotot ................................
Muuttuvat kulut

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

346.272
364.310
120.997

1.480.018 
+ 9.439

302.145
340.910
119.540

1.350.829 
+ 12.003

Varaston m u u to s ......................................... + 13.728 -  845.307 + 17.562 - 780.157
M yyntikate........................................................
Kiinteät kulut

Palkat ja  palkkiot ......................................
V uokrat........................................................
Muut kiinteät k u lu t....................................

143.728
26.788

204.259

644.150 

-  374.775

127.222
23.963

186.673

582.675

337.858
K äyttökate ........................................................
Poistot

Rakennuksista ja  rakennelmista ..............
Koneista ja  kalustosta ................................
Aineettomista oikeuksista .........................

16.593
111.176

843

269.375

17.613
104.428

583

244.817

Muista pitkävaikutteisista m enoista.........
Konsernin lisäpoistot..................................

6.312
4.638 -  139.562

5.316
2.342 _ 130.282

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

Korkotuotot..................................................
Osinkotuotot...............................................

33.398
5.497

129.813

26.834
2.824

114.535

Muut rahoitustuotot ..................................
K orkokulut..................................................

508 
-  35.991

85
-  29.681

Muut vieraan pääoman kulut .................. -  2.048 + 1.364 -  1.605 - 1.543

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

11.560 
-  2.142

131.177 

+ 9.418
6.064 

-  2.277 +

112.992

3.787
Voitto ennen varauksia ja  v e ro ja ....................
Varausten muutokset

Varastovaraus, lisäys -/vähennys + . . . .
Investointivaraus, lisäys.............................
Muut varaukset, lisäys .............................

+ 4.588
-  61.550
-  28.400

140.595 

-  85.362

-  9.609
-  45.413
-  22.518

116.779

77.540
Välittömät v e r o t ...............................................
-  Käyttörahastosta...........................................

29.196 
-  27.016 -  2.180

24.560 
-  23.134 _ 1.426

Vähemmistön osuus tytäryhtiöiden
tuloksesta .................................................... 450 + 360

Tilikauden voitto............................................... mk 52.603 mk 38.173

15



Sanoma-yhtymän tase
31.12.1986

 Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1986

Vastaavaa

(1.000 mk) 1986 1985
Rahoitusomaisuus

Rahat ja  pankkisaamiset .............................  102.274 77.426
Myyntisaamiset .............................................  234.352 225.640
Lainasaamiset ......................   181.590 155.942
Ennakkomaksut .............................................  3.010 3.084
Siirtosaamiset   44.855 34.538
Muut rahoitusvarat   104.873 670.954 85.901 582.531

Vaihto-omaisuus
Aineet ja  tarvikkeet ......................................  48.820 62.101
Tavarat ja  keskeneräiset työt ....................... 17.344 66.164 14.915 77.016

Käyttöomaisuus ja  muut 
pitkävaikutteiset menot

Maa-alueet ....................................................  93.114 94.595
Rakennukset ja rakennelmat ....................... 220.230 182.976
Koneet ja  kalusto   321.583 269.614
Muut aineelliset hyödykkeet ;   27.227 10.175
Osakkeet ja osuudet ......................................  131.742 85.012
Aineettomat oikeudet ....................................  5.269 4.005
Pitkävaikutteiset menot yhtiöiden
taseista ............................................................. 24.712 823.877 23.784 670.161

Konsemiaktiiva .................................................... 41.333 8.657
Arvostuserät ........................................................  877 1.340

mk 1.603.205 mk 1.339.705
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Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1986

Vastattavaa

(1.000 mk) 1986 1985
Vieras pääoma 

Lyhytaikainen
Ostovelat   69.761 79.039
Ennakkomaksut   177.339 164.144
Siirtovelat .................................................. 151.767 124.635
Muut lyhytaikaiset velat .........................  48.759 447.626 36.390 404.208

Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta ....................... 158.940 76.121
Eläkelainat ...................................................... 266.114 245.638
Muut pitkäaikaiset velat   24.343 449.397 22.709 344.468

Varaukset
Varastovaraus ...............................................  19.994 24.172
Investointivaraukset ......................................  267.770 206.383
Muut varaukset .............................................  125.729 413.493 97.082 327.637

Vähemmistön osuus   8.421 7.516

Oma pääoma
Sidottu .............................................................  72.180 75.501
Vapaa ............................................................. 159.485 142.202
Tilikauden voitto ...........................................  52.603 284.268 38.173 255.876

mk 1.603.205 mk 1.339.705
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Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1986

Sanoma-yhtymän liitetiedot
31.12.1986

1. Yhtymään kuuluvat yhtiöt
Yhtymään kuuluvat emoyhtiö Sanoma Osakeyhtiö ja  seuraavat toimivat tytäryhtiöt: 
Erikoislehdet Oy, Helsinki Televisio Oy, Janco Kabel-TV A /S  alakonserni, Lehtiku
va Oy, Oy Linguaphone Ab, Oy Lippupalvelu -  Biljettjänst Ab, Sanoma, Inc. ala
konserni, Simonpaino Oy, Sininen Kirja Oy ei-toimivine tytäryhtiöineen Suomalai
nen Yritystiedosto Oy ja Liiketieto -  Business Information Oy, Tecnopress Oy, kiin
teistöyhtiöt: Asunto-osakeyhtiö Ilkantie 13, Asunto-osakeyhtiö Laajavuorenkuja 3, 
Kiinteistöosakeyhtiö Erottajankatu 9-11 sekä ei-toimiva Kodin Kuvalehti -  Terve 
Lapsi Oy.

2. Oman pääoman muutokset 
Sidottu oma pääoma
1. 1. 1986 ........................................................................................ 75.501.157,59
Myytyjen osakkeiden arvonkorotus .................................................  -  1.782.709,82
Muuntoeron vähennys.......................................................................  -  1.538.110,00
31. 12. 1986 ...................................................................................  72.180.337,77

Vapaa oma pääoma
1. 1. 1986 .....................................................................................  180.374.774,02
Jaettu osinkoa .................................................................................... -  2.840.304,00
Annettu lahjoituksia ......................................................................... -  406.495,00
Käytetty veroihin .............................................................................  -  27.015.718,69
Myytyjen osakkeiden arvonkorotus ................................................  +  1.782.709,82
Helsinki Televisio Oy:n liittym ism aksut.........................................  + 9.480.799,83
Muuntoeron vähennys......................................................................  -  1.890.536,29

159.485.229,69
Tilikauden v o it to ........................................................ 52.602.545,10
31.12. 1986 ...................................................................................  212.087.774,79

3. Velan vakuudeksi annetut arvopaperit ja saamisoikeudet . . . .  17.560.992,79
Velan vakuudeksi annetut kiinnevelkakirjat...........  127.000.000,00
Takaukset .........' .............................................................................  3.317.586,30
Ehdollinen velvoite 700.000,00

4. Käyttöomaisuuden verotusarvot
Maa-alueet .................................................................................  33.349.330,00
Rakennukset ja  rakennelmat ....................................................  133.112.144,00
Osakkeet ja  osuudet .................................................................  208.097.975,00

5. Eläkesäätiön vastuuvajaus.......................................  25.250.085,82
6. Yhtymän osakkeet käyvät ilmi emoyhtiön liitetiedoista. Osakkeiden kiijanpito-arvo

on 131,7 mmk, johon sisältyy emoyhtiön osakkeiden lisäksi tytäryhtiöiden omistamia 
puhelin- ja  huoneisto-osakkeita 4,9 mmk.
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Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1986

Sanoma Osakeyhtiön tuloslaskelma
1.1.-31.12. 1986

(1.000 mk) 1986 1985
Myyntituotot 1.814.613 1.672.885
Myynnin oikaisuerät

Alennukset ........................................... .........  112.101 105.799
Luottotappiot ...................................... .........  4.752 4.938
Liikevaihtovero.................................... .........  61.560 50.960
Provisiot ja mainostoimistopalkkiot . . .........  166.842 157.224
T uoterahdit........................................... .........  113.827 106.804
Muut oikaisuerät.............................................  12.772 -471.854 11.662 -437.387

Liikevaihto ................................................. 1.342.759 1.235.498
Tila-ja konevuokratuotot (1) +  9.163 + 8.355
Muuttuvat kulut

Aineet ja  tarvikkeet (2) .................... .......... 307.049 265.512
Palkat ja  palkkiot ........................................... 337.453 316.248
Muut muuttuvat kulut .................................. 122.084 120.271
Varaston m u u to s ............................................. + 13.361 -779.947 + 16.837 -718.868

M yyntikate.................................................... 571.975 524.985
Kiinteät kulut

Palkat ja  palkkiot ........................................... 119.199 108.999
V uokrat............................................................. 29.482 23.522
Muut kiinteät kulut (3) ...................... ------- 176.816 -325.497 164.741 -297.262

K äy ttökate .................................................... 246.478 227.723
Poistot (4)

Rakennuksista ja  rakennelmista ......... ......... 14.102 14.086
Koneista ja  ka lustosta........................... ......... 99.380 96.548
Aineettomista oikeuksista .................... ------  702 521
Muista pitkävaikutteisista menoista . . . 3.894 -118.078 3.335 -114.490

Liikevoitto 128.400 113.233
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot ........................................... 34.203 28.662
O sinkotuotot........................................... 5.498 2.824
Osinkotuotot tytäryhtiöiltä .................. 100 1.200
Muut rahoitustuotot ............................. 392 1.966
K orkokulut............................................. -  33.431 -  27.093
Muut vieraan pääoman kulut .............. -  1.610 + 5.152 -  1.593 + 5.966

133.552 - 119.199
Satunnaiset tuotot ja kulut (5)

Tuotot .................................................... 10.981 5.661
Kulut ...................................................... 94 + 10.887 291 + 5.370

Voitto ennen varauksia ja  v e ro ja ................ 144.439 124.569
Varausten muutos

Varastovaraus, lisäys -/vähennys + . . + 4.677 -  10.099
Investointivaraus, lisäys......................... -  61.550 -  45.300
Muut varaukset, lisäys (6) .................. -  26.000 -  82.873 -  23.829 -  79.228

Välittömät v e r o t ........................................... 26.915 23.112
-  Käyttörahastosta...................................... 26.915 - -  23.112 —
Tilikauden voitto ........................................... mk 61.566 mk 45.341

Suluissa olevat numerot viittaavat kohtaan ”Lisätietoja tuloslaskelmasta ja  taseesta vuodelta 1986” sivulla 26.
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Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1986

Sanoma Osakeyhtiön tase
31.12.1986

Vastaavaa

(1.000 mk) 1986 1985
Rahoitusomaisuus

Rahat ja  pankkisaamiset................................ 66.613 66.306
Myyntisaamiset (7)   191.911 189.690
Lainasaamiset (8)   247.236 170.380
Ennakkomaksut .............................................  759 2.030
Siirtosaamiset ...............................................  40.912 31.412
Muut rahoitusvarat (9)   100.668 648.099 77.518 537.336

Vaihto-omaisuus
Aineet ja  tarvikkeet (10)   42.881 58.982
Valmiit tavarat ja  keskeneräiset työt .........  11.369 54.250 8.630 67.612

Käyttöomaisuus ja  muut 
pitkävaikutteiset menot

Maa-alueet ......................................................  56.406 57.023
Rakennukset ja  rakennelmat   129.971 105.184
Koneet ja  kalusto ...........................................  237.164 230.102
Ennakkomaksut, koneet ................................ 42.416 1.635
Osakkeet ja  osuudet ......................................  126.819 81.837
Osakkeet ja  osuudet, tytäryhtiöt ..................  165.904 145.414
Aineettomat oikeudet   4.541 3.432
Muut pitkävaikutteiset menot ....................  10.849______774.070________ 11.525_______ 636.152

mk 1.476.419 mk 1.241.100
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Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1986

Vastattavaa

(1.000 mk) 1986 1985
Vieras pääoma 

Lyhytaikainen
Ostovelat   54.791 66.799
Ennakkomaksut (7) ......................................  163.465 156.169
S iirtovelat........................................................  140.582 116.824
Muut lyhytaikaiset v e la t .........................  32.140 390.978 27.068 366.860

Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta ....................... 115.494 36.347
Eläkelainat (11)   258.071 240.294
Muut lainat   10.231 383.796 10.231 286.872

