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Päivälehden toimitus v. 1893. Istumassa (vas.): Santeri Ivalo, E.O. Sjöberg, Eero Erkko, Filip Ware'n. 
Seisomassa (vas.): Kasimir Leino, Reinh. Roine, Juhani Aho, Arvid Järnefelt, Erkki Reijonen.

Nuorten Päivälehdestä 
100-vuotias Helsingin Sanomat

P Ä IV Ä L E H T I.
Elokuussa 1889 lähetettiin ” asiaa harrastaville 
kansalaisille”  Jyväskylästä kiertokirje:

Yhä useammalta taholta on jo  kauvan kuulunut 
toivomuksia uuden suomenkielisen sanomalehden 
perustamisesta Helsinkiin, lehden, joka, ollen 
puoluekannaltaan suomenmielinen, olisi ajan ky
symysten suhteen asettunut kaikinpuolista edistys
tä puolustavalle n.s. vapaamieliselle kannalle. 
Poistaakseen tällaisen lehden tuntuvasti huomat

tua puutetta ovat allekirjoittaneet päättäneet ensi- 
vuoden alusta alkaen ruveta Helsingistä ulos anta
maan yllämainittuun suuntaan toimitettua... suo
menkielistä sanomalehteä.

Allekirjoittajat olivat Eero Erkko, joka silloin 
oli jyväskyläläisen Keski-Suomi-lehden päätoi
mittaja, ja kirjailijat Arvid Järnefelt ja J .  B ro
feldt, myöhemmin tunnettu Juhan i Ahona.

Niin pian kuin tarpeellinen takaussumma, jok
si olemme laskeneet riittävän noin 10 000 markkaa
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ensi vuodeksi, on merkitty, ilmestyy näyttönumero 
ja  alkaa lehti itse säännöllisesti ilmaantua vuoden 
1890 alusta.

Toivottua summaa ei kertynyt, mutta takaus- 
listoille kirjoittautui vakuuttava määrä kannattajia 
Santeri Alkiosta, Minna Canthista ja  Castreneista 
Lucina Hagmaniin, Matti Kurikkaan, E. N. Setä- 
lään, N. R. af Ursiniin ja  Matti Äyräpäähän.

Ensimmäinen Päivälehden näytenumero saa
tiin ilmestymään 16. marraskuuta 1889. Tätä päi
vää on yhtiö saanut sittemmin viettää merkkipäi
vänään kymmenen vuosikymmenen ajan.

Näytenumeroissaan — toinen ilmestyi 5. jou
lukuuta — Päivälehti ilmoitti alkavansa ilmestyä 
jokaisena arkipäivänä kello viisi jälkeen puolen 
päivän ja  luetteli nuorempia kirjailijoita ja  muita 
yhteiskunnan eri alojen arvoisia henkilöitä, jotka 
olivat luvanneet ottaa tehokkasti osaa lehden toi
mittamiseen.

Esittelyssään Päivälehti, ” kun se nyt ensi ker
taa astuu lukijainsa kynnyksen yli” , todennäköi
sesti Juhani Ahon sanoin, kertoi aikeensa: Suomen 
kielen saattaminen sivistys- ja  valtakieleksi, jotta 
voitaisiin herättää kansallista tietoisuutta ja kohot
taa kansan sivistystä. Ei isännän äänellä vaan pal
velijana Päivälehti halusi ’ ’tilaisuuden mukaan yh
tä suoraan kertoa lukijoillemme uusista kuin van
hoistakin aatteista, yhtä pelkäämättä käsitellä 
muitten maitten polttavia kysymyksiä kuin niitä
kin, jotka omassa maassamme ovat päiväjärjestyk
sessä” . Ja vielä: ” Kansamme toiveitten esiin tuo
jaksi, sen tarpeitten vilpittömäksi tulkiksi on tämä 
lehti aijottu.”

Tällä ” nuorten” suuntauksella Päivälehti erot
tautui suomalaisen puolueen ” vanhoista” , jotka 
liikkuivat aristelevammin. Päivälehti uskoi, että 
suomenmieliset hallitusmiehet voisivat paremmin 
edistää suomalaisuuden asiaa, kun he voisivat tu
keutua Päivälehden kautta esille tulleisiin kansan 
toiveisiin ja  tarpeisiin.

1890-

Päivittäinen toimitustyö jäi ensimmäisenä vuonna 
kahden miehen harteille. Eero Erkko oli palkaton 
päätoimittaja ja  taloudenhoitaja; toimitussihteerinä 
ja  ulkomaan osaston hoitajana oli pääkaupunkilai- 
sessa Finland-lehdessä kokemuksensa hankkinut

Toimitussihteerin huone v. 1909. 

Monotypeosaston kirjoittajia v. 1909.

2



Eero Erkko, Päivälehden perustaja ja  ensimmäi
nen päätoimittaja.

E . O . Sjöberg. Kaksi muuta kehoituskiijelmän al
lekirjoittajaa olivat poissa Helsingistä, Järnefelt lu- 
kujensa parissa ja Aho Pariisissa. Tosin molemmat 
vuosien varrella tulivat kirjoittaneeksi Järnefelt lä
hes sata ja  Aho useita satoja kirjoituksia Päiväleh- 
teen ja  Helsingin Sanomiin.

Kannattajat olivat uskollisia ja  avustajat uhrau
tuvia, mutta ilmoituksia tuli pieneen lehteen liian 
vähän. Sen talous tarvitsi tuekseen osakeyhtiön, 
joka saatiinkin perustetuksi loppuvuodesta 1890 
nimellä Helsingin Suomalainen Sanomalehti 
Osakeyhtiö.

Iloissaan Päivälehti kiiruhti julkaisemaan jou
lukuun 15. päivän numeronsa 50 000 kappaleen 
näytenumerona vuodelle 1891. Lehden koko oli 
suurentunut, nyt 66 x 44 cm, ilmestymisaika siir
tynyt aamuksi kello seitsemän, ja toimituskin oli 
karttunut kolmella nuorella miehellä, vastavalmis
tuneita filosofian kandidaatteja kaikki. Filip W a- 
rén  oli monitaitoinen kuten Päivälehdessä pitikin, 
kokousreferentti, uutismies, kääntäjä, pikakirjuri 
waltiopäivillä ja  ” laulumiehenä hän usein työn 
keskessäkin hilpeillä kansanlauluillaan kajahdut-

teli pienen toimitushuoneiston seiniä” . K asim ir 
Lönnbohm  (Leino), kielitaituri ja totuudenetsijä, 
oli Päivälehden kirjallinen auktoriteetti 1890-98, 
tuotteliaisuudessaan Ahon luokkaa. Hän toi Päivä
lehden piiriin runoilevan pikkuveljensä, joka 21- 
vuotiaana hänen jälkeensä kiinnitettiin teatterikrii
tikoksi; Eino Leinon työnkuva Päivälehdessä ja 
Helsingin Sanomissa laajeni sitten toimittajaksi ja 
pakinoitsija Mikko Wilkastukseksi ja Teemuksi. 
Kolmas mies, Santeri Ingm an (Ivalo) tuli ole
maan lehden tukipilareita neljänkymmenenseitse- 
män vuoden ajan, kuolemaansa saakka.

Lehden sisältönä tuli olemaan kansanopetuk
sen asiata, raittiuskysymystä, työväen asioita sekä 
koti- että ulkomaalla, naiskysymystä, waltiopäi- 
vien seurantaa, luonnontieteitä, vastauksia lakiky- 
symyksiin ja ulkomaanosastossa hetken tapahtu
main ohessa esityksiä ajan johtavista liikkeistä ja 
aatevirtauksista. Kaunokirjalliseen osastoon pan
taisiin tavallista suurempi huoli, minkä vakuudek
si lehti luetteli avustajaniminään aikaisemmin mai
nittujen lisäksi mm. Kauppis-Heikin, Louis Spar
ren ja  Karl. A. Tawaststjeman.

Viimeinen Päivälehti ilmestyi 3.7.1904, 
ensimmäinen Helsingin Sanomat 7.7.1904.

** HELSINGIN SANOMAT
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llmoituslatomo v. 1909.

Lehden ohjelman pääpykälä tulisi edelleen 
olemaan lakiemme ja  kaikkien kansallisten laitos- 
temme tukeminen ja  kehittäminen, ja  lehden puo
luekanta olisi edelleen perustuksiaan myöten suo
menmielinen.

Eero Erkko hahmotteli laajasti ” nuoren Suo
men”  ohjelman 9-sivuisessa ensimmäisen Nuori 
Suomi -joulualbumin esipuheessaan marraskuussa 
1891. Tämä Päivälehden toimituksen ulosantama 
kiijanen kiijoituksineen, kuvineen ja  sävellyksi- 
neen myytiin loppuun heti ilmestyttyään. Paki
noitsija Tiera (Santeri Ivalo) kirjoitti Päivälehdessä 
23.12.1891:

Tätä nykyä on olemassa täydellinen ”Nuori 
Suomi ” -kiihko. Onneksi ei se kuitenkaan ole tällä 
kertaa ”nuori Suomi” itse, joka kiihkoilee. Se 
suomikiihkoisuus, joka nyt vallitsee, on syntynyt 
suuressa yleisössä. Se on tarttunut ei ainoastaan 
’ 'vanhoihin ”j a ’ ’nuoriin ’ ’, mutta myöskin ruotsi- 
kiihkoisiin. Koko lukeva yleisö on joutunut yhden 
ainoan intohimon valtaan. Ne tahtoisivat jokikinen 
itselleen Päivälehden joulualbumin ’ ’Nuoren Suo
men”.

Päivälehden ensimmäiset näytenumerot oli 
painettu Hufvudstadsbladetin kirjapainossa, ja
j°  6.12.1889 Eero Erkkoja Aug. Schauman alle
kirjoittivat vuodeksi painosopimuksen, jota jälleen 
jatkettiin vuodeksi 1891. Vuoden 1892 alusta läh
tien lehti painettiin edelleen samalla Marinoni-ko- 
neella, mutta nyt se oli saatu ostetuksi omaksi ja 
siirretty Sentraali-Kirjapainon tiloista Korkeavuo
renkadulta vuokrattuihin tiloihin. Paino oli nyt 

oma miehensä, kenestäkään riippumaton” .
Toimitus joutui yhä pysymään vuokrahuoneis

saan Fabianinkadulla, entistä painopaikkaa vasta
päätä. ’Toimistossa” oli alituiseen kävijöitä, 
avustajia tai muuten vaan ystäviä. Kävi taiteilijoita 
musiikin alalta, Robert Kajanus, Armas Järnefelt, 
Oskar Merikanto, Jean Sibelius, kuvataiteilijoita 
Väinö Blomstedt, Axel Gallén (-Kallela), Eero 
Järnefelt, Pekka Halonen, kirjailijoita ja kielimie- 
hiä kuten Wemer Söderhjelm, joka oppi kirjoitta
maan juttunsa suomeksi, ja  tietenkin Päivälehden 

oma”  runoilija ja  väsymätön kannustaja J. H. 
Erkko, jo maankuuluksi tullut lyyrikko ja runo
näytelmien kirjoittaja, Eero Erkon isoveli. Kävi 
myös virkamiehiä, juristeja, poliitikkoja, Helsin
gistä ja maaseudulta.

Tuli tavaksi kokoontua varsinkin lauantai-il- 
taisin seurustelemaan, laulamaan ja  ennen kaikkea 
keskustelemaan. Kielitaitoiset käänsivät myöhään 
yöllä Suomen sähkötoimiston kautta saapuneita 
ulkomaan sähkeitä ja  Pietarin lehtiä. Naistoimitta
jan läsnäolo ei aiheuttanut valituksia puolin eikä 
toisin. Pelkäämätön Päivälehti oli kiinnittänyt en
simmäisenä lehtenä Suomessa toimitukseensa nai
sen. Tekla H ultin, Suomen ensimmäisiä naisy- 
lioppilaita ja  Suomen ensimmäinen naispuolinen 
filosofian tohtori (1896), työskenteli lehden ulko
maan osastossa 1892-1901. Vuodesta 1894 oli 
myös mukana valtiollisista kysymyksistä kirjoitta
va nimimerkki K.J.S. eli lakitieteen tri K aarlo J u 
ho Ståhlberg, joka myöhemmin (1908) liittyi 
kiinteästi toimitukseen sen neuvottelevana jäsene
nä ja  johtokunnan jäsenenä Tasavallan presiden
tiksi nimittämiseensä saakka (1919).

Kokoontuvaa nuorten päivälehteläisten jouk
koa alettiin kutsua Nuoren Suomen Klubiksi, jon
ka nimissä julkaistiin kattava sarja huomattavim
pien kirjoittajien valtiollisia, yhteiskunnallisia ja 
sivistyksellisiä kysymyksiä käsitteleviä Kirjasia
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Kansalaisille ja  jonka piirissä 25.11.1894 perustet
tiin ” nuori puolue”  eli nuorsuom alainen puo
lue, myöhemmältä nimeltään perustuslaillis-suo- 
menmielinen puolue ja  vuodesta 1918 Kansallinen 
Edistyspuolue. Puolueen ohjelman laati toimikun
ta Eero Erkko, Jonas Castrén, K.J. Ståhlberg, R. 
Erenius, Th. Homén jaT h. Rein.

Nuori Suomi -albumi ilmestyi jouluisin kes
keytyksettä vuoteen 1940 saakka.

Itse Päivälehti kuitenkin myöhästeli painoes- 
teiden takia. Maassa vallitsi ennakkosensuuri. 
Kullekin lehdelle oli määrätty sensori, joka ennak
koon tarkasti tekstin ja  punakynää käyttämällä ai
heutti lehdelle kalliita myöhästelyjä. Vuonna 1897 
Fäivälehdellä oli jo 40 ja vuonna 1898 98 myöhäs
tymistä. Hämätäkseen sensoria lehti alkoi kirjoit
taa ikävät uutiset allegorioina, joita lukijat oppivat 
ymmärtämään.

Vuonna 1899, Nikolai Bobrikoffm tultua Suo
men kenraalikuvernööriksi, lankesi Päivälehdelle 
painoesteiden lisäksi kolmen kuukauden lakkau
tus, elokuun lopusta marraskuun loppuun.

1900-

Vuonna 1900 seurasi painoesteitä ja  Bobrikoffm 
määräys Eero Erkon erottamisesta vastaavan pää
toimittajan paikalta. Eino Leino kirjoitti Erkolle 
runon, joka alkoi

c ä r*

Postitushuone v. 1909.

1910-luvulla oli lehtitalossa useita pikapainimia.
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Juhani Aho khjoitti kuusisivuisen kirjeen, itse 
asiassa lastun, ” Salli minun onnitella itseäsi tänä 
päivänä”

Virallisena erottamispäivänä 26.4.1900 Erk
koa juhlittiin kansalaispäivällisillä, jonka selostus
ta ei tietenkään saanut julkaista Päivälehdessä. Ee
ro Erkko sai jäädä toimitukseen nimellisesti taval
lisena toimittajana. Päätoimittajaksi nimitettiin 
Santeri Ivalo. Samana vuonna Päivälehti sai uuden 
kolmen kuukauden lakkautusmääräyksen loka
kuun lopusta helmikuun alkuun 1901. Johtokunta 
lähetti kiertokiijeen:

K. K! Me emme tiedä oletteko ennestään Päi
välehden lukija tai sen ystävä. Mutta me pidämme 
varmana että olette isänmaan ystävä. Ja sellaisen 
puoleen me nyt käännymme. Sillä olemme vakuu
tetut siitä, että jokainen isänmaallinen kansalai
nen surulla ja  mieliharmilla näkee sanomalehti- 
lakkautusten yhä jatkuvan ja  kernaasti yhtyy vas
talauseeseen niitä vastaan. Paras vastalause on: 
tilata lakkautettua lehteä siitä lähtien kun se jä l
leen alkaa ilmestyä. Se on vastalause sellainen, jo 
ka vaikuttaa kahtaanne päin: protestina lakkautta- 
jille ja kannatuksena lakkautetulle. Molemmissa 
suhteissa on se sitä vaikuttavampi mitä suurempi 
kansalaisjoukko siihen yhtyy.

Lehden lukijakunta kasvoi tuhansilla. ” Se to
siasia antaa lehden toimitukselle parhaan rohkai
sun ja virikkeen työssään ja  ponnistuksissaan ’ ’ kir

joitti Päivälehti 1.2.1901. Mutta jo  kesäkuun alus
sa määrättiin taas neljän kuukauden lakkautus.

Vuonna 1903 Bobrikoff antoi maastakarkoi- 
tusmääräyksen Eero Erkolle, jonka hän katsoi ole
van salaisen vastarintaliikkeen huomatuimpia kii- 
hottajia ja  maanalaisen kirjallisuuden levittäjiä. 

Erkko sai kiijeen Lääninkansliasta:
Hänen Ylhäisyytensä Kenraalikuvernööri on 

ilmoittanut että Hänen Majesteettinsa Keisari 
Kaikkeinkorkeimmasti on suostunut kieltämään 
Teitä oleskelemasta Suomessa — Tämän nojalla 
velvoitetaan Teidät viimeistään kolmen päivän ku
luessa, luettuna 7päivästä Toukokuuta 1903, mat
kustamaan Suomen rajojen ulkopuolelle, — jollet
te Te matkusta Suomesta määrättynä aikana tai 
omin luvin palaatte Suomeen, Teidän kanssanne 
menetellään kuten mainitun Armollisen Asetuksen 
2 §:ssä on sanottu, s. o. Teidät pidättävät asiano
maiset henkilöt ja  vievät johonkin määrättyyn 
paikkaan Keisarikunnassa.

Erkko lähti ajoissa ja  päätyi Yhdysvaltoihin 
kahdeksi vuodeksi. Vaimoja pojat Eljas, Paavoja 
Eero Olavi seurasivat myöhemmin.

Johtokunta lähetti kiertokirjeen eri paikkakun
nille etsien asiamiehiä:

Varmasti on Päivälehti vuosi vuodelta mennyt 
eteenpäin, sen lukijakunta on säännöllisesti jos
kaan ei pitkin harppauksin lisääntynyt, huolimatta 
siitä, että lehden on täytynyt ponnistella kaikin
puolin vaikeissa oloissa. — Luulemmepa senvuok- 
sinyt ilmoittavamme lukijoillemme iloisen uutisen, 
mainitessamme, että Päivälehti ensi kesäkuun 
alusta kirjapainoineen muuttaa uuteen huoneus- 
toonsa.

Toukokuun viimeisinä päivinä 1904 Päivälehti 
toteutti asiamiehille ilmoittamansa hankkeen, 
vaikka se kevättalvella taas oli lakkautettuna kuu
kauden. Se muutti toimistoineen, konttoreineen ja 
kirjapainoineen taloon, jonka olivat piirtäneet Eliel 
Saarinen, Armas Lindgren ja  Herman Gesellius. 
Sijainti oli Miekkakalan korttelissa Ludvigin
katu 4.

Oman talon lisäksi Päivälehti oli hankkinut 
oman uuden painokoneen, ” jommoista Suomessa 
tähän saakka ei vielä milloinkaan ole käytetty” .
’ ’Cox duples press on hauska kapine nähdä ja vielä 
hauskempi käyttää” , kirjoitti Päivälehti 2.6.1904.
' 'Tällä koneella käy kaikki ihmiskäsin tehtävä työ

rfytirnurp

UL — f/v lÄL /CaJc d b  Ma****

6



painamisessa tarpeettomaksi; kone painaa, sitoo, 
leikkaa ja vieläpä taittaakin sanomalehden täysin 
valmiiksi saakka, — ei tarvitse muuta kuin katsoa, 
että paperia on koneen nieltävänä, niin saapi sie
västä laatikosta ottaa lehdet valmiina. — Entäs no
peus? — Keskimääräinen kappaleluku esim. neli
lehtistä, 8 sivuista, 7 palstaista sanomalehteä on 
5 500-6 500 tunnissa.”  Koneen valmistuspaikka 
oli Battle Creek, Mich., U.S. of A.

Uuteen taloon tulvi onnitteluja, mm. J. H. Er
kolta:
Päivä pääsköhön talohon 
Päivälehden myötä!
Vapauden voitoksi 
Täällä tehkää työtä!

Mutta kesäkuussa 1904 Eugen Schauman am
pui Bobrikoffin, ja  sensuuri valvoi entistä anka
rammin. Päivälehden vertauskuvallisesta pääkir
joituksesta ” Juhannuksena”  tehtiin veruke Päivä
lehden vaientamiseksi.

Painoasiain Ylihallituksen kokouksessa
27.6.1904 päätettiin Päivälehti ” ainaiseksi lak
kauttaa. .. siitä päivästä alkaen kuin lehden vastaa

Päivälehden ensimmäinen oma toimitalo valmistui 
v. 1904.

va toimittaja Filosofian tohtori Santeri Ingman on 
tästä päätöksestä kirjallisen tiedon saanut’ ’.

Viikkoa myöhemmmin, 3.7.1904 Päiväleh
dessä oli yhden palstan hämmentyneen tuntuinen 
uutinen: ” Päivälehti ainiaaksi lakkautettu. Sen 
mukaan kuin on varmana kerrottu, on Päivälehti 
painoviranomaisten toimesta kokonaan lakkautet
tu. Tämänpäiväinen numero lehteämme, joka lä
hes viisitoista vuotta on ilmestynyt, olisi sen mu
kaan viimeinen. Mitään virallista tietoa meille vie
lä ei ole saapunut. Mutta siltä varalta että tämä nu
mero Päivälehteä olisi sen viimeinen, lausumme 
kaikille lehden avustajille, ystäville ja  lukijoille 
kiitokset kuluneista vuosista. ’ ’

Eino Leino kirjoitti runon Mykkä laulaja, Van
ha ballaadi, jota monistettiin ja levitettiin.

sL

H E L S IN G IN  S A N O M A T
Tuli kiire perustaa Päivälehdelle jatkaja ja pe

lastaa kirjapaino.
Jo neljäntenä päivänä viimeisen Päivälehden 

ilmestymisestä, 7.7.1904, julkaistiin Helsingin 
Sanom ain näytenumero. Uudeksi päätoimittajak
si oli suostunut filosofian maisteri Paavo W arén, 
entisestään tuttu avustajana ja  Filip Warénin velje
nä, mutta poliittisesti leimautumaton.

Kirjapainon turvaksi perustettiin ” ollen yhtiön 
tarkoituksena harjoittaa kirjapaino- ja kustantaja- 
liikettä” Helsingin Uusi Kirjapaino-osakeyhtiö 
(HUK), jonka yhtiöjärjestys saatiin päivätyksi 
8.7.1904.

Näytenumerossa 7.7.1904 ei sanallakaan vii
tattu Päivälehteen. Etusivulla oli Kaikkein-kor- 
kein reskripti, annettu Pietarhovissa ruhtinas Ivan 
Obolenskin nimittämisestä Suomen kenraaliku-

7



vemööriksi. Keisari Nikolai lausui siinä mm:
Huolenpito Suomen mitä läheisimmästä yhtey

destä muun Keisarikunnan kanssa on aina ollut 
valtakunnallisen vallan järkkymättömänä päämaa- 
lina; sellaisena sen on pysyttävä vastaisuudessa
kin.”

Viereiselle palstalle oli kirjoitettu Helsingin 
Sanomain oma esittely Sananen tienviitoiksi. Sen
suuria varoen siinä puhuttiin maanviljelyksen ko
hentamisesta ja  toimista tilattoman väestön hyväk
si, osuustoimintaan ryhtymisestä, väkijuomista pi
dättäytymisestä — niiden turmiollisuus ei tuohon 
aikaan ollut vitsi vaan karvasta todellisuutta — kir
jallisuuden ja  taiteen tutustuttamisesta laajemmille 
piireille ja, entiseen tapaan, ” tahtovat Helsingin 
Sanomat puhtaasti suomenmielisenä lehtenä, kan
san lehtenä työskennellä....Työtä on kuten näkyy 
runsaasti, työmiehiä tarvitaan.”

Ensi töiksi haettiin ja  runsaan kahden kuukau
den jännittävän odotuksen jälkeen saatiin
15.9.1904 Helsingin Sanomille julkaisulupa. Lu
pa laukaisi heti kaksi uutta näytenumeroa, 24 ja  28 
syyskuuta, kunnes lehti alkoi vakinaisesti ilmestyä 
lokakuun alusta 1904 kuutena päivänä viikossa (ei 
maanantaisin). Samaan aikaan, 20.9.1904, jätet
tiin Keisarilliselle Suomen Senaatille hakemus, 
”jossa Dosentti Z . C astren  ynnä moniaat muut 
henkilöt ovat anoneet vahvistusta ” Sanom a O sa
keyhtiötä”  varten laaditulle yhtiöjärjestysehdo- 
tukselle; ollen yhtiön tarkoituksena kustantaa Hel
singin kaupungissa ulosannettavaa suomenkielistä 
sanomalehteä ja  muita julkaisuja” . Yhtiöjärjes
tykselle saatiin vahvistus 7.10.1904, Sanoma Osa
keyhtiön perustava kokous pidettiin 19.11.1904, 
ja  yhtiö merkittiin kaupparekisteriin 14.12.1904.

Toimitus etsi kirjeitse avustajia ja pystyikin 
joulukuun 1 päivän ’tilausilmoituksessaan’ julkai
semaan pitkän nimiluettelon, joukossa maanvilj. 
K. Kallio.

Helsingin Sanomat lähti kasvamaan.

8 0 0 0

Lähtölevikikseen Helsingin Sanomat sai kerätyksi 
8000.

