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Sanoma Osakeyhtiö
Numeroina
Liikevaihto
Tulos
Palkat
Taseen loppusumma
Osakepääoma
Henkilökunta
Jakajat
Asiamiehet
Paperin kulutus
Painovärin kulutus

1975
264,7
6,0
102,2 mmk
212,1

7,1
2390
1689
3858
44,4
0,73

henkeä
henkeä
henkeä
milj, kg

1974
216,8 mmk
4,4
85,0 mmk
173,0 mmk
7,1
2362 henkeä
1551 henkeä
3765 henkeä
49,4 milj. kg
0,77 milj. kg

mmk

mmk

Vuosi 1975 elettiin Suomessa taloudellisten vaikeuksien odotuksessa. Poliitti
sista syistä jo aikaisemmin tarpeelliset toimenpiteet rahapolitiikan tervehdyttä
miseksi toteutettiin meillä myöhään. Tämä rahamarkkinoiden myöhästyneen
kiristämisen ja laskevan konjuktuurin kaksoisvaikutus alkoi tuntua teollisuu
dessa viime vuoden toisella puoliskolla. Meillä ei tapahtunut pehmeää laskua
lamaan. Tästä syystä monet alat joutuivat odotettuja suurempiin vaikeuksiin.
Tämä yleissääntö päti myös graafisen teollisuuden aloilla. Sanoma Osakeyh
tiössä tilanteeseen oli valmistauduttu rationalisointi- ja säästötoimin sekä te
hostamalla myyntityötä, minkä vuoksi laman vaikutus yhtiön tuloksissa merkit
si lähinnä kasvun tasaantumista.
Alkaneesta vuodesta odotetaan yleisesti ottaen viime vuotta vaikeampaa. Sa
malla kansantaloudellinen pakko jatkaa kireää rahapolitiikkaa ja pyrkiä kulu
tuksen rajoittamiseen siirtävät kasvunäkymät eri aloilla tulevaisuuteen.
Yhtiömme asema graafisessa teollisuudessa on kuitenkin vahva. Ja vaikka vii
me vuoden tulos on arvioitava lähinnä keskinkertaiseksi, kasvuun tulevaisuu
dessa pitää luottaa.
Sanomala-suunnitelman toteuttamisen aloittaminen merkitsee juuri tätä. Se
on välttämätön, jos yhtiö haluaa pysyä ajan ja muuttuvien vaatimusten tasalla.
Valitun toteutuksen lähtökohta on tietenkin nykyhetki ja nykytilanne, pyrkimys
taloudellisuuteen. Ensimmäiset hankintasopimukset onkin allekirjoitettu. Ra
kentaminen ja investoinnit tapahtuvat vaiheittain, mikä jättää mahdollisuuden
mukautua uusiin tilanteisiin ja vaatimuksiin. Työolosuhteiden ja työntekijöiden
viihtyvyyden kohdalla tavoitteena pysyy alusta alkaen korkea taso.
Yhtiömme toiminnan perinnäisenä runkona oleville Helsingin Sanomille vuosi
1975 merkitsi levikin lievää kasvua. Ilmoituskokojen ja -myynnin supistumisen
vuoksi sivumäärät vähenivät vuodesta 1974. Päättynyt vuosi sisälsi vaativia
uutistapahtumia kuten Etykin päätöskokouksen. Ulkomaankirjeenvaihtajien
verkossa toteutettu Moskovan ja Washingtonin kirjeenvaihtajapaikkojen pe
rustaminen merkitsi lehdelle omaa suoraa linjaa kansainvälisen politiikan pää
kaupunkeihin.
Ilta-Sanomien menestys 1975 on ollut hyvä. Osan vuotta jatkunut kilpailutilan
ne piristi lehteä ja johti iltapäivälehtien levikin nousuun, mikä kehitys jäi pysy
väksi myös kilpailun kadottua.
Aikakauslehtimarkkinoita on hallinnut epävarmuus ja markkinoiden heikenty
minen, mikä on heijastunut lehtivalikoimiin. Yhtiön kohdalla osoitus tästä oli
Viikkosanomien lopettaminen pitkäaikaisen toiminnan jälkeen. Tällä alalla ti
lanne jatkunee samana, ja vaikeudet joudutaan toteamaan yhä suuremmiksi.
Alkaneen vuoden tai tulevaisuuden näkymistä on tällä hetkellä vaikeaa antaa
ennusteita. Maamme kohdalla lehdistön ongelmat eivät ole pelkästään talou
dellisia. Uhattuna on myös riippumaton lehtimiestyö sellaisena kuin se meillä
on perinteisesti ymmärretty. Se on sisältänyt pyrkimyksen puolueettomuuteen
ja tarkkuuteen tiedottamisessa, eri mielipidesuuntien kantojen esittelyyn leh
den palstoilla. Se seikka, ettei tätä ymmärretä, osoittaa runsaan puolen vuosi
sadan tasavaltalaista demokratiaa jättäneen opettamatta meille suomalaisille,
mitä mielipiteen vapaudella tarkoitetaan.
Vaikeuksista huolimatta tulevaisuuteen on suhtauduttava luottavasti. Meidän
kuten kaikkien suomalaisten on totuttauduttava ajatukseen, että työ ja sen
tarkkuus ja taloudellisuus ovat tärkeimmät elämisen tason takeet. Ihmeitä ei
kannata odottaa. Yhtiön toiminnan ohjenuorana pysyy kehittyminen ajan mu
kana, työllisyyden takaaminen koko henkilökunnalle ja työolosuhteiden paran
taminen.

Aatos Erkko
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Yhtiön tulevaisuuden kannalta tärkeä askel otettiin, kun päätettiin muuttaa yhtiön sanomalehdet offsetmenetelmällä painettavaksi.
Laitteiston hankintasopimuksen allekirjoitustilaisuudessa olivat laitteen toimittajayhtiön Rockwell Internationalin edustajat Mr Les
Kraft (vas.), Mr Hal Lowry ja varapääjohtaja Louis M. Putze sekä Sanoma Osakeyhtiön edustajina johtaja Jaakko Rauramo, toimitus
johtaja Aatos Erkko ja varatoimitusjohtaja Väinö J. Nurmimaa.

Martinlaakson radan avajaiset pidettiin toukokuun lopulla. Martinlaakson asemalla vasemmalta ylipormestari Teuvo Aura, toimitus
johtaja Aatos Erkko, pääjohtaja K. J. Temmes, kaupunginjohtaja Lauri Lairala ja pääjohtaja Paul Paavela.
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Sanoma Osakeyhtiön hallituksen kertomus
tilivuodelta 1975

Yleistä
Vuosi 1975 oli jo toinen perättäinen
taloudellisesti vaikea vuosi maas
samme. Inflaatio voimistui entises
tään. Se oli vuositasolla 18% :n
luokkaa, eräs suurimmista Euroo
passa. Samoin vaihtotaseen kehitys
jatkui entistä epäsuotuisampana
päätyen 8.100 mmk:n vajaukseen.
Myös työllisyystilanne huononi, var
sinkin vuoden loppupuolella. Lo
mautuksia ja vajaita työviikkoja
esiintyi vuoden alkupuolellakin.
Inflaation ja vaihtotasevajauksen
torjumiseksi Suomen Pankki nou
datti jatkuvasti kireää rahapolitiik
kaa kiristäen sitä entisestään rajoit
tamalla pankkien rediskonttausoikeutta. Tämä vaikutti rajoittavasti
pankkien luotonantomahdollisuuksiin ja mm. teollisuuden kykyyn tuot
taa varastoon ja siten ylläpitää työl
lisyyttä huonon kysynnän aikana.
Se vaikutti myös puunjalostusteolli-