Varaukset
V arastovaraus.................................................. 18.987 23.664
Investointivaraukset ......................................  261.886 200.336
Muut varaukset .............................................  120.413 401.286 94.413 318.413

Oma pääoma 
Sidottu

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

Vapaa
K äyttörahasto   214.001 198.916
Lahjoitusvaraus ......................................  -  7
Voitto edellisiltä vuosilta .........................  9.191 9.090
Tilikauden voitto ....................................  61.566 284.758________ 45.341_______ 253.354

mk 1.476.419 mk 1.241.100
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Sanoma Osakeyhtiön liitetiedot
31.12.1986

_______________ Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1986_______________

1. Oman pääoman muutokset 
Käyttörahasto
1. 1. 1986 ...................................................................... 198.916.028,93
Siirretty voittovaroista ...............................................  + 42.000.000,00
Käytetty verojen maksuun ........................................  -  26.914.817,02
31.12.1986 .................................................................  214.001.211,91
Lahjoitusvaraus
1. 1. 1986 ......................................................................  6.495,00
Siirretty voittovaroista ...............................................  +400.000,00
Annettu lahjoituksina .................................................. -406.495,00
31. 12. 1986 .................................................................
Voittovarat
1. 1.1986 ...................................................................  54.431.094,71
Käytetty osingonjakoon ...............................................  -  2.840.304,00
Siirretty käyttörahastoon ........................................... -  42.000.000,00
Siirretty lahjoitusvaraukseen ......................................  -  400.000,00

9.190.790,71
Tilikauden voitto ........................................................  61.565.939,04
31. 12. 1986 .................................................................  70.756.729,75

2. Velan vakuudeksi annetut arvopaperit ...................... 14.523.466,90
Velan vakuudeksi annetut kiinnevelkakirjat ...........  122.000.000,00
Takaukset ...................................................................... 2.581.663,65
Takaukset konserniyhtiöiden puolesta ....................... 14.136.163,51
Vastuut konserniyhtiöiden puolesta ...........................  5.637.676,61

3. Saamiset tytäryhtiöiltä ..............................................  67.961.545,35
Velat tytäryhtiöille ...............................................  13.018.357,94

4. Käyttöomaisuuden verotusarvot ...............................
Maa-alueet .................................................................... 27.881.512,00
Rakennukset .................................................................  117.945.218,00
Osakkeet ja  osuudet ....................................................  203.592.187,68
Osakkeet ja  osuudet, tytäryhtiöt ................................ 70.005.346,10

5. Eläkesäätiön vastuuvajaus .......................................... 25.154.616,81
6. Eläkesitoumuksista aiheutuva vastuu ...................... 1.339.245,00
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7. Sanoma Osakeyhtiön omistamat toisten yhtiöiden osakkeet 31. 12. 1986

Tytäryhtiöt
Kiinteistöosakeyhtiö
Erottajank. 9-11 ...........
As. Oy Ilkantie 13 .........
As. Oy Laajavuorenkuja 3 
As. Oy Paloheinäntie 7 .
Erikoislehdet Oy ...........
Helsinki Televisio Oy . . .
HS-Invest A /S  ..............
Janco Kabel-TV A /S  (x ) 
Kiinteistöosake-

muutos osuus
edell. kaik.

kpl vuodesta osakk. % nimellisarvo kirjanpitoarvo

3.678 — 100 367.800,00 58.395.130,00
1.207 - 100 6.493.660,00 6.493.660,00

14.902 - 100 30.549.100,00' 30.549.100,00
r ' 304 —

10.000 + 9.900 100 500.000,00 500.000,00
3.298 - 72,09 3.627.800,00 3.627.800,00

500 + 500 100 NOK 50.000 34.095,00
1.000 + 1.000 100 NOK 225.00 13.425.106,10

muutos
edell.

vuodesta

-1.450.080,00
495.000,00

34.095,00
13.425.106,10

yhtiö Paloaukio .............. — -  578 — -  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-
Biljettjäast Ab ................ 3.000 - 100 120.000,00 831.200,00 _
Oy Linguaphone Ab . . . 25.000 - 100 250.000,00 461.320,00 _
Sanoma, Inc....................... 400 + 100 100 USD 400,00 17.222.480,00 5.184.000,00
Simonpaino Oy ............. 1.000 - 100 1.000.000,00 20.493.782,50 _
Sininen Kirja Oy ........... 1.000 + 490 100 100.000,00 9.226.021,70 3.566.901,70
Tecnopress Oy ................ 708 - 100 354.000,00 3.619.233,94
Tytäryhtiöt yht................... 165.904.429,69
Osakkuusyhtiöt:
Enso-Gutzeit Oy ........... 18.157 0,02 181.570,00 137.809,34
Finnair Oy ...................... 292.011 + 14.480 1,22 1.460.055,00 1.868.285,81 589.625,60
Helsingin Teiset Oy . . . . 50 - 33,34 500.000,00 150.000,00 -  450.000,00
Kajaani Oy .................... 21.996 + 21.996 0,02 439.920,00 2.670.381,65 2.670.381,65
Kansallis-Osake-Pankki . 166.949 + 148.147 0,15 3.338.980,00 5.807.123,52 5.426.794,49
Kymi-Strömberg Oy . . . 202.743 + 109.277 1,19 10.137.150,00 17.061.696,18 3.626.470,71
Metsäliiton Teollisuus Oy 57.120 + 36.000 0,70 2.856.000,00 3.617.325,30 2.562.840,00
Oy Nokia Ab ................ 630.760 +575.630 1,32 12.615.210,00 39.292.028,65 21.750.465,52
Nordic Investors Limited 100 — 20,00 USD 10,000 5.630.750,00 _
Oy Radio Ykkönen -
Radio Ettan Ab ............. 10 — 14,28 100.000,00 100.000,00
Rauma-Repola Oy ......... 21.934 - 0,02 219.340,00 285.174,70
Rautakirja Oy ................ 62.422 + 1.903 17,33 15.605.500,00 5.976.339,72 3.814.829,60
Spontel Oy .................... 1.000 -199.000 0,02 50.000,00 49.746,90 -9.950.253,10
Oy Ekokem Ab .............. 60 — 0,71 120.000,00 120.000,00 _
Oy Suomen Yhdys
pankki Ab ...................... 389.348 +358.225 0,15 3.893.480,00 9.037.922,28 8.638.935,00
Muut ............................... 1.541.917,29 145.018,65
Osakkuusyhtiöt yhteensä 93.346.501,34
H uoneisto-osakkeet 33.472.241,95 6.156.882,00
Kaikki yhteensä mk 292.723.172,98 65.472.362,92

( X )  Mukaanluettuna HS-Invest A /S:n omistamat osakkeet.
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Sanoma-yhtymän ja Sanoma Osake
yhtiön rahoituslaskelmat 

1984-1986

Sanoma-yhtymä Sanoma Osakeyhtiö
Varojen lähteet (Mmk) 1986
Tulorahoitus

K äy ttökate ...............................................  274,8
Rahoitustuotot ja-kulut ......................... 1,4
Muu tulorahoitus (netto).........................  -  1,3
Käyttöomaisuuden luovutustuotot  29,7
Tytärosakkeiden m y y n ti......................... 3,4
-  V erot......................................................  -  29,3

Pääomarahoitus
Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys . .  109,0
Liittymismaksut
Helsinki Televisio Oy .............................  13,2
Arvostuserien vähennys .........................  0,5
M uuntoero ...............................................  -

Yhteensä ( A ) .................................................. 401,4

Varojen käyttö
Voitonjako

Osingot ....................................................  2,8
Muu voitonjako ......................................  0,4

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

Käyttöomaisuusinvestoinnit..................... 295,8
Tytäryhtiöosakkeiden hankinta ...........  34,0

Arvostuserien lisäys ......................................  -
Vähemmistöosuuden vähennys ..................  -
Muuntoero ....................................................  3,2
Yhteensä (B) ...................................   341,7

Liikepääoman muutos
Rahoitusomaisuuden
lisäys + /vähennys -    + 81,9
Vaihto-omaisuuden
lisäys + / vähennys -    -  13,5
Lyhytaikaisen vieraan pääoman
lisäys -/vähennys +   -  8,7
Yhteensä (A -B ) .............................................  59,7

1985 1984 1986 1985 1984

240,3 230,7 251,6 235,0 202,3
1,5 16,6 5,2 6,0 20,9

10,3 -  2,7 0,2 — —

116,0 3,4 32,4 110,3 3,4

24,6 -  26,4 -  26,9 -  23,1 -  23,2

71,0 32,2 98,6 59,0 26,8

12,2
0,2 

 LB
423,7 255,8 361,1 387,2 230,2

2,7
0,3
7,5

2,4
0,2

2,8
0,4
5,1

2,8
0,4
7,3

2,5
0,2

281,3
5,6
1,2
0,1
3,4

302,2
3,7

277,8 263,6 281,7

302,1 308,5 286,1 274,1 284,4

+ 148,4 -  49,2 + 110,8 + 120,9 -  49,7

-  18,2 + 36,8 -  13,4 -  16,8 + 36,3

-  8,6 -  40,3 -  22,4 + 9,0 -  40,8
121,6 -  52,7 75,0 113,1 -  54,2
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Rahoitus ja omaisuusrakenteen kehitys
Sanoma-yhtymän
rahoitusrakenne

1.6 -

Sanoma Osakeyhtiön 
rahoitusrakenne

1982 1983

■ 1  Oma pääoma

■ I  Varaukset

1984 1985 1986
• Pitkäaikainen 
1 vieras pääoma 

Lyhytaikainen 
vieras pääoma

1.6 -

Sanoma-yhtymän 
omaisuuden kehitys

1982 1983

Rahoitusomaisuus 

■ I  Vaihto-omaisuus

1984 1985

BE£ Käyttöomaisuus

1986

Sanoma Osakeyhtiön 
omaisuuden kehitys

1982 1983 1984 1985 1986

Rahoitusomaisuus H  Käyttöomaisuus 

Vaihto-omaisuus
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Lisätietoja Sanoma Osakeyhtiön 
tuloslaskelman ja taseen eriin 

vuodelta 1986

________________Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1986________________

Tuloslaskelma
1. T ila- ja  konevuokratuotot on siirretty erästä  m uut tuotot käyttökatteen 

yläpuolelle, koska vastaavat kulut sisältyvät m uihin kiinteisiin kuluihin.

2. E rään  aineet ja  tarvikkeet sisältyy paperin ostoja 228,6 mmk.

3. M uihin kiinteisiin kuluihin sisältyy siirto eläkesäätiölle, 5,1 mmk. V astaa
va siirto oli vuonna 1985 7,3 mmk.

4. Poistot ovat EVL-poistoja.

5. Satunnaisiin tuottoihin sisältyy osakkeiden kauppavoittoa 10,7 mmk.

6. M uiden varausten m uutoksiin sisältyy toim intavarauksen lisäys 26,8 
m m k ja  luottotappiovarauksen vähennys 0,8 mmk.

Tase
7. M yyntisaam isiin sisältyy saam isia tilauksista 98,9 m m k. Ennakkom aksut 

toim ittam attom ista tilauksista, 163,5 m m k, sisältyy vastattavien ennak- 
komaksuihin.

8. Lainasaam isiin sisältyy lainoja tytäryhtiöille 66,0 mmk.

9. M uihin rahoitusvaroihin sisältyy investointitalletus Suom en Pankkiin
100,2 mmk.

10. Paperivarasto on pienentynyt edellisvuodesta 15,3 m m k.

11. Eläkelainoihin sisältyy lainaa yhtiön om alta eläkesäätiöltä 90,3 mmk.
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Hallituksen ehdotus 
voittovarojen käytöstä

Tilikauden voitto on 61.565.939,04 mk. Edellisen vuoden voittovaroista 
on käytettävissä 9.190.790,71 mk. N äin  ollen on yhtiökokouksen käytet
tävissä yhteensä 70.756.729,75 mk.

H allitus ehdottaa, e ttä  em. varoista   70.756.729,75 m k
-  jae taan  osinkona 6,00 m k osaketta kohden eli 2.840.304,00 m k
-  siirretään käyttörahastoon ...................................  58.000.000,00 m k
-  siirretään lahjoitusvaraukseen hallituksen

päätettäväksi .......................................................... 500.000,00 m k
- j a  jäännös .................................................................  9.416.425,75 m k
jä te tään  voitto- ja  tappiotilille ja  e ttä  hallitus oikeutetaan k äy ttäm ään  va
paan om an pääom an varoja verojen m aksuun vuoden 1987 aikana.