Vuoden 1905 suurlakon yhtenä tuloksena oli 
ennakkosensuurin lopettaminen. Samoihin aikoi
hin maasta kartoitetut pääsivät palailemaan Suo-

yjt
Helsingin Sanomat kuljetettiin hevosreellä rauta
tieasemalle v. 1916.

meen, heidän joukossaan Eero Erkko, joka vuon
na 1906 uskallettiin taas nimittää yhtiön johtokun
taan puheenjohtajaksi. Lehden päätoimittajana oli 
29.12.1905-14.6.1906 Heikki Renvall. Helsin
gin Sanomain levikki kaksinkertaistui ja aiheutti 
isomman painokoneen hankinnan vuonna 1908. 
Koenig & Bauer -tehtaan sanomalehtirotatsioni- 
painokoneesta lähti 12 000 kpl 16-sivuisia ja 
24 000 kpl 8-sivuisia lehtiä tunnissa valmiiksi lei
kattuina, ja sillä pystyttiin myös painamaan kah
della värillä, mustalla ja  esim. punaisella. ’Tällä 
on ilmoittajille sangen suuri merkitys, he kun täten 
saavat ilmoituksensa mitä silmiinpistävimmiksi. ”

Ludviginkadulle numeroon 6, ” tominiek- 
kaan” kiinni, rakennettiin toinen oma talo samo
jen arkkitehtien piirtämänä kuin ensimmäinenkin.

Vuonna 1908 oli kuitenkin alkanut uusi venä- 
läistyttämiskausi, maan valtiollista ja kansallista 
itsenäisyyttä kuristettiin laittomuuksilla. Niinpä 
Helsingin Sanomain ohjelmana oli edelleen ” sa
ma laillisuuden pohjalle perustuva suomenmieli
nen, kansanvaltainen ja  vapaamielinen edistysoh- 
jelm a” .

Lehden päätoimittajana oli 15.6.1906-
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31.12.1908 Severi N uorm aa, ja vuoden 1909 
alusta lähtien jälleen Eero Erkko. Vakituisia toi
mittajia oli yhteensä yksitoista, vakituisia piirtäjiä 
yksi ja  vakinaisia ulkomaankirjeenvaihtajia viisi: 
Pietarissa, Tukholmassa, Kristianiassa (Oslossa), 
Roomassa sekä E .R . Holsti Lontoossa. Vakinai
sia avustajia lehti luetteli 134 henkeä 5.12.1909 
numerossaan, joka ilmestyi Päivälehden toisen 
näytenumeron 20-vuotispäivänä ja  oli ” suurin tä
hän asti koko maailmassa ilmestynyt suomalainen 
sanomalehtinumero” , 32-sivuinen.

20  0 0 0
Lehden sunnuntailevikki kohosi yli 20 000 kappa
leen loppuvuodesta 1911. Samaan aikaan saapui 
toimitukseen ” ensi kerran palvelemaan sanoma
lehteä Suomessa Sähköpikakirjuri eli muukalaisel
ta nimeltään Parlograph” . Se oli uutispuolen toi
mittajien työtä helpottava sanelukone, johon otet
tiin vastaan puhelinuutiset niin ulkomailta kuin ko
timaasta.

28  0 0 0
Kun Helsingin Sanomain arkilevikki vuonna 1914 
nousi 28 000 kappaleeseen, tuli siitä ” Suomen 
enin levinnyt lehti’ ’. Samana vuonna se anoi ja  sai 
Painoasiain Ylihallitukselta luvan ilmestyä myös 
pyhäpäivien jälkeisinä päivinä eli se alkoi ilmestyä 
seitsemän kertaa viikossa. — Uutisosastolle otet
tiin uudeksi mieheksi toimittaja Ilm ari Kivinen, 
sittemmin tunnettu maanmainiona pakinoitsija 
Tiituksena.

Maailmansodan syttymisvuonna 1914 Helsin
gin Sanomain painos takavarikoitiin muutamaan 
kertaan, mm. elokuun viidentenä Tiituksen paki
nan ” Jo paukkuvat”  johdosta. Painoasiain Ylihal
litus antoi päivittäin suullisia ja  kirjallisia karkoi
tus-ja lakkautusuhkauksia, joista ei saanut mainita 
lehdessä. ” Mitään ei saa kertoa venäläisen sota
väen liikkeistä etelä-Suomen rannikolla eikä 
yleensä tapahtumista ja  toimista täällä, olkootpa 
mitä laatua hyvänsä” , kertoi toimituksen päiväkir
ja.

Mutta lisälehtiä eli sähkösanomia saatiin pai
netuksi ja  myydyksi kiireisesti, 16 000:n painok
sin.

Ensimmäinen sivukonttori perustettiin Siltasaa
reen v. 1915.

1920-luvulla käytettiin lehtikuljetukseen autoja.
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sälsi muun ohella oman talon toiminnan esittelyä, 
mm. kuvasarjan postijuniin vietävien Helsingin 
Sanomain lastaamisesta hevosten vetämiin rekiin 
Ludviginkadun pihalla. ’Tällaisia kuormia Hel
singin Kuljetusliikkeen hevoset sunnuntaisin vie
vät talostamme seitsemän” , kertoi lehti.

Vielä samalle juhlavuodelle osui sulkakynää 
pitelevän, painopaperirullaan nojaavan leijonan 
synty. Tunnuksen piirsi ” Suomen enimmin levin
neelle lehdelle”  Topi Vikstedt.

Kaksinkertaistuneesta paperinhinnasta huoli
matta lehti kasvatti levikkihän niin, että vuonna 
1917 myös arkipäivän levikki ylitti 50 000. Mutta 
elokuun 14. ja  15. päivinä Helsingin Sanomat ei il
mestynyt lainkaan. Sanomalehti oli piiritystilassa. 
Ludviginkadulle oli marssinut rivissä pari kolme 
sataa miestä, joista pari kymmentä jätettiin taloon 
” järjestysmiehiksi”  valvomaan, ettei tehty työtä.

Vuonna 1918 Helsingin Sanomat oli lakkau
tettuna kolmatta kuukautta, 28.1.-12.4.1918. Pu
nainen kaarti valtasi asevoimin toimituksen ja ta
kavarikoi valtiolle kirjapainon, jossa alettiin pai
naa kansanvaltuuskunnan virallista tiedonantoleh- 
teä.

Toisen maailmansodan aikana lehteä toimitettiin 
pommisuojassa. Vain kerran, 27.2.1944 jäi lehti 
ilmestymättä.

Jakelua helpottamaan Helsingin Sanomat pe
rusti sivukonttorin Siltasaareen vuonna 1915. Us
kollisena lukuharrastuksen levittämisaatteelleen se 
perusti konttoriin myös lainakirjaston sanomaleh- 
tipoikia ja  -tyttöjä varten. Pulakautena konttorista 
jaettiin ” uusmallisia taipuvia puupohjaisia nauha- 
kenkiä”  pikku väelle, joka nyt sai ” riisua jalois
taan isän suuret saappaat, äidin kuluneet kengät, 
rikkinäiset huovikkaat tai kalossit riepuineen”  ja 
palauttaa ne varsinaisille käyttäjilleen.

50 000
Korukuvioinen adressi, Kiitoslausunto, lähti 
vuonna 1916 päätoimittaja Eero Erkon ja  talou
denhoitaja Aarne Kauppilan allekirjoittamana 
asiamiehille, jotka olivat edistäneet tilaajamäärän 
kasvamista. Lehti kiitti myös ilmoittajiaan kirjeel
lä: ’ ’Meillä on mielihyvä Teille ilmoittaa, että Hel
singin Sanomia maaliskuun 25 p:stä lähtien on al
kanut levitä pyhäpäivinä yli 50 000 kpl.”  Saavu
tuksen kunniaksi julkaistiin sunnuntaina 9.4.1916 
32-sivuinen juhlanumero, jota jaettiin myös 17 x 
13 cm:n kokoisena pienoispainoksena. Numero si-

Lehdenmyyjä myymässä Helsingin Sanomain ilta- 
painosta Ilta-Sanomia v. 1936.

* 1
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Sähkösanomapoika kauppaa monistettuja lisäleh
tiä maaliskuun lakon aikana 1949.

Lakkautuksen aikana maaliskuun alussa Eero 
Erkko pidätettiin pari päivää yöllisen kotitarkas- 
tuksen jälkeen. Hänet julistettiin sotavangiksi val- 
lankumousvastaisen sanomalehden toimittajana. 
Myös Santeri Ivalo vangittiin.

Molemmat vapautettiin vasta Helsingin valloi
tuksen päivänä, 12.4.18, jolloin myös aseelliset 
vartijat lähtivät lehtitalosta. Seuraavana päivänä 
Helsingin Sanomat, alaotsikkonaan Päivän tuo
reimmat tiedot, ilmestyi yksisivuisena, sitä seuraa
vana päivänä kaksisivuisena ja  15.4. nelisivuise
na, kunnes se 16.4. lähtien ilmestyi tavalliseen ta
paan.

75 000
Loppuvuodesta 1918 lehden arkipäivälevikki oli 
65 000ja sunnuntailevikki 75 000. Marraskuun lo
pusta lähtien lehden päätoimittajana oli jälleen 
Santeri Ivalo, kun Eero Erkko oli nimitettynä Kor
keimman Vallan Haltijan, P .E . Svinhufvudin, 
kirjeellä sosialiministeriksi 27.11.1918 lähtien. 
Korkeimman Vallan Haltijan, M annerheim in, 
siirtämänä ja määräämänä kulkulaitosten ja yleis

ten töiden ministerinä 17.4.1919 lähtien sekä Ta
savallan Presidentti K .J . S tåhlbergin nimittämä
nä kauppa- ja  teollisuusministerinä 15.8.1919- 
15.3.1920.

Lehden kasvanut levikki vaati taas uutta isom
paa painokonetta, joka puolestaan tarvitsi uutta ti
laa. Vuonna 1919 valmistui Ludviginkadulle leh
den kolmas talo, jonka arkkitehti Urho Åberg si
joitti kuin osaksi kahta edellistä piirtäen kaikille 
kolmelle uuden yhtenäisen fasaadin. Saksalainen 
konetehdas joutui toimittamaan Vomag-painoko- 
neen vuoden myöhässä, syksyllä 1920. Vasta sil
loin loppuivat lehtien aamujunista myöhästelyt, 
jotka vuoroon olivat koetelleet eri paikkakuntien 
tilaajia.

Kansalliselle Edistyspuolueelle oli vuokrattu 
kansliatilat Ludviginkatu 6:sta. Sieltä lähti Helsin
gin Sanomain johtokunnalle 19.1.1920 puoluehal
lituksen kirje, jossa mahdollisimman läheisen yh
teistoiminnan aikaansaamiseksi ehdotettiin, että 

hallituksen puheenjohtajalle ja  jollekin sen valit
semalle maatalouden asiantuntijalle annettaisiin ti
laisuus tarkastaa lehdessä julkaistavaksi aiotut 
yleistä poliittista luonnetta olevat artikkelit ja  niistä 
toimituksen kanssa neuvotella” .

Lehden johtokunta viittasi 23.2.1920 vastauk
sessaan ” niihin läheisiin suhteisiin, jotka aina ovat 
vallinneet niin hyvin Nuorsuomalaisen Puolueen 
kuin sittemmin Kansallisen Edistyspuolueen kes
kuselinten kanssa, joiden puolueiden ohjelmaa ja 
pyrkimyksiä lehti aina on edustanut ja ajanut’ ’, va
kuutti edelleen toimivansa puolueen ohjelman ja 
tarkoitusperien hyväksi ja  niiden hengessä ja pysy
vänsä edelleen jatkuvassa myötätuntoisessa vuo
rovaikutuksessa, mutta vastasi päättäneensä, 

maan ja valtiollisen elämämme kehityksen kan
nalta että vastuu lehden kannan määräämisestä 
päivän kysymyksissä on säilytettävä lehden varsi
naiselle johdolle erittäinkin, koska vain tällainen 
menettely on omansa ylläpitämään sitä vastuun
tuntoa ja liikuntavapautta, joka kuuluu valtiollisel
le sanomalehdelle” .

Langaton lennätin oli yksi vuosisadan suurim
pia keksintöjä. Ensimmäisenä Suomessa — ja ko
ko Pohjois-Euroopan lehdistössä — Helsingin Sa
nomain vastaavalle toimittajalle Eero Erkolle 
myönnettiin oikeus viiden vuoden aikana 
31.5.1922 alkaen käyttää Helsingin Sanomain
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omaksi tarpeeksi laitteita langattomien sähkösano
mien vastaanottamista varten. Eittämättä mainos
lause ” Helsingin Sanomain ulkomaantiedot ovat 
tuoreimmat”  oli oikeutettu.

Moni lukija varmaankin ilahtui, kun maalis
kuun alusta 1925 lehden tekstiosassa vaikeampilu- 
kuinen fraktuura korvattiin kokonaan antikvalla. 
Vastaperustetun Oy. Suomen Yleisradio — Ab. 
Finlands Rundradion osakkeita päätti johtokunta 
10.3.1926 kokouksessaan hankkia Smk: 11a 
20,000:-.

Kesäkuun 1. päivästä 1927 kiinnitettiin Hel
singin Sanomain päätoimittajan apulaiseksi sekä 
” toimitus- että talouspuolelle”  molempien oi
keuksien eli lakitiedetten kandidaatti, luutnantti 
E ljas Erkko. Seuraavana syksynä, lokakuun nel
jäntenätoista, kuoli Eero Erkko, lehden perustaja. 
Hänen jälkeensä päätoimittajan toimi oli neljän 
vuoden ajan jaettu kahden tuomarin kesken, VV. 
W . Tuomiojan, tullut toimitukseen jo  1917, ja El
jas Erkon, joka oli myös toimitusjohtaja ja  jonka 
valvottavana oli lehden taloudellinen ja  ulkomai
den osasto. Eljas Erkko oli ollut ulkoministeriön 
palveluksessa vuodesta 1919 ja  viettänyt viimeiset 
viisi vuotta Suomen lähetystöissä Pariisissa, Tal
linnassa ja  Lontoossa.

Helsingin Sanomain runsaasti kuvitettu Viik
koliite aloitti ilmestymisensä sunnuntaina 
4.12.1927. Lehden piirtäjän Akseli Halosen sarja
kuva Pulliainen siirtyi liitteeseen. Sarjakuvia ostet
tiin myös ulkomailta: päivälehteen Felix-kissa — 
ensi esiintyminen 19.3.1929 — ja  31.5.1931 sen 
kilpailija Mikki-hiiri, ” vuosisadan hullunkurisin 
eläin. Olette nauraneet sen tempuille elokuvissa, 
nyt voitte nauttia siitä kodeissanne” . Viikkoliit
teestä saivat lapset sunnuntai aamuisin värittää 
Kissalan poikia 14.5.1933 lähtien — vain kuu
kautta myöhemmin kuin amerikkalaislapset — ja 
Kippari Kallea maaliskuusta 1936.

Lehtien levikit olivat 1920-luvulla laskeneet, 
ja  Helsingin Sanomainkin arkilevikki kipusi takai
sin 50 000:een vasta vuonna 1928, jolloin se ainoa
na suomalaisena lehtenä antoi tarkistaa levikkinsä.

Ilta-Sanom at, Helsingin Sanomain iltapai- 
nos, syntyi 29.2.1932 Mäntsälän kapinan aikana, 
kun tilanteen kehittyessä nopeasti sähkösanomat 
eivät riittäneet eikä toimitus ennättänyt vastata ko
ko lukijakunnan kyselyihin puhelimessa. Sen pää-

Eljas Erkko, päätoimittaja 1927-1938ja toimitus
johtaja 1927-1965.

toimittaja oli Eljas Erkko, joka 1931 oli jäänyt 
Helsingin Sanomain ainoaksi päätoimittajaksi.

” HS on aina tehnyt parhaansa koettaessaan, 
uhrauksista välittämättä, saattaa lukijansa niin lä
helle päivän tapahtumia kuin se vain on ollut inhi
millisesti katsoen mahdollista.”  — ” Lehti voi 
milloin vain jotakin erikoista tapahtuu, itse hank
kia tarkistetut tuoreimmat kuvaukset ja  kuvat.” 
Näin vakuutti HS useana vuonna tilauskampan- 
joissaan ja  pystyi myös esimerkein todistamaan 
väitteensä. Niinpä se joutui 28.7.1933 sanomaan 
irti 1929 solmitun uutispalvelusopimuksen berlii
niläisen Ullsteinin toimiston kanssa, koska yhteis
työn tärkein peruste oli kansallissosialistien val
taan tultua täysin rauennut: ” Keväästä lähtien em
me ole enää saaneet Teiltä luotettavia tietoja olo
suhteista Saksassa. ”

100 0 0 0
Kun vuoden 1937 levikit oli laskettu, arkisin 
81 762 ja  sunnuntaisin 100 036, kiiruhdettiin taas 
tilaamaan uusi painokone, tällä kertaa Englannis
ta. Sen toimitusajasta tuli pitkä: ensimmäiset neljä
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yksikköä saatiin kuljetetuksi Petsamon kautta kes
kellä sotaa 1942 ja  pystytetyksi omien rintamalta 
väliaikaisesti lomautettujen miesten voimin. Lo
put kuusi merellä sotasaaliiksi joutunutta yksikköä 
jouduttiin ostamaan uudelleen, tosin romuraudan 
hinnalla, ja saatiin maahan 1946.

Joulukuussa 1938 presidentti Kyösti Kallio ni
mitti Eljas Erkon ulkoministeriksi. Helsingin Sa
nomain ja  Ilta-Sanomain päätoimittajaksi nimitet
tiin ulkomaanosaston toimittaja FM Y rjö Niini
luoto, jonka jo  Eero Erkko oli lainaa palauttamatta 
vuonna 1925 ” lainannut”  yliopistolta ja lähettänyt 
kiijeenvaihtajaksi kolmeksi vuodeksi Geneveen ja 
sitten kolmeksi vuodeksi Lontooseen Timesin toi
mitukseen.

Kuten tiedetään, levottomina aikoina uutistar- 
ve on suuri. Huolimatta paperi-, väri-, metalli-ja 
miespulasta lehden levikki kasvoi nopeasti. Vuon
na 1940 arkilevikki oli 124 673.

Vuonna 1942 päätti johtokunta ottaa ilmoitus- 
otsikoihin kaksi uutta aliosastoa, myytävien ryh
mään ’ ’Kiinteistöt’ ’ ja  sekalaisten ryhmään ’ ’Hen- 
kilöasiat” . ” Viimeksi mainittuun päätettiin ottaa 
myöskin kirjeenvaihtoilmoituksia, mikäli ne pysy
vät sopivuuden rajoissa. ’ ’

150 000
Tammikuun 1. pstä 1943 lähtien Helsingin Sano
main otsikon alla luki Riippumaton sanomalehti. 
Saman vuoden levikiksi tarkastettiin arkisin 
139 385 ja sunnuntaisin 158 175.

Pommituksessa 26.2.1944 Sanomainkin toi
mitalo kärsi niin paljon tuhoa, että Irtaimiston So- 
tavahinkoyhdistykselle lähetettiin 8-sivuinen va- 
hinkoluettelo. Lehteä oli totuttu toimittamaan 
omassa kellaripommisuojassa, mutta nyt rikkou
tuivat sähköt, eikä seuraavan päivän muuten val
mista lehteä saatu painetuksi.

Paperin säännöstely oli tiukkaa. Vuoden 1944 
loppupuolella oli lehden pakko jättää pois ilmoi
tuksia, mm. joulukuun ensimmäisenä sunnuntaina 
6 maksettua ilmoitussivua. Myöskin piti olosuh
teiden pakosta jarruttaa irtonumeromyyntiä.

Vuonna 1947 arkilevikkikin ylitti 150 000. 
Ensimmäiset julkaistut telefotokuvat vastaanotet
tiin toimituksessa lokakuun 10. pnä 1948. Vuonna 
1949 7-palstainen lehti muutettiin 8-palstaiseksi.

simmäiset yksiköt pystytettiin syksyllä 1942.

Ilta-Sanomat lakkasi olemasta Helsingin Sano
main iltapainos ja  itsellistyi nykyisen kokoiseksi, 
hieman punertavalle paperille painetuksi lehdeksi.

2 0 0  0 0 0

Helsingin Olympialaisten aikana, 21.7.1952 oli 
levikki 245 500 ja sunnuntaina 20.7.1952 
270 000, ja  lehdessä oli viikon ajan englanninkie
linen uutissivu. Vuoden vakinaiset levikkiluvut 
olivat 210 000 ja  232 700.

250 000

Helsingin Sanomat oli Pohjoismaiden suurin ti- 
lauslehti, arkilevikki 236 385 ja sunnuntailevikki 
259 597 vuonna 1954. Päätettiin tilata uudet rotaa- 
tiokoneet.

Vuonna 1956 myös arkilevikki ylitti 250 000. 
Maaliskuussa oli Suomessa väkivaltaisuuksiin yl
tänyt suurlakko. Helsingin Sanomissa toimitettiin 
monistettuja Lisälehtiä tilanteesta parikin kappa
letta päivässä. Vuoden lopussa graafinen teolli



suus solmi työrauhasopimuksen, joka laajuudes
saan herätti maailmalla huomiota.

300 000

Kun Helsingin Sanomat vuonna 1969 täyttäessään 
80 vuotta ylitti sunnuntailevikillään 300 000 kap
paleen, oli sen keulassa tapahtunut kuolemanta
pausten vaatimia vaihtoja.

Päätoimittaja Yrjö Niiniluoto kuoli Etelä-Afri
kan matkallaan 4.11.1961. Hänen seuraajikseen 
tulivat Eljas Erkon kaksiviikkoisen vt-kauden jäl
keen 20.11. lähtien vastaavaksi Teo M ertanen, 
vuosia HS-Lontoon kirjeenvaihtajana toiminut II- 
ta-Sanomain päätoimittaja, ja  Aatos Erkko, joh
tokunnan jäsen vuodesta 1954 ja  Viikkosanomain 
päätoimittaja vuodesta 1953.

Eljas Erkko, legenda jo  eläessään, kuoli 
20.2.1965. Siihenastinen apulaistoimitusjohtaja 
Aatos Erkko valittiin toimitusjohtajaksi ja  HS.n 
kolmanneksi päätoimittajaksi nimitettiin 1.6.1966 
Heikki T ikkanen, jonka menneisyyteen kuului
vat HS-poliittinen osasto ja Ilta-Sanomain päätoi- 
mittajuus ja  tulevaisuuteen HS:n vastaavan päätoi-

Lehtikuva Oy perustettiin Helsingin Olympiakiso
jen edellä 1951. Kuva marraskuulta 1959.

mittajan edelleen jatkuva toimi päätoimittaja Mer- 
H776 hallinnolliseksi päätoimittajaksi

HS noudatti edelleen ” perinteellistä riippuma
tonta ja  vapaamielistä linjaansa” , kuten se raportoi 
ensimmäisessä painetussa toimintakertomukses- 
saan vuodelta 1967. Samana vuonna huhtikuun 
ensimmäisenä julkaistiin Helsingin Sanomissa toi
mittajien päivittäin keräämä ” uutispäiväkirja” . Se 
kertoi 18 sivulla edeltäneen kolmeviikkoisen kirja- 
painolakon aikaiset uutistapahtumat. Samana ke
väänä aloitti Toimittajakoulu ensimmäisen kurs
sinsa tarkoituksenaan kouluttaa toimittajiksi aiko
via ja  nostaa toimittajien ammattitaitoa, arvostusta 
ja  itsetuntoa.

Vuonna 1972, jolloin lehden arkilevikkikin 
ylitti 300 000, tapahtui toukokuussa Suomen en
simmäinen valtiollinen lehtimieslakko. Se kesti 
kymmenen päivää. Kuitenkin lehden vuotuinen si
vumäärä lisääntyi 586 sivulla nousten yhteensä 
15 304 sivuun ja vuosikerran paino runsaalla kah
della kilolla, 97,7 kiloon. Toimitus aloitti kaksi 
uutta sivua, taloustiistain ja ruokatorstain ja  sano
malehtipainossa aloitettiin luokiteltujen ilmoitus
ten valoladonta.

350 000
Lukijain keskuudessa pohdittiin, saattoiko HS.n 
irtonumerohinnan ainakin sunnuntaisin saada ta
kaisin viemällä lehti jätepaperikeräykseen. Sun
nuntaisin julkaistiin vuonna 1973 84-sivuisia nu
meroita, joiden paino oli lähes puoli kiloa. Levikki 
nousi 355 116:een ja  vuosikerran paino sataan ki
loon. Seuraavana vuonna siirryttiin käyttämään 
keveämpää paperia ja  sitä seuraavana tekstin jäl
keiset ilmoitussivut muutettiin 10-palstaisiksi.

Toimituksen ja  eduskunnan välille avattiin 
faksimileyhteys 1974 ja ’suora linja politiikan 
pääkaupunkeihin vuonna 1975, kun Moskovaan 
ja  Washingtoniin lähetettiin omat vakituiset kir
jeenvaihtajat. Helsingin Ety-kokouksen loppuvai
heessa 30.7.1975 HS julkaisi 8-kielisen pääkirjoi
tuksen Tiedon kulun vapaus rakentaa perustaa Eu
roopan yhteistyölle.
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Ludvigin- ja  Erottajankadun kulmakonttori avattiin entisöitynä uudelleen syksyllä 1967.

400 000
Sanomalan tuotantolaitos Vantaalla ja sen ensim
mäinen konelinja otettiin käyttöön juhlallisesti leh
den 88-vuotispäivänä 1977, jolloin lehden arkile
vikki oli 356 945 ja  sunnuntailevikki 405 185. Il
moitukset oli jo  kokonaan siirretty valoladontaan 
ja  toimituksellisesta aineistostakin lähes puolet. 
Yhtiön sanomalehtien painatus siirtyi kokonaisuu
dessaan Sanomalan offset-tekniikkaan seuraavan 
vuoden aikana ja  silloin alkoi myös sivujen faksi- 
milesiirto Ludviginkadulta Sanomalaan mikroaal
loilla. Kevään alkuvaiheissa kyllä kerrottiin, että 
joskus oli turvauduttava ” taksimileen” , taksiin 
siis, mutta opittiinhan tämä kuten muukin uusi tek
niikka. Sivun siirto radiolinkin välityksellä vakiin
tui kestämään yhden minuutin.

Seuraavaksi, vuonna 1979, opittiin käyttä
mään neliväri-ilmoituksia ja toimituksellisia moni- 
värikuvia.

Yli sadan sivun Helsingin Sanomia tehtiin 
vuonna 1980. Lake Placidin Olympiaoppaan sisäl
tänyt sunnuntainumero 10.2.1980 oli 104-sivui- 
nen ja  painosmäärältään puoli miljoonaa. Toinen

104-sivuinen numero ilmestyi joulukuussa, viikon 
verran toimittajien toisen valtakunnallisen lakon 
(13.11.-2.12.1980) päättymisestä.