Sanoma Osakeyhtiön liikevaihto
260milj. mk
250
240

suuden mahdollisuuksiin puukaup
pojen rahoittamiseen. Kun myynti
hintojen lasku lisäksi edellytti raakaaineen hankintahinnan alentamista
kannattavuuden säilyttämiseksi oli
seurauksena puukauppojen voima
kas vähentyminen.
Eduskuntavaalit eivät aiheuttaneet
suuria muutoksia puolueiden väli
siin suhteisiin. Siten ne eivät oleelli
sesti muuttaneet poliittista tilannet
ta, jolta hallitusyhteistyötä voitiin jat
kaa. Tästä johtui, että jouduttiin tur
vautumaan virkamieshallitukseen.
Syksyllä tasavallan presidentin puu
tuttua tilanteeseen syntyi pääminis
teri Martti Miettusen viiden puo
lueen hallitus, jonka päätehtäväksi
tuli työllisyystilanteen hoitaminen.
Hallituksen työ uhkasi kariutua heti
alkuun, mutta sovitteluratkaisu löy
tyi ja näin selvittiin alkuvaikeuksista.
Vuosi 1975 oli Suomessa selvästi
taloudellisen taantuman vuosi.

Sanoma
Osakeyhtiö
vuonna 1975

ryhmien kertomuksista käy ilmi.
Tässä yhteydessä todettakoon Hel
singin Sanomain ilmoitusmäärien
selvä lasku toukokuusta alkaen
edellisen vuoden tasoon verrattuna
ja aikakauslehtien heikko kehitys
sekä Sanomapainon kiristyvä työlli
syystilanne.
Toisaalta voidaan todeta, että Hel
singin Sanomain levikki jatkoi ta
saista nousuaan. Ilta-Sanomien le
vikki ylitti vuoden toisella puoliskolla
100000 kappaleen rajan ja aika
kauslehti- ja kirjankustannusryhmä
markkinoi eräitä uusia tuoteryhmiä
menestyksellisesti. Vaikka talousla
man vaikutukset selvästi tuntuvatkin
yhtiön käyttötuloksessa, muodostui
kokonaistulos kuitenkin edellisvuo
tista paremmaksi.
Erittäin merkittävänä on yhtiön toi
minnan tulevaisuuden kannalta pi
dettävä sitä edistystä, mikä Sano
mala-suunnitelman toteuttamisessa
vuoden 1975 aikana tapahtui. Pit
källisten tutkimusten ja neuvottelu
jen jälkeen voitiin 1 8 .9 .1 9 7 5 allekirSanoma Osakeyhtiön maksamat palkat
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90milj.mk
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Huolimatta siitä, että maamme ta
lous eli syvenevän laman vuotta,
voidaan yhtiön toimintaan ja sen tu
loksiin olla vuoden 1975 osalta tyy
tyväisiä. Laman vaikutukset tuntui
vat tosin meilläkin, kuten toiminto-
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Liikevaihdon 264.683.535,71 mk
jakautuminen eri kustannuseriin
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Paperin kulutus Sanoma Osakeyhtiössä
sanomalehtipainon osuus
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50milj. kg
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J#
_________
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□
E3
□
□
□

Voitto ..........................
Palkat ..........................
Sosiaalikulut .................
Raaka-aineet ...............
Muut kustannukset . . . .

2 %
39 %
11,5%
31 %
16,5%

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Sanomalan työmaan rakennusaikaiset
tapahtumat tallennetaan filmille. Kerty
neestä materiaalista on myöhemmin
mahdollista tehdä esimerkiksi lyhytelo
kuva.

Eduskuntavaalit olivat yksi vuoden 1975 tärkeimmistä uutistapahtumista. Ludviginkadun lehtilatomossa oli vaaliyönä tavallista vilkkaampaa. Toimitussihteeri Timo Hankomäki tutkimassa ensimmäistä painosta samalla, kun taittajat Antti Ryhänen, Pentti Lin
dell, Erkki Närvi, Urpo Huttunen ja Olavi Melender rakentavat uutta painosta. Hankomäen takana selin apulaistoimituspäällikkö Jukka Ollila sekä toimittaja Arto Astikai-

joittaa Rockwell yhtymään kuuluvan
MGD Graphic Systemsin kanssa
hankintasopimus. MGD toimittaa
Sanomalaan 21 yksikköisen Gossoffset rotaation. Lisäksi sopimus si
sältää option toiseen samanlaiseen
koneeseen. Sähkökäytön koneisiin
toimittaa Strömberg.

donnan piiriin sekä 10-palstaisuuteen siirtyminen tekstinjälkeisten il
moitusten osalta 1 .7 .1 9 7 5 alkaen.

Edellämainittu kone toimitetaan
syksyllä 1976.
Painokonehallin,
postituksen ja paperivaraston käsit
tävän rakennuksen maanrakennus
työt aloitettiin syksyllä, urakoitsijana
toimii Lemminkäinen Oy. Varsinai
nen rakennustyö aloitetaan keväällä
1976.
Sanomalan rahoitusta koskevat
neuvottelut käytiin vuoden toisella
vuosipuoliskolla. Suomen Pankin
myönnettyä tarvittavan luvan, han
kittiin noin puolet lasketusta luottotarpeesta Yhdysvalloista.
Ensimmäisen rakennusvaiheen on
suunniteltu olevan
tuotannossa
vuoden 1977 lopulla.

Sanomalehtiryhmä
Ryhmän liiketaloudellinen yleista
voite on vuosina 1973 ja 1974 saa
vutetun katetuottoasteen säilyttämi
nen Helsingin Sanomain ja Ilta-Sa
nomien jatkuvan kehittämisen sekä
Sanomala-investoinnin varmistami
seksi.

Toimintavuonna valmistui myös
ryhmän kokonaistaloudellinen tieto
koneohjattu simulointimalli.
Taloudellinen lama vaikutti etenkin
Helsingin Sanomain tekstinjälkeisen ilmoitustilan menekkiin, joka
kääntyi jyrkkään laskuun vuoden
toisella puoliskolla.
Tehostetut markkinointiponnistelut,
lähinnä merkkitavarailmoittelun li
säämiseksi, korvasivat osittain me
netykset vuoden viimeisellä neljän
neksellä.
Taloudellinen lama ei vaikuttanut
kielteisesti lehtien levikkeihin. Ase
tetut tavoitteet saavutettiin ja ylitettiinkin.

Kustannusnousut pysyivät ennakoiHelsingin Sanomain keskimääräinen
levikin kehitys sunnuntaisin
arkisin

Ilta-Sanomat oli toukokuussa jäl
leen maamme ainoa iltapäivälehti
mikä asetti erityisen vastuun lehden
toimitukselle sekä markkinoinnille.
Lehden levikin kasvu oli osoitus lu
kijakunnan myönteisestä suhtautu
misesta.
Vuoden huomattavin yksittäinen uu
tistapahtuma oli Helsingissä järjes
tetty Euroopan turvallisuuskokouk
sen päätösvaihe. Kokouksen joh
dosta Helsingin Sanomat julkaisi
30 .7 . pääkirjoituksensa kahdeksal
la kielellä.

Tärkeimpänä kehitystavoitteena oli
toimituksellisen automaatioselvityksen jatkaminen. Sen mukaisesti
laadittiin
menetelmäsuositukset
vuoden loppuun mennessä.

Indokiinan taistelujen päättyminen,
Välimeren alueen selkkaukset, Ur
ho Kekkosen 75-vuotispäivä sekä
valtiolliset vaalit syyskuussa olivat
vuoden merkittäviä uutistapahtu
mia.