M ikäli yhtiökokous hyväksyy edellä olevan ehdotuksen, tulevat yhtiön 
om at varat olem aan seuraavat:
O sakepääom a ............................................................... 14.201.520,00 m k
A rvonkorotusrahasto ..................................................  1.399.240,00 m k
K äyttörahasto    272.001.211,91 m k
Lahjoitusvaraus ............................................................  500.000,00 m k
K äy ttäm ättöm ät voittovarat   9.416.425,75 m k

Investointivarauksen m äärä  on 261.886.000,00 mk, varastovarauksen 
18.987.000,00 mk, luottotappiovarauksen 9.460.000,00 m k sekä toim in
tavarauksen 110.953.000,00 mk.

Helsinki 20. 2. 1987

A atos Erkko

Teo M ertanen  Patricia Seppälä

Väinö J. N u rm im aa  A arne  C astrén

Jaakko R auram o Pentti J. K. Kouri
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Sanoma Osakeyhtiön maksamat 
palkat ja sosiaalikulut

________________ Sanoma Osakeyhtiö, toimintakertomus 1986________________

Työssäoloajalta henkilökunnalle m aksetut
1986 1985

palkat ja  palkkiot ................................................ . . 350.312.092,15 329.050.703,95
Sairaus- ja  äitiyslom apalkat ............................ . . 10.563.553,39 9.823.405,60
Vuosilom apalkat m.l. velan m uutos ............... . . 81.004.852,07 73.285.763,15

Palkat ja  palkanluonteiset e r ä t .................. 441.880.497,61 412.159.872,70

T yönantajan  sosiaaliturvam aksut .................. . .  29.914.852,16 29.052.335,90
T E L -, TA EL- ja  L E L -vakuutusm aksut . . 52.449.256,54 54.260.061,00
M u u t lakisääteiset h e n k ilö s iv u k u lu t............... 8.002.248,45 7.406.545,15

Y hteensä .......................................................... 90.366.357,15 90.718.942,05

Vapaaehtoiset henkilösivukustannukset 15.970.811,65 14.070.389,69
Siirto eläkesäätiölle ............................................. 5.100.000,00 7.312.000,00

Y hteensä .......................................................... 21.070.811,65 21.382.389,69

Palkkiot henkilökuntaan kuulum attom ille . . , 17.518.793,58 16.350.348,52
K aikki yhteensä .................................................. ... . 570.836.459,99 540.611.552,96

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

Vuoden 1986 sum m iin sisältyy palkkoja ja  palkkioita hallituksen jäsenille ja  toi
m itusjohtajalle 2.503.103,88 mk.

Y htym än vuonna 1986 m aksam at palkat olivat 506.258.006,26 mk, jo ista  palkko
ja  ja  palkkioita hallituksen jäsenille ja  toim itusjohtajille 4.801.522,39 mk.
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Tilintarkastuskertomus

O lem m e tarkastaneet Sanom a O sakeyhtiön tilikauden 1986 kirjanpidon, 
tilinpäätöksen ja  konsernitilinpäätöksen sekä hallinnon hyvän tilin tarkas
tustavan edellyttäm ässä laajuudessa.

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

Emoyhtiö
Tilinpäätös on laad ittu  voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tuloslas
kelm an m ukaan tilikauden voitto on 61.565.939,04 m arkkaa.

Puollam m e
tuloslaskelm an ja  taseen vahvistam ista;
vastuuvapauden m yöntäm istä hallituksen jäsenille ja  toim itusjohta
jalle;
taseen m ukaisen voiton käyttäm istä  hallituksen toim intakertom uk
sessaan esittäm ällä tavalla.

Konserni
Konsernitilinpäätös on laad ittu  voimassa olevien säännösten mukaisesti. 
Konsernitaseen m ukainen vapaa om a pääom a on 212.088.000 m arkkaa.

Puollam m e
konsernituloslaskelman ja  konsernitaseen vahvistam ista.

Helsingissä 6. päivänä m aaliskuuta 1987

A im o A utio 
K H T

A ntti Helenius 
K H T
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S a n o m a le h d e t

H e ls in g in  S a n om a t
Toimitus

Helsingin Sanomain toimitukselle vuosi 1986 oli 
poikkeuksellisen runsas uutisvuosi, jolle antoivat 
leimansa monet yllättävät suurtapahtumat. Leh
den palstoilla käyty keskustelu taloudellisista ja 
yhteiskunnallisista asioista oli tavallista vilk
kaampaa johtuen teollisuuden rakennemuutok
sista ja vaalien lähestymisestä. Vuosi 1986 oli 
myös lehden sisällön monien osauudistusten ai
kaa.

Toimituksen valmiudet suurissa uutistilan- 
teissa mitattiin useita kertoja. Merkittävää oli 
myöhäisten keskiyön tuntienkin tehokas hyväksi
käyttö. Myös lehden omien kannanottojen tuo
reus ja monipuolisuus lisääntyivät.

Lehden pääkirjoituksissa pidettiin erityisesti 
silmällä ponnistuksia Suomen idänkaupan on
gelmien ratkaisemiseksi, pakolaiskysymyksiä, 
vaaliasetelmien kehittymistä ja Helsingin kes
kustan suunnittelua.

Helsingin Sanomain mielipidesivun kolum- 
nistikuntaan lisättiin vuoden aikana kuusi uutta 
kirjoittajaa.

Kotimaan uutisaiheista nousivat merkittä
vimmiksi kevään tulopoliittinen kierros ja sitä

seuranneet lakot, eduskunta- ja presidentinvaa
lien valmistelu, Helsingin keskustan arkkitehti
kilpailun ratkeaminen, presidentti Urho Kekko
sen kuolema ja Mikkelin panttivankisurma.

Ulkomaiden tapahtumista mainittakoon 
Ruotsin pääministerin Olof Paimen murha sekä 
Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuus, jonka 
tapahtumien jälkiseuranta synnytti runsaasti 
myös Suomea koskevaa uutistoimintaa.

Taloustoimitusta työllistivät erityisesti suuret 
uudelleenjärjestelyt maamme teollisuudessa se
kä toimenpiteet Suomen markan arvon turvaa
miseksi.

Urheilun merkittävimmät selostustehtävät 
olivat jääkiekon MM-kisat Moskovassa, jalka
pallon MM-kisat Meksikossa ja yleisurheilun 
EM-kisat Stuttgartissa.

Lehden sisällön kohdalla toteutettiin asteit
taisia uudistuksia. Vuoden aikana vakiinnutet
tiin edellisen vuoden lopulla toteutettu radio- ja 
tv-sivujen uudistus. Kesäkuussa toimeenpantiin 
ajankohtaisosastossa päivittäisen sääraportin uu
distus. Kulttuuriosastossa aloitettiin äänilevyjen 
seuranta, jonka tuloksena ilmestyy levysivu ker
ran viikossa. Lehden sivut 2 ja 3 saivat uuden ul
koasun lokakuussa. Tässä yhteydessä kolmossivu 
muuttui 7-palstaiseksi.

Ns. sunnuntaisivujen määrä väheni vuoden 
aikana, mutta toisaalta näillä sivuilla julkaistu
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jen juttujen määrä lisääntyi. Sunnuntaisivuilla 
käsiteltiin erityisesti tuoreita, ajankohtaan sidot
tuja aiheita aikaisempaa enemmän.

Kuukausiliite ilmestyi vuoden 1986 alusta 
lähtien kahdesti kuussa. Liitteen toimitukselli
nen sivumäärä kasvoi ennalta arvioitua run
saammaksi.

Vuoden aikana tehtiin runsaasti suunnittelu
työtä myöhemmin toteutettavien uudistusten pa
rissa. Suunnitelmiin kuuluvat mm. sunnuntai- 
lehden rakenteen uudistaminen ja valmistautu
minen toimitusgrafiikan käytön olennaiseen li
säämiseen.

Toimituksen organisaatiota muutettiin kes
kittämällä Kymen ja Mikkelin läänien aluetoi
minta Lappeenrantaan sijoitettuun Kaakkois- 
Suomen aluetoimitukseen.

Markkinointi ja  jakelu
Aikaisemmin Helsingin Sanomain ja Sanoma- 
printin aikakauslehtien yhteisen, asiamiesmyyn- 
tiä johtavan kenttäosaston hajauttaminen kah
deksi itsenäiseksi yksiköksi saatiin toteutetuksi 
vuoden loppuun mennessä.

Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan 
levikkiorganisaation uudistamista jatkettiin.

Levikkimarkkinoinnin tietojärjestelmän ke
hittäminen ja tekninen uudistaminen aloitettiin 
vuoden lopulla. Parannettu systeemi otetaan 
käyttöön vuoden 1988 alusta.

Levikkimarkkinointia palvelevaa tutkimus
toimintaa kehitettiin ja laajennettiin.

Tuotanto ja investoinnit
Vuoden 1986 loppuun mennessä asennettiin 
kahdeksan tuotantolinjan liitteiden sisäänpisto- 
järjestelmä. Tämän jälkeen on mahdollista kuu
kausiliitteen sisäänpisto koko painokseen sama
na päivänä ja sunnuntailehden painaminen kah
dessa osassa. Keskusvaraston laajennusosan yh
teyteen valmistuu sisäänpistojärjestelmän tarvit
sema varastotila, joka otetaan käyttöön vuonna 
1987.

Kertomusvuoden kevätpuolella Helsingin 
Sanomain ja Ilta=Sanomien latomot eriytettiin. 
Uuden ilmoitusjärjestelmän perustamisessa 
edettiin suunnitelmien mukaisesti. Osana koko- 
naishanketta otettiin SII-ilmoitusladontajärjes- 
telmä käyttöön vuoden lopussa.

Vuoden 1985 syyskuussa käynnistettiin sa- 
nomalehtiryhmässä selvitystyö tuotantokapasi
teetin laajentamiseksi. Selvityksen lähtökohtana 
oli kuljetus- ja jakelukustannusten alentaminen 
sekä tilaajien palvelutason parantaminen niin 
pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin Suomes
sa. Tuloksena oli ehdotus rakentaa uusi painoyk
sikkö Helsingin alueen ulkopuolelle sen sijaan, 
että Sanomalan painatuskapasiteettia edelleen 
laajennettaisiin.

Useista vaihtoehdoista valittiin Varkaus ja 
A. Ahlström Osakeyhtiön kanssa allekirjoitettiin 
sopimus. Valitulla vaihtoehdolla saavutettiin 
lähtökohtana olleet tavoitteet sekä synergisiä 
etuja, jotka liittyvät rakentamiseen ja materiaa
livirtoihin.

Investointihanke on varsin mittava. Sen ko- 
konaishankintameno on noin 230 mmk.
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Viikonvaihdenumeron haluttavuutta lisättiin 
aineistoa monipuolistamalla. Sisältöä täydennet
tiin mm. nelisivuisella sarjakuvaliitteellä ja asia- 
pitoisemmalla tekstiaineistolla.

Kuukausittain ilmestyvistä teemaliitteistä 
saatiin myönteisiä kokemuksia, joiden perusteel
la niiden tuottamista päätettiin jatkaa. Lisäksi 
kiinnitettiin huomiota liitteiden ulkoasun kehit
tämiseen.

Erikoispainoksia tehtiin vuoden aikana pää
ministeri Olof Paimen murhasta, Mikkelin pant- 
tivankisurmasta ja kaasuvuodosta aiheutuneesta 
Oulunkylän suurhälytyksestä. Itsenäisyyspäivän 
jälkeisenä sunnuntaina julkaistiin Ilta=Sano- 
mien historian ensimmäinen sunnuntainumero. 
Se oli ilmestymispäivänään maan ainoa sanoma
lehti.

Kertomusvuonna Ilta=Sanomien latomo 
eriytettiin Helsingin Sanomain latomosta. Lehti 
painetaan Sanomalassa. Vuoden lopussa Ilta= 
Sanomat oli saatavilla 400 paikkakunnalla yli
7.000 myyntipisteessä.

Ilta=Sanomat on maan toiseksi suurin sanoma
lehti ja suurin iltapäivälehti.