450  000

Kun lehden arkilevikki vuonna 1981 ylitti 400 
000:n, oli lehden sunnuntailevikki jo  463 046. 
Helsingin Sanomat oli Pohjoismaiden suurin aa
mulehti. Saman vuoden joulukuussa solmittiin so
pimus Hufvudstadsbladetin painamisesta Vantaal
la painotalossa ja  -konein, jotka Sanoma Osakeyh
tiö sille rakentaisi ja  vuokraisi. 92 vuotta aikaisem
min oli tilanne suunnilleen päinvastainen: 
6.12.1889 solmittiin sopimus Päivälehden paina
misesta Hufvudstadsbladetin Kirjapainossa.

Kuukausiliitettä, suuren aikakauslehden ko
koista monikymmensivuista lehteä, alettiin toimit
taa kerran kuussa Helsingin Sanomain tilaajille ja 
irtonumeron ostajille huhtikuussa 1983.

Samassa kuussa käynnistettiin sähköisen sano
malehden pioneeri Kaapelisanomat, HS-tietopal- 
velujen toimittama videotex-tekniikalla toteutettu 
kuvaruutulehti, joka näkyi Helsinki Televisiossa.
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500  000
Sarajevon ja  Los Angelesin Olympiakisavuonna 
1984 HS nosti sivulukuennätyksensä 112 sivuun, 
ilmoitusvolyymiennätyksensä 52 080 palstamet- 
riin ja  sunnuntain keskilevikkinsä 501 539 kappa
leeseen.

Urheilutoimitus alkoi käyttää näyttöpäätteitä 
ensimmäisenä HS:ssa, ennen kisoja. Vuonna 1985 
SII-jäijestelmän (Systems Integrating, Inc.) noin 
300 näyttöpäätettä saivat kukin äärelleen oman toi
mittajansa. Päätetyöskentelyyn koulutettu toimi
tus voitti aikaa. Se sai uutistoimistojen, kirjeen
vaihtajien ja aluetoimitusten uutiset entistä no
peammin eteensä, pystyi kuvaruudullaan entistä 
nopeammin kiijoittamaan, muokkaamaan ja  otsi
koimaan juttunsa ja  nappia painamalla lähettä
mään ne paperitulosteiksi sivutaittoon. Entistä 
myöhäisemmät uutiset ennättävät lehteen, sillä la
toja ei enää kirjoita uudelleen toimittajan tekstiä. 
Mitä siis tapahtui painovirhepaholaiselle? Se 
muutti majaa latomosta toimittajan näyttöpäättee
seen, siksi lehden toimituksessa on edelleen oikai- 
sulukuosasto.

HS:n paino — taas yli sata kiloa vuodessa — ja 
sivumäärä kasvoivat. Lehti osallistui kustannuk
siin, kun kymmenisen tuhatta taloyhtiötä pääkau

punkiseudulla joutui suurentamaan postiluukku- 
jaan.

Sanomalassa paperirullia kuljettivat tietoko
neohjatut robotit, aavemaisesti liukuvat vihivau
nut, mutta vuonna 1986 päätettiin osa painotuotan- 
toa siirtää lähemmäksi kaukaisempia levikkialuei
ta. Lehden sivujen siirto Ludviginkadulta Varkau
teen sujuisi yhtä hyvin kuin Vantaalle ja  taatusti 
nopeammin kuin valmiiden lehtien kuljetus Sano- 
malasta.

Vuoden 1988 jälkipuoliskolla, lehden täyttäes
sä 99 vuotta, sen levikki oli arkisin 460 539 ja  sun
nuntaisin 544 227. Mitä sitten on tapahtunut ennen 
kuin seuraava etappi, 550 000, saavutetaan, sen 
kertonee Päivälehden Arkistosäätiö, jonka hal
tuun yhtiön historiallisen arkiston kokoelmat ja 
tehtävät siirtyvät Päivälehti-Helsingin Sanomain 
juhlavuonna. Säätiön perustivat 7.5.1985 Sanoma 
Osakeyhtiö ja  Lehtikuva Oy, ja  sen tarkoituksena 
on edistää ja tukea sananvapauden toteutumista ja 
sananvapauden historiaan liittyvää tutkimustoi
mintaa sekä kansanvalistus- ja  kulttuuritoimintaa 
maassamme.

Lisa Meckelburg-Mäkelä 
Historiallisen arkiston vastaava hoitaja
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Sanoma Yhtymä, toimintakertomus 1988

1 8 8 9 : 3 * 1 9 8 9
PÄIVÄLEHTI -  HELSINGIN SANOMAT

Sanoma Yhtymä on sitoutumaton viestinnän monialayritys, jonka tarkoituksena on 
tyydyttää luotettavien uutisten sekä tiedon ja  monipuolisen viihteen tarve sisällölli
sesti ja  välineellisesti.

Helsingin Sanomat on sitoutumaton päivälehti, joka pyrkii edistämään ja  vah
vistamaan kansanvaltaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja  mielipiteen 
vapautta. Tehtäväänsä lehti toteuttaa ensisijaisesti tasapuolisen, nopean ja  luotetta
van uutisvälityksen avulla.

Helsingin Sanomat määrittää kantansa itsenäisesti, riippumatta poliittisista tai 
taloudellisista päätöksentekijöistä tai muista painostusryhmistä. Tätä riippumatto- 
muuslinjaansa lehti seuraa myös päivittäisessä uutisvälityksessään.

Pyrkiessään puolustamaan ja  vahvistamaan moniarvoisen yhteiskunnan kan
sanvaltaisuutta Helsingin Sanomat kiinnittää erityistä huomiota mielipiteen vapau
den toteutumiseen. Helsingin Sanomain käsityksen mukaan yhteiskunnan tasapai
noinen kehitys on mahdollinen vain silloin, kun kaikkia kansalaisia palvelevan, m o
nipuolisen tiedonvälityksen jatkuvuus on taattu.

Uutisvälityksessään Helsingin Sanomat pitää tavoitteena sellaisen kokonais
kuvan muodostumista, joka koostuu kansalaisten omaehtoisille ratkaisuille tarpeelli
sista tiedoista.
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Tulevaisuus
Sata vuotta sitten — 16. 11. 1889 — ilmestyi uuden suomenkielisen sanomalehden, Päi
välehden ensimmäinen näytenumero. Kolmen nuoren ja  ennakkoluulottoman miehen 
henkinen panostus oli tuottanut tulosta. Eero Erkon, Juhani Ahon sekä Arvid Järnefeltin 
pohdinnan tuloksena syntyi Päivälehti. Aika oli ankea, yhteiskunnallinen kehitys oli 
edelleen pysähtynyt ja  sortovuosien venäläistämispolitiikka oli nostamassa päätään. 
Suomalaiset tunsivat itsensä ahdistuneiksi ja  nuoret näkivät kehityksen pysähtyneen. 
Päivälehti syntyi tarpeen sanelemana, ilmapiiri oli otollinen. Käytännön vaikeudet ja 
vanhain sekä vallassapitäjien vastustus oli kuitenkin mittava. Pian Eero Erkko joutui yk
sin kantamaan niin toimituksellisen kuin taloudellisen paineen. Tie oli raskas, poliittisesti 
se pysähtyi Eero Erkon maastakarkotukseen ja sen jälkeen Päivälehden lakkauttamiseen 
ikuisiksi ajoiksi. Sortovalta oli löytänyt kohteensa.



Sanoma Yhtymä, toimintakertomus 1988

Sitä ennen, parisen vuotta Päivälehden perustamisen jälkeen Nuorsuomalainen 
puolue syntyi Päivälehden linjasta ja  inspiroimana. Nuorsuomalainen puolue ja  Päivä
lehti taistelivat oikeuden, tasa-arvon, maareformin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja 
parlamentaarisen reformin hyväksi. Tulokset näitten nuorsuomalaisten taistelusta puhu
vat tänään puolestaan.

Sanoma Osakeyhtiö kunnioittaa Päivälehden — Helsingin Sanomain 100-vuotis
juhlavuonna Päivälehden perustajia, Päivälehden toimittajia ja  lipunkantajia. Päiväleh
destä on kehittynyt Helsingin Sanomat, jonka menestys Pohjoismaiden suurimpana aa- 
mulehtenä ja  monipuolisena uutislehtenä on luonut sille poikkeuksellisen ja  velvoittavan 
aseman. Helsingin Sanomista on myöskin syntynyt Sanoma Osakeyhtiö ja  tänään Sano
ma Yhtymä. Helsingin Sanomille ja  sen toimitukselle Päivälehden perinteet ja  periaatteet 
ovat velvoittavia. Vapaamielisyys, edistyksellisyys sekä tasa-arvoa ja yhteiskunnan jat
kuvaa kehitystä ajava linja ovat näiden perinteiden kulmakiviä.

Kilpailu ajastaja rahasta on yhteiskunnassa kiristynyt. Uudet tiedotusvälineet, ra
dio ja televisio, elektroninen julkaisutoiminta olemassa olevien sanomalehtien ja aika
kauslehtien ohella taistelevat paikasta ja  kuluttajien ajasta. Tässä kilpailussa unohdetaan 
helpolla muut elämän arvot. Samalla kuvitellaan, että yhteiskunnassa kaikki asiat ovat 
järjestyksessä ja  paikallaan. Lehdistöllä on velvollisuus suunnata huomio tulevaisuuteen 
— siihen tulevaisuuteen, jolle me yhteiskuntaa rakennamme — tulevalle polvelle.

Samalla tavalla näemme, että myös työympäristössä on kehityksen oltava näky
vämpi ja  todellisempi. Koulutuksen ja  tietomäärän kasvun seurauksena on välttämätöntä 
kehittää yrityksen organisaatiota, osallistumisen monenkaltaisia muotoja sekä omistami
seen ja palkansaajarahastoihin liittyviä tekijöitä tulevaisuuden ehdoilla. Niin työnantajil
ta kuin työntekijöiltä edellytetään avarakatseisuutta ja tulevaisuudennäkymiä, jotta tässä 
asiassa päästäisiin todellisiin tuloksiin.

Sanoma Osakeyhtiön lehdet, eritoten Helsingin Sanomat katsovat 100-vuotisjuh- 
lavuonna eteenpäin perinteisiinsä uskoen. Tulevaisuuden haasteet ovat mittavat ja  vel
voittavat. Sanoma Osakeyhtiön henkilökunta on tähän uuteen kehitykseen hyvin valmis
tautunut. Odotukset ovat suuret. Sanoma Osakeyhtiön ja  Sanoma Yhtymän taloudellinen 
tila on vahva, henkilökunnan tietoja taito korkea. Voimme turvallisin mielin astua seu- 
raavalle satavuotistaipaleelle kohti vaativiakin haasteita. Perinteemme velvoittavat.
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Sanoma Yhtymän organisaatio 1.1.1989
HALLITUS 

Hallituksen puheenjohtaja 
Aatos Erkko

TOIMITUSJOHTAJA 
Jaakko Rauramo

K ESK U SH A LL IN T O

A
Viestintäpolitiikka 

yhteiskuntasuhteet 
Matti Anderzén 

varatoimitusjohtaja

A
Suunnittelu, kehitys 

ja viestintäteknologia 
Jaakko Hannuksela

A

Talous ja rahoitus 
Martti Ojares

A
Lakiasiat 

Kerstin Rinne

Kiinteistöt 
Pekka Toropainen

T U LO SV AST U ISET  TO IM IN N O T

SANOMALEHDET 
Heikki Huhtanen 

varatoimitusjohtaja

STARTEL OY 
Pertti Huhtala

Elvi&onen

Lehtikuva Oy

EUROCABLE 
Tapio Kallioja

EurocableOy 
Tapio Kallioja

A
Helsinki Televisio Oy 

Pekka Jaakola

A
ECI Communications AG 

Tapio Kallioja

Janco Kabel-TV A/S 
Kjell Gulliksen

Sanomalehtien 
IlmoitustoimistoOy 
Heikki Rikkonen
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Hallitus ja tilintarkastajat
Aatos Erkko, puheenjohtaja ................................................................ toimikausi päättyy 1990
Väinö J. Nurmimaa, varapuheenjohtaja............................................................................. 1989
Aarne Castrén ........................................................................................................................ 1991
Pentti J. K. Kouri .................................................................................................................  1989
Teo M e r ta n e n ........................................................................................................................... 1990
Jaakko Rauramo ..................................................................................................................... 1989
Patricia S e p p ä lä ........................................................................................................................ 1991
Heikki Tikkanen ..................................................................................................................... 1991

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

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

Sanoma Osakeyhtiön hallitus

Alarivissä vasemmalta vuorineuvos Väinö J. Nurmimaa, hallituksen puheenjohtaja Aatos Erk
ko ja  toimitusjohtaja Patricia Seppälä. Ylärivissä vasemmalta päätoimittaja Heikki Tikkanen, 
varatuomari Aarne Castrén, professori Pentti J. K. Kouri, toimitusjohtaja Jaakko Rauramo ja 
päätoimittaja Teo Mertanen.
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Sanoma Yhtymän 
avainlukuja

1988 Muutos % 1987 1986
Liikevaihto m m k ..................... . 1.801 + 10,7 1.627 1.480

Palkat +  sosiaalikulut m m k ............... 705 + 5,4 669 627
% liikevaihdosta .......................... 39,2 41,1 42,4

Käyttökate mmk ............................. 404 + 25,5 322 260
% liikevaihdosta .......................... 22,4 19,8 17,6

EVL:n mukaiset poistot m m k ............... 157 + 18,1 133 140
Verot ilman luovutusvoittoveroja mmk . . . 53 + 12,8 47 29
Osingot m m k ................................ 4 + 25,0 3 3

Tulos ennen kehitysaluepoistoja, varausten
muutoksia, satunnaisia tuottoja ja kuluja ja
veroja m m k ............................. 251 + 30,7 192 122

% liikevaihdosta .......................... 13,9 11,8 8,2

Tilikauden voitto mmk .......................... 60 7,7 65 53
Bruttoinvestoinnit mmk ............... 343 - 5,5 363 330

Oma pääoma +  varaukset mmk ................. 1.486 +  101,4 738 698
% taseen loppusummasta

ilman tilausvastuuta ............ 58,1 45,4 49,0

Taseen loppusumma m m k .................. 2.756 + 51,6 1.818 1.603

Rahoitusomaisuuden ja korottoman vieraan
pääoman s u h d e ....................... 1,9 1,6 1,6
N ettovela t................................... 190 _ 43,6 337 226

% liikevaihdosta ............................. 10,6 20,7 15,3

Henkilöstö keskimäärin ............ 2.988 _ 0,4 3.001 3.096
ja k a ja t ................................... 2.106 - 7,3 2.271 2.284
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Toimitusjohtajan puheenvuoro

100-vuotias Päivälehti — Helsingin Sanomat on 
alkuvuosikymmenten taistelujen jälkeen kasvanut 
Pohjoismaiden suurimmaksi aamulehdeksi. Hel
singin Sanomain ympärille syntynyt yhtiö on kas
vanut yhtymäksi, joka laajasti ja  monipuolisesti 
toimii viestinnän alueella.

Menestys ei koskaan synny ilman kovaa työtä, 
uskoa ja  näkemystä. Näiden asioiden taustalla me
nestyvissä yrityksissä on ajattelutapa, perinne, tai 
nykykielellä sanottuna yrityskulttuuri. Helsingin 
Sanomain ja  Sanoma Yhtymän tärkein menestys
tekijä on ollut toimituksellinen, kustantamislähtöi- 
nen ajattelu. Tänä päivänä se ilmenee toimituksen 
sisäisenä ja  ulkoisena riippumattomuutena. Sisäi
sesti riippumattomuus on organisatorista, ulkoi
sesti pitkästä perinteestä ja  hyvästä taloudellisesta 
asemasta johtuvaa.

Toimituskeskeisyys näkyy myös panostukse
na toimituksiin ja koulutukseen; Sanomain toimit- 
tajakoulu on ollut tärkeä tekijä Helsingin Sano- 
tnain ja  yhtymän muiden lehtien journalistisessa 
menestymisessä. Panostus näkyy myös Sanoma 
Yhtymän toimituksellisen henkilöstön määrässä, 
joka on kaiken kaikkiaan 637 henkilöä.

Toinen olennainen menestystekijä yhtymäs
sämme on ihmisten arvostaminen ja  huolenpito. 
Tämä ei perustu niinkään poikkeuksellisiin etuihin 
tai järjestelyihin kuin yleiseen tapaan toimia, ja  pe
rustavaa laatua olevaan turvallisuuden tunteeseen. 
Työpaikan olosuhteet ja  ilmapiiri vaikuttavat sii
hen, että ihmiset viihtyvät pitkään palvelukses
samme. Sanomalaisuus näkyy myös hyvässä työ
moraalissa, joka on välttämätön lehden teossa. 
Lehdet tehdään kaikissa olosuhteissa aina valmiik
si, ja  poikkeustilanteissa, kuten vaalien tai suurten 
uutistapahtumien aikana, ylletään erityisen hyviin 
suorituksiin.

Omalta osaltaan talon henkeä on muovaamas
sa kaikkeen toimintaan ja valintoihin liittyvä eetti
nen ajattelu. Lehdet, tuotteet ja  palvelut pyritään 
tekemään yleisten moraalisten ja  eettisten mitta

puiden mukaisiksi. Se edellyttää, että lukijan ja  
kuluttajan huomioonottaminen on kaikessa toi
minnassamme keskeistä. Sisällössä se merkitsee 
mm. tavallisen ihmisen etujen ajamista, sama läh
tökohta on markkinoinnissa ja  palvelussa.

Lehden ja  yhtymän omistus ja  rakenne perus
tuvat kustantaja-ajatteluun ja voimakkaaseen si
toutumiseen Helsingin Sanomiin ja  yhtymään: 
Käytettävissä olevat voimavarat on suunnattu leh
den ja  yhtymän kehittämiseen koko niiden olemas
saolon ajan. Siksi yhtymä on sekä tuotantotekni
sesti että tietoteknisesti hyvin kehittynyt, mikä on 
ollut viime vuosikymmenien aikana selkeästi yksi 
tärkeimpiä menestystekijöitä. Erityisesti tietotek
niikan kehittyneisyys ja  sen mukanaan tuoma sys- 
teemiylivoima on merkinnyt toiminnan tehokkuut
ta ja  korkealuokkaista asiakaspalvelua. Tekniikan 
tehostuminen on palvellut myös toimituksellista 
työtä ja  laatua.

Toimitukselliset ja  tuotantotekniset asiat vie
vät usein huomiota markkinoinnilta ja  jakelulta, 
jotka ansaitsevat myös tulla mainituiksi nykypäi
vän menestystekijöinä. Hyvin harvassa maassa on 
niin hyvä jakelujärjestelmä kuin Suomessa yleen
sä. Tuskin millään valtalehdellä on niin hyvä kuin 
Helsingin Sanomilla erityisesti.

Menestys perustuu aina ihmisiin. Olemme 
menestyneet poikkeuksellisen hyvin. Haluan 
osoittaa lämpimät kiitokseni Teille kaikille, jotka 
nyt olette Sanoma Yhtymän palveluksessa. Näin 
juhlavuonna on erityinen syy ulottaa kiitokset 
myös menneille sukupolville.
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Hallituksen kertomus Sanoma 
Yhtymän toiminnasta vuodelta 1988
Taloudellinen kehitys 

Suomessa
Suomen taloudessa vallitsi kertomusvuonna kor
keasuhdanne. Kokonaistuotannon kasvu oli edelli
sen vuoden tapaan noin 4 %. Monet alat toimivat 
täydellä kapasiteetilla ja  pääkaupunkiseudun ta
lous oli suorastaan ylikuumentunut. Voimakas 
kasvu johtui useasta tekijästä. Maailmantalouden 
veto nimenomaan länsikaupassa jatkui edellisen 
vuoden tapaan voimakkaana. Idänkauppa on osit
tain öljyn hinnan alhaisuudesta johtuen edelleen
kin ongelmallista. Maailmankaupan hyvää yleistä 
kehitystä on kuitenkin osaltaan vahvistanut myön
teinen poliittinen ilmapiiri sekä idässä että lännes
sä. Voidaankin sanoa, että vuosi 1988 oli taloudel
lisesti hyvän aktiviteetin vuosi koko teollisessa 
maailmassa.

Suomen talouden kasvua kiihdyttäviä tekijöitä 
olivat myös keventynyt rahapolitiikka ja  jo  usean 
vuoden jatkunut taloutta elvyttävä finanssipolitiik
ka.

Suomen talous onkin viime vuosina kehittynyt 
jopa kilpailijamaita paremmin. Inflaatio hidastui 
aina kertomusvuoden alkuun saakka. Hyvän kehi

tyksen katkaisivat kevään korkeat palkankorotuk
set. Vaikeutuvaksi ongelmaksi, inflaation ohella, 
onkin tullut yhä alijäämäisemmäksi kehittyvä 
vaihtotase.

Kasvu on viime vuosina rakentunut eneneväs
sä määnn kotitalouksien kulutuksen varaan. Kulu
tus on ollut niin voimakasta, ettei kotimainen tar
jonta ole pysynyt samassa tahdissa, vaan tuonti on 
kasvanut taloudellista kasvua nopeammin. Kerto
musvuonna vaihtotaseen vajaus oli jo  runsaat 10 
miljardia markkaa, ja  vuoden 1989 ennuste on 15 
— 17 miljardia markkaa. Vaihtotaseen kasvavan 
alijäämän hoitaminen onkin Suomen talouspolitii
kan keskeinen tehtävä. Syksyllä aikaansaadun va
kautusratkaisun arvioidaan hidastavan inflaatioke
hitystä likipitäen OECD-maiden keskimääräiseen 
4 %:iin.

Edellä kuvatun suotuisan yleiskehityksen seu
rauksena myös graafisen teollisuuden kannatta
vuus parantui edellisestä vuodesta.

Graafinen teollisuus
Graafisen teollisuuden kasvu on Suomessa viime 
vuosikymmenen aikana kansainvälisestikin tar
kasteltuna ollut poikkeuksellisen nopeaa. Saman 
aikaisesti yritykset ovat uudistaneet voimakkaasti 
tuotantotekniikkaansa niin, että se edustaa kan
sainvälistä huipputasoa.

Vuonna 1987 graafisen teollisuuden liikevaih
to ja  erityisesti kannattavuus parantuivat. Myös 
vuoden 1988 kehitys oli myönteinen, joskin liike
vaihdon kasvu hidastui edellisestä vuodesta. Sano
malehtien levikki-ja ilmoitusmäärät kasvoivat sel
västi. Painotoiminnan osalta erityisesti mainospai- 
notuotteet työllistivät enemmän kuin edellisenä 
vuotena, ja  tällä alalla kasvun ennakoidaan jatku
van. Myös kuvanvalmistuksen, tekstinvalmista- 
moiden ja  sitomoiden tuotanto kasvoi kertomus
vuonna. Sen sijaan kirjatuotanto jäi edellisen vuo
den tasolle.
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Kasvaneen myynnin seurauksena graafisen 
alan kannattavuus kokonaisuutena parantui, joskin 
kehitys oli epäyhtenäistä. Kannattavuus parantui 
eniten sanomalehtiyhtiöissä ja  kuvanvalmistusyh- 
tiöissä ja  jonkin verran myös aikakauslehtikustan- 
tamoissa sekä siviili- ja lomakepainoissa. Ennak
kotietojen mukaan kirjankustantamoiden kannat
tavuutta alentaa edellisestä vuodesta myynnin kas
vun pysähtyminen.

Graafisen teollisuuden liikevaihto oli ennak
kotietojen mukaan 14,2 miljardia markkaa, missä 
kasvua oli edellisestä vuodesta 10,6 %. Ala työl
listää tällä hetkellä noin 38.000 henkilöä. Luku on 
vähentynyt edellisvuodesta vajaat 0,5 %.

Monissa sanomalehtiä kustantavissa yhtiöissä 
tapahtui voimakkaita omistuksellisia muutoksia 
useista syistä. Vuoden 1989 alusta voimaan tulleet 
uudet verolait olivat eräänä keskeisenä vaikuttime
na. Myös lehtialalla alkanut rakennemuutos ja 
kustannusten rationointitarve vaikuttivat eräisiin 
yritysjärjestelyihin. Tästä esimerkkinä oli Kymen 
Viestintä Oy:n perustaminen kymenlaaksolaisena 
lehtiratkaisuna. Kasinotalouden ja  ns. nurkanval
tauksen ulottuminen lehtiyhtiöiden osakkeisiin ai
kaansai sen, että 13 sanomalehtiyhtiötä perustivat 
Pro Lehdistö Oy — Pro Pressen Ab -nimisen kehi
tysyhtiön. Sen päätarkoituksena on turvata maa
kunnallisten sanomalehtien kehittäminen maakun
nan omista lähtökohdista. Edellämainituista toi
menpiteistä huolimatta on odotettavissa, että sano
malehtien omistuksissa ja  rakenteissa tapahtuu 
vastaisuudessa suuria muutoksia.

Viikossa 3—7 kertaa ilmestyvien sanomaleh
tien kokonaislevikki oli vuonna 1988 3.274.774

kpl. Kasvu edelliseen vuoteen verraten oli 0,7 %. 
Iltapäivälehtien levikki laski 6,0 %.

Sanomalehtien Liiton jäsenlehtien ilmoitusvo
lyymi oli 454.111 palstametriä, kasvu 8 ,0 % . 
Seitsenpäiväisten lehtien vuosikerran keskimää
räinen tilaushinta oli 560 mk, nousua edellisestä 
vuodesta 8,9 %.

Aikakauslehtien levikki oli ensimmäisen vuo
sipuoliskon levikintarkastuksen mukaan lievässä 
nousussa. Kasvu aiheutui lähinnä erikoislehtien 
myönteisestä kehityksestä.

Vuonna 1987 tilapäisesti pysähtynyt aikakaus
lehtien irtonumeromyynnin lasku jatkui kertomus
vuonna, ja myytyjen irtonumeroiden määrä väheni
5,3 %.