Tuotannollisina tavoitteina toteutet
tiin suunnitelmien mukaisesti ilmoitustuotannon saattaminen valola-

Sanomala-projektin osalta vuosi oli
tärkeiden päätösten aikaa. Sanomala-tontin
käyttösuunnitelman
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pääperiaatteet hyväksyttiin, samoin
sanomalehtipainon paperivarastoineen käsittävän ensimmäisen työ
vaiheen rakennusten ulkonäkö, tila
vuudet ja yleisjärjestelyt. Offset-sanomalehtirotaatiot päätettiin pitkäai
kaisten ja perusteellisten neuvotte
lujen jälkeen hankkia Rockwell In
ternational MGD Graphic Systems
Groupilta Yhdysvalloista. Muiden
kuin painokoneiden osalta hankintaneuvottelut olivat vuoden päät
tyessä vielä kesken.

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

dun suuruisina lukuun ottamatta ja
kelukustannusten odotettua suu
rempaa kasvua.
Helsingin Sanomain tekstinjälkeiset
ilmoituspalstat muutettiin heinäkuun
alusta 10-palstaisiksi. Näin saavu
tettiin paperinkulutuksessa tuntuva
säästö. Tämän sekä vähentyneiden
ilmoitusmäärien vuoksi lehden kokonaissivuluku jäi pienemmäksi
kuin vuonna 1974.
Lehden toimituksellisen sisällön
osuus säilyi vähentymättömänä.
Moskovan ja Washingtonin kirjeen
vaihtajat aloittivat toimintansa.
Helsingin Sanomain keskimääräi
nen nettolevikki koko vuodelta saa
vutti
ennätyslukeman,
arkisin
327 275 kpl ja pyhinä 365809 kpl.
Lisäystä edelliseen vuoteen verrat
tuna oli vastaavasti 2,6 % ja 1,9 %.
Merkittävänä tekijänä levikin kehi
tyksessä on pidettävä ns. säästötilausjärjestelmän lopullista läpimur
toa entistä parempana ja asiakkaille
helpompana tilausmenettelynä.
Helsingin
Sanomissa
julkaistiin
39 550 palstametriä ilmoituksia ar
voltaan 143,7 mmk. Metrimäärä las
ki 8,5 %, mutta laskutus nousi
13,7 % edelliseen vuoteen verrattu
na.

Helsingin Sanomien artikkelitoimittaja Jaakko Okker palkittiin joulukuussa Suomen
Kuvalehden 20000 markan journalistipalkinnolla. Palkinto jaettiin nyt ensimmäisen
kerran. Kuvassa vasemmalta päätoimittaja Mikko Pohtola, toimittaja Jaakko Okker ja
palkintolautakunnan puheenjohtaja Erkki Salonen.

Ilta-Sanomien nettolevikki saavutti
ennätysluvun 98 045 kpl (lisäys
9,8 % ). Toisen vuosipuoliskon levik
ki ylitti ensimmäisen kerran 100000
kappaleen rajan.
Ilta-Sanomien levikkituotot olivat
24,4 mmk ja lisäys edelliseen vuo
teen 64 %. Tähän vaikutti osaltaan
irtonumerohinnan nousu 0,70 mk:
sta 1 mk:aan vuoden alussa.
Ilta-Sanomissa
julkaistiin
254 3
palstametriä ilmoituksia arvoltaan
4,0 mmk. Metrimäärä kasvoi 11,2 %
ja laskutusarvo 46,3 %.
Paperin kulutus omissa lehdissä oli
yhteensä 34 070 tonnia. Vähennys
1 2 ,8 % edellisestä vuodesta johtui
sekä ohuempien paperilaatujen
käytöstä että sivuluvun supistumi
sesta.
Lehtipainossa valmistettiin asiakas
töinä mm. lehtiä Sana, Ratas, Kristi
tyn vastuu ja Insinööriuutiset.
Helsingin Sanomain lähinnä var
haisnuorisolle kohdistettuun urhei
lutapahtumien sarjaan sisältyivät
seuraavat lajit:
Kaivopuiston maraton ja minimaraton
Hopeasompa talvikisa
Ilta-Sanomien levikin kehitys

■*

“ ■ f "

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Helsingin Sanomain Kuopion ja Oulun aluevalokuvaajien autoihin asennettiin siirrettä
vät radiopuhelimet, joilla saa yhteyden maan joka kolkkaan. Myös Helsingin toimituk
sella on käytössään radiopuhelin. Kuvassa toimittaja Timo Rautava reportaasimatkal
la Perämerellä.
Jukolan viesti ja Venlojen juoksu
Optimistijollien SM-purjehdus
Nappulajalkapalloilun ja
SM-turnaus
Siniviitauinnit
Hopeasompa talvikisa on maailman
laajin hiihtokilpailutapahtuma. Vähälumisesta talvesta huolimatta sii
hen osallistui yli 157000 kilpailijaa.

jöitä 562. Jakajia oli 1 689, joista
Helsingissä 584. Asiamiehiä oli
3858.

Edellisenä vuonna aloitettuja ohjel
moituja vierailuja yhtiön toimitiloihin
jatkettiin. Niihin osallistui lähes
1 000 henkeä.

Ryhmän kokonaisinvestoinnit olivat
2,2 mmk eli saman suuruiset kuin
edellisenä vuonna. Kaikkia suunni
teltuja investointeja ei toteutettu.

Mainostoimistojen
henkilökunnille
alettiin syyskuussa järjestää tutus
tumiskäyntejä lehtien ilmoitusosas
toille ja tuotantotiloihin.

Huolimatta laskusuhdanteesta ryh
män kokonaistulos ylitti asetetun ta-'
voitteen vajaalla prosenttiyksiköllä.
Suhteellinen kannattavuus heikkeni, mutta tulosta on silti pidettävä
tyydyttävänä, kun otetaan huo
mioon ilmoitusmäärien jyrkkä lasku
toisella vuosipuoliskolla.

Henkilökunnan määrä 3 1 .1 2 .1 9 7 5
oli 1 310. Tämä jakautui siten, että
toimihenkilöitä oli 357, myyntihenkilöitä 37, toimittajia 354 ja työnteki

Lehtipainon kone- ja laiteinvestoin
nit sekä kuljetusvälineinvestoinnit
olivat 1,9 mmk. Huomattavin yksit
täinen vuoden kuluessa käyttöön
saatu laitetäydennys oli Linotron
505 valolatomakone apulaitteineen.
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Ryhmän lehtien osuus yhdeksän
suurimman aikakauslehtikustantajan kaikkien lehtien yhteisestä vuosivolyymistä (levikki x ilmestymistiheys) oli vuoden I puoliskolla 25 %
ja II puoliskolla 24,6 %. Nämä osuu
det merkitsivät ensimmäistä sijaa
aikakauslehtikustantajien suuruus
järjestyksessä.
Levikkiosuuksien
perusteella
(I/75
16% ,
II/75
1 5 ,9 % ) Sanoma Osakeyhtiö sijoit
tui neljänneksi.
Ryhmän ohjelmassa oli vuoden ai
kana kuusi lehteä: Me naiset, Kodin
Kuvalehti, Viikkosanomat, Aku Ank
ka, Kansa Taisteli — miehet kerto
vat ja Suuren Käsityökerhon sa
manniminen jäsenlehti. Seuraava
asetelma osoittaa levikkikehityksen
edelliseen vuoteen verrattuna koko
vuoden virallisten keskimääräislevikkien osalta:

Toukokuussa aloitti toimintansa lasten kirjakerho. Sen suosio on ylittänyt odotukset.
Vuoden lopussa kerhossa oli jäseniä 35 000. Kuvassa kerhon 30 000:s jäsen Susanna
Kiilapuro Tammisaaresta. Takana hänen ystävättärensä Minna Valkeapää — molem
milla kerhon merkit rinnassaan.