Ilta=Sanomien toimitus keskittyi lehden si
sällön kehittämiseen. Organisaatio ja toimituk
selliset aikataulut pysyivät entisellään lisäänty
neestä painosmäärästä huolimatta.

Sisällön kehittämisessä keskeisellä sijalla oli 
luotettavuuden ja runsaan uutistarjonnan ylläpi
täminen. Tämä perustui näkemykseen, että luki
joiden jatkuvan kiinnostuksen takaa parhaiten 
runsas päivittäinen uutis- ja viihdeaineisto, joka 
täyttää korkeat laatuvaatimukset.

A. Ahlström Osakeyhtiön paperitehtaan vie
rellä olevalle neljän hehtaarin suuruiselle tontille 
rakennetaan sanomalehtipainorakennus, jonka 
pinta-ala on 9.500 m2 ja tilavuus 60.000 m3. Pai
nokoneeksi on valittu Wifag-tehtaan valmistama
1 0 -yksikköinen sanomalehtirotaatio, johon tulee 
kotimaisen Altim Control Oy:n ohjausjärjestel
mä.

Marraskuussa 1986 sovittiin tietoliikenneyh
teydestä Sanoma Osakeyhtiön ja Posti- ja tele
laitoksen kesken. Tämä suuritehoinen tiedonsiir
toväylä avataan Helsingin ja Varkauden välille 
ja se mahdollistaa Helsingin Sanomain ja Ilta= 
Sanomien sivujen siirtämisen Helsingistä Var
kauteen kesästä 1988 alkaen.

Varkauden paino työllistää valmistuttuaan 
välittömästi noin 45 henkeä. Sanoma Osakeyh
tiön palvelukseen tuli 1.12. 1986 insinööri Mart
ti Koski, joka nimitettiin uuden painon paikallis
johtajaksi.

Ilta = S a n o m a t
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Oy Lippupalvelu -  
Biljettjänst Ab

Oy Lippupalvelu -  Biljettjänst Ab on erikoistu
nut tietokoneistettuun lipunmyyntiin. Lippujen 
välityksessä käytetään yhtiön kehittämää LP- 
System myyntijärjestelmää, jonka avulla ylläpi
detään keskustietokoneelle keskitettyä ajankoh
taista lippuvarastoa. Sen ansiosta asiakkaalla on 
mahdollisuus saada kulloinkin parhaat jäljellä 
olevat paikat jostakin yhtiön viidestä lipunmyyn
tipisteestä. Asiakas voi varata liput myös puheli
mitse. Tällöin hän voi joko noutaa liput mistä 
tahansa Oy Lippupalvelu -  Biljettjänst Ab:n 
myyntipisteestä tai asioidessaan Suur-Helsingin 
ulkopuolelta pyytää lähettämään ne postienna
kolla. Järjestelmän ansiosta tilaisuuden järjestä

jän ei tarvitse painattaa pääsylippuja, ja hän voi 
muotoilla lipputekstin mieleisekseen. Lisäksi hän 
saa ajan tasalla olevat myyntitiedot päätteeltä 
aina tarvittaessa.

S a n o m a p rin t

Aikakauslehdet

Me naiset -lehti on viikottain ilmestyvä ajankoh
tainen ja viihteellinen naistenlehti. Kohderyh
mään kuuluvat ensisijaisesti 20-50-vuotiaat nai
set.

Vuoden aikana ilmestyi 14 muotia, kauneut
ta, ruokaa, liikuntaa, laihdutusta, ja ihmissuhtei
ta käsittelevää erikoisnumeroa sekä aiheisiin liit
tyviä teemanumeroita.

Kertomusvuonna laaditun suunnitelman mu
kaan Me naiset -lehteä kehitetään edelleen. Se 
jatkaa vuoden 1987 huhtikuusta lähtien viikot- 
taisena naistenlehtenä lähtökohtanaan lehden 
nykyinen sisältö. Samalla lehden tuotantoaika- 
taulua nopeutetaan ja ilmestymispäivä muuttuu 
perjantaiksi.

Me naiset -lehden kehitystyön tuloksena syn
tynyt uusi kuukausilehti Gloria on korkeatasoi
nen ja uudenaikainen naistenlehti, jonka perus
elementteinä ovat muoti, ruoka, kauneus ja si
sustus. Lehti alkaa ilmestyä huhtikuussa 1987.

Kodin Kuvalehti on palveluhenkinen kodin 
hyötylehti ja samalla läheinen ja luotettava nais
ten ja perheiden lukulehti.

Edellisenä vuonna aloitettua kehitystyötä si
sällön monipuolistamiseksi jatkettiin. Tilaajatut- 
kimuksissa saatu positiivinen palaute ja korkea 
irtonumeromyynti ovat vahvistaneet muutoksen 
suunnan oikeaksi.

Vuoden 1986 aikana julkaistiin neljä asumi
seen ja sisustamiseen liittyvää teemanumeroa ja 
uutuutena kaksi koko perheen käyttövaatteita 
käsittelevää muotinumeroa.
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Lehden pääaihealueesta, ruoasta, julkaistiin 
useita erikoisnumerolta, joista erityisesti erillise
nä ilmestynyt Kodin Ruokalehti saavutti suuren 
suosion.

Suuri Käsityökerho on käsitöiden erikoisai- 
kakauslehti, joka tarjoaa malleja koko perheen 
vaatteisiin ja kodin tekstiileihin.

Lehden mallitarjontaa tarkistettiin käyttäen 
apuna keväällä suoritettua lukijatutkimusta. 
Ompelun osuutta lisättiin julkaisemalla 4 yli
määräistä kaava-arkkia sekä opettava Ompele 
näin -sarja. Uusina alueina otettiin mukaan Ext
ra -palstat ja askartelu.

Lehti säilytti asemansa markkinoilla lisään
tyneestä käsityölehtitarjonnasta huolimatta.

et-lehti on eläkeikää lähenevien ja jo eläk
keelle siirtyneiden aikuisten naisten ja miesten 
erikoisaikakauslehti.

Lehden uudeksi päätoimittajaksi nimitettiin 
1.1. 1986 alkaen Marjukka Luomala. Lehden 
suosio lisääntyi edelleen ja levikki kohosi yli
1 0 0 .0 0 0  kappaleen rajan.

Vuoden aikana julkaistiin 6  teemanumeroa: 
Hyvä olo, Kotimaan matkailu, Kesäkäsityöt, 
Harrastukset, Asunto Espanjassa ja Kylpylälo
ma ulkomailla.

Tiede 2000 on erikoisaikakauslehti, jonka ta
voitteena on lisätä tieteellisen tutkimuksen ja sen 
tulosten ymmärtämistä sekä lisätä ja laajentaa 
kansalaisten kiinnostusta tieteeseen. Lehden jul
kaisijana on Tieteen tiedotus r.y.

Kertomusvuoden alussa uudistettiin lehden 
logo, ulkoasu ja koko sekä lisättiin sivumäärää.

Terveys 2000 on lääketieteestä kertova eri
koislehti. Lehteä julkaistaan yhteistyössä Suo
malainen Lääkäriseura Duodecim r.y:n sekä 
Tieteen tiedotus r.y:n kanssa.

Kertomusvuosi oli lehden ensimmäinen varsi
nainen ilmestymisvuosi. Lehden päätoimittajaksi 
nimitettiin 1. 3. 1986 Kaisa Larmela. Lehden 
saaman runsaan kiinnostuksen johdosta ilmesty- 
miskertoja päätettiin lisätä neljästä kahdeksaan.

Eläinmaailma on erikoislehti kaikille luon
nosta ja eläimistä kiinnostuneille. Vuoden 1986 
aikana jatkettiin sisällön ja ulkoasun kehittämis
tä ja lehden kuvapinta-alaa lisättiin.

Toimintavuoden aikana järjestettiin vuotui
nen valokuvauskilpailu sekä Etsi Suomen suurin 
muurahaiskeko -kilpailu. Näkyvimpiä erikoisai
heita olivat liitteet Tarkkaile kevään edistymistä, 
Avain kesäpihan luontoon sekä Häkkilintuopas.

Vuosi 1986 oli Kansa Taisteli -  miehet ker
tovat -lehden kolmaskymmenes ja samalla vii
meinen ilmestymisvuosi. Kolmen vuosikymme
nen aikana ilmestyi 350 numeroa, joissa julkais
tiin 3.500 artikkelia. Sivuja tehtiin kymmenisen 
tuhatta, ja kuvia julkaistiin parikymmentä tu
hatta.

Kansa Taisteli -lehden julkaisijana toimi So- 
tamuistoyhdistys r.y. ja kustantajana Sanoma 
Osakeyhtiö.

Lehden päätoimittaja oli vuodesta 1976 läh
tien eversti evp. Eero Eräsaari.

Tecnopress Oy
Tecnopress Oy julkaisee uudesta teknologiasta
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kertovia MikroBitti, Hifi, Tietokone ja Prosesso
ri erikoisaikakauslehtiä.

MikroBitti-lehti on konemerkeistä riippuma
ton kotitietokoneen käyttäjien erikoislehti, joka 
kertoo mikrojen toiminnasta, testaa ja esittelee 
kotimikroja, oheislaitteita, ohjelmia ja pelejä.

Hifi-lehti tarjoaa tietoa audio- ja videolait
teista alan ammattilaisille ja harrastajille. Tes
tien lisäksi lehti kertoo alan uutisia, selostaa lait
teiden toimintaa ja tekniikkaa sekä tarjoaa kes
kustelufoorumin.

Tietokone on tietokonealan ammattilehti, jo
ka palvelee myös tulevaisuuden atk-ammattilai- 
sia. Lehti sisältää tietoa laite- ja ohjelmavalin
noista, jo hankittujen laitteiden käytöstä, atk- 
alan tulevaisuuden näkymistä ja erilaisista sovel
lutusmahdollisuuksista.

Prosessori-lehti on elektroniikan ja automaa
tion ammattilehti, jonka sisältö painottuu elek
troniikkaan, mittaus- ja säätötekniikkaan sekä 
robotiikkaan. Lehti tarjoaa lukijoilleen myös uu
tisia alan suuntauksista ja tuotteista.

Erikoislehdet Oy
Erikoislehdet Oy:n julkaisema Skimbaaja on ur
heilun erikoisaikakauslehti. Sisältö painottuu 
lasketteluun, mutta lehti käsittelee monipuolises
ti myös tennistä ja surffausta.

Lasten- ja  nuortenlehdet
Viikottain i lm e s ty Aku Ankka julkaisi sarjaku

vien lisäksi lähes jokaisessa numerossa toimituk
sellista aineistoa kuten ”Oma nurkka” tai lyhyi
tä kertomuksia eri aloilta. Lehti oli muka
na nimikkokilpailujensa, valtakunnallisen Aku 
Ankka -pujottelun sekä nuorten SM-tenniskil- 
pailun järjestämisessä.

Roope-setä, taskulehti on 12 kertaa vuodessa 
100-sivuisena ilmestyvä sarjakuvalehti. Toimi
tuksellista aineistoa monipuolistettiin vuoden ai
kana.

Nalle Puh on perheen pienimpien satusarja- 
kuvalehti. Jokaisessa numerossa oli Risto Reip
paan postilaatikko sekä askartelutehtäviä.

Liisa Ihmemaassa -aineiston loputtua lehti 
korvattiin marraskuusta lähtien Maija Mehiläi
nen -lehdellä. Liisa Ihmemaassa -lehdestä ilmes
tyi vuoden aikana 2 0  numeroa sekä kaksi tasku
kirjaa ja albumia. Maija Mehiläistä tulee vuon
na 1987 ilmestymään 24 numeroa ja joka kol
mas kuukausi sarjakuvakirja.

Kirjat
Toimintavuoden aikana julkaistiin 103 nimiket
tä. Tuotevalikoiman rungon muodostivat edel
leenkin suositut Walt Disney -sarjakuvakirjat. 
Vuoden aikana kohderyhmää ja tuotevalikoimaa 
laajennettiin kotimaisella Pupu Tupuna -sarjal
la, joka on tarkoitettu 0-4-vuotiaille lapsille.