Tuotannon volyymi-indeksin kehitys 
(indeksi 1980 = 100)

140 

130

120

110

100
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988* 

Lähde: Tilastokeskus 

* Ennakkotieto

Aikakauslehtien ilmoitusmyynti kasvoi sivui
na 2,4 % ja  markkoina 8,1 %. Kasvu oli hitaam
paa kuin mediamainonnan kokonaiskustannusten 
kasvu, mikä merkitsi markkinaosuuden lievää 
alentumista.

Aikakauslehtien omistussuhteissa merkittävin 
muutos oli Lehtimiehet Oy:n julkaisutoiminnan 
siirtyminen vuoden lopulla Yhtyneet Kuvalehdet 
Oy:lle.

Graafisen teollisuuden suhdannetiedusteluun 
vastanneiden yritysten käsitys vuoden 1989 kehi
tyksestä oli edelleen optimistinen, joskin kasvuo
dotukset ovat selvästi vuotta 1988 varovaisempia. 
Varsinaista laskua ennakoi vain vajaat 5 % vastan
neista yrityksistä.
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Sanoma Yhtymän kehitys
Sanoma Yhtymän toiminta rakentui pääosin sa
moille toiminnoille, lehdille ja  tuotteille kuin edel
lisinäkin vuosina. Yhtymän neljän strategisen lii
ketoimintayksikön — sanomalehtiryhmä, Sano
maprint, Eurocable, Startel — liiketoimintoja ke
hitettiin edelleen organisatorisesti itsenäisempään 
suuntaan. Startel-ryhmästä muodostettiin osa
keyhtiö kertomusvuoden keväällä. Yhtiön tytäryh
tiöksi tullaan vuoden 1989 aikana siirtämään vuo
den 1988 lopulla ostettu Sanomalehtien Ilmoitus- 
toimisto Oy.

Yhtymän yhtiöittämisprosessi merkitsee kes
kushallinnon henkilöstömäärän supistumista. 
Keskushallinnon keskeisimmät tehtävät ovat yhty
män kokonaisohjaus, valittujen konsemipalvelui- 
den suorittaminen ja  yhtymän kokonaisrahoituk
sen hoito.

Liikevaihdon kehitys 
vuosina 1984—1988 (Mmk)
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Sanoma Osakeyhtiö

Myös omaisuuden hallintaa kehitettiin muun 
liiketoiminnan tapaan. Tämän seurauksena suori
tettiin eräiden liikekiinteistöjen yhtiöittäminen. 
Kiinteistöjen ohella omaisuuden hallintaan kuulu
vien arvopapereiden osalta oli kertomusvuonna 
merkittävin Oy Nokia Ab:n osakkeiden myynti.

Sanomalehtien kannalta tärkein oli Varkauteen 
rakennettavan painotalon ja  suunnitellun projektin 
ensimmäisen vaiheen valmistuminen. Ilta=Sano

mien painaminen aloitettiin joulukuun 15. päivä
nä. Helsingin Sanomain painaminen aloitetaan 
suunnitelmien mukaan vuoden 1989 elokuussa.

Sanomaprintin toiminnassa oli merkittävintä 
painotoiminnan keskittäminen Martinlaakson pai
noon.

Sanoma Osakeyhtiön ja  Helsingin Sanomain 
liikemerkit ja  logot uusittiin. Ne tulivat voimaan 
vuoden 1989 alusta.

Sanoma Osakeyhtiö oli mukaan pyydettynä 
myötävaikuttamassa Kymenlaaksossa toteutetun 
lehtijärjestelyn syntyyn. Sanoma Osakeyhtiön 
omistus perustetussa Kymen Viestintä Oy:ssä on
22,3 %. Yhtiö jatkaa Kouvolan Sanomat -nimi
sen, 7-päiväisen sanomalehden julkaisemista. Ky
men Viestintä Oy on puolestaan 40 %:n vähem
mistöosakas Kotkan Sanomat Oy:ssä. Yhtiö on 
julkaissut vuoden 1989 alusta, Eteenpäin ja  Etelä- 
Suomen lakattua ilmestymästä, uutta riippumaton
ta Kotkan Sanomat -nimistä, 7-päiväistä sanoma
lehteä.

S anom aleh tiryhm ä

Helsingin Sanomat 
Toimitus

Helsingin Sanomain toimitukselle vuosi oli runsai
den uutisvoittojen aikaa. Lehden asema maan joh
tavana keskustelufommina vahvistui entisestään.

Suomen presidentinvaalin ja  kunnallisvaalien, 
olympiakisojen ja Yhdysvaltain presidentinvaalin 
lisäksi monet muut tärkeät aiheet vaativat toimi
tukselta runsaasti paneutumista ja  arviointikykyä.
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Tällaisia aihepiirejä olivat mm. Neuvostoliiton si
säinen muutos, Euroopan yhdentymiseen liittyvät 
kysymykset, Suomen rahamarkkinain voimakas 
käymistila, verouudistus ja  siihen liitetty vakautta
misratkaisu.

Lehden pääkirjoituksissa kahdet vaalit saivat 
osakseen runsaasti huomiota. Lehti esitteli luki
joille vaihtoehdot ja  pyrki lisäämään kiinnostusta 
vaaleja kohtaan. Vuoden keskeisiin otsikkoaihei-

siin, verouudistukseen ja  vakautukseen, otettiin 
useasti kantaa. Lehti antoi vahvan tukensa vakau- 
tuspyrkimyksille.

Pääkirjoituksissa olivat laajan arvioinnin koh
teina myös mm. Neuvostoliiton tapahtumat, 
USA:n presidentinvaalit ja Euroopan yhdentymi
nen.

Helsingin Sanomat seurasi tarkoin valtiovallan 
ilmeisiä pyrkimyksiä rajoittaa lehdistön toiminta
vapautta useilla lakiesityksillä ja niiden tulkinnoil
la.

Uudet tekstiosastot — rahasivu ja  kuluttajasi- 
vu — antoivat lehden sisällölle uutta ilmettä.

Helsingin Sanomat tehosti raportointia ulko
mailta perustamalla uuden kirjeenvaihtajapisteen 
Brysseliin ja toisen kirjeenvaihtajan paikan Tuk
holmaan.

Lehden luettavuuden ja  kuvallisen informaa- 
tion parantamiseksi lisättiin toimitusgrafiikan 
käyttöä. Kuvaliikenteen alalla otettiin käyttöön 
uutta teknologiaa ja  kouluttauduttiin omaan neli- 
värijärjestelmään.

Markkinointi 
Helsingin Sanomain keskimääräinen levikki oli ar

kisin 457.068 kpl, kasvua 15.333 kpl, 3,5 %, ja 
sunnuntaisin 541.299 kpl, kasvua 17.190 kpl,
3,3 %. Maan sanomalehtien keskimääräinen levi- 
kinkasvuoli0,2 % (aamulehtien kasvu 1,1 %).

Varkaudessa elokuussa 1989 alkavaan Helsin
gin Sanomain painamiseen valmistauduttiin sopi
malla kuljetus-ja jakeluyhteistyön yksityiskohdis
ta uuden painon vaikutusalueen päälehtien kanssa 
sekä tekemällä sopimukset Varkaudesta lähtevistä 
runkokuljetuksista kuljetusliikkeiden kanssa. Var
kauden painon käyttöönoton jälkeen yhteisjakelun 
työnjako täsmentyy niin, että Helsingin Sanomain 
vastuulle jää Uusimaa, jonka alueella tuotettu var- 
haisjakelupalvelu on kaikkien siihen ehtivien sa
nomalehtien käytettävissä ja  kattaa käytännöllises
ti katsoen koko läänin. Omaa lehteä ja  yhteisjake
lun asiakaslehtiä jaettiin Uudellamaalla Helsingin 
Sanomain toimesta yhteensä 594.000 vuosikertaa.

Sanomalehtien keskeinen sekä lehtien ja  postin 
välinen jakeluyhteistyö kohdistui muilta osin eri
tyisesti viikonloppupalvelujen varmistamiseen ja 
tehostamiseen sekä yhteisjakelutietojen konekieli
sen välityksen kehittämiseen.

Helsingin Sanomain säästötilauksen 12 kuu
kauden hinta oli alkuvuoden ajan 7-päiväisestä ti
lauksesta 599 mk ja  sunnuntaitilauksesta 279 mk. 
Tilaushintojen 1.7.1988 voimaan tulleen 6,8 %
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Helsingin Sanomain ilmoitusvolyymi 
vuosina 1911—1988

1911 20 30 40 50 60 70 80 87 88

korotuksen jälkeen vastaavat hinnat olivat 640 mk 
ja  298 mk. Irtonumerohinta oli arkena koko vuo
den ajan 5 mk ja  sunnuntaisin 31.8. saakka 6 mk, 
sen jälkeen 7 mk.

Sanomalehtien yhteistyö Sanomalehti koulus
sa -ohjelman toteuttamisessa vakiintui Uuden
maan läänissä ilahduttavasti.

Helsingin Sanomain urheilun tukiohjelma pai
nottui nuorisoliikuntaan. Keskeiset tapahtumat 
olivat Hopeasompa-hiihto, Helsinki Cup -jalka
palloturnaus, suunnistuksen Jukolan ja Venlojen 
viestit, Helsinki City Marathon sekä koripalloilun 
Seurassanne HS -tukiohjelma.

Helsingin Sanomain, HS-kuukausiliitteen ja 
HS-ilmoitusliitteiden muodostama mainosväline- 
kokonaisuus vahvisti asemiaan mainosmarkan 
jaossa. Vuoden ilmoitusvolyymi, 60.307 palsta- 
metriä, oli Helsingin Sanomain kaikkien aikojen 
suurin ylittäen edellisvuoden 10,9 prosentilla.

Ilmoitusmyynnin suurimmat kasvualueet oli
vat yritysten palvelukseen halutaan -ilmoittelu se
kä autoilmoittelu. Myös päivittäistavarailmoittelu 
kasvoi ilmoitusmäärän keskimääräistä kasvua 
enemmän.

Teknisen kehityksen tuoma neliväri-ilmoitte
lun lisäkapasiteetti ja  merkkitavarailmoitustilan 
hyvä kysyntä lisäsivät neliväri-ilmoittelua yli 20 
prosenttia. Helsingin Sanomain sisäänpistettyjä il- 
moitusliitteitä jaettiin yh 11 miljoonaa kappaletta.

Ilta=Sanomat 
Toimitus

Ilta=Sanomien sisällön kehittämistä jatkettiin voi
makkaasti. Uutistarjonnan yleisen tehostamisen li
säksi ryhdyttiin pääkaupunkipainoksessa julkaise
maan erityisiä Helsinki-sivuja. Radio-tv -liitteen 
sivumäärää lisättiin kahdeksasta kahteentoista. 
Viikonvaihdenumeron kokoa kasvatettiin pysy
västi 64:stä 72-, ajoittain 80-sivuiseksi. Sen sisäl- 
töryhmitystä selkiytettiin ja tapahtumakalenterin 
aineistoa lisättiin. Loppuvuodesta ryhdyttiin ju l
kaisemaan tiistaisin kahdeksansivuista Peli-liitettä 
ajanvietetehtävistä ja  veikkauksesta kiinnostuneil
le. Kuukausittaisia teemaliitteitä julkaistiin edel
lisvuosien tapaan. Niiden lisäksi tehtiin Calgaryn 
ja  Soulin olympialaisista erilliset liitteet.

Laadun kehittämisohjelman mukainen ulko
asu-uudistus toteutettiin lehden kaikissa osastois
sa. Ohjelmaan liittyneeseen koulutukseen osallis
tui ulkoasun suunnittelijoiden ja taittavien toimit
tajien lisäksi myös sivunvalmistusosaston työnte
kijöitä.

Vuoden uutistapahtumista merkittävimmän 
ponnistuksen vaativat kahdet olympiakisat sekä ta
savallan presidentin vaalit ja  kunnallisvaalit.
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Olympialaisten uutispalvelu toteutettiin poik
keuksellisilla aikatauluilla ja  kaikilla käytettävissä 
olevilla resursseilla. Vaaleihin organisoidun oman 
tulospalveluverkon ansiosta täydelliset vaalitulok
set voitiin kertoa lukijoille jo  ensimmäisestä pai
noksesta lähtien. Sekä kaikki olympiakisanumerot 
että molemmat vaalilehdet olivat levikkimenes- 
tyksiä.

Markkinointi 
Vuoden keskilevikki oli 195.279 kpl ja viikon- 
vaihdelevikki 222.748 kpl. Levikkitavoitteita ei 
saavutettu ja  levikki jäi 4,5 % edellisvuotista pie
nemmäksi.

Ilta=Sanomien markkinaosuus iltapäivälehti- 
markkinoista oli 71,7 %. Lehti oli vuoden lopussa 
myynnissä 8.278 myyntipisteessä.

Ilmoitusvolyymi, 4.680 palstametriä, lisääntyi 
7,9 % edellisestä vuodesta. Kasvun painopiste
alue oli merkkitavarailmoittelussa.

Sanomala-myynti 
Sanomalehtiryhmän sivunvalmistuksen, painon ja 
Postituksen vapaan kapasiteetin myynnistä vastaa 
Sanomala-myynti. Kertomusvuonna painettiin 
seuraavat säännöllisesti ilmestyvät lehdet: Hevos
urheilu, Kotimaa, Landsbygdens Folk, Luonnon
suojeluväki, Länsiväylä, Maaseudun Tulevaisuus, 
Sana, Työmarkkinat, Uudenmaan Työpaikat ja 
Veikkaus-Lotto.

Säännöllisten tuotteiden lisäksi painettiin 39 
yksittäispainotuotetta, joiden painosmäärä oli 
kaikkiaan 2,9 miljoonaa kappaletta.

Tuotanto
Helsingin Sanomain sivumäärien ja  painosten 
merkittävä kasvu aiheutti ajoittain tuotannon myö
hästymisiä riittämättömästä painatus- ja  postitus- 
kapasiteetista johtuen.

Varkauden painon uudisrakennustyömaalla 
työt jatkuivat ja ne saatettiin päätökseen talonra
kennuksen osalta alkuperäisen suunnitelman mu
kaisesti lokakuussa.

Prosessikoneiden ja  -laitteiden asennustyöt 
käynnistettiin kesäkuun alussa. Painokoneen en
simmäisen osakokonaisuuden asennustyöt käyn
nistyivät 15.8. Kesän aikana ryhdyttiin koekäyttä
mään myös Helsingin ja Varkauden välistä sivun- 
siirtoyhteyttä.

Varkauden painon henkilökuntaa koulutettiin 
usean viikon pituisilla työharjoittelujaksoilla sekä 
Länsi-Saksassa että Sveitsissä.

Ensimmäiset myyntiin menneet lehdet painet
tiin Varkauden painossa 15.12.1988. Kysymyk
sessä oli 22.000 kpl Ilta= Sanomia. Painosmäärää 
kasvatettiin tammikuun loppuun 1989 mennessä 
asteittain määriin, jotka ovat keskimäärin 80.000 
arkisin ja  100.000 viikonvaihteissa.

Helsingin Sanomain painatus käynnistyy Var
kaudessa elokuussa 1989. kun painokoneen toisen 
osakokonaisuuden asennustyöt saadaan valmiiksi.

Oy Lippupalvelu — Biljettjänst Ab 
Oy Lippupalvelu — Biljettjänst Ab on kertomus
vuoden aikana kehittänyt edelleen vuonna 1986 
käyttöön otettua myyntijäijestelmää, ja sen käyt-
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töönotosta on tehty merkittäviä yhteistyösopimuk
sia mm. Suomen Kansallisoopperan ja  Helsingin 
kaupunginteatterin kanssa. Yhtiön toiminnan kan
nattavuus kääntyi kertomusvuoden aikana voitolli
seksi.

Sanomalehtiryhmän henkilöstö 
Sanomalehtiryhmän liiketoimintayksikössä työs
kenteli vakinaisessa ja  määräaikaisessa työsuh
teessa yhteensä keskimäärin 1.745 henkilöä. Heis
tä sanomalehtien palveluksessa 1.732, joista toi
mittajia 448, toimihenkilöitä 602, työntekijöitä 
682 ja  Oy Lippupalvelu -  Biljettjänst Abissa 13. 
Lehdenjakajia oli 2.106.

L eh tikuva  O y
Kertomusvuoteen ajoittui Lehtikuva Oy.n toimin
nan kannalta merkittäviä tapahtumia: mm. kahdet 
olympiakisat, muutto uusiin toimitiloihin ja  ny
kyaikaisen telefototekniikan käyttöönotto.

Kuvaustoiminnan tärkeimmät tapahtumat oli
vat Calgaryn ja  Soulin olympialaiset, jotka aika
eron ja  kaukaisen sijaintinsa vuoksi aiheuttivat pal
jon erikoistoimenpiteitä kuvatuotannon järjestämi
sessä. Muita merkittäviä kohteita olivat tasavallan 
presidentin vaalit, presidentti Reaganin vierailu 
Suomessa, huippukokous Moskovassa sekä kan
sallinen liikehdintä Baltian maissa.

Lehtikuva Oy muutti toukokuussa Ludvigin- 
kadun kiinteistöstä ajanmukaisiin toimitiloihin 
Erottajankatu 9:n sisäpihalle valmistuneeseen uu
disrakennukseen.

Yhtiö kehitti tekniikkaansa hankkimalla tieto
koneohjatun telefotovaihteen, joka mahdollistaa 
entistä nopeammat ja  joustavammat yhteydet sekä 
kuvalähteisiin että asiakkaisiin. Kuvansiirtoa ken
tältä toimitukseen kehitettiin hankkimalla negatii- 
vilähettimiin digitaalisen kuvansiirron valmius.

Kuva-arkiston kuvien säilytystekniikkaa uusit
tiin, mikä tehosti tilankäyttöä erityisesti väridia- 
puolella. Hankinta paransi myös työergonomiaa 
merkittävästi.

Filminkehityslaboratorion kapasiteettia laajen
nettiin uusilla laitteilla. Uutuutena on oma värine- 
gatiivien minilaboratorio.

Kannattavuus heikkeni ennakoidusti edellises
tä vuodesta. Kustannukset nousivat erityisesti kas
vaneiden kuvanhankintakulujen ja  tilakustannus
ten johdosta. Kuvavolyymi oli suunnilleen edelli
sen vuoden tasolla.

S anom aprin t
Sanomaprintin toimialana oli edelleen aikakaus
lehtien, lastenlehtien, kirjojen ja  yritysjulkaisujen 
kustantaminen sekä kaupallinen kirjapainotoimin
ta.

Sanomaprint-liiketoimintayksikköön kuulu
vien lehtien levikkikehitys oli selvästi alan yleistä 
tasoa parempi. Kustannusohjelmassa olleista 19 
lehdestä 15 lehden levikki kasvoi, ja  yhteislevikin 
lisäys oli 3,8 %. Eniten levikkiään lisäsivät et-leh- 
ti ja  Me naiset.

Sanomaprint-liiketoimintayksikön rakennetta 
kehitettiin liittämällä 1.1.1989 aikaisemmin vain
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Skimbaaja-lehteä kustantaneen Erikoislehdet Oy :n 
yhteyteen sekä Sanomaprint Yritysjulkaisut että 
Tecnopress Oy. Tavoitteena oli tämän toiminnalli
sesti selkeän kokonaisuuden itsenäisyyden ja tu
losvastuun lisääminen. Erikoislehdet Oy:n toimi
tusjohtajaksi nimitettiin 1.9.1988 kustannusjohta
ja Eero Sauri.

Edellisenä vuonna aloitetun Glorian ja sisällöl
lisesti, ulkoasullisesti sekä rakenteellisesti uudiste
tun Me naiset -lehden kehittämistä jatkettiin. 
Eläinmaailma-lehden sisällön painopistealueita 
tarkennettiin ja lehden ulkoasu uusittiin. Kodin 
Kuvalehti, Suuri Käsityökerhoja et-lehti vahvisti- 
vat asemiaan sekä levikki- että ilmoitusmyynnissä.

Lastenlehtien alueella Sanomaprintin vahva 
markkinajohto säilyi. Kirjatuotannon rungon 
muodostivat entiseen tapaan Walt Disneyn satu- ja 
sarjakuvakirjat. Kiijakerhoja oli kolme: Lasten 
Oma Kirjakerho, Disneyn Iloinen Tietolukemisto 
sekä Parhaat Sarjat -kirjakerho.

Yritysjulkaisuja oli kertomusvuonna 18, joista 
uusia asiakaslehtiä olivat PTL-Postin Lehtiposti, 
Finnair Oy:n Sky Magazine ja  Veitsiluoto Oy:n 
Lumilehti. Aivan uudentyyppinen julkaisu oli 
Keskuskauppakamarin kanssa toteutettu Business 
Finland 1989 -vuosikirja.

Tytäryhtiöiden, tietotekniikan erikoislehtiä 
kustantaneen Tecnopress Oy:n ja vielä 1988 pel
kästään Skimbaajaa kustantaneen Erikoislehdet 
Oy:n tuloskehitys oli myönteinen.

Sanomapainon toiminta saatiin keskitetyksi lä
hes kokonaisuudessaan Martinlaakson painoon, 
kun vuonna 1987 aloitettu laajennustyö valmistui

kesällä 1988. Tapiolassa sijaitsevan painoyksikön 
toiminnot siirretään Martinlaaksoon tilojen vuok
rasopimuksen päättyessä kesällä 1989. Sanoma- 
painon useita vuosia kestänyt investointiohjelma 
saadaan tällöin päätökseen, ja  toiminta keskittyy 
yhteen nykyaikaiseen tuotantolaitokseen.

Sanomaprint-liiketoimintayksikön henkilöstö- 
vahvuus oli keskimäärin 739 henkilöä, joista toi
mittajia oli 110, toimihenkilöitä 252 ja  kirjatyönte- 
kijöitä 377. Määräaikaisessa työsuhteessa oli li
säksi keskimäärin 41 henkilöä.

E urocab le-ryhm ä — 
kaapelite lev isio to im in ta

Sanoma Yhtymän satelliitti-ja kaapelitelevisiotoi
minnasta vastaavan Eurocable-ryhmän toiminta 
jakautuu kahteen rinnakkaiseen osaan. Suomessa 
toimintaa harjoittavat Eurocable Oy ja  sen koti
maiset tytär- ja  osakkuusyhtiöt. Vastaava ulko
mainen toiminta puolestaan tapahtuu sveitsiläisen 
ECI Communications AG:n puitteissa.

Ryhmän toiminnan syyskuussa 1987 käynnis
tyneeseen organisointiin liittyvät järjestelyt saatiin 
kertomusvuonna pääosin suoritetuiksi.

Eurocable Oy 
Eurocable-ryhmän kotimaisten toimintojen 
emoyhtiön Eurocable Oy:n toimintaan kuuluivat
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kertomusvuonna ryhmän muille yksiköille suori
tettavat hallinnolliset palvelut sekä erilaisten ohjel
mistokokonaisuuksien toimittaminen kaapelitele
visioyhtiöille. Yhtiö seurasi myös satelliittiohjel- 
mapalvelujen ja  uuden tekniikan kehitystä ja huo
lehti näiden tietojen välityksestä ryhmän kaikille 
yksiköille.

Ohjelmaosasto hankki tarvittavan ohjelmiston 
maksulliselle Viihdekanavalle ja  mainosrahoittei
selle Helsinki-kanavalle. Kertomusvuoden aikana 
solmittiin eräitä merkittäviä uusia ohjelmiston toi
mittamista koskevia sopimuksia. Yhteensä edellä 
mainituille kanaville hankittiin uutta ohjelmaa 
noin 1.300 tuntia.

Viihdekanavalla oli kertomusvuoden lopussa 
viiden paikkakunnan kaapeliverkoissa yhteensä 
24.800 tilaajaa. Kanavavaihtoehtojen runsaasta li
sääntymisestä johtuva Viihdekanavan tilaajamää- 
rän lasku jäi selvästi ennakoitua vähäisemmäksi.

Eurocable Oy:n välittämän FilmNet-elokuva- 
kanavan ohjelmia esitettiin kertomusvuoden lo
pussa kahdentoista paikkakunnan kaapeliverkois
sa. Paikkakuntien määrä on vuoden aikana kasva
nut kuudella. FilmNetillä oli vuoden lopussa yh
teensä 12.700 tilaajaa, missä on kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna 55 %.

Helsinki Televisio Oy 
Helsinki Televisio Oy:n kaapeliverkko ulottui ker
tomusvuoden lopussa Helsingin, Espoon ja  Van
taan lisäksi myös Kauniaisiin, jonka keskustan en
simmäiset asunnot kytkettiin verkkoon lokakuussa 
1988. Verkkoon oli vuoden lopussa liittynyt yh

teensä 136.640 taloutta, missä on lisäystä edelli
seen vuoteen verrattuna 9.840 taloutta.

Vuonna 1988 saatiin pääosin valmiiksi kaksi 
vuotta kestänyt verkon uudistushanke kanavaka
pasiteetin nostamiseksi. Saneerauksen yhteydessä 
rakennettiin tai uusittiin yhteensä 14 alipäävahvis- 
tinasemaa, jotka yhdistettiin valokaapelilla pää- 
vahvistinasemaan.

Uusina peruspalveluina välitettiin helmikuusta 
lähtien WorldNet ja Music Television -satelliit- 
tiohjelmat ja joulukuusta lähtien Ruotsin television 
ohjelmat. Kaikkiaan HTV välitti kaapeliverkkoon 
liittyneille kiinteistöille 11 peruspalvelumaksuun 
kuuluvaa ohjelmapalvelua.

Uutena maksu-tv-palveluna HTV markkinoi 
kotitalouksille 24 tunnin CNN-uutiskanavaa. Ym
pärivuorokautinen FilmNet-elokuvakanava aloi
tettiin joulukuussa 1987 ja  sen varsinainen markki
nointi käynnistyi kertomusvuoden keväällä. Kaik
kiaan HTV välitti vuonna 1988 kuutta maksu-tv- 
ohjelmaa, joilla oli yhteensä 76 tuntia lähetyksiä 
vuorokaudessa. Maksu-tv-tilauksia HTV:llä oli 
vuoden lopussa 33.300.