Aikakauslehti- ja
kirjaryhmä
Ryhmän toiminta perustui neljään
tuotelinjaan: aikakauslehdet, ilmoi
tukset, kirjat ja erikoistuotteet.
Aikakauslehtialalle oli ominaista
pienille markkinoille liian suuri lehti
valikoima sekä sen aiheuttama ki
reä kilpailu, joka yhdessä kustan
nusten nousun kanssa koetteli voi
makkaasti lehtien kannattavuutta.
Tilanne johti edelliseen vuoteen
verrattuna kokonaislevikkien las
kuun, lehtien omistajien vaihtumi
seen ja lehtien lakkauttamisiin. Yh
deksän suurimman aikakauslehtikustantajan keskimääräinen yhteis-

Aku Ankka
300000

levikki laski edellisvuotisesta noin
4,0 % ja volyymi (levikki x ilmestymistiheys) noin 6,5 %. Suurimmat
lehtikohtaiset levikkien laskut ta
pahtuivat yleislehtien ja erityisesti
naistenlehtien kohdalla. Erikoislehdet sen sijaan menestyivät parem
min eräiden niistä lisätessä jonkin
verran levikkiään edellisvuotiseen
verrattuna. Vuoden alkupuolen aal
lonpohjan jälkeen tapahtui toisella
vuosipuoliskolla jonkin verran elpy
mistä.
Vuoden aikana yhteensä kuudesta
merkittävämmästä lopetetusta leh
destä kaksi oli yleisaikakauslehtiä,
yksi naistenlehti, yksi sarjakuvalehti, yksi lukemisto ja yksi ns. seksilehti. Merkittäviä uusia lehtiä ei aloi
tettu.
Alan kannattavuutta rasittavat kus
tannusten nousut jatkuivat. Posti
maksut ja palkkakustannukset nou
sivat inflaatiota nopeammin. Paino
paperin hinnat kohosivat vuoden
vaihteessa vakiintuen kuitenkin näin
saavutetulle tasolle. Kustannusten
nousun vuoksi lehtien hintoja koro
tettiin.

Me naiset

MN
KK
VS
AA
KT
SK

1974
1975
142.015 110.618
91.611
86.448
60.381
50.849
313.139 317.571
50.944
47.846
56.752
97.307

+ /31.397
5.163
9.532
+ 4.432
3.098
+ 40.555
-

Viikkosanomien julkaiseminen lope
tettiin vuoden viimeiseen nume
roon. Lopettamispäätöksen syynä
oli lehden pitkälläkin tähtäyksellä
näyttämä tappiollisuus.
Myytyjen ilmoitussivujen kokonais
määrä oli 1 065 sivua. Tämä oli 567
sivua vähemmän kuin edellisenä
vuonna. Markkamääräinen myynti
laski 21,5 %. Vähennyksessä ku
vastuvat levikkien laskun ja talou
dellisten vaikeuksien vaikutukset.
Lehtien sivumäärät olivat seuraavat, suluissa nelivärisivujen osuudet
kokonaissivumäärästä. Me naiset
4 960 (2 457), Kodin Kuvalehti 2 452
(1 156), Viikkosanomat 3 9 2 0 (826),
Aku Ankka 1 670 (1 670), Kansa
Taisteli 436 (3) ja Suuri Käsityöker
ho 900 (603).
Kirjojen kustantamisessa keskityt
tiin edelleen huokeahintaisiin sarjakuvajulkaisuihin, koko perheelle tar
koitettuihin tietoa kartuttaviin kirjoi
hin, satukirjoihin ja muuhun lasten
kirjallisuuteen sekä lahjaksi sopiviin
suurikokoisiin
sarjakuvakirjoihin.
Kirjoja myytiin kirjakauppojen, lehti
pisteiden ja valintamyymälöiden
kautta sekä postimyyntinä suoraan
ostajille. Kirjakauppamyynti kehittyi
suotuisasti.
Merkittävä tapahtuma

oli Lasten

Kodin kuvalehti
100000

1968 1969 1970 1971 1972 1973 f974 1975
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Sanomapaino sai Hiomontielle uudistetun postituslinjan. Uuteen linjaan sisältyvät paikkakuntaerottelu, kutistemuovipakkaus sekä
automaattisidonta.
Oman Kirjakerhon aloittaminen tou
kokuussa. Kerho sai heti hyvän vas
taanoton. Sen jäsenmäärä oli vuo
den lopussa lähes 40000. Kerho
toimi kuukauden kirja -periaatteella
sekä tarjosi jäsenille kuukauden kir
jojen lisäksi rinnakkaiskirjoja. Sarjakuvauutuuksia edustivat Valiotenavat-albumit sekä Superpokkari-kirjat. Kaikkiaan julkaistiin 48 uutta kirjanimikettä ja 9 uusintapainosta.
Yhteinen myyntimäärä oli 1 699114
kappaletta. Nimikkeissä oli nousua
edellisvuotisesta 18. Kappalemääräisessä myynnissä oli laskua
83886 kappaletta. Markkamääräi
nen myynti kasvoi 36,2 %.
Vuonna 1973 käynnistetty erikoistuoteryhmä kehittyi suotuisasti. Sen
päätuotteet olivat Suuri Käsityöker
ho ja Kodin Kuvalehden Keittotaitokerho.
Lisäksi suoritettiin tavaramyyntiä
lehtien lukijoille ja kerhojen jäsenil
le. Tuoteohjelmassa oli myös tukkumyynti- ja postimyyntierikoistuotteita. Lisäksi myytiin sarjakuvahahmo
jen käyttöoikeuksia. Kaikkiaan oli
erikoistuotteita ohjelmassa 70. Vas
taava luku edellisenä vuonna oli 15.
Tuoteryhmän
markkamääräinen
myynti nousi 32,2 %.
Viikkosanomat

Eri tuotelinjojen osuudet ryhmän ko
konaismyynnistä olivat seuraavat:
lehtien tilaus- ja
irtonumeromyynti
ilmoitusmyynti
kirjamyynti
erikoistuotemyynti
Ryhmän
12 ,5 % .

53,6 %
1 0 ,3 %
1 9 ,2 %
1 6 ,9 %

kokonaismyynti

kasvoi

Henkilökunnan määrä oli vuoden
päättyessä 78. Kokonaishenkilö
määrästä oli toimitushenkilökuntaa
38 ja muita 40.