Lasten Oman Kirjakerhon pääkohderyhmä
nä ovat 2 - 8 -vuotiaat lapset, joille kerho tarjoaa 
kirjojen lisäksi monipuolista toimintaa, mm. 
osallistumista omalla panoksella kerholehden 
toimittamiseen. Walt Disneyn kirjojen lisäksi 
julkaistiin neljä kotimaista satukuvakirjaa, joista 
kolme palkittiin toimintavuoden aikana. Suoma
laisen kuvakirjapalkinnon sai Seitsemän sadun 
peto, Kirjavalio-nimityksen Markku aikamies ja
H. C. Andersen -kunniakirjan Kuinka Sepontyt
tö vapautti taivaanvalot. Lasten Oman Kirjaker
hon jäsenmäärä nousi ollen vuoden lopussa 
52.600.

Muita merkittäviä kirjoja olivat tutut Guin- 
nesin Suuri Ennätyskirja ja Kaiken maailman 
keksinnöt sekä lisäksi kuvin ja tekstein maail- 
manympäripurjehduksesta kertova Täyspurjein 
aina.
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Yritysjulkaisut
Yritysjulkaisut ovat yhteistyössä yritysten ja 
muiden yhteisöjen kanssa julkaistavia lehtiä, joi
den toimittamisesta, painamisesta ja ilmoitus- 
myynnistä Sanomaprint Yritysjulkaisut vastaa.

Yritysjulkaisujen toiminnan painopistealuee
na oli lehtien journalistinen kehittäminen. Ris- 
kienhallinta-lehden sisältöä kehitettiin yleisen ta
louslehden ominaispiirteitä sisältävään suun
taan. Lokakuun numerosta alkaen uudistunut 
Blue Wings terävöitti ulkomaisiin matkustajiin 
kohdistuvaa palvelua, tarjoten kuitenkin saman
aikaisesti lukemista myös kotimaan liike-elämää 
edustaville matkustajille.

Toimintavuoden aikana ilmestyi kaksi uutta 
lehteä, Avec ja Ranskalainen Ikkuna, jotka il
mestyvät kahdesti vuodessa. Tuotevalikoimaan 
kuuluvat lisäksi Marina, VR-Express, Lämmöl
lä, Tulosuunta ja Pakataan. Vuoden lopussa al
lekirjoitettiin sopimus Kirkko ja kaupunki -leh
den kustantamisesta 1.1. 1987 alkaen sekä Ga
teway- että Suora Linja -lehdistä, jotka aloitta
vat ilmestymisensä 1987.

Painopalvelut
Kaupallisen kirjapainotoiminnan päätuotteita 
olivat suuripainoksiset lehdet, luettelot ja suora
markkinoinnin erikoistuotteet. Toimintavuoden 
aikana keskityttiin erityisesti lehti- ja luettelo- 
tuotteiden kehittämiseen viestinnän kokonaisjär
jestelminä. Kehitystyön tuloksena asiakkaille 
esitettiin palvelukokonaisuus ”lehden myyvä 
muoto” -kampanjana. Rotaatiopainatuksen pai

nopiste siirtyi toimintavuoden aikana uuteen 
Martinlaakson painotaloon.

Oy Linguaphone Ab
Oy Linguaphone Ab markkinoi itseopiskelukieli- 
kursseja: 30 kielen peruskurssin lisäksi useista 
pääkielistä on valmistettu myös jatkokurssi. Ka- 
settikursseja täydentää videokurssit, joita voi 
käyttää myös itsenäisinä opiskelupaketteina.

Liike-elämässä käytettävän kielitaidon kehit
tämiseen on Oy Linguaphone Ab valmistanut eri 
toimialojen dokumentinomaisia videokursseja.

S ta rte l
Startelin toiminta-alueena ovat yritysinformaa- 
tion markkinat, joilla ryhmä toimii tiedontuotta
jana, tiedonvälittäjänä sekä tietojärjestelmäpal
velujen tarjoajana. Ryhmään kuuluu myös ty
täryhtiö Sininen Kirja Oy.

Sähköiset tietopalvelut
Startel pitää yllä sähköiseen muotoon tallennet
tuja yritystiedostoja Startel-tietopankissa. Tieto
pankin kautta pääteasiakkaat voivat käyttää 
myös mm. elektronista pankki- sekä liikemat- 
kustuspalvelua.

Tilattavat yritystiedostot sisältävät finanssi- 
tietoja (Talous Tänään), yritysrekisterin (Yritys- 
faktat), uutisarkistot (Uutislinja) ja lakiseuran- 
nan (Lextel). Talous Tänään sisältää Pörssilinja- 
palvelun, jossa on suoraan Helsingin arvopaperi-
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pörssistä toimitettuja kurssitietoja, uutisia ja osa
kekohtaisia tietoja. Tiedosto sisältää myös muut 
talousuutiset, markkinarahan, valuuttamarkki
nat, raaka-ainemarkkinat sekä suhdannetiedot. 
Tarjolla on sekä viimeisimmät tiedot että aika
sarjat.

Yritysfaktat-tiedosto tuotetaan Sininen Kir
ja Oy:n yritysrekistereistä, ja se sisältää avaintie
dot 3.500 suurimmasta suomalaisesta yritykses
tä.

Uutislinja perustuu Esmerk Oy:n uutisrefe- 
raattitietokantaan. Tämä päivittäinen talousuu- 
tisseuranta kattaa 1 .0 0 0  suurinta yritystä ja eri 
toimialat.

Lextel seuraa kaikkia yrityksiä koskevia lain
säädäntöhankkeita mietinnöistä lakiesityksiin. 
Tiedostoa ylläpitää Kauppakaari-yhtymä Oy.

Yrityshakemistot
Startelin liiketoimintaan sisältyvän tietokanta- 
kustantamisen tulosyksikkönä toimii Sininen 
Kirja Oy. Painettujen tuotteiden lisäksi yhtiö yl
läpitää Yritysfaktat -tietokantaa ja myy osoite- 
palveluja.

Yhtiön vanhin ja tunnetuin perushakemisto 
on Sininen Kirja.

Suomen talouselämän puhelinluettelo, Kuu
mat Linjat, palvelee talouselämän pikahakemis- 
tona.

Suomen yritysten taseet ja taustat -hakemis
to tarjoaa taseet ja tuloslaskelmat 3.500 suurim
masta yrityksestä.

Mistä Mitäkin Saa on tuote- ja palveluhake
misto, jossa yritykset ovat ryhmiteltyinä tuote- ja 
palvelutarjontansa mukaan. Viides hakemisto, 
Johtoporras, on henkilömatrikkeli talouselämän 
päättäjistä.

Uutena liiketoiminnan muotona on yritysre
kisterin hyödyntäminen osoitemyynnissä. Blue 
Book -nimellä tapahtuva palvelu tarjoaa yritys- 
osoitteita erilaisin poimintakriteerein.

Atk-järjestelmäpalvelut
Startelin tietojärjestelmät-yksikkö vastaa ryh
män ja Sininen Kirja Oy:n atk-palveluista. Li
säksi yksikkö ylläpitää Helsinki Televisio Oy:n 
maksu-tv-järjestelmää, jonka käyttäjistä suurin 
on HTV.

K a a p e lite le v is io to im in ta
Yhtiön kaapelitelevisiotoiminta on keskittynyt 
Helsinki Televisio Oy:n toimintaan Suur-Helsin- 
gin alueella ja Oslossa toimivaan Janco Kabel- 
TV A/S:ään, johon kytketty 142.000 taloutta.

H e ls in k i T e le v is io  O y
Peruspalvelu

Vuonna 1986 HTV tarjosi kaapeliverkkoonsa 
liittyneille kiinteistöille kaikkiaan 12  ohjelmapal
velua. Kotimaisten yleistelevisio-ohjelmien, TV- 
1 ja TV-2, lisäksi verkossa välitettiin vuoden 
alusta lähtien Tallinnan television ohjelmat,

HTV:n Helsinki-ja Viihdekanavien ohjelmat se
kä Sky Channel ja Music Box -satelliittiohjel- 
mat. Keväällä käynnistyivät HTV-FilmNet -elo
kuvakanava, Screen Sport -urheilukanava sekä 
ranskankielinen kulttuurikanava TV-5. Joulu
kuun alussa ryhdyttiin välittämään Children’s 
Channel -lastenkanavaa ja Oy Kolmostelevisio 
Ab:n ohjelmaa. Televisio-ohjelmien lisäksi väli
tettiin Yleisradion, Radio Ykkösen ja Radio Ci
tyn ularadio-ohjelmat.

HTV:n verkkoon kytkettiin vuoden 1986 ai
kana 11.900 uutta taloutta. HTV:n verkkoon oli 
vuoden 1986 lopussa kytketty kaikkiaan 119.000
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taloutta, joista oli 104.000 Helsingissä, Espoossa
10.000 ja Vantaalla 5.000.

Helsinki Televisio Oy:n ohjelmapalvelut
HTV lähettää Helsinki-kanavalla klo 21.00-
2 2 .0 0  mainostuloilla rahoitettua ohjelmaa, jota 
katsojatutkimusten mukaan seuraa keskimäärin 
noin kolmannes tv-katsojista.

HTV:n lähetysaikojen ulkopuolella Helsinki- 
kanavalla lähetetään Sanoma Osakeyhtiön teks- 
tipalvelu Kaapelisanomat, joka tarjoaa katsojille 
mm. uutisia, säätietoja, ohjelmatietoja ja ilmoi
tuksia.

Helsinki-kanava on myös muiden ohjelma
toiminnan harjoittajien käytettävissä ensivaraus- 
periaatteella. Vuonna 1986 yhteensä 41 ohjel
matoiminnan harjoittajaa esitti kanavalla noin 
220 tuntia muuta kuin HTV:n tarjoamaa ohjel
maa.

HTV:n Viihdekanava käynnistettiin jo vuonna 
1978 ensimmäisenä maksu-tv-kanavana Euroo
passa. Viihdekanava tarjoaa tilaajilleen uusia tv- 
elokuvia, tv-sarjoja ja nimekkäitä elokuvaklas
sikkoja lähes 40 tuntia viikossa. Vuoden lopussa 
Viihdekanava oli tilattu 25.600 talouteen.

HTV:n maksu-tv-kanavien uusi päätuote on 
toukokuussa 1986 käynnistynyt HTV-FilmNet 
-elokuvakanava, jolla esitetään arkisin kolme ja 
viikonloppuisin seitsemän uutta teatterielokuvaa 
päivittäin. Ensiesityksiä on kuukaudessa vähin
tään 1 2 .

Screen Sport on satelliittivälitteinen, maksul
linen urheilun erikoiskanava, jonka välittäminen 
aloitettiin HTV:n verkossa huhtikuussa 1986. 
Ohjelmaa esitetään yli 10 tuntia vuorokaudessa.

Joulukuussa 1986 käynnistetty lastenkanava 
Children’s Channel on HTV:n viides satelliit- 
tiohjelma ja neljäs maksu-tv-palvelu. Children’s 
Channel tarjoaa eri ikäisille lapsille päivittäin 10 
tuntia viihteellistä ja opettavaa ohjelmaa.

Uusien maksu-tv-palvelujen käynnistyessä 
otettiin käyttöön HTV:n uusi maksu-tv-järjestel- 
mä kotipäätteineen ja keskustietokoneineen. 
Vuoden 1986 lopussa kotipääte oli toimitettu jo
3.000 talouteen.

HTV-video
HTV-video on täyden palvelun videotuotantoyk- 
sikkö, joka tarjoaa nauhoitus- ja jälkikäsittely- 
palveluita, teknisiä palveluita kuten filminsiirto, 
kopiointi ja standardimuutokset sekä mainospa- 
latuotanto.

Vuonna 1986 tallennettiin Savonlinnan Oop
perajuhlilta 3,5 tunnin esitys Taikahuilusta, 1,5 
tunnin ohjelma Retretistä ja mm. SM-Basket 
-koripalloa sekä SM-jalkapalloa. Nämä urhei
luohjelmat lähetettiin Helsinki-kanavalla.

L e h tik u v a  O y
Uutiskuvaryhmä

Lehtikuva Oy kattaa omien lehtikuvaajien voi
min merkittävät päivittäiset uutistapahtumat ko
timaassa sekä huomattavat Suomen lehdistöä 
kiinnostavat ulkomaiset uutistapahtumat, eten
kin värikuvaukset.

Yhtiön omaa kotimaista ja kansainvälistä 
kuvatuotantoa välitetään 30 ulkomaiselle kuva
toimistolle kolmessa maanosassa.