Helsinki-kanavan mainosajan myynti pysyi 
vuoden 1987 tasolla, eikä asetettuja kasvutavoit
teita saavutettu. Mainosajan myyntiin kehitetty 
uusi palvelupaketti, jossa mainosaikaan on yhdis
tetty HTV-videon toimittama mainospalan tuotan- 
topalvelu, keräsi heti alkuvaiheessa runsaan asia- 
kasjoukon.

Verkkoon liitettyjen talouksien määrän lisään
tymisestä ja  kotipäätejärjestelmään kuuluvien 
maksu-tv-palvelujen tilaajamäärän kasvusta joh
tuen HTV.n vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 
13 %. Kaapeliverkon mittavat laajennustyöt sekä
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mainosajan myynnin kasvun pysähtyminen rasitti
vat yhtiön taloutta erityisesti kertomusvuonna, ja 
tulos jäi tappiolliseksi.

ECI Communications AG 
Eurocable-ryhmän ulkomaisten toimintojen sveit
siläinen emoyhtiö ECI Communications AG lisäsi 
toimintavuoden alussa jonkin verran osuuttaan 
Lontoossa toimivasta kaapelitelevisioyhtiöstä 
Westminster Cable Company Ltd:stä. Eurocable- 
ryhmän muihin ulkomaisiin toimintoihin kuuluu 
enemmistöosuus Oslossa toimivasta Janco Kabel- 
TV A/S:stä sekä vähemmistöosuus irlantilaisesta 
Cork Communications Limitedistä.

Janco Kabel-TV A/S 
Janco Kabel-TV A/S:n kaapeliverkko kattaa jo lä
hes koko Oslon kaupungin alueen. Vuoden vaih

teessa verkkoon oli kytketty 149.160 tilaajaa, kas
vua oli edelliseen vuoteen verrattuna noin 5.090 ti
laajaa.

Kertomusvuoden aikana yhtiön välittämien 
°hjelmapalvelujen määrä lisääntyi neljällä. Norjan 
ja Ruotsin yleistelevisio-ohjelmien, paikalliskana
van, Sky Channelin ja Super Channelin lisäksi 
ryhdyttiin välittämään ruotsalaista TV3-kanavaa, 
ranskalaista TV5-kanavaa, amerikkalaista World- 
Net-ohjelmistoa ja MTV-musiikkikanavaa.

Uudet kaapelitelevisiotoimintaa koskevat 
säännökset tulivat voimaan Norjassa 15.10.1988. 
Säännösten mukaan norjalaiset kaapelitelevisioyh

tiöt voivat nyt aiemmasta poiketen vapaasti välit
tää saatavissa olevia ohjelmakanavia sekä harjoit
taa niin satelliittivälitteisiin ohjelmiin kuin paikal
liseen ohjelmatarjontaan liittyvää maksu-tv-toi- 
mintaa.

Kertomusvuoden aikana suoritettiin onnistu
neesti teknisiä kokeiluja Saloran toimittamalla 
maksu-tv-järjestelmällä. Vakinainen maksu-tv- 
toiminta käynnistyi vuoden 1989 alussa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 25 % edelliseen vuo
teen verrattuna. Toiminnan tulos oli erittäin hyvä, 
mikä antaa vahvan perustan jakelutoiminnan ja  
maksu-tv-toiminnan edelleenkehittämiselle.

Taannehtivasti voimaan tulleet kaapeliverkko
ja koskevat säännökset rajoittavat ulkomaisten 
osakkaiden omistusoikeutta norjalaisissa kaapeli- 
televisioyhtiöissä. Norjan hallitus on myöntänyt 
Sanoma Osakeyhtiölle aikaa elokuuhun 1990 
saakka osakkuuden muuttamiseen uusien mää
räysten mukaiseksi.

Startel
Kertomusvuonna Startelin toimintaan kuuluivat 
yrityksille suunnatut sähköiset tietopalvelut, liike- 
hakemistojen kustantaminen ja  yritysmarkkinoin
nin kohderyhmäpalvelut.

Vuoden keskeinen tapahtuma oli toukokuun 
alussa toteutettu Startel-liiketoimintayksikön 
muuttaminen osakeyhtiöksi, johon yhdistettiin 
myös tytäryhtiö Sininen Kirja Oy:n toiminnot. Sa
malla toteutettiin tulosvastuualueita selkeyttävä 
organisaatiouudistus.

Sähköisissä tietopalveluissa toiminnan paino
pisteenä oli fmanssi-informaatiosysteemien edel
leen kehittäminen. Startelin Pörssilinjasta muo
dostui sekä käyttäjämääriltään että sisällöllisesti 
alan laajin kotimainen sähköinen tiedonlähde, joka 
päätepalvelun lisäksi tuottaa erilaisiin analyysioh
jelmistoihin sovitettuja kurssilatauspalveluja. 
Startel Oy saa tosiaikaiset noteeraustietonsa mm. 
suoraan Helsingin Arvopaperipörssin informaatio
järjestelmästä.

Huhtikuussa solmittiin Citicorpin kanssa sopi
mus, jolla kansainvälistä noteeraus- ja  uutistietoa 
välittävä Global Report -palvelu kytkettiin Starte-
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Iin tietopankkiin. Startel Oy markkinoi tätä palve
lua myös muissa Pohjoismaissa.

Finanssi-informaatiota julkaistiin sähköisten 
palvelujen lisäksi myös Pörssiviikko-nimisessä 
tietomuistiossa.

Yhtiö aloitti ruotsalaisen Affärsdata-tietopal- 
velun välittämisen Suomessa. EasyNet-tietohaku- 
jäijestelmän markkinointia Suomessa jatkettiin 
yhteistyössä posti- ja  telelaitoksen kanssa. Startel 
Oy toimii yhteistyössä EasyNet-palvelun yhdys
valtalaisen tuottajayhtiön Telebase Systems, 
Inc:in kanssa. Sanoma Osakeyhtiön tytäryhtiö, 
Sanoma, Inc., omistaa yhtiöstä vähemmistöosuu
den.

Startel Oy julkaisi kertomusvuonna seuraavat 
liikehakemistot: Sininen Kirja XX, Kuumat Linjat 
1988 ja  1989 ja  Suomen Yritysten Taseet ja  Taus
tat -89. Kansainväliseen yhteistyöhön pohjautuvan 
Kompass Finland -tuotehakemiston markkinointi 
aloitettiin syyskuussa ja hakemisto ilmestyy vuon
na 1989.

Kertomusvuoden aikana jatkettiin SalesPower 
myynnin ja markkinoinnin ohjausjärjestelmän ke
hittämistä ja markkinointia yritysasiakkaille. Sa- 
lesPower saa konekieliset kohderyhmätietonsa yh
tiön yritysrekisteristä.

Startel Oy julkaisi kertomusvuonna edelleen 
Uudet Viestimet -lehteä, joka seuraa sähköisen 
viestinnän kehitystä.

Vuoden lopulla toteutetulla yrityskaupalla Sa
nomalehtien Ilmoitustoimisto Oy:n osake-enem
mistö siirtyi Sanoma Osakeyhtiölle. Tämä nimily-

hennettä SITÄ käyttävä yhtiö on mediaseurantaan 
erikoistunut yritys, joka tuottaa asiakkailleen lehti-, 
radio- ja tv-seurantapalveluja ja  erilaisia huo- 
mioarvomittauksia. Sen toiminta liittyy läheisesti 
Startel Oy:n yritysviestinnän kokonaiskehittämi
seen. Turun Sanomat Oy:stä tulee Startel Oy:n vä
hemmistöosakas 15 %:n osuudella.

Sanom a, Inc.
Helmikuussa allekirjoitetulla sopimuksella Sano
ma, Inc. myi New Yorkissa sijaitsevan kiinteistön 
sekä Crafton Graphic Company, Inc:in osakekan
nan.

Kertomusvuoden aikana hankittiin vähemmis
töosuus tietopalveluja välittävästä Telebase Sys
tems, Inc. -yhtiöstä. Startel Oy hoitaa operatiivi
sen yhteistyön.

S anom a Y htym än  henk ilöstö
Sanoma Yhtymässä oli vakinaisissa ja  määräai- 
kaissa työsuhteissa yhteensä keskimäärin 5.094 
henkilöä, jossa vähennystä edelliseen vuoteen 178 
henkilöä. Sanomalehdenjakajia oli 2.106 ja  asia
miehiä 1.697. Palkkakustannukset, mukaan lu
kien lakisääteiset henkilösivukulut, olivat yhty
män liikevaihdosta 39,2 %. Lisäksi eläkesäätiö 
maksoi eläkkeitä 12.465.251,96 mk. Yhtiön tytä
ryhtiöiden palveluksessa oli yhteensä keskimäärin 
387 henkilöä.

Investo inn it
Sanoma Yhtymän nettoinvestoinnit ilman kiinteis
töjen yhtiöittämisiä olivat 246,6 mmk, tästä kiin- 
teistöinvestoinnit 45,3 mmk, kone- ja  kalustoin
vestoinnit 115,4 mmk, arvopaperit 23,4 mmk ja  
muut 62,5 mmk. Arvopaperi-investoinnit notee
rattuihin osakkeisiin olivat 50,0 mmk ja niitä myy
tiin 138,1 mmkdla. Emoyhtiön nettoinvestoinnit 
olivat vastaavasti yhteensä 207,4 mmk.

Sanomalehtiryhmän investoinneista merkittä
vin oli Varkauden lehtipainon rakentaminen. Pai- 
norakennus on 11.700 m2:n ja  77.000 m3:n suurui
nen. Painokoneessa, joka otettiin vuoden lopulla 
tuotantokäyttöön, on kymmenen painoyksikköä. 
Painokoneen toimittaja oli sveitsiläinen Wifag. 
Kaksimodulisen postituslaitteiston toimitti sveitsi
läinen Ferag. Varkauden kaupungin rakennuslau-
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Sanoma Yhtymä 

Sanoma Osakeyhtiö

takunta valitsi painon kiinteistön Vuoden -88 Ra
kennukseksi Varkaudessa.

Sanomaprintin merkittävimmät investoinnit 
Painottuivat Sanomapainoon. Martinlaakson pai
non 3.600 m2:n laajennus otettiin käyttöön kesällä 
1988. Samassa yhteydessä käynnistyi 16-sivui- 
nen, nelivärinen Harris B 1000 -offsetrotaatio. 
Painorotaatio ja  siihen sisältyvä in-line-fmishing - 
laitteisto sekä nelivärinen Heidelberg 102 V -ark- 
kipainokone korvasivat Pitäjänmäellä lopetetun 
Painotuotannon.

Kaapeli-tv-toimintaan liittyvät investoinnit 
olivat yhteensä 50,1 mmk, mistä Helsinki Televi- 
sio Oy:n verkonrakennusinvestoinnit 32,6 mmk ja 
vastaavat Janco Kabel-TV A/S: n 10,4 mmk.

Kiinteistöinvestoinneista merkittävintä oli 
Erottajankatu 9-11 saneerauksen loppuun saatta
minen. Perustettuihin yhtiöihin siirretyn käyttö
omaisuuden arvoa on korotettu luovutusvoittoa 
vastaavalla määrällä 594,5 mmk, ja  arvonkorotuk- 
Sen vastaerä on kirjattu yhtymän sidotun oman 
Pääoman lisäykseksi. Kiinteistöjen yhtiöittäminen 
liittyy, kuten jo edellä aikaisemmin on todettu, yh
tymän liiketoiminnan yhtiöittämisprosessiin ja Sa- 
nomalan tontin rakentamattoman osan jatkosuun
nitelmiin.

Tuloksen m uodostus
Sanoma Yhtymän tulos oli hyvä ja  kannattavuus 
selvästi edellistä vuotta parempi. Ennakoitua pa
rempi kannattavuus johtui pääasiassa Helsingin 
Sanomain ennätyksellisestä levikki- ja  ilmoitus- 
myyntikehityksestä. Suomen talouselämässä val
linnut suotuisa suhdannekehitys ja  lukijoiden tar
peita entistä paremmin palveleva sanomalehti vai
kuttivat hyvän tuloksen syntymiseen. Myös yhty
män muiden tuotteiden ja  toimintojen tuloskehitys 
oli pääosiltaan odotusten mukainen ja  joitakin 
poikkeuksia lukuunottamatta myös vuotta 1987 
parempi.

Yhtymän liikevaihto oli 1.801,1 mmk, kasvua 
edellisestä vuodesta 10,7 %. Yrityskaupat elimi
noiden oli vertailukelpoinen kasvu 13,2 %. Vas
taava kasvu emoyhtiössä oli 12,3 %. Yhtymän 
operatiiviset kustannukset kasvoivat liikevaihdon 
kasvua hitaammin. Sanoma Osakeyhtiön eläke
säätiön vastuun kasvu oli 7,0 mmk, mikä on kirjat
tu täysimääräisenä yhtiön kiinteisiin kuluihin.

Sanoma Yhtymän käyttökate oli 403,6 mmk, 
kasvua edellisestä vuodesta 25,2 %. Emoyhtiön 
vastaava käyttökate oli 343,5 mmk, missä vertai
lukelpoinen kasvu oli 23,9 %. Yhtymän käyttöka
te oli 22,4 % liikevaihdosta, kun vastaava käyttö
kate vuotta aikaisemmin oh 19,8 %.

Yhtymän tilinpäätöksessä esitetyt poistot oli
vat 268,0 mmk. Ne olivat pääosin — Helsinki Te
levisio Oy:tä lukuunottamatta — EVL:n sallimat 
enimmäispoistot. Poistojen kasvu johtuu pääasias
sa kehitysalueelle kuuluvan Varkauden painotalon 
poistoista. Yhtymän sisäisen laskennan mukaiset 
jälleenhankintahintaiset poistot olivat 170,9 mmk 
ja 4,7 % vuotta 1987 suuremmat. Emoyhtiön vas
taavat poistot olivat 143,7 mmk ja ne olivat 7,4 % 
vuotta 1987 suuremmat.

Yhtymän tulos ennen satunnaisia tuottoja ja 
kuluja, tilinpäätösvarauksia ja veroja sekä käyt
täen sisäisen laskennan poistoja oli 236,9 mmk ja 
45,8 % vuotta 1987 suurempi. Emoyhtiön vastaa
va tulos oli 220,3 mmk ja vertailukelpoinen kasvu 
edelliseen vuoteen oli 31,2 %. Yhtymän nettovelat 
olivat 10,5 % liikevaihdosta, kun ne vuotta aikai
semmin olivat 20,7 %.
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Sanoma Yhtymän 
tulos prosentteina 

liikevaihdosta

Myyntituotot ............................
Myynnin o ik a isu e rä t...............
Liikevaihto ...............................

T ila-ja kone vuokrat ...............
Ainekulut ..................................
Henkilöstökulut ......................
Muut kulut ...............................
Käyttökate ...............................

Nettokorot ...............................
Maksetut verot .........................
Muut tuotot — k u l u t ................
T ulorahoitus...............................

Eläkevastuun
kattamaton osa -(-/katettu osa -  
EVL:n mukaiset maksimipoistot 
Tulos ennen varauksia ............

1988 1987 1986 1985 1984
%% % % %

137,6 135,6 134,6 134,7 133,4
-  37,6 - 35,6 - 34,6 - 34,7 — 33,4

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
+  0,9 + 0,8 + 0,6 + 0,9 + 0,6
-  23,0 - 23,0 - 24,3 — 23,7 _ 24,3
-  32,1 - 33,6 - 34,3 — 34,6 _ 35,5

23,4 - 24,4 - 24,4 - 24,4 — 22,2
22,4 19,8 17,6 18,2 18,6

-  0,3 + 0,1 — 0,2 — 0,2 - f 1,1
-  3,0 - 2,9 - 1,9 — 1,8 _ 2,2

+  0,1 + 0,5 + 0,9 + 0,7 + 0,3
19,2 17,5 16,4 16,9 17,8

— _ 2,8 + 0,6 + 0,5 + 0,1
-  8,7 - 8,2 - 9,4 - 9,6 — 8,7

10,5 6,5 7,6 7,8 9,2
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Sanoma Yhtymän tuloslaskelma
1.1.-31.12.1988

(1.000 mk) 1988
M yyntituotot.........................................................  2.477.976
Myynnin oikaisuerät

A lennukset....................................................... 157.009
Luottotappiot ................................................. 4.751
Liikevaihtovero..............................................  81.780
Provisiot ja mainostoimistopalkkiot..............  219.716
Muut oikaisuerät  213.584 -  676.840

Liikevaihto ( 1 ) ....................................................... 1.801.136
Tila- ja konevuokratuotot.......................................................  +  15.992
M uuttuvat kulut

Aineet ja ta rv ikkee t........................................  408.803
Palkat ja palkkiot ...........................................  411.576
Muut muuttuvat k u lu t.....................................  148.292
Varaston m uutos  +  4.609 -  973.280

M yyntikate............................................................  843.848
Kiinteät kulut

Palkat ja palkkiot ...........................................  166.257
V uokrat............................................................  31.040
Muut kiinteät kulut (2)   242.977 -  440.274

Käyttökate ............................................................. 403.574
Pbistot (3)

Rakennuksista ja rakennelmista ....................  74.797
Koneistaja kalustosta.....................................  174.427
Aineettomista oikeuksista ............................. 987
Muista pitkävaikutteisista m en o is ta ..............  13.468
Konsernin lisäpo isto t  4.357 -  268.036

L iikevoitto ............................................................. 135.538
Rahoitustuotot ja  -kulut

Korkotuotot .................................................... 45.249
O sinkotuotot.................................................... 9.910
Muut rahoitustuotot........................................  5.650
Korkokulut....................................................... -  51.179
Muut vieraan pääoman k u lu t ..........................  -  5.451 +  4.179

139.717
Satunnaiset tuotot ja  kulut

Tuotot...............................................................
K u lu t ...............................................................  — 7.626 — 7.626

Voitto ennen varauksia ja veroja .......................... 132.091
Varausten muutokset

Varastovaraus .................................................  -  1.329
Investointivaraus   +  3.273
Muut varaukset (4) ........................................  -  21.374 -  19.430

Välittömät verot   105.331 46.815
~~ Käyttörahastosta..............................................  — 51.918 -  53.413 —____ 187 -  46.628
Vähemmistön osuus tytäryhtiöiden

tuloksesta.......................................................... 605___________________ + ____ 467
Tilikauden v o itto ...................................................................  mk 59.853 mk 65.496
Suluissa olevat numerot viittaavat kohtaan ” Lisätietoja Sanoma Yhtymän tuloslaskelman ja taseen eriin vuodelta 
1988” sivulla 42. y j

131.749
4.325

72.297
190.993
180.321

1987
2.206.294

-  579.685

377.569 
387.443 
131.405 

-  4.016

1.626.609 
+  12.450

-  892.401

159.666
28.610

235.932

746.658 

-  424.208

18.687
96.623

926
9.276
7.913

322.450 

-  133.425

45.602
7.220
1.551

-  44.760
-  6.454

189.025 

+  3.159

5.533 
-  45.335

192.184 

-  39.802

-  2.043

-  38.682

152.382 

-  40.725
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Sanoma Yhtymän tase
31.12.1988

V astaavaa

(l.ooo mk) 1988
Rahoitusomaisuus

Rahat ja pankkisaamiset ................................  77.203
Myyntisaamiset (5) ......................................... 283.241
Lainasaamiset .................................................  561.586
Ennakkomaksut ...........................................  6.963
Siirtosaamiset .................................................  58.155
Muut rahoitusvarat (6) ................................... 86.087 1.073 235

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet ......................................... 44.808

71.780
251.985
267.676

2.566
44.125
94.295

52.887
Valmiit tavarat ja keskeneräiset työt   19.141 63.949 16 557

Käyttöomaisuus ja muut 
pitkävaikutteiset menot

Maa-alueet (9)   343.684 127 896
Rakennukset ja rakennelmat (9)   612.041 '>77 263
Koneet ja kalusto ...........................................  245.115 320 873
Muut aineelliset hyödykkeet .......................  33.620 29 579
Osakkeet ja osuudet (9)   288.641 181 172
Aineettomat oikeudet ................................... 4.722 5 217
Pitkävaikutteiset menot yhtiöiden
tase' sta ............................................................. 65.494 1.593.317 39.979

Konsemiaktiiva ....................................................  25 987
Arvostuserät ..............

mk 2.756.488 mk p

1987

732.427

69.444

981.979

33.032
624

.817.506
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V astattavaa

(1.000 mk) 1988 19S7
Vieras pääoma 

Lyhytaikainen
Ostovelat .................................................  77.270 61.139
Ennakkomaksut .....................................  203.822 193.027
Siirtovelat ................................................. 265.440 178.513
Muut lyhytaikaiset velat ..........................  94.215 640.747 62.143 494.822

Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta ..........................  235.393 203.919
Eläkelainat (7)   386.491 350.387
Muut pitkäaikaiset velat ..........................   3 621.884 20-125 574.431

Varaukset
Varastovaraus   18.601 21.872
Investointivaraukset (8)   162.462 196.241
Muut varaukset   185.199 366.262 164.157 382.270

Vähemmistön osuus   7.881 10.512

Oma pääoma
Sidottu ............................................................  743.250 72.180
Vapaa   316.611 217.795
Tilikauden voitto   59.853 1.119.714 65.496 355.471

mk2.756.488 mk 1.817.506
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Sanoma Yhtymän liitetiedot
31.12.1988

1. Yhtymään kuuluvat yhtiöt
Yhtymään kuuluvat emoyhtiö Sanoma Osakeyhtiö ja seuraavat toimivat tytäiyhtiöf Eri
koislehdet Oy ECI Communications AG, Eurocable Oy, Helsinki Televisio Oy, Janco 
Kabel-TV A/S alakonserni, Lehtikuva Oy, Oy Lippupalvelu -  Biljettjänst Ab, Sano
malehtien. Ilmoitustoimisto °y - Simonpaino Oy, Startel Oy alakonserni, Tecnopress 
Oy, kiinteistöyhtiöt: Asunto-osakeyhtiö Ilkantie 13, Asunto-osakeyhtiö Laajavuorenku
ja 3 Asunto-osakeyhtiö Vellikellonkuja, Asunto-osakeyhtiö Vihdintie 4, Kiinteistöosa
keyhtiö Erottajankatu 9 —11, Kiinteistöosakeyhtiö Erottajankatu 15 — 17, Kiinteistöo
sakeyhtiö Korkeavuorenkatu 30, Kiinteistöosakeyhtiö Miekkakala, Kiinteistö Oy Myl- 
lymäenpolku, Kiinteistö Oy Myllymäentie, Kiinteistöosakeyhtiö Sanomalan Keskusa
lue, Kiinteistö Oy Valtatie 3, Sanomain Huoneistoja Kiinteistöholding Oy sekä ei-toi- 
mivat Helsingin Päivälehti Oy, Kodin Kuvalehti -  Terve Lapsi Oy, Sanem Oy Sano
ma, Inc. Keskinäisen omistuksen eliminointi on suoritettu hankintamenomenetelmällä.

2. Sidottu oma pääoma

i l 1' / ! 8-» ....................   72.180.337,77Perustetuille asunto- ja  kiinteistöyhtiöille
luovutettujen kiinteistöjen ja huoneistojen
luovutusvoittoa vastaava arvonkorotus   671 180 215 89
Myytyjen osakkeiden arvonkorotukset ..........................................  _ 110 444 52
31. 12. 1988   743.250.109,14

3. Vapaa oma pääoma

! ’ 1988 .......................................................................................  283.290.754.75
Jaettu osinkoa .............................................................................  _ 3.550 380>0o
Annettu lahjoituksia  _ 495.000,00

? W (Ve? h“  ...........................................................................  "  51.917.786,00
Osakkeiden luovutusvoitot............................................................  +  61 052 748 01
Edellisen vuoden tuloksen o ik a isu .............................   2 74g 000 02
Voitto konsemiyhtiön osakkeiden m yynnistä ................................ +  18 411 078 77
Helsinki Televisio Oy:n liittymismaksut .....................................  +  13 053 098 00
Muuntoeron vähennys ....................................................  _ 485 576 02

T.r . . . . 316.610.937,49
Tilikauden voitto ...........................................................................  59.853.142,29
31. 12. 1988   376.464.079,78
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4. Velan vakuudeksi annetut arvopaperit ja  p a n t i t ................................  3 .539.902,10
Velan vakuudeksi annetut kiinnevelkakirjat .................................... 135.800.000,00
Takaukset ................................................................................................. 13.603.394,59
Ehdollinen velvoite ................................................................................. 700.000,00

5. Käyttöom aisuuden verotusarvot
M aa-alueet ..........................................................................................  60.060.292,00
Rakennukset ja  ra k e n n e lm a t.............................................................  189.410.563,00
Osakkeet ja  osuudet ..........................................................................  439.588.168,00

6 . Eläkesäätiön vastuuvajaus .................................................................... 27 .683.680,46

7. Investointivarausta käytettiin vuonna 1988
R a k e n n u k s iin .......................................................................................  14.666.250,31
Koneisiin ja  kalustoon .......................................................................  26.104.469,75
Pitkävaikutteisiin menoihin .............................................................  9 .201.440,67

49.972.160,73

8 . Poistoihin sisältyy kehitysaluepoistoja seuraavasti
R ak en n u k se t..........................................................................................  47 .640.170,12
Koneet ja  k a l u s t o ................................................................................. 63 .836.959,17

111.477.129,29

9. Yhtymän osakkeet
kpl %-osuus nimellisarvo kirjanpitoarvo

Sanoma Osakeyhtiön
osakkuusyhtiöt 121.037.158,84
huoneisto-osakkeet 8.868.581,57

Tytäryhtiöiden 
omistamat osakkeet

MXS-Satelliitti-
palvelu Oy 1.042 20,00 104.200,00 4.000.000,00
Päijät-Visio Oy 
Helsinki

404 20,25 2.020.000,00 2.020.240,00

Satelliitti TV Oy 
Keski-

2.500 50,00 250.000,00 250.000,00

Uusimaa Oy 15.108 12,50 30.216,00 2.438.400,00
Asiakastieto
Telebase

10 2,70 1.000,00 156.400,00

Systems, Inc. 
Westminster 
Cable

625.000 7,80 4.161.000,00

Company Ltd. 
Cork Communi

33.448 10,00 GBP 33.448,00 5.341.300,00

cations Ltd. 
Muut
Huoneisto-
osakkeet

3.125.356 31,00 IEP 1.562.678,00 17.864.064,00
989.546,28

121.514.296,20

288.640.986,89
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Lisätietoja Sanoma Yhtymän 
tuloslaskelman ja taseen eriin 

vuodelta 1988

T uloslaskelm a

1. Vuoden 1987 liikevaihtoon sisältyy vielä Crafton Graphic Company, Inc:in 
liikevaihto, 35,6 mmk.

2. Muihin kiinteisiin kuluihin sisältyy vastuun kasvun suuruinen eläkesäätiö- 
siirto 7,0 mmk. Vastuun kasvu edellisenä vuonna oli 12,8 mmk.