Sanomapaino
Vuonna 1975 Sanomapaino saa
vutti kannattavuudessa pitkän täh
täimen
suunnitelman tavoitteet.
Tässä onnistuttiin siitä huolimatta,
että vuoden aikana alkanut lasku
suhdanne heijastui myös Sanomapainon toimintaan. Kysynnän vä
hentyessä kiristyi kilpailutilanne Sa
nomapainon tuoteryhmien kohdalla.
Etenkin vuoden lopulla kilpailijat
myivät marginaalikapasiteettia al
haiseen hintaan.
Kustannuksista palkat nousivat jo
takuinkin samaa vauhtia kuin vuosi
na 1973 ja 1974. Tähän vaikuttivat
sekä työehtosopimukset että palk
kansa taisteli - miehet kertovat

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

kojen liukuminen. Sen sijaan tär
keimpien raaka-aineiden, paperin ja
painovärin, hintakehityksessä ta
pahtui selvää tasaantumista.
Aikaisempina vuosina suoritettujen
investointien avulla sekä suuntaa
malla markkinaponnistelut Sano
mapainon päätuoteryhmiin, erikoislehtiin ja mainospainotuotteisiin, on
nistuttiin liikevaihtoa nostamaan
26.1 %. Epäedullisesta suhdannekehityksestä oli kuitenkin seurauk
sena teollisen myynnin kannatta
vuuden suhteellinen alentuminen.
Erityisesti tämä ilmeni loppuvuoden
myynnissä. Kysynnän heikkenemi
nen vaikutti myös koneiden kuormi
tukseen, jossa etenkin loppuvuo
desta ilmeni työn puutteesta aiheu
tuneita lyhyehköjä seisokkeja.
Ulkopuolisten ja omien töiden suh
de pysyi vuoden aikana samana
kuin edellisenä vuonna. Ulkopuolis
ten töiden osuus koko liikevaihdosta
oli 53 %.
Sanomapainon teollisessa myyn
nissä annettujen tarjousten markka
määräinen arvo vuonna 1975 oli
129 mmk, kun se vuonna 1974 oli
113 mmk. Uusmyynti oli vuoden
1975 aikana 16 mmk ja kasvu vuo
teen 1974 verrattuna oli 22,1 %.
Sanomapainon teollisen myynnin
kokonaisarvo kasvoi 25,1 mmk:sta
31.2 mmk:aan. Tästä myynnistä
Hiomontien painon osuus on 21,2
mmk ja Strömbergintien painon
osuus 10 mmk. Myynnin kasvu ta
pahtui lähinnä suurivolyymisten
mainospainotuotteiden
alueella.
Sanomapainon
merkittävimmät
asiakkaat oman yhtiön lisäksi olivat:
A-lehdet, Valitut Palat ja Kalle Antti
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Tilausliikenneosasto sai uudet tilat Itälahdenkadulta Lauttasaaresta. Kuvan näyttöpääte on kääntyvällä alustalla. Tästä alustakeksinnöstä yhtiö myönsi ensimmäisen konttorihenkilökunnalle annetun aloitepalkkion. Pyörivän alustan ansiosta laitetta voi joustavasti
käyttää useampi henkilö.

la Oy. Työmarkkinat-lehden ansios
ta myös työvoimaministeriöstä tuli
Sanomapainon merkittävä asiakas.
Uusi tekniikka tämän lehden valmis
tuksessa osoittautui menestykselli
seksi.

vusta puuttuvat magneettinauhalukijalla valmistetut merkit. Painon sylinterikierrosten määrä laski 202
miljoonasta 198 miljoonaan, mikä
lasku johtui yksinomaan kohopainosylinterikierrosten vähentymisestä.

Uutena palveluna Sanomapainossa
mainittakoon pussitusosasto, jonka
toiminta pääsi täyteen vauhtiin vuo
den loppupuolella. Tämä osasto tar
joaa merkittävän lisän suoramyyjille
tarkoitettuihin Sanomapainon pal
veluihin.

Todellisuudessa pinta-alana mitattu
tuotanto kasvoi. Tätä osoittaa arkkipaperin kulutuksen nousu 2,6 mil
joonasta kilosta 2,7 miljoonaan ki
loon. Sidottujen kappaleiden määrä
kasvoi 54,7 miljoonasta kappalees
ta 56,3 miljoonaan kappaleeseen.

Sanomapainon viennin arvo oli vuo
den aikana 1,4 mmk, kun se edelli
senä vuonna oli miljoona markkaa.
Sanomapainon mainittavin vientityö
oli Rembrandt-taidekirja, joka toimi
tettiin neuvostoliittolaiselle tilaajalle.
Sanomapainon vientitöiden markki
nointivastuu
on edelleen
ollut
Finnprintillä.

Paperia kulutettiin toimintavuoden
aikana 10000 tonnia. Värin kulutus
oli 179 tonnia. Alihankintojen määrä
oli 5,9 mmk.

Tuotannossa merkittävin tapahtuma
011 repro-osaston muutto Strömbergintieltä Hiomontielle. Tämä keskit
täminen on huomattavasti tehosta
nut repron ja fotoliton toimintaa.
Tuotannon määrät ovat kehittyneet
seuraavasti:
4-värikuvia valmistettiin yhteensä
12 900 kpl eli 1 2 ,8 % edellisvuotta
enemmän. Valoladonnan merkkimäärä oli 129 miljoonaa; tästä lu
12

Sanomapainon investointien arvo
oli yhteensä 2,2 mmk. Tärkeimmät
investoinnit olivat:
skanneri
tietokone
sarjastiftauskone
automaattinen postituslinja
taittokone ja
pussituskone.
Tämän lisäksi kiinteistöissä tehtiin
korjauksia ja parannuksia; etenkin
Hiomontiellä, missä uusittiin vesi
katto ja suoritettiin uiko- ja sisämaalaus.
Strömbergintien
painossa
suoritettiin tuotannon vaatimia kor
jaus- ja muutostöitä kiinteistöissä.

Tutkimus- ja kehitystyöstä tärkeim
piä olivat vuonna 1975 mainospainotöitä käsittelevä markkinatutki
mus ja uuden kostutusveden kehit
täminen yhteistyössä Graafisen
Tutkimuslaitoksen kanssa. Muuten
Sanomapaino jatkoi perinteistä yh
teistyötä kotimaisten ja ulkomaisten
yhteisöjen kanssa.
Sanomapainon
henkilökunnan
määrä oli 639, josta 89 toimihenki
löitä ja 550 työntekijöitä.

Hallintoryhmä
Ryhmän toiminta jatkui pääpiirteis
sään entiseen tapaan. Ryhmän si
säinen kehitysohjelma suuntautui
lähinnä tuleviin projektiohjelmiin.
12 .5 .1 9 7 5 kiinnitettiin yhtiön palve
lukseen
apulaishallintojohtajaksi
varatuomari Paul Strandén. Ryh
män toimialaan kuuluvien tehtävien
ohella varatuomari Strandén toimii
johtoryhmän lainopillisena neuvon
antajana.
1 2 .3 .1 9 7 5 solmittiin sopimus SaabUnivac Oy:n kanssa. Sopimuksen
mukaan Sanoma Osakeyhtiö saa
vuoden 1976 alkupuolella käyttöön
Univac 90/60 tietokonelaitteiston.
Koska osa ATK: n nykytiloista jou

duttiin luovuttamaan pois, solmittiin
Vakuutusyhtiö Pohjolan kanssa
vuokrasopimus Itälahdenkatu 22 si
jaitsevan talon 2. kerroksesta. Näi
hin tiloihin sijoittuu myös Hämeen
tiellä toiminut tilausliikenneosasto.
Hallintoryhmän henkilömäärä oli
301 henkilöä, joista toimihenkilöitä
239, toimittajia 1 ja työntekijöitä 61.

Talousryhmä
Koko ryhmä muutti maaliskuussa
Uudenmaankadulta Eteläesplanadi
20:een.
Vuoden 1974 puolella solmittiin so
pimus Oy Paragon Ab:n kanssa
kahden Burroughs L-8542 tyyppi
sen pienoistietokoneen vuokraami
sesta. Koneiden toimitus myöhästyi
ja aiheutti alkuvuodesta vaikeuksia
laskentatoimelle ja myöhästymisiä
aikataulunmukaisten
laskelmien
teossa.
Vuoden aikana keskitettiin kirjanpi
to-osastolle kaikki erilliskirjanpidot.
Samoin tehtiin valmistelut Lehtikuva
Oy:n laskentatoimen ja kassanhoi
don siirtämiseksi ryhmän hoidetta
vaksi 1 .1 .1 9 7 6 alkaen.