Lehtikuva Oy on Reuterin kansainvälisen 
kuvapalvelun ja EPA/AFP Internationalin uu- 
tiskuvapalvelun edustaja Suomessa. Toimistojen 
kuvamateriaali vastaanotetaan kiinteistä telefo- 
toverkostoista. Pääkuvatoimittajien lisäksi yhtiö 
on yhteistyössä yli 60 eri puolilla maailmaa si
jaitsevan kuvatoimiston kanssa. Merkittävinä 
ryhminä ulkomaisen uutiskuvamateriaalin han
kinnassa ovat European Pressphoto Union ja 
Photo Internationalin jäsentoimistot.
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Koti- ja ulkomainen uutiskuvamateriaali toi
mitetaan kotimaisille sanomalehtiasiakkaille te- 
lefotoverkon välityksellä. Lehtikuva Oy:llä on 
kiinteä ympäri vuorokauden toimiva kuvayhteys 
tärkeimmille paikkakunnille normaalin osa-ai- 
kaisen kuvansiirron lisäksi. Erikoispalveluina sa
nomalehtien käyttöön toimitetaan myös feature- 
ja ikkunakuvapalveluita.

Uutiskuvapalvelun ohella merkittävän osan 
toiminnasta muodostavat asiakkaiden kuvausti- 
laukset kotimaassa sekä erikoistilauksina tehtä
vät kuvien hankinnat kautta maailman. Suurim
mille sanomalehdille sekä aikakaus- ja erikois- 
lehdille suunnattu erikoismateriaalin ja kuvare
portaasien myynti tapahtuu kuvamyynti- ja pro- 
jektiosaston kautta. Osaston palveluohjelmaan 
kuuluu myös tekstioikeuksien myynti. Yhtiö 
edustaa New York Times Syndication Salesin 
piiriin kuuluvien lehtien tekstioikeuksia Suomes

sa, esim. New York Times Magazine, News
week, Der Spiegel, L’Express, U.S. News & 
World Report.

Väri- ja  mustavalkolaboratoriot
Lehtikuva Oy:llä on käytössään kuvanvalmis
tuksen korkean teknisen tason laitteistot. Musta- 
valkolaboratoriossa valmistetaan noin 2 0 0 .0 0 0  
kuvaa vuodessa. Laboratoriot palvelevat oman 
toiminnan lisäksi myös ulkopuolisia asiakkaita.

LK-Studio
Helsingissä sijaitseva LK-Studio tekee tuote-, 
muoti- ja mainoskuvauksia. Toimintaperiaattee
na on kuvausten tarjoaminen kokonaispalvelun 
pohjalta. Siihen kuuluu kuvausten kokonais
suunnittelu ja kaikki kuvauksiin liittyvät järjes- 
telytehtävät, kuten rekvisiitan hankinta ja mal
lien välitys.

Tuotekuvauksien erikoisalue on sisustus- ja 
ruokakuvaukset aikakauslehdistölle sekä suora
mainonnan kuvastot.

Kuvapaikka
Lehtikuva Oyrllä on maan laajin ja aihevalikoi- 
maltaan monipuolisin kuva-arkisto, Kuvapaikka. 
Arkistossa on yli neljä miljoonaa mustavalkoku
vaa ja puoli miljoonaa väridiaa. Suurimmat asia
kasryhmät ovat lehdistö, kustantamot ja mainos
toimistot, mutta Kuvapaikka palvelee myös 
kaikkia muita kuvantarvitsijoita.

S anom a O s a k e y h tiö n  h e n k ilö s tö

Sanoma Osakeyhtiön henkilökunnan määrän 
kehitys oli vuosina 1982-1986 seuraava:

Henkilömäärä Jakajien
ilman jakajia lukumäärä

1982 2.562 2.234
1983 2.592 2.114
1984 2.652 2.349
1985 2.654 2.273
1986 2.675 2.284

Kertomusvuoden aikana oli henkilöstön 
vaihtuvuusprosentti 4,5. Vaihtuvuus edellisenä 
vuonna oli 5,2 %.

Yhteistoiminta
Linjaorganisaatiossa esimiesten, alaisten ja työ
tovereiden kesken tapahtuvaa yhteistoimintaa ja 
tehokasta informaation kulkua on toimintavuo
den aikana pyritty edelleen kehittämään. Sään-
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nonmukainen yhtiön ja tulosyksiköiden neuvot
telukunnissa tapahtunut työskentely on jatkunut 
perinteiseen tapaan.

Terveysasemat
Terveysasemien toimintaan sisältyivät työtervey
denhuolto, sairaanhoito ja terveydenhuolto.

Vuoden alusta ryhtyi myös Sininen Kirja Oy 
käyttämään terveysasemien palveluja.

Sairauspoissaoloprosentti oli 3,4, vuonna 
1985 3,2%.

Koulutus
Keväällä 1985 alkanut Toimittajakoulun 1 1 . 
kurssi päättyi 19. 12. 1986. Kurssilta valmistui 
2 2  toimittajaa, joista yhtiön palvelukseen jäi 10 
vakinaiseen ja 5 määräaikaiseen työsuhteeseen.

Vakinaisen henkilökunnan koulutusta suun
niteltiin kunkin tulosvastuullisen ryhmän kehit
tämistarpeiden mukaisesti ryhmäkohtaisissa 
koulutustoimikunnissa ja erilaisissa asiantuntija
ryhmissä. Koulutuksen toteutus hoidettiin sekä 
sisäisin että yhtiön ulkopuolisin kurssein.

Eläkeläiset
Vuoden 1986 alusta tuli voimaan joustavan elä
keiän järjestelmää koskeva lainsäädäntö, jonka 
seurauksena Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiön 
sääntöihin liitettiin varhennettua vanhuuseläket
tä ja osaeläkettä koskevat säännökset sekä pää
tettiin yhdenmukaistaa yksilöllistä varhaiselä
kettä koskevat päätökset eläkeyhtiön ratkaisujen 
mukaisiksi.

Eläkeläiset ovat merkittävä, yhtiön perinteitä 
ja Sanomain henkeä ylläpitävä ryhmä, jonka 
monipuolisesta virkistystoiminnasta huolehti yh
tiön tukema Sanomain Seniorit järjestämällä 
vuoden aikana matkoja sekä kulttuuri- ja viihde- 
tilaisuuksia.

Vuonna 1986 siirtyi eläkkeelle 67 sanoma- 
laista. Eläkeläisiä oli vuoden lopussa 1.065, joista 
vanhuuseläkkeellä 726, työkyvyttömyyseläkkeel
lä 192 ja perhe-eläkettä saavia 147.

Ansiomerkit
Yhtiötä vähintään 10 vuotta palvelleille työnte

kijöille annettiin kertyneitä palvelusvuosia vas
taava Keskuskauppakamarin ansiomerkki eläk
keelle siirtymisen yhteydessä. Merkkejä annet
tiin yhteensä 24 henkilölle, joista 30 vuotta tai 
kauemmin yhtiötä palvelleita oli yhteensä 4  hen
kilöä.

Sisäinen tiedotustoiminta
Sanomia-tiedotuslehdellä pyritään nopeaan tie
dottamiseen ja se jaetaan pääsääntöisesti viikoit
tain työpaikoille. Lehti ilmestyi kertomusvuonna 
53 kertaa.

HESA-henkilöstölehti ilmestyi 8 kertaa. 
Lehti postitetaan jokaiselle vakituisessa työsuh
teessa olevalle ja eläkeläiselle kotiin. Sanomain 
Asiamies ilmestyi 3 kertaa ja Sanomia jakajil
lemme 2  kertaa.

Harrastustoiminta
Sanoma Osakeyhtiö tuki vuonna 1986 henkilös
tön harrastustoimintaa Sanomain Kerho r.y:n 
kautta. Kerhossa toimi 31 jaosta. Kerho järjesti 
perinteiset talvi- ja kevätpäivät Jalassaaressa ja 
syyspäivän Suomalaisella Yhteiskoululla. Py
häinpäivänä vietettiin kerhon 40-vuotisjuhlaa, 
jossa luovutettiin kerhon tompakkimitalit viidel
le kerhotoiminnassa ansioituneelle sanomalaisel- 
le. Tilaisuuksiin osallistui runsas joukko sanoma- 
laisia perheineen.

Henkilökunnan vapaa-ajanviettopaikat: Ru
kan tunturimajat, Bomban rivitalo-osake ja Ja- 
lassaaren tila Lx>hjanjärven rannalla olivat edel
leen vilkkaassa käytössä.
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Päiväkotitoiminta
Sanomain päiväkotia ylläpitää Sanomain Päivä
kodin Kannatusyhdistys ry, jolla on ostopalvelu
sopimukset Vantaan, Helsingin ja Espoon kau
punkien kanssa. Lisäksi toimintaa tukee Sanoma 
Osakeyhtiö. Päiväkotiin, jonka paikkaluku on 40 
lasta, otetaan hoidettavaksi ensisijaisesti lapsia, 
joiden vanhemmista toinen tai molemmat työs
kentelevät päätoimisesti yhtiön tai sen tytäryh
tiön palveluksessa. Kuluvan vuoden aikana on

päiväkodin toiminnassa keskeisellä sijalla ollut 
musiikkikasvatus, johon henkilökunta on saanut 
koulutusta ja säännöllistä työnohjausta.

Työsuojelu
Työsuojelutoiminta on hoidettu linja- ja työsuo
jeluorganisaation puitteissa entiseen tapaan. Ta
paturmien lukumäärä ei Sanoma Osakeyhtiössä 
ole kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Va
kavilta onnettomuuksilta vältyttiin.

Lehtien levikit
Sanomalehdet 1982 1983 1984 1985 1986
HS   411.201 420.038 425.943 427.614 430 251
HS-sunnuntai ....................................  476.026 491.170 501.539 505.471 512.401
I=S   134.731 148.990 163.791 184.151 193 971
I=S-vnkonvaihde .............................  169.974 189.374 209.689 220.027 230.772
Aikakauslehdet
Menaiset   120.713 123.367 130.065 122.672 101886
Kodin Kuvalehti   180.834 183.732 181.484 171.011 162 133
Suun Käsityökerho ...........................  105.437 102.319 106.629 102.035 98.373
Erikoisaikakauslehdet
et ........................................................  -  65.359 81.618 95.687 113.271
Eläinmaailma   37.207 39.186 43.935 42.166 38.286
Kansa Taisteli   35.585 33.565 33.458 30.545 28.178
Tiede 2000 ......................................... 20.240 21.927 23.110 25.855 31.067
Terveys 2000 ......................................  _ _  _ _  1 3 3 9 1
MikroBitti ......................................... _ _ 3 7  0 9 7  4 3 _6 7 6  4 2  3 0 3

......................................................  -  -  11.563 13.046 14.059
Tietokone ...........................................  _  _  1 0 3 8 5  , 0 3 5 0  9% ?
Prosessori ...........................................  _  _  6  3 8 9  6  0 3 7  5 83|
Skimbaaja ......................................... _  _ _ _  1 4 0 0 0 i)

Lasten- ja nuortenlehdet
Aku Ankka   294.233 292.146 291.852 281.244 279.957
Roope-setä ......................................... 67.190 66.195 67.770 56.071 49.772
NallePuh   47.185 57.802 59.588 53.075 47.572
Liisa Ihmemaassa .............................  _ _  _ 20 897 13 4102)
Maija Mehiläinen .............................  _  _  _ _  29 7 053)

Luvut ovat ao. vuoden aikana suoritetun virallisen levikintarkastuksen keskiarvoja ') Levik- 
kiarvio kuukausilta 7-12/1986. 2) Levikki kuukausilta 1-10/1986. 3) Levikki kuukausilta
11—12/1986
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Suomi sanomalehtien levikissä 
maailman huipulla

T ehokas ja k e lu  y k s i m e n e s tys te k ijö is tä

Sanomalehtiä tilataan ja ostetaan Suomessa 
enemmän kuin missään muualla maailmassa. 
Sanomalehtien levikki 1.000 asukasta kohden on 
meillä 543 kpl, kun vastaava luku seuraavaksi 
kehittyneimmässä sanomalehtimaassa Ruotsissa 
on 526 kpl. Tämä levikkitiheyden tunnusluku on 
Englannissa 421 kpl, Saksan liittotasavallassa 
408 kpl, Ranskassa 191 kpl ja Yhdysvalloissa 
269 kpl.