3. Tehdyt poistot ovat EVL-poistoja. Poistoihin sisältyy kehitysaluepoistoja 
ll l ,5 m m k .

4. Muiden varausten muutoksiin sisältyy toimintavarauksen lisäys 7,9 mmk ja 
luottotappiovarauksen lisäys 13,5 mmk.

Tase

5. Myyntisaamisiin sisältyy saamisia tilauksista 114,3 mmk. Vastattavaan si
sältyvät ennakkomaksut, 196,6 mmk, ovat ennakkosuorituksia toimittamat- 
tomista tilauksista.

6. Muihin rahoitusvaroihin sisältyy investointitalletus Suomen Pankkiin 73,9 
mmk.

7. Eläkelainoihin sisältyy lainaa Sanoma Osakeyhtiön omalta eläkesäätiöltä 
154,5 mmk.

8. Investointivarausta on käytetty yhtymän investointien hankintamenon katta
miseen 50,0 mmk.

9. Suoritettujen yhtiöittämisien johdosta ovat omaisuuserien arvot nousseet 
seuraavasti:
Maa-alueet 211,6 mmk
Rakennukset 382,8 mmk
Arvopaperit 84,0 mmk
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Sanoma Osakeyhtiön tuloslaskelma
1.1.-31.12.1988

(1.000 mk)
Myyntituotot 
Myynnin oikaisuerät

A lennukset.....................................
Luottotappiot ................................
Liikevaihtovero.............................
Provisiot ja mainostoimistopalkkiot
Tuoterahdit.....................................
Muut oikaisuerät.............................

L iikevaihto...........................................
Tila-jakonevuokratulot ....................
M uuttuvat kulut

Aineet ja ta rv ikkee t.......................
Palkat ja palkkiot ..........................
Muut muuttuvat k u lu t....................
Varastonmuutos.............................

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

Palkat ja palkkiot ..........................
V uokrat...........................................
Muut kiinteät kulut .......................

Käyttökate ...........................................
Pbistot

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

Liikevoitto
Rahoitustuotot ja  kulut

Korkotuotot ..................................
Osinkotuotot..................................
Osinkotuotot tytäryhtiöiltä...........
Muut rahoitustuotot.......................
Korkokulut.....................................
Muut vieraan pääoman kulut . . . .

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

Voitto ennen varauksia ja veroja . . . .  
Varausten muutokset

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

Välittömät verot ..................................
— Käyttörahastosta.............................
Tilikauden v o itto ...................................

1988
2.268.303

1987
2.006.364

154.057
4.348

76.338
214.825
147.497

17.259 -  614.324

131.116
4.129

68.324
190.701
124.288
15.505 -  534.063

1.653.979 
+  17.036

1.472.301 
+  12.511

368.834 
388.440 
152.201 

+  8.312 -917.787

334.180 
359.969 
133.931 

-  5.337 -  822.743
753.228 662.069

138.278
59.975

211.488 -  409.741

129.356
36.721

202.536 -  368.613
343.487 293.456

59.752
156.007

777
6.304 -  222.840

15.098
80.798

720
5.803 -  102.419

120.647 191.037

58.595
9.910
2.500
5.640

-  50.731
-  5.422 +  20.492

49.902
7.220

500
1.396

-  41.556
-  5.526 +  11.936

141.139 202.973

174

201 27

3.942
-  3.500
-  56.520 -  56.078

141.112 146.895

+ 2.909 
-  24.575 -  21.666

-  1.868 
-  37.153 -  39.021

102.451 
-  51.918 -  50.533

44.225
-  44.225

mk 68.913 mk 63.649
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Sanoma Osakeyhtiön tase
31.12.1988

V astaavaa

(1.000 mk) 1988 1987
Rahoitusomaisuus

Rahat ja pankkisaamiset ................................ 15.871
M yyntisaam iset..............................................  257.410
Lainasaam iset.................................................  1.141.491
Ennakkomaksut..............................................  2.672
Siirtosaam iset.................................................  58.020
Muut rahoitusvarat ........................................  80.856 1.556.320 91.073 769.614

Vaihto-omaisuus
Aineet ja ta rv ikkeet........................................  40.966 48 253
Valmiit tavarat ja keskeneräiset ty ö t   10.310 51.276 11. 334 59 587

36.689
214.510
385.045

742
41.555

Käyttöomaisuus ja muut 
pitkävaikutteiset menot

Maa-alueet ....................................................  53.580
Rakennukset ja rakennelmat..........................  36.728
Koneet ja kalusto ...........................................  154.826
Ennakkomaksut, koneet ................................ 18.417
Osakkeet ja osuudet ...................................... 129.906
Osakkeet ja osuudet, tytäryhtiöt....................  643.929
Aineettomat oikeudet.....................................  3.987
Muut pitkävaikutteiset menot   25.571 1.066.944 19448 859.138

mk 2.674.540 mk 1.688.339

57.038
145.864
188.743
75.842

172.124
196.073

4.306
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V astattavaa

(1.000 mk) 1^88
Vieras pääom a 

Lyhytaikainen
Ostovelat ....................................................... 61.872 73.883
Ennakkomaksut .......................................... 188.449 177.616
Siirtovelat   262.293 158.965
M uut lyhytaikaiset velat .............................  99.137 611.751 ___51.200

Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta .............................  199.407 146.604
Eläkelainat ...................................................  372.197 338.670
M uut pitkäaikaiset lainat   5.031 576.635  10.231

Varaukset
Varastovaraus ....................................................... 17.946 20.855
Investointivaraukset ..........................................  150.977 192.082
M uut varaukset .................................................... 182.141 351.064 157.566

Oma pääom a
Sidottu
O sakepääom a ....................................................... 14.202 14.202
Arvonkorotusrahasto ..........................................  1.288 15.490 L 399

Vapaa
K äyttörahasto ....................................................... 1.040.522 272.001
Lahjoitusvaraus .................................................... 5 —
Voitto edellisiltä vuosilta ...................................  10.160 9.416
Tilikauden voitto ................................................  68.913 1.119.600 63.649

mk 2.674.540

1987

461.664

495.505

370.503

15.601

345.066 

mk 1.688.339
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Sanoma Osakeyhtiön liitetiedot
31.12.1988

1. Osakepääoma

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  ! ! X ä
2. Oman pääoman muutokset 

A n ’onkorotusrahasto
1. 1. 1988 .........................................................................  j ^gg 240 00
Myydyn omaisuuden arvonkorotukset ................  _ iin  Ida's?
31. 12. 1988 ....................................................  ........... ............ 1 70s 40
Käyttörahasto   1.288.795,48
1 1. 1988 . .    272.001.211 91
Siirretty voittovaroista ........................................................... + 60.000.000,00
Käyttöomaisuuden luovutustuotot .....................................  _j_ 760 43g 963 90
Verot kauppavoitoista ........................................................... _ 5 i ' ^ i 7786(X)

Lahjoitusvaraus........................................................................  ~  14140.522.389,81
1;. 1-1988 ...........................................................................  0

S » " *  ........................................................... + 500.000.00
^,nn?"u !^ .<.,"uksma ........................................................... -  495.000.00j t .  tz. iy»s ..................•  4~nm no
Voittovarat 3.000,00
1. 1. 1988   064 975 36
Käytetty osingonjakoon .....................................................  _ 3 550 3sn "m
Siirretty käyttörahastoon ................................................  _ 60 nm nm ’m
Siirretty lahjoitusvaraukseen .............................................  _ sm nnn nn
Korkotulot, jaksotusoikaisu ................................................... _ 2 748 000 02
Pöisto-oikaisu ........................................................................  +  3.893.011,11
x-,.. , 10! 159.607,11
Tihkaudenvoitto ................................................................... 68.912.798,17
31 ■ 1Z 1988 ........................................................................  79.072.405,28

3. Velan vakuudeksi annetut arvopaperit   1 218 128 30
Velan vakuudeksi annetut kiinnevelkakirjat ........................... 130 800 000 00
Takaukset .............................................................................  13.012 397 79
Takaukset konserniyhtiöiden puolesta ................................... 11 938 561 83
Vastuut konserniyhtiöiden puolesta ................  in S83 89i ’n7

4'  • • • ' 567:899:402.02
S !   42.562.938,96j  . Käyttöomaisuuden verotusarvot

Maa-alueet ........................................................  3S 818 m s no
Rakennukset ......................................................................................... 50 25.3 840 m
Osakkeet ja osuudet ........................................................... 407 919 104 00
Osakkeet ja osuudet, tytäryhtiöt ................................................. » 1 111322 00
Osakkeet ja osuudet, tytäryhtiöt, nimellisarvoon ........... 437 522 193 00

6. Käyttöomaisuuden arvonkorotukset 1 . 1. 1988
Maa-alueet ........................................................................... <- ^
Osakkeet ja osuudet .............................................................  3.500.000!00
Tilivuoden vähennykset ^.500,000,00
Myytyjen osakkeiden arvonkorotukset .....................  1 m aaa S9
31. 12 . 1988  ; ; ; ;  g;389555 48

. Eläkesäätiön vastuuvajaus .....................................................  27 569 095 49

. Eläkesitoumuksista aiheutuva vastuu ................................  1 170 328 00

. Investointivarausta käytettiin vuonna 1988
Rakennuksiin ........................................................................  14.666.250,31
Koneisiin . ........................................................................... 24.501 493 30
Pitkävaikutteisiin menoihin   9 201 440 67

10. Poistoihin sisältyy kehitysaluepoistoja seuraavasti
| ^ L;n"uk,se! , ........................................................................  47.640.170,12
Koneet ja kalusto ................................................................... 63.836.959 17
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U. Sanoma Osakeyhtiön omistamat toisten yhtiöiden osakkeet 31. 12. 1988

Tytäryhtiöt
As. Oy Ilkantie 13 ............................
As. Oy Laajavuorenkuja 3 ..............
As. Oy Vellikellonkuja ...................
As. Oy Vihdintie 4 .........................
ECI Communications AG ..............
Erikoislehdet Oy ..............................
Eurocable Oy .................................
Helsinki Televisio Oy ......................
•fanco Kabel-TV A/S ......................
Kiinteistöosakeyhtiö
Erottajankatu 9—11 ........................
Kiinteistöosakeyhtiö
Erottajankatu 15-17 ......................
Kiinteistöosakeyhtiö
Korkeavuorenkatu 30 ......................
Kiinteistöosakeyhtiö Miekkakala . .
Kiinteistö Oy Myllymäenpolku . . .
Kiinteistö Oy Myllymäentie .............
Kiinteistöosakeyhtiö
Sanomalan Keskusalue ...................
Kiinteistö Oy Valtatie 3 ......................
Helsingin Päivälehti Oy .....................
Kodin Kuvalehti—Terve Lapsi Oy . . .
Lehtikuva Oy ...................................
Oy Lippupalvelu-Biljettjänst Ab . . . .
Sanem Oy .........................................
Sanoma, Inc...........................................
Sanomain Huoneistoja
Kiinteistöholding Oy ........................
Sanomalehtien
Umoitustoimisto Oy ...........................
Simonpaino Oy .................................
Startel Oy ............................................
Tecnopress Oy . . .  .........................
Tytäryhtiöt yht........................................
Osakkuusyhtiöt:
Oy Ekokem Ab .................................
Enso-Gutzeit Oy .................................
Finnair Oy .........................................
Helsingin Teiset Oy ...........................
Kajaani Oy .........................................
Kansallis-Osake-Pankki ......................
Kiinteistöosakeyhtiö
Tommolankatu 20 ..............................
Kymen Viestintä Oy ...........................
Kymmene Oy ........... ........................
Metsä-Serla Oy  ...................
Nordic Investors Limited ...................
Pro Lehdistö Oy — Pro Pressen Ab . .
Oy Radio Ykkönen — Radio Ettan Ab
Rauma-Repola Oy ..............................
Rautakirja Oy ...................................
Vakuutusosakeyhtiö Sampo ..............
Oy Suomen Yhdyspankki Ab ...........
Yhtyneet Paperitehtaat Oy ................
Muut .................................................
Osakkuusyhtiöt yhteensä 
Huoneisto-osakkeet 
Kaikki yhteensä 
(*) Mukaanluettuna Eurocable Oy:n omistamat osakkeet 
(**) Mukaanluettuna ECI Communications AG:n omistamat osakkeet

nimellis kirjanpito
kpl % osakk. arvo arvo

1.207 100,00 6.493.660,00 6.493.660,00
14.902 100,00 30.549.100,00 30.549.100,00

100 100,00 120.000,00 120.000,00
4 365 100,00 2.400.750,00 2.400.750,00

39.000 100,00 chf 3.900.000,00 11.668.200,00
10.000 100,00 500.000,00 500.000,00
10.000 100,00 10.000.000,00 10.000.000,00
8.299 90,70* 9.128.900,00 17.385.300,00
1.000 100,00** nok225 .000,00 13.425.106,10

3.678 100,00 367.800,00 58.395.130,00

7.596 100,00 37.980.000,00 37.980.000,00

4.468 96,21 11.549.780,00 11.549.780,00
15.866 97,84 63.464.000,00 74.596,520,00
46.500 100,00 29.574.000,00 29.574.000,00
34.215 100,00 66.000.735,00 66.000.735,00

69.940 100,00 159.001.596,00 159.001.596,00
68.500 100,00 42.401.500,00 42.401.500,00

15 100,00 15.000,00 15.000,00
10 100,00 100,00 100,00

75.000 100,00 750.000,00 1.025.400,45
3.000 100,00 120.000,00 831.200,00

100 100,00 15.000,00 15.000,00
100 100,00 USD 100,00 4.853.906,80

11.400 95.00 11.400.000,00 11.400.000,00

6.372 96,19 254.880,00 5.507.981,45
1.000 100,00 1.000.000,00 20.493.782,50

150.000 100,00 15.000.000,00 24.126.021,70
708 100.00 354.000,00 3.619.233,94

643.929.003,94

90 0,66 180.000,00 180.000,00
20.428 0,02 204.280,00 178.214,94

549.023 1,27 2.745.115,00 4.758.101,76
50 33,34 50.000,00 150.000,00

50.273 0,63 1.005.460,00 7.099.209,25
213.809 0,15 4.276.180,00 8.815.149,27

23.333 23,30 233.330,00 233.330,00
49.979 23,30 4.497.900,00 9.991.667,90

896.557 1,45 17.931.140,00 38.300.388,38
64.260 0,47 3.213.000,00 4.279.044,65

100 20,00 USD 10,000.00 5.630.750,00
40.000 8,89 4.000.000,00 4.000.000,00

14 18,20 140.000,00 365.557,00
21.934 0,02 219.340,00 285.174,70

1.057.314 16,32 21.146.280,00 13.972.128,73
19.917 0,21 398.340,00 4.083.808,10

460.311 0,01 4.603.110,00 12.750.982,13
33.900 0,11 678.000,00 4.176.217,50 

1.787.434,53 
121.037.158,84 

8.868.581,57 
mk 773.834.744,35
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Sanoma Yhtymän ja Sanoma Osake
yhtiön rahoituslaskelmat 

1986-1988

S anom a Y htym ä Sanom a O sakeyhtiö
V arojen  läh tee t (M mk) 1988
Tulorahoitus

Käyttökate ................................................. 410,6
Rahoitustuotot ja -k u lu t ..........................  1,4
M uu tulorahoitus ( n e t to ) ..........................  -  7 ,6
Käyttöom aisuuden luovutustulot . . . .  139,2
Tytärosakkeiden m y y n t i ..........................  11,8
- V e r o t .......................................................  _  105,3

Pääomarahoitus
Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys . 67,3
Liittymismaksut Helsinki Televisio O y 14,4
A rvostuserien v ä h e n n y s ..........................  -
M u u n to e ro ...................................   _

Yhteensä (A) ....................................................  531,8

V aro jen  k äy ttö
Voitonjako

O singot .......................................................  3,6
M uu voitonjako .......................................  0,5

Siirto e lä k e sä ä tiö lle ................................ 7 ,0
Investoinnit

K äy ttöom aisuusinvesto inn it.................... 342,7
Tytäryhtiöosakkeiden h a n k in t a   4 ,2

M u u n to e ro ..........................................................  0 ,5
Konserniavustus .............................................. _

Y hteensä (B) ....................................................  358,5

L iikepääom an  m uu tos
Rahoitusomaisuuden
lisäys-(-/vähennys -    +  339,6
Vaihto-omaisuuden
lisäys + /vähennys -    _  4 ,5
Lyhytaikaisen vieraan pääoman
lisäys-/vähennys +    - 1 6 1 ,8
Yhteensä (A —B ) ..................................... 173,3

1987 1986 1988 1987 1986

335,3 
3,1 
1,9 

10,9 
1,4 

-  46,8

274,8
1.4

-  1,3 
29,7

3.4
-  29,3

350,5
17,8

988,0

-  102,5

306,0 
11,9 

-  1,6 
11,5

-  44,2

251,6
5,2
0,2

32,4

-  26,9

134,0
9,7
0,1
3,0

109,0
13,2
0,5

83,0 118,6 98,6

452,6 401,4 1.336,8 402,2 361,1

2,8
0,5

58,1

2,8
0 ,4
5,5

3,6
0,5
7,0

2,8
0,5

57,8

2,8
0,4
5,1

362,8
0,1

295,8
34,0

3,2

695,4 274,6

3,5

277,8

424,3 341,7 706,5 339,2 286,1

+  63,8 +  81,9 +  786,7 +  121,5 +  110,8

+  3,5 -  13,5 -  8,3 +  5,3 -  13,4

-  39,0 -  8,7 -  148,1 -  63,8 -  22,4
28,3 59,7 630,3 63,0 75,0
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Rahoitus ja omaisuusrakenteen kehitys
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Sanoma Osakeyhtiön maksamat 
palkat ja sosiaalikulut

__________Sanoma Yhtymä, toimintakertomus 1988_____

1988 1987
Työssäoloajalta henkilökunnalle maksetut
palkat ja palkkiot .................................................  405.199.184,29 374.414.384,82
Sairaus- ja äitiyslomapalkat ............................... 12.624.459,70 10.791.926,44
Vuosilomapalkatm.l. velan m u u to s   93.628.797,91 88.682.029,06

Palkat ja  palkanluonteiset erät   511.452.441,90 473.888.340,32

Työnantajan sosiaaliturvamaksut .....................  31.659.070,35 28.317.701,22
TEL-, TAEL-ja LEL-vakuutusmaksut ............  70.657.345,60 62.044.878,63
Muut lakisääteiset henkilösivukulut..................  9.592.315,95 9.427.055 20

Yhteensä   TLL9Ö8/73L9Ö ^99.789.635,05

Vapaaehtoiset henkilösivukustannukset  17.243.008,22 16.835.612,36
Siirto eläkesäätiölle ..............................................  7.000.000,00 57.818XXXL00

Yhteensä   24.243.008,22 74.653.612,36

Palkkiot henkilökuntaan kuulumattomille . . . 18.816.512,73 18.520.534,81
Kaikki y h te e n s ä ....................................................  666420.694,75 666.852.122,54

Sosiaalikuluissa ei ole mukana tilojen, kaluston tms. vuokria eikä muitakaan sisäisiä ve
loituksia.

Vuoden 1988 summiin sisältyy palkkoja ja palkkioita hallituksen jäsenille ja toimi
tusjohtajalle 3.487.947,90 mk.

Yhtymän vuonna 1988 maksamat palkat olivat 568.974.196,62 mk, joista palkkoja 
ja  palkkioita hallituksen jäsenille ja  toimitusjohtajille 5.872.253,95 mk.
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Ehdotus voittovarojen käytöstä

_________Sanoma Yhtymä, toimintakertomus 1988________

Tilikauden voitto on 68.912.798,17 mk. Edellisen vuoden voittovaroista on 
käytettävissä 10.159.607,11 mk. Näin ollen voittovaroja on yhteensä 
79.072.405,28 mk.

Hallitus ehdottaa, että em. varoista ........................  79.072.405,28 mk
— jaetaan osinkona 7,50 mk +  juhla

vuoden bonus 10 mk osaketta kohden
eli .........................................................................  8.284.220,00 mk

— siirretään käyttörahastoon   60.000.000,00 mk
— siirretään lahjoitusvaraukseen

h a llitu k sen  p ä ä t e t t ä v ä k s i ...........................................  1 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0  m k

— ja jäännös ....................................................................... ,9 ‘788'.185,28
jätetään voitto-ja tappiotilille, ja että hallitus oikeutetaan käyttämään vapaan 
oman pääoman varoja verojen maksuun vuoden 1989 aikana.

Mikäli yhtiökokous hyväksyy edellä olevan ehdotuksen, tulevat yhtiön 
omat varat olemaan seuraavat:
O sak ep ääo m a............................................................. 14.201.520,00 mk
A r v o n k o r o tu s r a h a s to ................................................. 1.288.795,48 m k
Käyttörahasto   1.100.522.389,81 mk
L ahjoitusvaraus.......................................................... 1.005.000,00 mk
K ä y ttä m ä ttö m ä t v o itto v a ra t ....................................  9.788.185,28 m k

Helsinki 17. 2. 1989 

Aatos Erkko 

Teo Mertanen 

Aarne Castrén 

Pentti J. K. Kouri

Väinö J. Nurmimaa 

Patricia Seppälä 

Jaakko Rauramo 

Heikki Tikkanen
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Tilintarkastuskertomus

Olemme tarkastaneet Sanoma Osakeyhtiön tilikauden 1988 kirjanpidon, ti
linpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä hallinnon hyvän tilintarkastusta
van edellyttämässä laajuudessa.

KHT-yhteisö Salmi, Virkkunen & Helenius Oy on suorittanut tilikauden 
aikana jatkuvaa tarkastusta.

E m oyhtiö
Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tuloslas
kelman mukaan tilikauden voitto on 68.912.798,17 markkaa.

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

K onsern i
Konsernitilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. 
Konsernitaseen mukainen vapaa oma pääoma on 376.464.000,00 markkaa.

Puollamme
konsemituloslaskelman ja  konsernitaseen vahvistamista.

Helsingissä 3. päivänä maaliskuuta 1989

Aimo Autio 
KHT

Antti Helenius 
KHT
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Lehtien levikit
Sanomalehdet 1984 1985 1986 1987
HS 425.943 427.614 430.251 441.735
HS-sunnuntai' ! ! ! ! ! ..................  501.539 505.471 512.401 524.109
I S   163.791 184.151 193.971 204.470
IS-viikonvaihde............................... 209.689 220.027 230.772 236.260

Aikakauslehdet
Me naiset   130.065 122.672 101.886 97.4911)
Gloria .............................................. -  ~ “  42.827
Kodin Kuvalehti ...........................  181.484 171.011 162.133 165.008
Suuri K äsityökerho   106.629 102.035 98.373 110.130
Sandra .   -  ~ "  12941

Erikoisaikakauslehdet
e t .......................................................  81.618 95.687 113.271 128.079
E lä in m aailm a   43.935 42.166 38.286 36.227
Kansa T a is te l i   33.458 30.545 28.178 —
Tiede 2000   23.110 25.855 31.067 33.684
Terveys 2000   -  “  18391 23-046
M ik ro B itti  37.097 43.676 42.793 41.513
C=lehti ........................................... -  _  ~ 13'432
Hifl   11.563 13.046 13.465 13.488
Tietokone    10-385 10.350 9.652 11.735
prosessori : : : : : : : : ...............  ^  6.037 5.795 5.956
S k im b a a ja ........................................ -  "  13‘7192) 13315

. . . 291.852 281.244 279.957 286.760
Roope-setä ! ! ! ! ! ! ! ! ! - - - - 67.770 56.071 49.772 49.025
NaUePuh ........................................ 59.588 53.075 47.572 44.664
Liisa Ihm em aassa ...........................  _  20.897 13.410 -
Maija M eh ilä in en ...........................  ~ _  29.705 16.957

Luvut ovat ao. vuoden aikana suoritetun virallisen levikintarkastuksen keskiarvoja. 
') Levikki kuukausilta 4 —12/1987.
2) Levikki kuukausilta 7 —12/1986.

1988
457.068
541.299
195.279
222.748

99.165 
46.620 

167.321 
110.469 

17.074

138.688
37.100

37.574
27.509
38.872
16.066
13.253
14.866
6.710

13.947

291.331
52.726
40.196

14.703
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Sanoma Yhtymän henkilöstö
H enkilökunta

Sanoma Yhtymän palveluksessa oli toimintavuo
den aikana keskimäärin 5.094 henkilöä, mihin si
sältyi 2.106 osa-aikaista sanomalehdenjakajaa. 
Edelliseen vuoteen verrattuna vähennystä on il
man jakajia 13 ja  jakajien osalta 165.

Yhtymän eri yhtiöiden henkilömäärät olivat
seuraavat:

1988 1987
Sanoma Osakeyhtiö
— ilman jakajia 2.601 2.648
— jakajat 2.106 2.271
Lehtikuva Oy 82 85
Oy Lippupalvelu -
Biljettjänst Ab 13 11
Oy Linguaphone Ab -- 6
Erikoislehdet Oy 8 8
Tecnopress Oy 30 33
Startel Oy 75 _
Sininen Kirja Oy -- 49
Eurocable Oy 19 1
Helsinki Televisio Oy 97 99
Janco Kabel-TV A/S 63 61
Yhteensä 5.094 5.272

Startel Oy.öön siirtyi emoyhtiöstä 29 henkilöä. 
Myös Eurocable-liiketoimintayksikön sisällä ta
pahtui yhtiöitten välisiä henkilöiden siirtoja.