Sanomien toimittajakoululle järjestettiin yhteistyössä poliisiopiston kanssa maastohar
joitus. Poliisit piirittivät pyssymiestä ja toimittajakoululaiset tekivät rikosreportaasia.
Kuvassa kuljetetaan "haavoittunutta" poliisia.

Talousryhmän henkilömäärä oli 35
toimihenkilöä.

Suunnittelu- ja
kehitysryhmä
Markkinoinnin systeeminsuunnittelussa otettiin osaa sanomalehtiryh
män vastuulla suoritettavan suurim
man sovellutuksen, tilaajarekisterisysteemin uusimisprojektiin. Ryhmä
toimi kouluttajana ammattikoulun
järjestämillä atk-tietouden perus
kursseilla, joita vuoden aikana to
teutettiin useita.
Tekstinkäsittelyn systeem isu unnittelijat ja ohjelmoijat toteuttivat sano
malehtiryhmän tekstinkäsittelyjär
jestelmän laajentamisen vaatimat
muutostyöt. Samalla laadittiin ohjel
misto toimitustekstin valoladontaa
varten sekä tehtiin ilmoitussovellutukseen eräitä parannuksia ja no
peutuksia. Lisäksi tutkittiin perus
teellisesti sanomalehtiryhmän tule
van tekstinkäsittelyjärjestelmän toi
minnallisia vaatimuksia sekä toi
saalta markkinoilla tarjolla olevia
systeemejä. Vuoden aikana järjes
tettiin useita kursseja ladontajärjestelmän käytön alalla systeemiä
käyttävälle henkilökunnalle.
Ryhmä avusti muita toimintoryhmiä
strategisessa suunnittelussa lähin
nä yhtiön ulkopuolisen tiedon hank
kijana.
Vuoden aikana käynnistyi informaa
tiopalvelu, INFO, jonka tehtävänä
on hankkia tietoa lähinnä johtoryh
män ja suunnitteluyhteysmiesten
käyttöön.
Syksyn 1975 aikana valmistui ja

Sanomain päiväkodin kannatusyhdistyksen 40-paikkaisen päiväkodin vihkiäiset pidet
tiin yhtiön asuntoalueella Martinlaaksossa Laajavuorenkujalla.
testattiin jo edellä mainittu sanoma
lehtiryhmän suunnittelua palveleva
tietokonemalli, jonka avulla voidaan
laskea eri toimintavaihtoehtoja sekä
selvittää ulkopuolisten hintamuutosten vaikutus ryhmän talouteen.
Yrityssuunnitteluryhmän
henkilömäärä oli 13 toimihenkilöä.

Ammattikoulu
Sanoma Osakeyhtiön ammattikou
lun kurssiosaston toiminta käsitti
graafisen, toimittaja- ja toimihenkilökoulutuksen sekä yleiskurssit ja
esimieskoulutuksen.

Graafisen alan koulutussektorilla
järjestettiin toimintavuonna yhteen
sä 28 koulutustilaisuutta, joihin
osallistui yhteensä 291 henkilöä.
Toimittajakoulutuksen peruskoulu
tus alkoi toukokuussa toimittajien
peruskoulutuksen 7. kurssilla. Toi
mituksellisen alan jatkokoulutus
kursseja järjestettiin vuonna 1975
yhteensä 26. Niihin osallistui 276
henkilöä.
Toimihenkilökoulutuksen sektorilla
toteutettiin vuonna 1975 yhteensä
36 koulutustilaisuutta. Osallistuja
määrä oli yhteensä 580.
Yleiskursseja eli kaikille yhtiön pal
veluksessa oleville soveltuvia kurs13

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokous Helsingissä oli yksi vuoden suurtapahtumista. Ulkoministeri Olavi J. Mattila kansainväli
sen lehdistön haastateltavana Helsingin lentoaseman VIP-huoneessa.

seja järjestettiin toimintavuonna yh
teensä 22. Osallistujamäärä yleis
kursseilla oli yhteensä 433.

toon olivat vaikuttamassa ETYK, li
sääntynyt myynti ja hintojen tarkis
tus.

Esimieskoulutusta oli yhtiön keski
johdolle yhteensä 21 tilaisuutta, joi
hin osallistui yhteensä 340 henkilöä.

Laajennus- ja korjaustöistä johtuen
hankittiin uutta teknistä kalustoa, jo
hon sisältyi mm. valokuvien kehityskone Veribrom. Edellisistä sekä li
sääntyneistä palkka- ja materiaalikuluista nousivat yhtiön kustannuk
set 3 1 ,6 % . Kohonneista kustan
nuksista johtuen yhtiön tulos jäi ar
vioitua pienemmäksi.

Koulutuksen sisältösuunnittelussa
olivat mukana kolme koulutustoimi
kuntaa, graafisen alan, toimittajien
sekä toimihenkilöiden koulutustoi
mikunnat sekä näiden asettamat
työryhmät.
Sanomaopiston henkilökunta oli 33
henkilöä, joista 7 toimihenkilöä ja 26
toimittajaoppilasta.

Lehtikuva Oy
Yhtiön saatua lisätilaa keväällä lop
pui toimintaa kauan haitannut tilan
ahtaus. Laajennus- ja korjaustyöt
jaksotettiin kahteen osaan. Ensim
mäisessä korjausvaiheessa oli kuvatoimituksen, telefoton ja laborato
rion tilojen kunnostus. Tämä vaihe
saatiin päätökseen juhannukseen
mennessä. Kesälomien ja ETYK:in
jälkeen jatkuivat uudistustyöt, vuo
rossa olivat arkisto ja hallinnon tilat.
Työt saatiin päätökseen lokakuun
loppuun mennessä.
Uusittujen toimitilojen ansiosta oli
mahdollista jakaa Lehtikuvan toi
minta lehdistö- ja kaupalliseen sek
toriin. Tämä organisaation muutos
on mahdollistanut yhtiön toiminnan
edelleen kehittämisen.
Menneen vuoden aikana jatkunees
ta talouslamasta huolimatta kehittyi
yhtiön toiminta, liikevaihto kasvoi
32,3 %:lla. Kasvaneeseen liikevaih14

Tuloslaskelma 1. 1.-31. 12. 1975

M yyn titu otot
M yynnin oikaisuerät:
A lennukset
L uottotappiot
Välilliset verot
Provisiot ja m ainostoim istopalkkiot
M uut oikaisuerät

6 .1 9 3 .4 5 7 ,3 3
1 .1 1 2 .4 0 7 ,0 8
2 .4 1 0 .0 1 9 ,0 0
3 2 .2 1 7 .9 1 0 ,4 0
1 7 .5 9 3 .9 6 0 ,2 3

8 1 .4 0 2 .7 5 0 ,1 7
7 4 .8 3 7 .0 4 7 ,5 5
2 6 .2 4 3 .0 4 1 ,2 4
- 4 .3 2 7 .1 0 9 ,9 4