Sanomalehdistömme tärkein menestystekijä 
on sen sisällön luotettavuus ja laadukkuus sekä 
eri lehtien hyvä toimituksellinen työnjako. Myös 
sanomalehtien tuotantotekniikka on meillä poik
keuksellisen kehittynyttä. Uuden tekniikan käyt
töönottoa ovat olleet nopeuttamassa työmarkki
noiden perusratkaisut, joita sekä työntekijä- että 
työnantajapuoli pitää onnistuneina.

Sanomalehtiemme levikkien tilausvoittoisuus 
ja tehokas jakelujärjestelmä on kolmas niistä 
avaintekijöistä, jotka ovat nostaneet Suomen 
maailman johtavaksi sanomalehtimaaksi.

Uusimaa on Helsingin Sanomain 
jakelun vastuualuetta

Helsingin Sanomain tilauslevikki on Uudella
maalla arkisin 314.300 kpl. Tästä kokonaismää
rästä jaamme itse 310.700 kpl. Vain 3.600 kpl 
on siis muussa kuin omassa jakelussa, pääasiassa 
postin hoidossa.

Helsingin Sanomat jakaa Uudellamaalla 
231.700 kpl muita lehtiä. Jakelujärjestelmämme 
on kaikkien niiden sanomalehtien käytettävissä, 
jotka tarvitsevat varhaisjakelupalveluja ja jotka 
ehtivät hoitamiimme yhteisjakeluihin. Erikois
palveluna maakuntien ykköslehdille ja muille 
kauempana Helsingistä ilmestyville lehdille 
olemme lisäksi järjestäneet viikonloppujakelun 
osaan pääkaupunkiseutua.

Uudenmaan jakelutilanne on pienoiskuva sa
nomalehtien jakeluyhteistyöstä ja sanomalehtien 
välisestä työnjaosta koko maassa. Sanomaleh
tien ja postin yhdessä laatima Valtakunnallinen 
sanomalehtien varhaisjakelusuunnitelma (SA
VA) vuodelta 1980 on perusasiakirja, jossa mää
ritellään yhteiset pelisäännöt sekä eri sanoma
lehtien ja postin jakeluvastuut. SAVA-suunnitel- 
man toteuttaminen on nyt loppusuoralla.

Televisio antoi kehityssysäyksen
Television toiminnan nopea laajeneminen 1950- 
luvun loppupuolella havahdutti sanomalehdet 
toteamaan jakelupalvelunsa silloisen puutteelli
sen tason. Helsingin Sanomilla oli varhaisjakelu 
vain Helsingissä. Esimerkiksi Tapiolassa, Leppä- 
vaarassa tai Tikkurilassa asuva tilaaja sai lehten
sä aamupäivällä postin kirjeenkannossa. Kovin 
kaukana Helsingin Ludviginkadulta ei ollut se 
alue, jolla lehti ehti vasta postin iltapäiväjake- 
luun. 200-300 kilometriä kauempana Helsingis
tä lehti saapui tilaajalle yleensä vasta ilmesty
mispäivää seuraavana päivänä. Sunnuntaikanto- 
ja oli, mutta ne olivat asiamiesten hoidossa vain 
heidän omille tilaajilleen tarkoitettuna erikois
palveluna.

Helsingin Sanomilla oli edelläkävijän rooli, 
kun jakelupalvelun tilannetta ryhdyttiin nopeasti 
kohentamaan. Luotiin oma lehtikuljetusverkko, 
perustettiin sivukonttoreita jakelun paikallishal
lintoa varten, kehitettiin valtakunnallisesti uusi 
osoitteettoman jakelun järjestelmä. Lehden teke
misen aikataulu jouduttiin suunnittelemaan 
alusta loppuun uudelleen.

1960-luvun puoliväliin mennessä varhaisja- 
kelupalvelu oli saatu lähes nykytasoiseksi. Koko 
sanomalehdistön onneksi koitui lehtien välinen 
kilvoittelu lukijoittensa hyväksi. Jakelun organi-
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säätiöön tilanne jätti kuitenkin vinoutumia, joita 
SAVA-suunnitelmaan sisältyvillä toimilla on vii
me vuosina korjattu.

Helsingin Sanomain jakelu
Helsingin Sanomain lehdenkuljetuslinjojen yh
teenlaskettu pituus on nykyisin n. 10.000 km. Ja
kelun paikallishallinto on sijoitettu 23 asiakas- 
palvelukonttoriin, joiden jakeluvastuu käsittää 
yhteensä 597.400 vuosikertaa eri lehteä (tällöin 
on laskettu yhteen Helsingin Sanomain hoita
massa yhteisjakelussa olevat muiden sanomaleh
tien tilaukset). Muiden lehtien vastuulla olevissa 
varhaisjakeluissa jaetaan Helsingin Sanomia 
52.400 kpl ja postin varhaisjakeluissa 17.000 kpl. 
Tilaajistamme kotimaassa 83,5 % saa lehtensä 
varhaisjakelussa klo 6.30 mennessä.

Helsingin Sanomat on maan suurin varhais
jakelun tuottaja, jopa postiakin suurempi.

Varkauden painon käyttöönotto vuonna 
1989 on uusi kehityssysäys Helsingin Sanomain 
jakelulle.

Maailman paras jakajakunta
Monet asiantuntijat eri maissa ovat sitä mieltä, 
että Suomella on maailman paras sanomalehtien 
jakajakunta. Sille on ominaista korkea työmo

raali ja huolellisuus. Tästä lähes 7.000 henkilöä 
käsittävästä ammattikunnasta 2.284 on Helsin
gin Sanomain palveluksessa. Miesten osuus on 
melko nopeasti kasvamassa: vielä 1 0  vuotta sit
ten naisia oli 75 % koko jakajakunnasta, nyt 
55 %. Henkilöstön vaihtuvuus on hyvin pieni, 
vuonna 1986 pääkaupunkiseudulla 6,0 %. Jaka
jien keski-ikä on 41 vuotta. Jakajista 37 % käyt
tää työvälineenään autoa.

Tietotekniikka
Tietotekniikan hyväksikäyttö on sanomalehden- 
jakelun uusi kehitysvaihe. Tulevaisuudessa liiku
tellaan tilaaja- ja jakelutietoja jakelupalvelujen 
ostajien ja niiden tuottajien välillä tiedonsiirto
verkkoja hyväksi käyttäen, tietokoneet tulostavat 
tilaajat jakelujärjestykseen jakajien jakokirjoi- 
hin, tietokoneen avulla seurataan yön jakeluti- 
lanteen kehittymistä sekä suunnittelumallit opti
moivat kuljetusreittejä ja jakopiirejä.

Tietotekniikka nopeuttaa asioiden hoitamis
ta ja vähentää virhemahdollisuuksia. Mutta var
sinainen jakelutyö säilyy sanomalehdenjaka- 
jiemme luotettavissa käsissä.

Matti Huopaniemi 
Helsingin Sanomain 
markkinointijohtaja
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Sanoma Osakeyhtiön luottamus- 
henkilöstö 31.12.1986

N e u v o tte lu k u n n a t
Yhtiön neuvottelukunta
Yritysjohto:
Heikki Huhtanen 
Seppo Kievari 
M artti Ojares
Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja 
varajäsen: Pekka Toropainen 
K irjatyöntekijät:
Airi Kantonen 
Pertti Liinkangas 
M atti Saari 
Kalle Salonen 
Jouko Vanninen 
varajäsen: Pentti Hakala

Sanomalehtiryhmän 
neuvottelukunta
Yritysjohto:
Heikki Huhtanen 
Seppo Kievari 
Tapani Kivelä
varajäsen: M atti Huopaniemi 
Kirjatyöntekijät:
Pentti Hakala 
Kalle Salonen 
Jouko Vanninen 
varajäsen: Heikki Hartikainen 
Graafiset toimihenkilöt:
Ritva Marjanen 
Anja Savolainen 
varajäsen: M ilja Pircklén 
Tekniset toimihenkilöt:
Pentti Peltomäki 
varajäsen: Taisto Erjonen 
Toimituksellinen henkilöstö:
M erja Helle, varapuheenjohtaja 
Antti Manninen, puheenjohtaja 
varajäsen: M artti Backman 
Jakaja t:
Airi Kantonen 
varajäsen: Raija Johansson 
Sihteeri Irm a Erho 31.7 . 1986 asti 
Eeva Korhonen 1. 8. 1986 alkaen 
Neuvottelukunta kokoontui vuoden 
1986 aikana 5 kertaa.

Graafiset toimihenkilöt:
Irm a Seppälä 
varajäsen: Ritva M arjanen 
Tekniset toimihenkilöt:
Pentti Peltomäki 
varajäsen: Olavi Oja 
Toimituksellinen henkilöstö:
Antti Manninen, puheenjohtaja 
varajäsen: M erja Helle 
Sihteeri Eeva Korhonen 
Varasihteeri Irm a Erho 
Neuvottelukunta kokoontui vuoden 
1986 aikana 4 kertaa.

Sanomaprintin 
neuvottelukunta
Yritysjohto:
Hannu Kiltilä 
Heikki Mielonen 
Heikki Saraste 
varajäsen: Eero Aalto 
K irjatyöntekijät:
Pertti Liinkangas 
Seppo Lujanen 
Kalevi Puttonen 
M atti Saari
varajäsen: Kyösti Rautiainen 
G raafiset toimihenkilöt:
Irm a Seppälä, varapuheenjohtaja 
varajäsen: Lilja Luumi 
Tekniset toimihenkilöt:
Olavi Oja, puheenjohtaja 
varajäsen: Pentti Peltomäki 
Toimituksellinen henkilöstö:
Tuula Kinnarinen 
varajäsen: Tuula Saarinen 
Sihteeri Eeva Korhonen 31 .7 . 1986 saak- 
kSL
Pia Heimonen 4. 8. 1986 alkaen 
Neuvottelukunta kokoontui vuoden 
1986 aikana 5 kertaa.

L u o tta m u s h e n k ilö t
Kirjatyöntekijät
Sanomalehtiryhmä
Pääluottamusmies Kalle Salonen
Varapääluottamusmies Jouko Vanninen
Ludviginkatu
Latomo Jouko Vanninen
Puhelinpalvelu Eeva Hirsimaa
Repro Mikko Koski
Sanom ala
Levynvalmistus Heikki Hartikainen 
Paino, päivä- ja  iltavuoro Voitto Salo 
Paino, yövuoro Unto Lauronen 
Postitus, päivä- ja  iltavuoro 
Reino Savinen
Postitus, yövuoro Veijo Mertojoki 
Tehdaspalvelu Ensio Särkkä 
Ravintolat Arja Kontio 
Sanom aprint
Pääluottamusmies Pertti Liinkangas 
Varapääluottamusmies Seppo Lujanen 
H iom otie
Latomo Tauno Holappa 
Repro Seppo Lujanen 
Paino Tapani Helin 
Sitomo Riitta Kauppinen 
Ström bergintie
Arkki- ja  lomakelinja Kalevi Hirvonen 
Tapiola
Kyösti Rautiainen 
M artinlaakso  
Paino Kalevi Puttonen 
Jälkikäsittely Pirkko Tikkanen 
Kunnossapito Eero Alén 
Ravintolat Vieno Ahokas

Toimitukselliset 
toimihenkilöt
Sanom alehtiryhmä
Pääluottamusmies Antti Manninen 
Varapääluottamusmies M artti Backman 
Helsingin Sanomat M artti Backman 
Helsingin Sanomat, 
aluetoimitukset M erja Ojansivu 
Ilta=Sanom at Marja-Leena M auno 
Sanom aprint
Pääluottamusmies Tuula Kinnarinen 
Varapääluottamusmies Tuula Saarinen 
Lehtikuva Oy
Pääluottamusmies Pertti Tuominen 
Varapääluottamusmies Ari Ojala
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Graafiset toimihenkilöt
Sanom alehtiryhmä
Pääluottamusmies Ritva M arjanen 
Varapääluottamusmies Anja Savolainen 
Keskushallinto 
Tuula Pulkkanen