Toimintavuoden aikana henkilöstön brutto- 
vaihtuvuus ilman jakajia oli Sanoma Osakeyhtiös
sä 4,4 % ja  koko yhtymässä kotimaassa 6,0 %. Ja
kajien vaihtuvuus oli 10,8 %. Vuosilomasijaisia 
oli Sanoma Osakeyhtiössä yhteensä 393 henkilöä, 
sekä lisäksi 898 henkilöä sanomalehdenjakajina.

Palkat
Palkkakustannukset ovat yhtymän ylivoimaisesti 
suurin menoerä. Niiden osuus liikevaihdosta so- 
siaalikustannuksineen oli vuonna 1988 39,2 %.

Y hteisto im in ta
Yhtymässä toimi kuusi neuvottelukuntaa seuraa- 
vissa yksiköissä: Sanoma Osakeyhtiö, Sanoma
lehtiryhmä, Sanomaprint, Tecnopress Oy, Helsin
ki Televisio Oy ja  Lehtikuva Oy. Erityistä huo
miota kiinnitettiin yhteistoiminnan kehittämiseen 
ja perehdyttämiseen.

Sanoma Osakeyhtiön neuvottelukunta perusti 
työryhmän suunnittelemaan voitonjako- ja  henki- 
löstörahastojärjestelmää. Mikäli järjestelmä ote
taan käyttöön, se edellyttää yhtymän henkilökun
nalle yritystalouden lisäkoulutuksen järjestämistä.

K oulutus
Henkilöstön tietoja ja  taitoja kehitettiin eri liiketoi
mintayksiköiden koulutustoimikunnissa laadittu
jen suunnitelmien mukaisesti yhtiön sisäisissä ja 
ulkopuolisissa koulutustilaisuuksissa. Koulutuk
seen osallistui yhteensä 987 henkilöä eli 35 % ko
ko yhtymän henkilöstöstä. Keskimääräinen koulu
tusaika kurssilaista kohti oli 7,3 päivää. Koulutus
kustannukset ilman palkkoja olivat 0,4 % yhtymän 
liikevaihdosta ja  koulutusajan palkat mukaan lu
kien 0,5 %.
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Terveysasem at
Terveysasemien toimintaan sisältyivät työtervey
denhuolto, sairaanhoitoja terveydenhuolto.

Työn psyykkistä kuormittavuutta ryhdyttiin 
seuraamaan. Ergonomisia kysymyksiä hoitamaan 
palkattiin lääkintävoimistelija. Perinteiseen veren
luovutukseen osallistui 166 sanomalaista. Sairaus- 
poissaolojen määrä oli 3,3 % laskettuna säännölli
sestä työajasta.

Eläkeläiset
Sanoma Yhtymän piirissä tapahtunut uusien yh
tiöiden perustaminen sekä eri yhtiöiden välillä ta
pahtuvat henkilöiden siirrot edellyttivät Eläkesää
tiön sääntöjen muuttamista siten, että säätiön toi
mintapiiriin voivat kuulua kaikki sääntöjen ehdot 
täyttävät henkilöt yhtiöstä riippumatta.

Vuonna 1988 eläkkeelle siirtyi 90 henkilöä. 
Eläkeläisiä oli vuoden lopussa 1.198, joista perhe- 
eläkettä saavia oli 158.

Eläkeläiset ovat vireä, Sanomain henkeä ja yh
tiön perinteitä ylläpitävä ryhmä. Se osallistui run
saslukuisesti kulttuuri- ja viihdetilaisuuksiin, joita 
yhtiön tukema Sanomain Seniorit vuoden mittaan 
järjesti.

Sisäinen  tiedo tusto im in ta
Hesa-henkilöstölehti täytti 50 vuotta.

Hesa ilmestyi kertomusvuotena kahdeksan 
kertaa, joista numerot 1-7 olivat 32- tai 36-sivui- 
sia. Vuoden viimeinen lehti n:o 8 oli 48-sivuinen 
juhlanumero. Lehden ulkoasu uusiutui sekä taitol- 
lisesti että typografisesti. Paperi vaihdettiin matta- 
pintai seksi.

Numero 3:sta lähtien Hesa lähetettiin postissa 
kaikille yhtymän työntekijöille, myös jakajille ja

määräaikaisessa työsuhteessa oleville. Painos nos
tettiin 6.800:sta 7.200:aan.

Sanomia-tiedotuslehti ilmestyi 52 kertaa. Tie- 
dotuslehden sivunvalmistus siirrettiin syyskuussa 
Ludviginkadun lehtilatomoon, josta valmiiksi tai
tetut sivut lähetetään laser-lähettimellä Martin
laaksoon painettaviksi. Sanomia jakajillemme 
-lehti ilmestyi kaksi kertaa.

H arrastusto im inta
Sanoma Osakeyhtiö tuki vuonna 1988 henkilöstön 
harrastustoimintaa Sanomain Kerho r.y.:n kautta. 
Kerhossa toimi vuoden aikana 32 jaosta. Kerho 
järjesti perinteiset talvi- ja kevätpäivät Jalassaares- 
sa, syyspäivän Helsingin Suomalaisessa Yhteis
koulussa sekä pyhäinpäivän illanvieton. Osanotto 
sekä kerhon yhteisiin tilaisuuksiin että jaosten toi
mintaan oli runsasta. Henkilökunnan vapaa-ajan- 
viettopaikat olivat vilkkaassa käytössä.

P äiväkotito im inta
Sanomain päiväkodin kannatusyhdistys r.y. yllä
pitää päiväkotia Sanoma Osakeyhtiön henkilökun
nan lapsille. Päiväkodissa on 40 hoitopaikkaa 3-6 
-vuotiaille lapsille.

Päiväkodin kannatusyhdistyksellä on ostopal
velusopimukset Vantaan, Helsingin ja Espoon 
kaupunkien kanssa. Lisäksi on maksusitoumus 
Tuusulan kunnan kanssa. Päiväkoti saa taloudel
lista tukea Sanoma Osakeyhtiöltä.

Yhteistyö lasten vanhempien ja  päiväkodin 
henkilökunnan välillä oli aktiivista. Päiväkodin 
henkilökuntaan kuului kahdeksan vakituista hen
kilöä.
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Pikkupaloja lehtitalomme talouden 
satavuotistaipaleelta

Päättymässä olevaan sataan toimintavuoteen on si
sältynyt kolme sotaa, yksi maailmanlaajuinen pu
lakausi ja monta normaaliin elämänkulkuun kuu
luvaa suhdannejaksoa. Nämä ja  monet muut teki
jät ovat aiheuttaneet sen, että lehtiämme kustanta
neiden yhtiöiden talouden perusteellinen kuvaami
nen edellyttäisi laajoja arkistotukimuksia ja suurta 
taloushistoriallista julkaisua.

Päivälehden  aika 1889 — 1904
Päivälehden aloittaessa ei sen takana ollut kustan
nusyhtiötä. Myös takaussitoumusten keräys oli 
jäänyt paljon odotettua heikommaksi. Laaditut 
kannattavaisuuslaskelmat, jotka osoittivat selviä 
tappioita alkuajoiksi, osoittautuivat liian optimisti
siksi.

Niinpä jo vuoden 1890 lopulla oli selvää, ettei
vät Eero Erkon ja hänen ystäviensä taloudelliset 
voimavarat olleet riittäviä, mutta lehti haluttiin pi
tää elossa. Ilmeisesti lehti oli ehditty jo  kokea laa
jemmaltikin tarpeelliseksi, koska nyt onnistui — 
tosin melkoisten aateriitojen jälkeen — osakeyh
tiön perustaminen lehden kustantajaksi. Näin syn
tyi Helsingin Suomalainen Sanomalehti Osakeyh
tiö, joka osti Eero Erkolta 20.000 markalla Päivä
lehden kustannusoikeudet. Saamastaan hinnasta 
huolimatta jäi Erkolle oman kertomansa mukaan 
noin 60.000 silloisen markan velat kuluneesta 
vuodesta (vähintään miljoona nykymarkkaa), eikä 
hän ollut nostanut siltä ajalta palkkaa yhdistetystä 
päätoimittajan-taloudenhoitajan toimestaan. Toki 
hän sentään oli saanut asua lehden ainoassa toimi- 
tushuoneessa!

Eivät olleet ruusuisia uuden yhtiönkään vuodet 
taloudellisessa mielessä. Tappiota syntyi yhtiön 
toiminnan kaikkina muina vuosina paitsi 1897 — 
1898. Niinpä yhtiön koko osakepääoma, joka oli 
nykyrahassa yli 4 mmk, oli kulutettu loppuun, kun 
Päivälehti lakkautettiin. Jo edellisenä vuonna yh
tiön johtokunta oli alkanut laatia suunnitelmia uu
den yhtiön perustamiseksi. Niiden mukaan oli tar
koitus myydä olemassaoleva omaisuus uudelle yh
tiölle. Miten asia lopulta hoidettiin, ei valitettavas
ti käy ilmi säilyneestä arkistoaineistosta.

Helsingin Suomalaisen Sanomalehti Osakeyh
tiön johtokunnan pöytäkirjojen lukeminen tuo esil
le monia hämmästyttäviä seikkoja. Se, että ko
kousten pääaiheena oli vekseleiden hyväksyminen 
ei ole ihmeellistä, mutta kylläkin se, että luottoa oli 
jatkuvasti saatavilla. Myös se on hämmästyttävää, 
että rahoitusapua antoivat sellaisetkin rahalaitok
set, jotka varmasti eivät olleet erään Päivälehden 
pääaatteen, suomen kielen aseman parantamisen 
kannalla. Näin sitäkin enemmän, kun rahoitettava
na oli mitä suurimmassa määrin riskikohde, jonka 
rahoittamisesta kieltäytymiseen olisi ollut riittä
västi asiallisia perusteita! Erikoista on myös se, et
tä kerran yhtiön silloinen taloudenhoitaja lainasi 
yhtiölle noin kahden vuoden palkkaansa vastaavan 
summan. Sen jälkeen ei yhtiöllä olekaan ollut näin 
varakkaita taloudenhoitajia jos kohta ei myöskään 
tarvetta tällaiseen lainaamiseen! Johtokunnan jä 
senten nimiä aina tietysti tarvittiin vekseleihin.

Hämmästyttävää on myös se, että lehti pystyi 
hankkimaan itselleen kirjapainon ja laajentamaan 
sitä. Toimenpide lienee ollut kuitenkin taloutta tu
keva, sillä tuolloin muita kuin lehden painamiseen 
liittyviä töitä — joita alalla kutsutaan siviilitöiksi 
— lienee ollut saatavilla kannattaviin hintoihin.
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Näin ei ole aina myöhemmin ollut, vaikkei sitä eh
kä joka kerran ole huomattu tai haluttukaan huo
mata.

Ei voi välttyä ajatukselta, että tsarististen sorta
jien ei olisi koskaan tarvinnut lopettaa Päivälehteä, 
jos sen perustajilla olisi ollut etukäteen tieto siitä, 
mitä vuodet 1889 — 1904 tuovat tullessaan. Huo
limatta aatteellisesta innostuksesta lehteä näet siinä 
tapauksessa tuskin olisi perustettukaan!

Vuodet 1904 -  1945
Helsingin Sanomia kustantamaan perustettiin Sa
noma Osakeyhtiö. Mutta samalla perustettiin 
myös Helsingin Uusi Kirjapaino Oy jatkamaan 
Päivälehden painon toimintaa. Suunniteltuja kiin- 
teistöinvestointeja toteuttamaan oli jo edellisen 
kauden lopulla, vuonna 1903, perustettu Miekka- 
kala Oy. Siksi Sanoma Osakeyhtiön taloutta kos
kevat luvut kertovat vain kustannustoiminnan ta
loudesta, eivätkä siten ole täysin vertailukelpoisia 
yhtä vähän edelliseen kuin myöhemmin puheeksi 
tuleviin ajanjaksoihin. Kun Sanoma Osakeyhtiö 
oli kuitenkin niiden muiden yhtiöiden pääosakas 
ainakin käytännössä, joutui se tavalla tai toisella 
huolehtimaan myös niiden taloudesta. Mutta kir
janpidon numeroissa se ei aina näy.

Taloudellinen kehitys oli tällä jaksolla sangen 
vaihteleva. Tappiollisia vuosia oli kuitenkin vä
hän, niistä ehkä pahin 1919. Lehden levikki, joka 
vuonna 1905 oli noin 6.000 kpl, kasvoi vuoteen 
1918 mennessä noin kymmenkertaiseksi. Sitten 
kasvu kuitenkin tyrehtyi niin, että vuonna 1932 ol
tiin lähes samoissa levikkiluvuissa. Tämän jälkeen 
kasvu taas alkoi, ja vuoteen 1944 mennessä oli ar
kilevikki jo yli 140.000 kpl. Lisälevikki toi muka
naan lisää ilmoituksia. Vuodesta 1932 alkaen il
mestyi myös Ilta= Sanomat.

Levikin ja ilmoitusmäärien kasvu ei kuiten
kaan läheskään aina merkitse levikki- ja ilmoitus- 
tulojen kasvua. Suhdanteista ja kilpailutilanteesta 
riippui, voitiinko tilaus- ja ilmoitusmaksuja korot
taa. Koska myös kustannukset kehittyivät eri ta
voin, oli taloudellinen tulos, kuten sanottu, sangen 
vaihteleva.

Kaudelle oli tunnusomaista melkoinen inves
tointitoiminta, joka tosin tapahtui pääosin tytäryh

tiöiden nimissä. Tuona jaksona yhtiöt hankkivat 
omistukseensa Ludviginkadun eteläpuolen tontit 
ja rakensivat niille kiinteistöt tai ottivat käyttöönsä 
niillä aikaisemmin olleet tilat. Lehden painamista 
varten kirjapainoyhtiö hankki kolme rotaatioko- 
netta, ja lisäksi hankittiin kiinteistöjä asuin- ja va
paa-ajan viettotarkoituksiin. Kun Sanoma Osa
keyhtiö oli näissä yhteyksissä lähinnä vain takaaja
na tai rahoittajana esim. osakepääomia lisäämällä, 
säilyivät yhtiön vakavaraisuus ja likviditeetti hy
vänä, eikä yhtiöllä ollut taseissaan esim. lainkaan 
pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Sanoma Osakeyhtiön osakepääomaa korotet
tiin jakson aikana useita kertoja. Alkupääoma,
10.000 markkaa, korotettiin jo 1905 keväällä
40.000 markkaan. Tämä, samoin kuin seuraava 
vuonna 1922 tapahtunut korotus 120.000 mark
kaan, olivat maksullisia. Sen jälkeen seurasi vuo
sina 1925, 1927 ja 1928 rahastoanteja, joiden tu
loksena osakepääoma nousi 2.880.000 markkaan. 
Vuonna 1941 korotettiin osakepääoma 4.320.000 
markkaan puoleksi maksullisena ja puoleksi rahas
toantina. Tämä vastannee noin kolmea miljoonaa 
nykymarkkaa.

Jakson lopulla kiinteistö- ja kirjapainoyhtiöt 
fuusioitiin Sanoma Osakeyhtiöön. Tällöin tasee
seen ilmestyi myös pitkäaikaisia velkoja, tosin 
varsin vähän. Enemmän kasvoivat lyhytaikaiset 
velat.

Vuodet 1946 -  1967
Näinä vuosina yhtiön toiminta laajeni sanomaleh
tien kustantamisesta myös aikakauslehtien ja kirjo
jen kustantajaksi. Myös sen siviilikirjapainotoi- 
minta kasvoi voimakkaasti. Viimeksimainittu ero
tettiin paikallisesti lehtipainosta, mikä aivan kau
den lopulla tapahtuneen uuden rotaatiokoneen 
hankinnan lisäksi olikin huomattavin tällä ajalla si
nänsä suhteellisen vähäisiksi jääneistä investoin
neista. Helsingin Sanomain levikki kasvoi noin 90 
prosenttia, vuonna 1967 arkilevikki oli 265.000 
kpl.

Tuloskehitys vaihteli tänäkin kautena. Kym
menvuotisjaksona 1947 — 1956 kirjanpidollinen 
tulos kasvoi noin viisinkertaiseksi, mikä vastannee 
noin 2,5-kertaista reaalikasvua. Vuonna 1957
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huononi tulos voimakkaasti, josta kuitenkin alkoi 
taas nousu niin, että vuoteen 1962 mennessä tulos 
ylitti noin 50 prosentilla vuoden 1956 siihenastisen 
huipun. Tätä seurasi taas laskukausi, poikkeukse
na vuosi 1965. Laskun jälkeen oli vuoden 1967 tu
los nimellisestikin vain samaa suuruusluokkaa 
kuin vuoden 1957 huono tulos. Reaalisesti se oli 
vain noin 70 prosenttia siitä. Ilmeisesti todellinen, 
kirjanpidon tulosjärjestelyistä vapaa tulos oli täl
löin tappiollinen.

Myös likviditeetti heikkeni. Kun rahoitus
omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhde, cur
rent ratio, oli vuonna 1946 selvästi yli yhden, oli se 
vuonna 1967 enää vain 0,67. Myös yhtiön pitkäai
kaiset velat lisääntyivät voimakkaasti — erikoises
ti 60-luvulla, ja niitä oli vuonna 1967 jo lähes nel
jännes vuotuisesta liikevaihdosta. Verrattuna suo
malaisten yhtiöiden velkaantumiseen oli tämäkin 
tietysti varsin kohtuullista.

Aivan ilmeistä kuitenkin on, että yhtiö oli tuol
loin ajautunut kannattavuutensa osalta vaikeuk
siin.

Yhtiön osakepääomaa nostettiin rahastoan
neilla tänä kautena viisi kertaa niin, että se vuonna 
1963 oli 3,5 mmk eli runsas 7 prosenttia silloisesta 
liikevaihdosta.

Vuodet 1968 — 1988
Hälyttävä talouden kehitys aiheutti sen, että ryh
dyttiin voimakkaisiin toimiin tilanteen korjaami
seksi. Tuottoja pyrittiin lisäämään hintoja mahdol
lisuuksien mukaan korottamalla. Ne olivatkin in
flaation edetessä jääneet selvästi jälkeen. Kustan
nuksia pyrittiin karsimaan ja tässä myös onnistut
tiin tavalla, joka ei liene aivan yleistä. Yhtiön koko 
hallinto-organisaatio muutettiin ja pari vuotta 
myöhemmin siinä havaitut heikkoudet korjattiin. 
Kaiken tueksi luotiin sekä toiminnan että talouden 
suunnittelu- ja seurantajärjestelmät, joita siihen 
saakka ei ollut juuri ollut yhtä vähän Sanomissa 
kuin muissakaan lehtiyhtiöissä.

Vuoden 1968 tulokseen, joka edelleen huono

ni, eivät toimenpiteet vielä ehtineet vaikuttaa. 
Mutta sitten tulos alkoi parantua, ja 70-luvun alku
puolella ylitettiin tuloksen osalta vuoden 1962 sii
henastinen huippu. Kehitys onkin sen jälkeen jat
kunut erittäin voimakkaasti hyvään suuntaan. 
Vain vuosina 1977 ja 1978 koettiin pieni takaisku.

Kauden alkua lukuunottamatta on sille tunnus
omaista erittäin laaja investointitoiminta. Sekä sa
nomalehti- että siviilipainot uusittiin lähes täysin 
sekä rakennusten että koneistuksen osalta. Koko 
lehtien toimitustekniikka sekä tilaustenkäsitte- 
lyyn, hallintoon ja talouteen liittyvät toimintarutii
nit siirrettiin tietokoneilla hoidettaviksi. Lisäksi 
hankittiin kiinteistöjä Ludviginkadun ympäristöstä 
ja melkoinen osakesalkku talouden turvaksi.

Huolimatta miljardien markkojen investoin
neista, joista vain osa on edellä mainittu, saatiin 
yhtiön likviditeetti pysymään sangen hyvänä. Cur
rent ratio nousi 70-luvun alussa taas yli yhden ja — 
osittain parantuneesta likviditeetistä ja osittain te
hostuneesta rahavarojen hoidosta johtuen — kor
kotuotot ylittivät korkomenot 70-luvun puolivälis
sä ja jälleen koko 80-luvun aikana. Helsingin Sa
nomain arkilevikki nousi vuoden 1988 alkupuolis
kolla yli 450.000 kappaleen, ja HS oli tällöin jo 
jonkin vuoden ollut levikiltään pohjoismaiden 
suurin päivälehti. Ilmoitusmetrien määrä ylittää
60.000 metriä vuodessa. Myös Ilta=Sanomat kas- 
voi niin, että se on levikiltään toinen maamme 
kaikkien sanomalehtien joukossa. Muutkin pääyh
tiön nimissä hoidetut toiminnot lisäsivät sekä liike
vaihtoa että useimmiten myös tulosta.

Osakepääomaa korotettiin rahastoannilla kaksi 
kertaa, joten se nyt on 14,2 mmk. Tämä on vain 
noin prosentti liikevaihdosta.

Edellä olevaa luettaessa on alussa mainittujen 
seikkojen lisäksi huomioitava, että tuona aikana 
ovat mm. kirjanpitoa säätelevät lait muuttuneet 
moneen kertaan ja samoin tapa laatia erilaisia las
kelmia. Rahan arvo on kutistunut murto-osaan sii
tä, mitä se oli vuonna 1889, eivätkä mitkään in
deksit kuvaa sen todellista muutosta, koska ne ei
vät huomioi elintapojen muuttumista.

M. Teräsalmi 
Talousneuvos
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Näin ei ole aina myöhemmin ollut, vaikkei sitä eh
kä joka kerran ole huomattu tai haluttukaan huo
mata.

Ei voi välttyä ajatukselta, että tsarististen sorta
jien ei olisi koskaan tarvinnut lopettaa Päivälehteä, 
jos sen perustajilla olisi ollut etukäteen tieto siitä, 
mitä vuodet 1889 — 1904 tuovat tullessaan. Huo
limatta aatteellisesta innostuksesta lehteä näet siinä 
tapauksessa tuskin olisi perustettukaan!

Vuodet 1904 — 1945
Helsingin Sanomia kustantamaan perustettiin Sa
noma Osakeyhtiö. Mutta samalla perustettiin 
myös Helsingin Uusi Kirjapaino Oy jatkamaan 
Päivälehden painon toimintaa. Suunniteltuja kiin- 
teistöinvestointeja toteuttamaan oli jo edellisen 
kauden lopulla, vuonna 1903, perustettu Miekka- 
kala Oy. Siksi Sanoma Osakeyhtiön taloutta kos
kevat luvut kertovat vain kustannustoiminnan ta
loudesta, eivätkä siten ole täysin vertailukelpoisia 
yhtä vähän edelliseen kuin myöhemmin puheeksi 
tuleviin ajanjaksoihin. Kun Sanoma Osakeyhtiö 
oli kuitenkin niiden muiden yhtiöiden pääosakas 
ainakin käytännössä, joutui se tavalla tai toisella 
huolehtimaan myös niiden taloudesta. Mutta kir
janpidon numeroissa se ei aina näy.

Taloudellinen kehitys oli tällä jaksolla sangen 
vaihteleva. Tappiollisia vuosia oli kuitenkin vä
hän, niistä ehkä pahin 1919. Lehden levikki, joka 
vuonna 1905 oli noin 6.000 kpl, kasvoi vuoteen 
1918 mennessä noin kymmenkertaiseksi. Sitten 
kasvu kuitenkin tyrehtyi niin, että vuonna 1932 ol
tiin lähes samoissa levikkiluvuissa. Tämän jälkeen 
kasvu taas alkoi, ja vuoteen 1944 mennessä oli ar
kilevikki jo yli 140.000 kpl. Lisälevikki toi muka
naan lisää ilmoituksia. Vuodesta 1932 alkaen il
mestyi myös Ilta=Sanomat.

Levikin ja ilmoitusmäärien kasvu ei kuiten
kaan läheskään aina merkitse levikki- ja ilmoitus- 
tulojen kasvua. Suhdanteista ja kilpailutilanteesta 
riippui, voitiinko tilaus- ja ilmoitusmaksuja korot
taa. Koska myös kustannukset kehittyivät eri ta
voin, oli taloudellinen tulos, kuten sanottu, sangen 
vaihteleva.

Kaudelle oli tunnusomaista melkoinen inves
tointitoiminta, joka tosin tapahtui pääosin tytäryh

tiöiden nimissä. Tuona jaksona yhtiöt hankkivat 
omistukseensa Ludviginkadun eteläpuolen tontit 
ja rakensivat niille kiinteistöt tai ottivat käyttöönsä 
niillä aikaisemmin olleet tilat. Lehden painamista 
varten kirjapainoyhtiö hankki kolme rotaatioko- 
netta, ja lisäksi hankittiin kiinteistöjä asuin- ja va
paa-ajan viettotarkoituksiin. Kun Sanoma Osa
keyhtiö oli näissä yhteyksissä lähinnä vain takaaja
na tai rahoittajana esim. osakepääomia lisäämällä, 
säilyivät yhtiön vakavaraisuus ja likviditeetti hy
vänä, eikä yhtiöllä ollut taseissaan esim. lainkaan 
pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Sanoma Osakeyhtiön osakepääomaa korotet
tiin jakson aikana useita kertoja. Alkupääoma,
10.000 markkaa, korotettiin jo 1905 keväällä
40.000 markkaan. Tämä, samoin kuin seuraava 
vuonna 1922 tapahtunut korotus 120.000 mark
kaan, olivat maksullisia. Sen jälkeen seurasi vuo
sina 1925, 1927 ja 1928 rahastoanteja, joiden tu
loksena osakepääoma nousi 2.880.000 markkaan. 
Vuonna 1941 korotettiin osakepääoma 4.320.000 
markkaan puoleksi maksullisena ja puoleksi rahas
toantina. Tämä vastannee noin kolmea miljoonaa 
nykymarkkaa.

Jakson lopulla kiinteistö- ja kirjapainoyhtiöt 
fuusioitiin Sanoma Osakeyhtiöön. Tällöin tasee
seen ilmestyi myös pitkäaikaisia velkoja, tosin 
varsin vähän. Enemmän kasvoivat lyhytaikaiset 
velat.