2 8 .9 5 5 .8 9 8 ,0 4
5 .309.829,41
4 0.5 6 5 .7 0 3 ,0 1

7 4 .8 3 1 .4 3 0 ,4 6
1 1 .6 9 6 .3 7 6 ,2 3

1.125.346,21
5 .6 1 8 .4 9 4 ,5 3

6 .7 4 3 .8 4 0 ,7 4
4 .9 5 2 .5 3 5 ,4 9

6 .2 2 6 .6 4 3 ,0 9
3 8 9 .1 2 8 ,7 0
1 .4 0 6 .4 2 1 ,7 7
3 8 .3 2 0 ,0 0

Tilikauden voitto

8 .2 3 6 .8 5 4 ,7 7

7 .9 8 3 .8 7 3 ,5 6
1 2 .9 3 6 .4 0 9 ,0 5

Varausten lisäys
K orkokulut
V älittö m ät verot
./. voittovaroista

2 1 6 .8 3 5 .8 7 0 ,6 2

8 6 .5 2 7 .8 0 6 ,6 9

Liikevoitto
M uut tu o to t ja kulut:
K orkotuo to t
O sin kotuo to t
M uut tu o to t
M uut kulut

2 6 6 .2 7 5 .3 5 4 ,9 9

1 7 8 .1 5 5 .7 2 9 ,0 2

K äyttö kate
Poistot:
R akennuksista ja rakennelm ista
Koneista ja kalustosta

3 2 4 .2 1 1 .2 8 9 ,7 5

2 6 4 .6 8 3 .5 3 5 ,7 1

M yyn tikate
K iinteät kulut:
Palkat
V uo krat
M uut kiinteät kulut

197 4

5 9 .5 2 7 .7 5 4 ,0 4

Liikevaihto
M u u ttu vat kulut:
A in eet ja tarv ikke e t
Palkat
M uut m uuttuvat kulut
- varaston lisäys

1 975

-

2 .8 1 4 .0 0 0 ,0 0
4 .1 6 0 .9 1 6 ,0 8

mk

5 .9 6 1 .4 9 2 ,9 7

1 4 .4 5 0 .3 6 7 ,4 4

3 .6 2 5 .3 2 7 .3 7
3 .6 2 5 .3 2 7 .3 7
4 .3 8 2 .9 8 0 ,8 8

Tase 31
1974

Vastaavaa
R aho ituso m aisu us
R ahat ja pankkisaam iset
M yyn tisaam iset
Lainasaam iset
E nnakkom aksut
Siirtosaam iset
M uut rahoitusvarat

11 0 2 6 .8 0 5 ,1 9
7 1 .8 6 1 .9 8 2 ,1 3
4 5 .7 5 2 .2 4 1 ,2 2
7 4 4 .2 7 3 ,5 2
2 .0 3 2 .2 2 1 ,9 8
1 4 0 .8 5 4 .2 0 1 ,5 2

V a ih to -o m a is u u s
A ineet ja tarvikkeet
V alm iit tava rat ja puolivalm isteet
K ä y ttö o m a is u u s
M a a -a lu e e t
lisäys
R akennukset ja raken n elm at
lisäys
poisto
K o n eet ja kalusto
lisäys
vähennys
poisto
O sak keet ja osuudet
lisäys

1 0 8 .7 0 4 .8 8 3 ,9 8

1 0 .9 0 4 .1 3 9 ,6 0

1 2 .5 2 0 .1 8 2 ,6 7
3 5 .9 9 3 ,3 3

1 2 .5 5 6 .1 7 6 ,0 0

1 3 .5 8 9 .0 2 9 ,5 2
1 5 .7 2 1 .5 0 7 ,2 3
1.1 2 5 .3 4 6 ,2 1

1 4 .5 9 6 .1 6 1 ,0 2

6 .4 1 2 .2 9 6 ,4 0
1 9 .2 0 0 .0 8 7 ,9 3
5 .6 1 8 .4 9 4 ,5 3

1 3 .5 8 1 .5 9 3 ,4 0

1 .2 0 2 .8 1 2 ,1 0
5 3 .3 9 1 .8 8 3 ,9 5

vähennys

m k 2 1 2 .1 1 3 .3 2 3 ,1 6

Liitetiedot 31. 12. 1975
1. O m an pääom an m uutokset
L ahjo itu svarau s
1. 1. 1975
S iirretty voittovaroista
A nnettu lahjoituksia

+

3 1 .1 2 .1 9 7 5
V o itto v a ra t
1 .1 .1 9 7 5
K äytetty osingonjakoon
S iirretty lahjoitusvaraukseen
Poistojen p alautukset
K äytetty verojen maksuun

2 8 .6 6 8 ,0 0
1 0 .0 0 0 ,0 0
1 7 .0 0 0 ,0 0
2 1 .6 6 8 ,0 0

+
-

4 .3 8 2 .9 8 0 ,8 8
8 5 2 .0 9 1 ,2 0
1 0 .0 0 0 ,0 0
1 8 3 .4 4 0 ,4 0
3 .6 2 5 .3 2 7 ,3 7

V o itto varat edellisiltä vuosilta
Tilikauden voitto

79.002,71
5 .9 6 1 .4 9 2 ,9 7

31. 12. 197 5

6 .0 4 0 .4 9 5 ,6 8

2. Eläkesäätiön vastuuvajaus
3. Velan vakuudeksi an netut a rvo p aperit
Velan vakuudeksi an netut kiinnevelkakirjat
T akaukset

1 .7 8 8 .3 3 5 ,0 3
1 0.467.414,41
3 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
6 4 2 .7 0 3 ,0 0

1 7 3 .0 0 0 .9 0 7 ,5 3

12. 1975
1975

Vastattavaa
V ie ra s p ääo m a
L yhytaikainen
O stovelat
E nnakkom aksut
Siirtovelat
M uut lyhytaikaiset velat

1 4 .8 7 0 .2 5 4 ,8 1
4 9 .4 7 8 .6 4 6 ,6 5
2 0 .1 5 2 .9 9 5 ,7 8
4 .4 9 0 .1 8 1 ,9 8

Pitkäaikainen
Eläkelainat
V a ra u k s e t
Investointivaraukset
M uut varaukset
O m a p ä äo m a
O s a k e p ääo m a
V ararah asto t
Lahjoitusvaraus
V oitto ed. vuosilta
Tilikauden voitto

9 .9 3 2 .0 0 0 .0 0
2 .1 5 5 .0 0 0 .0 0

1974

8 8 .9 9 2 .0 7 9 ,2 2

7 2 .3 4 7 .6 1 1 ,6 6

7 6 .9 4 8 .6 0 7 ,1 8

5 8.9 4 5 .1 7 3 ,9 1

1 2 .0 8 7 .0 0 0 ,0 0

9 .2 7 3 .0 0 0 ,0 0

3 4 .0 8 5 .6 3 6 ,7 6

3 2 .4 3 5 .1 2 1 ,9 6

m k 2 1 2 .1 1 3 .3 2 3 ,1 6

1 7 3 .0 0 0 .9 0 7 ,5 3

7 .1 0 0 .7 6 0 ,0 0
2 0 .9 2 2 .7 1 3 ,0 8
2 1 .6 6 8 ,0 0

79.0 0 2 ,7 1
5 .9 6 1 .4 9 2 ,9 7

Tilintarkastuskertomus

Sanoma Osakeyhtiön yhtiökokouksen 2 2 .4 .1 9 7 5 valitsemina tilintarkastajina
olemme tarkastaneet yhtiön tilikauden 1975 hallinnon ja tilit ja annamme tehtä
vän suoritettuamme seuraavan lausunnon.
Allekirjoittanut Autio on tilikauden aikana suorittamissaan tarkastuksissa to
dennut, että yhtiön kirjanpito on asianmukaisesti hoidettu ja että rahavarojen
boito on ollut huolellista.
Tilinpäätös, joka osoittaa tilikaudelta voittoa 5.961.492,97 markkkaa, on oikein
tileistä johdettu ja oikein perustein tehty. Tulot ja menot on jaksotettu kirjanpi
tolain säännöksiä noudattaen. Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiölle on suori
tettu kannatusmaksuna 11.100.000 markkaa. Tilikauden verot on katettu edel
listen vuosien voittovaroista. Investointivarausta on lisätty 2.529.000 markkaa.
Tase-eriä varmentavat asianmukaiset tase-erittelyt. Pankkitilit täsmäävät tilin
päätöspäivänä rahalaitosten tiliotteiden kanssa. Arvopaperit ovat tallessa ja
vakuutukset ovat hoidetut.
Olemme lukeneet yhtiökokouksen ja hallituksen pöytäkirjat sekä toimintaker
tomuksen. Lisäksi olemme saaneet yhtiön toimintaa valaisevia selvityksiä. Kä
sityksemme mukaan yhtiön taloutta on hoidettu huolella ja menestyksellisesti.
Ehdotamme yhtiökokoukselle, että tilinpäätös vahvistetaan ja että tilivelvollisil
le myönnetään vastuuvapaus.
Puollamme hallituksen ehdotusta voittovarojen käyttämisestä.
Helsingissä, huhtikuun 2. päivänä 1976
Lauri Borenius