Sanom alehtiryhm ä
Asiakaspalvelukonttorit Rauha Ekstrand 
Hallinto ja  talous Irja  Kukkonen 
Ilmoitusosasto Hellin Touhonen 
Jakelu Ritva Pettersson 
M yyntialueet Mikko Räihä 
Tilaajapalvelu ym. Ritva M arjanen 
Sanom aprint
Pääluottamusmies Irm a Seppälä 
Tilaajapalvelu Lilja Luumi 
Sanomapaino ja  m uut Irm a 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,
Martinlaakso Pentti Tuominen 
Yhdysmies, Strömbergintie,
Höyläämötie, Tapiola Olavi Oja

Auto- ja kuljetusala
Pääluottamusmies Kauko W illberg 
Päivävuoro Alvi Makkonen 
Yövuoro M auri Luostarinen

Sanomalehdenjakajat
Pääluottamusmies Airi Kantonen
Varapääluottamusmies Raija Johansson
M uu alla  m aassa
Hanko Rose-Marie Rosenqvist
Hyvinkää Jouko Hakala
Im atra Raili Suikkanen
Joensuu Arja Ikonen
Järvenpää Ulla Ikonen
Kerava Irja Aaltonen
Lahti Anni Vilen
Lappeenranta Lea Hyvönen
Loviisa Anna-Riitta Pohjola
M äntsälä M aire Kallonen
Orim attila Paavo Kurttila
Porvoo Jouko Päivärinta
Riihimäki Anja Pitkämäki
Savonlinna Suoma Turunen

Helsingin kirjatyöntekijäin 
yhdistyksen puheenjohtaja 
Pentti Käyhkö 
Sanomain toimitusosaston 
puheenjohtaja 
M erja Helle
Sanomain Kerho ry:n puheenjohtaja 
Helka Supperi
Sanomain Seniorien puheenjohtaja 
Viljo Kakriainen
Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiö s.r:n 
hallituksen puheenjohtaja 
Tapani Kivelä

T yö su o je lu - 

h e n k ilö s tö
Sanomalehtiryhmä, 
keskushallinto ja Startel
Työsuojelutoimikunta
Tuotantojohtaja Jouko N urm ela 
Työsuojelupäällikkö Jorm a Tikkanen 
Työsuojeluvaltuutettu Rauno Verronen 
Työsuojeluvaravaltuutettu Mikko Sie- 
mann
Työsuojeluvaltuutettu Pentti Hakala 
Työsuojeluvaltuutettu Anja Vartiainen 
Työsuojeluasiamies Erkki Raunio 
Työsuojeluasiamies Timo Saarinen 
Sihteeri Leila Klavér 
T  y ösuojeluval tuu tetu t 
Toimituksellinen henkilöstö  
Työsuojeluvaltuutettu Inkeri Kekki
1. varavaltuutettu Leena Olkkonen
2. varavaltuutettu Liisa Kaijalainen 
Konttoritoim ihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu M irja Pircklén
1. varavaltuutettu M arja Turunen
2. varavaltuutettu Tiina Siltala-Taimi 
Tekniset toim ihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu Rauno Verronen
1. varavaltuutettu Mikko Siemann
2. varavaltuutettu Alpo Mehtonen 
Työntekijät/sanom alehtiryhm ä  
Työsuojeluvaltuutettu Pentti Hakala
1. varavaltuutettu Timo Saarinen
2. varavaltuutettu Erkki Raunio 
Sanom alehdenjakajat 
Työsuojeluvaltuutettu Anja Vartiainen
1. varavaltuutettu Eila K äm ä
2. varavaltuutettu Eira Salonen 
T  y ösuojeluasiamiehet 
Latomo Timo Saarinen 
Puhelinpalvelu Eeva Hirsimaa 
Kuljetus Jouko Sinisalo 
Keittiöt Iiris Mäkinen
Päivä- ja  iltarotaatio Jari Peltonen 
Päivä- ja  iltapostitus Reino Savinen 
Yöpostitus Raimo Engman 
Korjaamo Erkki Raunio

Jakelu
Helsinki Eeva Miinin 
Helsinki Eila Käm ä 
Helsinki Helinä Virtala 
Espoo Ann-Mari Ariluoma 
Vantaa Eira Salonen 
Kerava Pirjo Helin

Sanomaprint
T  yösuojelutoimikunta
Työsuojelupäällikkö Timo Saajasta 
Veikko Ryhänen 1. 2. 87 alkaen 
Työsuojeluvaltuutettu M atti Saari 
Varatyösuojeluvaltuutettu Heikki Pitkä
nen
Työsuojeluvaltuutettu Antero Heinonen 
Osallistumisoikeudella 
Työsuojeluvaltuutettu Inkeri Kekki 
Työsuojeluvaltuutettu Ulla Satosuo 
Pääluottamusmies Pertti Liinkangas 
Työntekijät
Työsuojeluvaltuutettu M atti Saari
1. varavaltuutettu Heikki Pitkänen
2. varavaltuutettu Pentti M äkelä 
Tekniset toim ihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu Antero Heinonen
1. varavaltuutettu Urpo H alttunen
2. varavaltuutettu Arvo Lindberg 
Konttoritoim ihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu Ulla Satosuo
1. varavaltuutettu Tuula Aaltonen
2. varavaltuutettu Tuula Lindell 
Toimituksellinen henkilöstö  
Työsuojeluvaltuutettu Inkeri Kekki
1. varavaltuutettu Leena Olkkonen
2. varavaltuutettu Liisa Kaijalainen 
T  y ösuojeluasiamiehet 
HT-paino, paino Pentti Mäkelä 
HT-paino, jälkikäsittely M artti Nisula 
HT-paino, repro Reijo Toivanen 
ST-paino Erkki Palmu
Tapiolan paino Otso Parsio 
MT-paino, paino Heikki Pitkänen 
MT-paino, jälkikäsittely Kari Aalto 
Korjaamot M atti Saari 
Ruokalat Vieno Ahokas
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Johtajisto 1987

Hallitus
A atos Erkko, puheenjohtaja
Väinö J. N urm im aa, varapuheenjohtaja
Aarne Castrén
Pentti J. K. Kouri
Teo Mertanen
Jaakko  R auram o
Patricia Seppälä

H allituksen työvaliokunta
A atos E rkko, puheenjohtaja 
Väinö J. N urm im aa  
Jaakko  R auram o

Palkkavaliokunta
Aarne Castrén, puheenjohtaja 
Teo Mertanen 
Väinö J. N urm im aa

Viestintäpoliittinen valiokunta
Teo Mertanen, puheenjohtaja 
A atos E rkko  
Jaakko  R auram o

Keskushallinto
Hallituksen puheenjohtaja A atos E rkko  
Toimitusjohtaja Jaakko  Rauram o  
Varatoimitusjohtaja ja  sanomalehtiryhmän 
johtaja H eikk i Huhtanen  
Varatoimitusjohtaja M a ttiAnderzén, 
viestintä ja  yhteiskuntasuhteet

Johtaja Jaakko  H annuksela, suunnittelu ja  kehitys
Johtaja Pertti H uhtala, Startel
Johtaja M artti Ojares, talous ja  rahoitus
Johtaja Kerstin Rinne, lakiasiat
Johtaja H eikk i Saraste, Sanomaprint
Johtaja P ekka Toropainen, kiinteistöt

Sanomalehtiryhmä
Ryhm änjohtaja H eik k i Huhtanen

Markkinointijohtaja M a tti H uopaniemi, 
Helsingin Sanomat
Markkinointijohtaja S a k a ri A lm i, Ilta=Sanom at 
Hallinto- ja  talousjohtaja Tapani K ivelä  
Ilmoitusmyyntijohtaja Pertti M etsähuone  
Tuotantojohtaja Jouko N urm ela  
M ateriaalitoimenjohtaja Pertti Puolakka

Helsingin Sanom at
Vastaava päätoimittaja H eikk i Tikkanen  
Päätoimittaja K eijo K. K ulha  
Päätoimittaja S im opekka N ortam o  
Päätoimittaja Seppo Kievari

Ilta=Sanom at
Vastaava päätoimittaja Vesa-Pekka Koljonen  
Päätoimittaja Lauri H elve

Sanomaprint
Ryhmänjohtaja H eikk i Saraste

Myyntijohtaja Eero A a lto  (31. 3. 1987 saakka) 
Tuotantojohtaja Hannu K ittilä  
Hallintojohtaja H eikk i Mielonen  
Kustannusjohtaja Eero Sauri

Startel
Ryhmänjohtaja Pertti H uhtala  

Tietojärjestelmäjohtaja Hannu Aunesluom a

Tytäryhtiöt
Erikoislehdet Oy
Toimitusjohtaja H arri Roschier 
Helsinki Televisio Oy 
Toimitusjohtaja Tapio K allioja  
Lehtikuva Oy
Toimitusjohtaja Patricia Seppälä  
Oy Linguaphone Ab
Toimitusjohtaja Eero A a lto  (31. 3. 1987 saakka)
Oy Lippupalvelu -  B iljettjänst Ab 
Toimitusjohtaja E lv i Neuvonen  
Simonpaino Oy 
Toimitusjohtaja N ils  Ittonen 
Sininen Kirja Oy
Toimitusjohtaja Pekka Jokisuu  (31 .3 . 1987 saakka) 
Pertti H uhta la  (1. 4. 1987 alkaen)
Tecnopress Oy 
Toimitusjohtaja Eero H akala  
Sanom a, Inc.
Toimitusjohtaja A atos E rkko  
C rafton Graphic Company, Inc.
Toimitusjohtaja H enry A. Engler 
Janco Kabel-TV A /S
Toimitusjohtaja K je ll  G ulliksen
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Osoitteet

Sanom a Osakeyhtiö 
Keskushallinto
Olavinkatu 1 B, 5. krs
00100 Helsinki

P1 1059
00101 Helsinki

Puh. 122 4661 
Telex 122657 sanoy sf 
Telekopio 122 4659

Sanom a Osakeyhtiö
Hallituksen puheenjohtajan toimisto
Martinkyläntie 11 A
01770 Vantaa

P1 17
01771 Vantaa 

Puh. 122 4661 
Telex 125632 sanla sf 
Telekopio 122 2968

Helsingin Sanom at -  Ilta=S anom at
Korkeavuorenkatu 32 
00130 Helsinki

P1 240
00101 Helsinki 

Puh. 1221
Telex 122772 helad sf 
Telekopio 1222013

Oy Lippupalvelu -  B iljettjänst Ab
M annerheimintie 5 
00100 Helsinki

Puh. 122 4990

Lehtikuva Oy
Ludviginkatu 6-8  
00130 Helsinki

P1 406
00101 Helsinki 

Puh. 1221
Telex 124774 lkuva sf 
Telekopio 612 1571

Sanom aprint
Höyläämötie 1
00380 Helsinki

P1 107
00381 Helsinki 

Puh. 1201
Telex 125848 sacom sf

Tecnopress Oy
Strömbergintie 4
00380 Helsinki

P1 64
00381 Helsinki 

Puh. 120 5711 
Telex 122006 sprin sf

Erikoislehdet Oy
Vanhan-Mankkaan tie 33 
02180 Espoo

Puh. 524 144

Oy Linguaphone Ab
Strömbergintie 4
00380 Helsinki

P1 72
00381 Helsinki 

Puh. 120 5911 
Telex 122006 sprin sf 
Telekopio 120 5269

Helsinki Televisio Oy
Opastinsilta 8 B
00520 Helsinki

P1 82
00521 Helsinki 

Puh. 15 651
Telex 122820 hctv sf 
Telekopio 146 920

Janco Kabel-TV A /S
Ensjöveien 7 
N-0608 Oslo 6 
Norge

Puh. 99047-2-682300 
Telekopio 99047-2-688 894

S tarte l
Uudenm aankatu 16-20
00120 Helsinki

P1 382
00121 Helsinki 

Puh. 122 3311 
Telex 125368 sinfo sf 
Telekopio 601 875

Sininen Kirja Oy
U udenm aankatu 16-20 
00120 Helsinki

Puh. 122 4881 
Telex 125368 sinfo sf 
Telekopio 601 875

Sanom a, Inc.
229 W est 28th Street 
N ew York, N .Y. 10001 
U SA

Puh. (212) 239-1438
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C rafton Graphic Company, Inc.
229 W est 28th Street 
New  York, N .Y. 10001 
U SA

Puh. (212) 736-3143 
Telekopio (212) 714 0201