Vuodet 1946 — 1967
Näinä vuosina yhtiön toiminta laajeni sanomaleh
tien kustantamisesta myös aikakauslehtien ja kirjo
jen kustantajaksi. Myös sen siviilikirjapainotoi- 
minta kasvoi voimakkaasti. Viimeksimainittu ero
tettiin paikallisesti lehtipainosta, mikä aivan kau
den lopulla tapahtuneen uuden rotaatiokoneen 
hankinnan lisäksi olikin huomattavin tällä ajalla si
nänsä suhteellisen vähäisiksi jääneistä investoin
neista. Helsingin Sanomain levikki kasvoi noin 90 
prosenttia, vuonna 1967 arkilevikki oli 265.000 
kpl.

Tuloskehitys vaihteli tänäkin kautena. Kym
menvuotisjaksona 1947 — 1956 kirjanpidollinen 
tulos kasvoi noin viisinkertaiseksi, mikä vastannee 
noin 2,5-kertaista reaalikasvua. Vuonna 1957
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huononi tulos voimakkaasti, josta kuitenkin alkoi 
taas nousu niin, että vuoteen 1962 mennessä tulos 
ylitti noin 50 prosentilla vuoden 1956 siihenastisen 
huipun. Tätä seurasi taas laskukausi, poikkeukse
na vuosi 1965. Laskun jälkeen oli vuoden 1967 tu
los nimellisestikin vain samaa suuruusluokkaa 
kuin vuoden 1957 huono tulos. Reaalisesti se oli 
vain noin 70 prosenttia siitä. Ilmeisesti todellinen, 
kirjanpidon tulosjärjestelyistä vapaa tulos oli täl
löin tappiollinen.

Myös likviditeetti heikkeni. Kun rahoitus
omaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhde, cur
rent ratio, oli vuonna 1946 selvästi yli yhden, oli se 
vuonna 1967 enää vain 0,67. Myös yhtiön pitkäai
kaiset velat lisääntyivät voimakkaasti — erikoises
ti 60-luvulla, ja niitä oli vuonna 1967 jo lähes nel
jännes vuotuisesta liikevaihdosta. Verrattuna suo
malaisten yhtiöiden velkaantumiseen oli tämäkin 
tietysti varsin kohtuullista.

Aivan ilmeistä kuitenkin on, että yhtiö oli tuol
loin ajautunut kannattavuutensa osalta vaikeuk
siin.

Yhtiön osakepääomaa nostettiin rahastoan
neilla tänä kautena viisi kertaa niin, että se vuonna 
1963 oli 3,5 mmk eli runsas 7 prosenttia silloisesta 
liikevaihdosta.

Vuodet 1968 — 1988
Hälyttävä talouden kehitys aiheutti sen, että ryh
dyttiin voimakkaisiin toimiin tilanteen korjaami
seksi. Tuottoja pyrittiin lisäämään hintoja mahdol
lisuuksien mukaan korottamalla. Ne olivatkin in
flaation edetessä jääneet selvästi jälkeen. Kustan
nuksia pyrittiin karsimaan ja tässä myös onnistut
tiin tavalla, joka ei liene aivan yleistä. Yhtiön koko 
hallinto-organisaatio muutettiin ja pari vuotta 
myöhemmin siinä havaitut heikkoudet korjattiin. 
Kaiken tueksi luotiin sekä toiminnan että talouden 
suunnittelu- ja seurantajärjestelmät, joita siihen 
saakka ei ollut juuri ollut yhtä vähän Sanomissa 
kuin muissakaan lehtiyhtiöissä.

Vuoden 1968 tulokseen, joka edelleen huono

ni, eivät toimenpiteet vielä ehtineet vaikuttaa. 
Mutta sitten tulos alkoi parantua, ja 70-luvun alku
puolella ylitettiin tuloksen osalta vuoden 1962 sii
henastinen huippu. Kehitys onkin sen jälkeen jat
kunut erittäin voimakkaasti hyvään suuntaan. 
Vain vuosina 1977 ja 1978 koettiin pieni takaisku.

Kauden alkua lukuunottamatta on sille tunnus
omaista erittäin laaja investointitoiminta. Sekä sa
nomalehti- että siviilipainot uusittiin lähes täysin 
sekä rakennusten että koneistuksen osalta. Koko 
lehtien toimitustekniikka sekä tilaustenkäsitte- 
lyyn, hallintoon ja talouteen liittyvät toimintarutii
nit siirrettiin tietokoneilla hoidettaviksi. Lisäksi 
hankittiin kiinteistöjä Ludviginkadun ympäristöstä 
ja melkoinen osakesalkku talouden turvaksi.

Huolimatta miljardien markkojen investoin
neista, joista vain osa on edellä mainittu, saatiin 
yhtiön likviditeetti pysymään sangen hyvänä. Cur
rent ratio nousi 70-luvun alussa taas yli yhden ja — 
osittain parantuneesta likviditeetistä ja osittain te
hostuneesta rahavarojen hoidosta johtuen — kor
kotuotot ylittivät korkomenot 70-luvun puolivälis
sä ja jälleen koko 80-luvun aikana. Helsingin Sa
nomain arkilevikki nousi vuoden 1988 alkupuolis
kolla yli 450.000 kappaleen, ja HS oli tällöin jo 
jonkin vuoden ollut levikiltään pohjoismaiden 
suurin päivälehti. Ilmoitusmetrien määrä ylittää
60.000 metriä vuodessa. Myös Ilta=Sanomat kas- 
voi niin, että se on levikiltään toinen maamme 
kaikkien sanomalehtien joukossa. Muutkin pääyh
tiön nimissä hoidetut toiminnot lisäsivät sekä liike
vaihtoa että useimmiten myös tulosta.

Osakepääomaa korotettiin rahastoannilla kaksi 
kertaa, joten se nyt on 14,2 mmk. Tämä on vain 
noin prosentti liikevaihdosta.

Edellä olevaa luettaessa on alussa mainittujen 
seikkojen lisäksi huomioitava, että tuona aikana 
ovat mm. kirjanpitoa säätelevät lait muuttuneet 
moneen kertaan ja samoin tapa laatia erilaisia las
kelmia. Rahan arvo on kutistunut murto-osaan sii
tä, mitä se oli vuonna 1889, eivätkä mitkään in
deksit kuvaa sen todellista muutosta, koska ne ei
vät huomioi elintapojen muuttumista.

M. Teräsalmi 
Talousneuvos
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Martti Ojares
Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja
Heikki Saraste
varajäsen: Tapani Kivelä
Rajatyöntekijät
Hannu Launiala
Kyösti Rautiainen
Arsi Saarnio
Kalle Salonen
Jouko Vanninen
varajäsen: Pentti Hakala
Graafiset toimihenkilöt
Irma Seppälä
varajäsen: Ritva Marjanen
Tekniset toimihenkilöt
Pentti Peltomäki, puheenjohtaja
varajäsen: Olavi Oja
Toimituksellinen henkilöstö
Merja Helle
Matja-Leena Mauno
Sihteeri
Eeva Korhonen
Neuvottelukunta kokoontui vuoden 
1988 aikana 4 kertaa.

Sanomalehtiryhmän 
neuvottelukunta
Yritysjohto
Heikki Huhtanen, varapuheenjohtaja 
Seppo Kievari 
Tapani Kivelä
varajäsen: Matti Huopaniemi
Rajatyöntekijät
Pentti Hakala
Kalle Salonen
Jouko Vanninen
varajäsen: Heikki Hartikainen
Graafiset toimihenkilöt
Ritva Maljanen
Anja Savolainen
varajäsen: Mirja Pircklén
Tekniset toimihenkilöt
Pentti Peltomäki, puheenjohtaja
varajäsen: Olavi Oja

Toimituksellinen henkilöstö
Merja Helle 
Jaakko Hautamäki 
varajäsen: Marja-Leena Mauno 
Jakajat
Hannu Launiala 
varajäsen: Pentti Halmetoja 
Sihteeri 
Eeva Korhonen
Neuvottelukunta kokoontui vuoden 
1988 aikana 3 kertaa.

Sanomaprintin 
neuvottelukunta
Yritysjohto
Hannu Kiltilä, varapuheenjohtaja
Heikki Mielonen 1 17.11.88
Heikki Saraste, puheenjohtaja
varajäsen: Lars Krogell
Kiijatyöntekijät
Kyösti Rautiainen
Seppo Lujanen
Kalevi Puttonen
Arsi Saarnio
varajäsen: Otso Parsio

Graafiset toimihenkilöt:
Irma Seppälä 
varajäsen: Lilja Luumi

Tekniset toimihenkilöt
Olavi Oja
varajäsen: Pentti Peltomäki

Toimituksellinen henkilöstö
Tuula Kinnarinen 
varajäsen: Irma Salonen

Sihteeri
Pia Heimonen
Neuvottelukunta kokoontui vuoden 
1988 aikana 5 kertaa.
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Luottamushenkilöt

Kirjatyöntekijät
Sanomalehtiryhmä
Pääluottamusmies Kalle Salonen 
Varapääluottamusmies Jouko Vanninen 
Ludviginkatu
HS-latomo Jouko Vanninen 
IS-latomo Pentti Käyhkö 
4-väri repro Mikko Koski 
Puhelinpalvelu Eeva Hirsimaa 
Sanomala
Levynvalmistus Heikki Hartikainen 
Paino, huolto, ilta-ja 
IS-vuorot Erkki Kokkonen 
Paino, yövuoro Kari Gisselberg 
Postitus, päivä-ja 
iltavuoro Reino Savinen 
Postitus, yövuoro Jorma Tikkanen 
Kunnossapito Ensio Särkkä 
Henkilöstöravintolat Aija Lahti 
Varkauden paino Timo Hänninen 
Sanomaprint
Pääluottamusmies Kyösti Rautiainen 
Varapääluottamusmies Seppo Lujanen 
Hiomotien paino
31.7.1988 asti 
Paino, sitomo, varasto 
Tapani Helin 
Latomo Tauno Holappa 
Repro Seppo Lujanen 
Höyläämötien toim.repro 
Seppo Lujanen 
Strömbergintien paino
Arkki- ja lomakelinja Kalevi Hirvonen
31.7.1988 asti
Jatkokäsittely Kalevi Hirvonen
Tapiolan paino
Paino, sitomo Otso Parsio
Martinlaakson paino
Paino, arkkiasem/kopio, varasto
Kalevi Puttonen
Repro 1, Etr Tauno Holappa
1.8.1988 alk.
Repro 2 Seppo Lujanen
1.8.1988 alk.
Jälkikäsittely Pirkko Tikkanen 
Kunnossapito Eero Alén 
Henkilöstöravintolat Sinikka Aalto 
Arkki- ja lomakelinja Kalevi Hirvonen
1.8.1988 alk.

Sanomalehtiryhmä
Pääluottamusmies Merja Helle 
Varapääluottamusmies 
Marja-Leena Mauno 
Helsingin Sanomat Päivi Repo 
Helsingin Sanomat, 
aluetoimitukset Ritva-Liisa Snellman 
Ilta=Sanomat Marja-Leena Mauno

Sanomaprint
Pääluottamusmies Tuula Kinnarinen 
Varapääluottamusmies Irma Salonen

Graafiset toimihenkilöt
Sanomalehtiryhmä
Pääluottamusmies Ritva Marjanen 
Varapääluottamusmies Anja Savolainen 
Keskushallinto 
Tuula Pulkkanen 
Sanomalehtiryhmä 
Asiakaspalvelukonttorit Rauha Ekstrand 
Hallinto ja talous Irja Kukkonen 
Ilmoitusosasto Laila Viljamaa 
IS-levikki ja HS-jakelu Ritva Pettersson 
Myyntialueet Mikko Räihä 
Tilaajapalvelu Ritva Marjanen 
Suojelu Ritva Marjanen 
Sanomaprint
Pääluottamusmies Irma Seppälä 
Varapääluottamusmies Lilja Luumi 
Kenttämyynti Seppo Jokinen 
Höyläämötieja 
Strömbergintie Raili Eloranta 
Asiakaspalveluosasto Lilja Luumi

Tekniset toimihenkilöt
Neuvotteleva yhdysmies Pentti Peltomäki 
Neuvottelevan yhdysmiehen 
varamies Olavi Oja
Yhdysmies, Ludviginkatu Rauno Laitinen 
Yhdysmies, Sanomala Juhani Salmi 
Yhdysmies, Sanomaprint Pentti Tuominen 
Yhdysmiehen varamies Erkki Kiema 
Yhdysmiehen varamies Matti Tuominen

Auto-ja kuljetusala
Pääluottamusmies Ari Kaskinen 
Päivävuoro Pentti Laitinen 
Yövuoro Mauri Luostarinen

Sanomalehdenjakajat

Joensuu Aija Ikonen 
Järvenpää Ulla Ikonen 
Kerava hja Aaltonen 
Lappeenranta Lea Hyvönen 
Loviisa Anna-Riitta Pohjola
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Mäntsälä Maire Kallonen 
Orimattila Paavo Kurttila 
Porvoo Mikael Lund 
Riihimäki Anja Pitkämäki 
Savonlinna Suoma Turunen

Yhdistykset ym.
Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistyksen 
puheenjohtaja Pentti Käyhkö 
Sanomain toimitusosaston 
puheenjohtaja Jaakko Hautamäki 
varapuheenjohtaja Martti Heikkilä 
Pääkaupunkiseudun sanomalehden 
jakajat ry:n puheenjohtaja 
Asko Ariluoma 
Sanomain Kerho r.y:n 
puheenjohtaja Seppo Lujanen 
Sanomain Seniorien 
puheenjohtaja Viljo Kakriainen 
Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiö s.r:n 
hallituksen puheenjohtaja Tapani Kivelä

Lehtikuva Oy
Toimitukselliset toimihenkilöt
Luottamusmies Kimmo Mäntylä 
Varaluottamusmies Arto Karjalainen

Startel Oy
Graafiset toimihenkilöt
Pääluottamusmies K ivi Sajala 
Varapääluottamusmies Aulikki Meriruoko 
Kiijatyöntekijät 
Luottamusmies Unto Ahola

Eurocable Oy ja 
Helsinki Televisio Oy
Kääntäjät Marja-Leena Aalto 
Tekniset toimihenkilöt Mirja Räsänen 
Konttoritoimihenkilöt Piijo Taskinen 
Liittoon kuulumattomat 
konttoritoimihenkilöt Anu Liesmala

Tecnopress Oy ja 
Erikoislehdet Oy
Toimitukselliset toimihenkilöt
Aikakauslehdet
Pääluottamusmies Tuula Kinnarinen 
Varapääluottamusmies Irma Salonen 
Osaston luottamusmies Markku Alanen 
STO:n aikakauslehtijaoksen 
puheenjohtaja Tuula Saarinen

Pääkaupunkiseutu 
Luottamusmies Hannu Launiala

Toimitukselliset toimihenkilöt S “ 'esPen“lHalmetoja
Hanko Rose-Marie Rosenqvist 
Hyvinkää Jouko Hakala 
Imatra Raili Suikkanen
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Työsuojelu- 
henkilöstö
Sanomalehtiryhmä ja 
keskushallinto
Työsuojelutoimikunta
Tuotantojohtaja Jouko Nurmela 
Työsuojelupäällikkö Jorma Tikkanen 
Työsuojeluvaltuutettu Rauno Verronen 
Työsuojeluvaravaltuutettu Asko Vitikainen 
Työsuojeluvaltuutettu Pentti Hakala 
Työsuojeluvaltuutettu Jukka Yli-Luopa 
Työsuojeluasiamies Erkki Raunio 
Työsuojeluasiamies Timo Saarinen 
Sihteeri Leila Klavér 
T yösuojelu valtuutetut 
Toimituksellinen henkilöstö 
Työsuojeluvaltuutettu Kari Kortelainen
3.11.88 asti
1. varavaltuutettu Leena Olkkonen
4.11.88 alk.
2. varavaltuutettu Liisa Kaijalainen 
Konttoritoimihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu Milja Pircklén
1. varavaltuutettu Maija Turunen
2. varavaltuutettu Tiina Siltala-Taimi 
Tekniset toimihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu Rauno Verronen
1. varavaltuutettu Asko Vitikainen
2. varavaltuutettu Ari Toivanen 
Työntekijät
Työsuojeluvaltuutettu Pentti Hakala
1. varavaltuutettu Timo Saarinen
2. varavaltuutettu Erkki Raunio 
Sanomalehdenjakajat
Työsuojeluvalmutettu Jukka Yli-Luopa
1. varavaltuutettu Raija Johansson
2. varavaltuutettu Matti Tuhkanen 
T yösuojeluasiamiehet 
Latomo Timo Saarinen 
Puhelinpalvelu Eeva Hirsimaa 
Kuljetus Mauri Luostarinen 
Keittiöt Maria Hakkarainen 
Päivä- ja iltarotaatio Jari Peltonen 
Päivä- ja iltapostitus Reino Savinen 
Yöpostitus Kari Koskitanner 
Korjaamo Erkki Raunio
Jakelu
Helsinki Eeva Miinin 
Helsinki Martti Karikoski 
Helsinki Liisa Mykrä 
Espoo Anne-Marie Ariluoma 
Vantaa Kerstin Pekola 
Kerava Eila Vuollet 
Orimattila Paavo Kurttila 
Savonlinna Raili Konsti 
Riihimäki Pirjo Jokinen 
Imatra Raili Suikkanen 
Loviisa Maijatta Pohjoisvirta 
Joensuu Anne Koukku 
Järvenpää Maire Räsänen

Porvoo Barbro Lind 
Hyvinkää Raine Laine 
Hanko Helmi Kytönen 
Lappeenranta Anneli Rantanen

Sanomaprint
Työsuojelutoimikunta
Työsuojelupäällikkö Veikko Ryhänen 
Työsuojeluvaltuutettu Arsi Saarnio 
Varavaltuutettu Heikki Pitkänen 
Työsuojeluvaltuutettu Antero Heinonen 
Osallistumisoikeudella 
Työsuojeluvaltuutettu Kari Kortelainen 
31. 10. 1988 asti 
Varavaltuutettu Leena Olkkonen 
1. 11. 1988 alk.
Työsuojeluvaltuutettu Ulla Satosuo 
Pääluottamusmies Kyösti Rautiainen 
Työntekijät
Työsuojeluvaltuutettu Arsi Saarnio
1. varavaltuutettu Heikki Pitkänen
2. varavaltuutettu Pentti Mäkelä 
Tekniset toimihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu Antero Heinonen
1. varavaltuutettu Urpo Halttunen
2. varavaltuutettu Tauno Peltola 
Konttoritoimihenkilöt 
Työsuojeluvaltuutettu Ulla Satosuo
1. varavaltuutettu Tuula Aaltonen
2. varavaltuutettu Tuula Lindell 
Toimituksellinen henkilöstö 
Työsuojeluvaltuutettu Kari Kortelainen 
31. 10. 1988 asti
1. varavaltuutettu Leena Olkkonen
1. 11. 1988 alk.
2. varavaltuutettu Liisa Kaijalainen 
Työsuojeluasiamiehet 
HT-paino, paino, sitomo, varasto 
Pentti Mäkelä 3 1 .7 . 1988 asti 
HT-paino, reproduktio Reijo Toivanen 
31. 7. 1988 asti
ST-paino, arkki-ja lomakelinja 
Erkki Palmu 31. 7. 1988 asti 
MT-paino, paino, kopio, 
varasto Heikki Pitkänen 
MT-paino, jälkikäsittely Kari Aalto 
MT-paino, arkki-ja 
lomakepaino Erkki Palmu 
1. 8 . 1988 alk.
Tapiolan paino, Matti Orava 
Korjaamot, Arsi Saarnio 
Henkilöstöravintolat, Vieno Ahokas
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Hallitus
Aatos Erkko, puheenjohtaja
Väinö J. Nurmimaa, varapuheenjohtaja
Aarne Castrén
Pentti J. K. Kouri
Teo Mertanen
Jaakko Rauramo
Patricia Seppälä
Heikki Tikkanen

Hallituksen työvaliokunta
Aatos Erkko, puheenjohtaja 
Väinö J. Nurmimaa 
Jaakko Rauramo

Balkkavaliokunta
Aarne Castrén, puheenjohtaja 
Teo Mertanen 
Väinö J. Nurmimaa

Viestintäpoliittinen valiokunta
Teo Mertanen, puheenjohtaja 
Aatos Erkko 
Jaakko Rauramo

Keskushallinto
Hallituksen puheenjohtaja Aatos Erkko 
Toimitusjohtaja Jaakko Rauramo 
Varatoimitusjohtaja ja sanomalehtiryhmän 
johtaja Heikki Huhtanen 
Varatoimitusjohtaja Matti Anderzén, 
viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Johtaja Jaakko Hannuksela, 
suunnittelu ja kehitys 
Johtaja Pertti Huhtala, Startel Oy 
Johtaja Tapio Kallioja, Eurocable-ryhmä 
Johtaja Martti Ojares, talous ja rahoitus 
Johtaja Kerstin Rinne, lakiasiat 
Johtaja Heikki Saraste, Sanomaprint 
Johtaja Pekka Toropainen, kiinteistöt

Sanomalehtiryhmä
Ryhmänjohtaja Heikki Huhtanen

Markkinointijohtaja Matti Huopaniemi, 
Helsingin Sanomat 
Markkinointijohtaja Sakari Almi,
Ilta=Sanomat
Hallinto-ja talousjohtaja Tapani Kivelä 
Ilmoitusjohtaja Pertti Metsähuone 
Tuotantojohtaja Jouko Nurmela 
Materiaalitoimenjohtaja Pertti Puolakka 
Paikallisjohtaja Martti Koski,
Varkauden paino

Helsingin Sanomat
Vastaava päätoimittaja Heikki Tikkanen 
Päätoimittaja Keijo K. Kulha 
Päätoimittaja Seppo Kievari 
Päätoimittaja Simopekka Nortamo

Ilta=Sanomat
Vastaava päätoimittaja Vesa-Pekka Koljonen 
Päätoimittaja Lauri Helve 27. 2.1989 asti

Oy Lippupalvelu — Biljettjänst Ab
Toimitusjohtaja Elvi Neuvonen

Sanomaprint
Ryhmänjohtaja Heikki Saraste

Päätoimittaja Eija Ailasmaa 
Tuotelinjajohtaja Pirkko Huotilainen 
Sanomapainon johtaja Hannu Kittilä 
Päätoimittaja Marjukka Luomala 
Ilmoitusmyyntijohtaja Esa Malm 
Hallintojohtaja Marit Oksanen 
Markkinointijohtaja Anne Valsta 
Asiakaspalvelujohtaja Antero Väisänen

Erikoislehdet Oy
Toimitusjohtaja Eero Sauri 
Markkinointijohtaja Neliä Ginman 
Markkinointijohtaja Harri Roschier 
Markkinointijohtaja Hannu Ryynälä

Eurocable-ryhmä
Eurocable Oy
Toimitusjohtaja Tapio Kallioja

Helsinki Televisio Oy
Toimitusjohtaja Pekka Jaakola

Janco Kabel-TV A/S
Toimitusjohtaja Kjell Gulliksen

ECI Communications AG
Toimitusjohtaja Tapio Kallioja

Startel Oy
Toimitusjohtaja Pertti Huhtala

Tietojäijestelmäjohtaja Hannu Aunesluoma 
Kustannusjohtaja Asta Hyvärinen 
Päätoimittaja Reino Lantto 
Markkinointijohtaja Klaus Lehmuskallio

Sanomalehtien Ilmoitustoimisto Oy
Toimitusjohtaja Heikki Rikkonen

* *

Lehtikuva Oy
Toimitusjohtaja Patricia Seppälä 
Varatoimitusjohtaja Markku Kurki

Simonpaino Oy
Toimitusjohtaja Nils Ittonen

Sanoma, Inc.
Toimitusjohtaja Aatos Erkko
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Osoitteet

Sanoma Osakeyhtiö 
Keskushallinto
Olavinkatu 1 B, 5. krs 
00100 Helsinki

Sanoma Osakeyhtiö 
Hallituksen puheenjohtajan toimisto
Martinkyläntie 11 A 
01770 Vantaa

P l1059 
00101 Helsinki

Pl 17
01771 Vantaa

Puh. 122 4661 
Telex 122657 sanoy sf 
Telekopio 122 4659

Puh. 122 4661 
Telex 125632 sahla sf 
Telekopio 122 4606

Helsingin Sanomat — Ilta=Sanomat
Korkeavuorenkatu 32 
00130 Helsinki

P1240
00101 Helsinki 

Puh. 1221
Telex 126130 strav sf 
Telekopio 122 2013

Oy Lippupalvelu — Biljettjänst Ab
Mannerheimintie 5 
00100 Helsinki

Puh. 122 4990 
Telekopio 628 007

Lehtikuva Oy
Erottajankatu 9 B 
00130 Helsinki

P1406
00101 Helsinki 

Puh. 1221
Telex 124774 lkuva sf 
Telekopio 612 1571

Sanomaprint
Höyläämötie 1 
00380 Helsinki

Erikoislehdet Oy
Kometintie 8 
00380 Helsinki

Pl 107
00381 Helsinki

Pl 16
00381 Helsinki

Puh. 1201
Telex 125848 sacom sf 
Telekopio 120 5569

Puh. 120 5911 
Telex 121324 
Telekopio 120 5959

Eurocable Oy
Olavinkatu 1 B, 5. krs
00100 Helsinki

P121
00101 Helsinki 

Puh. 1224221 
Telex 121165 euca sf 
Telekopio 693 1326

Helsinki Televisio Oy
Opastinsilta 8 B 
00520 Helsinki

Puh. 15 651 
Telekopio 146 920

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

Puh. 990-47-2-682300 
Telekopio 990-47-2-688 894

Startel Oy
Uudenmaankatu 16-20 B 
00120 Helsinki

Sanomalehtien Ilmoitustoimisto Oy
Kasarmikatu 44 
00130 Helsinki

Pl 382
00121 Helsinki 

Puh. 122 3311 
Telex 125368 sinfo sf 
Telekopio 601 875

Puh. 175 966 
Telekopio 652 412
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