Martti Tulonen

Urpo Siirala
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Aimo Autio
KHT

Ritva Harii

Hallitus

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet 2 2 .4 .1 9 7 5 pidetyn yhtiökokouksen valitse
mina
Toimitusjohtaja Aatos Erkko, puheenjohtajana
Päätoimittaja Teo Mertanen, varapuheenjohtajana
Varatuomari Aarne F. Castrén
Teollisuusneuvos Risto Kavanne
Varatoimitusjohtaja Väinö J. Nurmimaa
Rouva Patricia Seppälä
Yhtiöjärjestyksen muuttumisen vuoksi on koko hallitus erovuorossa.

Ehdotus
voittovarojen
käytöstä
Tilikauden voitto on 5.961.492,97 mk. Edellisen vuoden voittovaroista on, sen
jälkeen kun niistä 2 2 .4 .1 9 7 5 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen
nojalla on käytetty 3.625.327,37 mk verojen maksuun, käyttämättä 79.002,71
mk, joten yhtiökokouksen käytettävissä on voittovaroja 6.040.495,68 mk.
Hallitus ehdottaa, että em. varoista
— jaetaan osinkona 4,20 mk osaketta kohden eli
— siirretään lahjoitusvaraukseen

6.040.495,68
994.106,40
10.000,00

— ja jäännös

5.036.389,28

jätetään voitto- ja tappiotilille ja että hallitus oikeutetaan käyttämään näitä va
roja verojen maksuun vuoden 1976 aikana.
Mikäli yhtiökokous hyväksyy edellä olevan ehdotuksen, tulevat yhtiön omat
varat olemaan seuraavat
Osakepääoma
Vararahastot
Lahjoitusvaraus
Käyttämättömät voittovarat
Investointivarauksen
2.155.000,00 mk.

määrä

7.100.760,00
20.922.713,08
31.668,00
5.036.389,28
on 9,932.000,00

mk ja

luottotappiovaraus

Helsingissä 31. päivänä maaliskuuta 1976

Aatos Erkko
Teo Mertanen
Väinö J. Nurmimaa

Aarne F. Castrén
Risto Kavanne

Patricia Seppälä

Eräitä tilastoja

M aksetu t palkat
85-vu o tislah jarah at

taro

ia /4

1 0 2 .2 3 6 .7 4 6 ,2 7

8 2 .7 6 1 .2 0 2 ,4 6
2 .2 0 5 .8 2 6 ,1 7
8 4 .9 6 7 .0 2 8 ,6 3

Em. summiin sisältyvät
S airaus- ja äitiyslom apalkat
V uosilom apalkat

Työnantajan sosiaaliturvam aksut
TEL- ja LEL-vakuutusm aksut
T apaturm avaku utusm aksut
T yöttöm yysvakuutusm aksut
H enkilökunnan kuljetus
T yö v aatteet
M uut

Palkat
Sosiaalikulut

2 .0 4 4 .8 5 5 ,0 3
9 .1 1 8 .2 4 1 ,0 9

1 4 .9 0 7 .2 3 6 ,7 2

1 1 .1 6 3 .0 9 6 ,1 2

8 .9 8 6 .0 5 7 ,8 7
7 .8 9 2 .5 6 7 ,7 4
7 0 3 .8 1 0 ,9 8
3 5 4 .6 6 4 ,7 5
2 7 8 .0 9 1 ,0 0
9 2 .7 6 8 ,9 7
1 .0 1 5 .7 5 7 ,8 0

7 .1 7 6 .3 7 2 ,5 4
7 .0 9 4 .5 2 2 ,8 8
5 1 2 .0 2 2 ,8 6
3 2 0 .6 9 2 ,0 0
2 4 5 .7 4 0 ,0 0
76.892,71
8 7 9 .6 9 2 ,7 5

1 9 .3 2 3 .7 1 9 ,1 1

1 6 .3 0 5 .9 3 5 ,7 4

8 7 .3 2 9 .5 0 9 ,5 5
3 4 .2 3 0 .9 5 5 ,8 3

7 3 .8 0 3 .9 3 2 ,5 1
2 7 .4 6 9 .0 3 1 ,8 6

1 2 1 .5 6 0 .4 6 5 ,3 8

1 0 1 .2 7 2 .9 6 4 ,3 7

1969

197 0

1971

197 2

1973

1 974

1975

2 6 5 .9 5 6
3 0 0 .8 4 2
7 1 .6 9 7
1 5 2 .0 2 7
2 3 6 .8 0 0
7 6 .3 4 0
5 4 .3 1 9
5 6 .6 0 0
-

2 7 4 .6 0 0
3 1 5 .5 0 0
6 3 .1 6 5
1 5 1 .6 1 9
2 5 0 .6 6 8
63.681
6 9 .4 7 2
5 3 .6 9 6
-

2 8 9 .7 0 4
3 3 4 .1 7 3
70.481
1 6 6 .7 2 5
2 7 9 .7 5 4
9 9 .3 8 9
1 0 1 .9 1 5
5 5 .4 1 3
-

3 0 5 .0 1 6
3 4 9 .3 9 2
8 3 .0 8 5
1 5 0 .2 8 9
3 0 9 .1 5 5
6 9 .3 6 9
9 0 .6 3 9
6 0 .5 3 3
-

3 1 1 .4 3 8
3 5 5 .1 1 6
7 9 .9 8 3
18 2 .6 1 9
3 1 5 .8 7 7
7 6 .7 5 2
1 0 0 .4 7 5
5 5 .8 6 7
-

3 1 8 .9 5 3
3 5 9 .1 3 0
8 9 .7 7 8
1 4 2 .0 1 5
3 1 3 .1 3 9
60.381
91.611
5 0 .9 4 4
5 6 .7 5 2

3 2 7 .2 7 5
3 6 5 .8 0 9
9 8 .0 4 5
1 1 0 .6 1 8
3 1 7 .5 7 1
5 0 .8 4 9
8 6 .4 4 8
4 7 .8 4 6
9 7 .3 0 7

Lehtien levikit
HS
HS-sunn.
IS
MN
AA
VS
KK
KT
SK

2 .4 2 3 .3 1 6 ,7 4
1 2 .4 8 3 .9 1 9 ,9 8

Luvut ovat kahden ao. vuoden aikana suoritetun virallisen levikintarkastuksen keskiarvoja.

K äynnit poliklinikoilla
K orkeavu o ren katu
H iom ontie
S trö m b erg in tie

V eren lu o vuttajia
P ienoisröntgenkuvauksia
K äyntejä lääkärin vastaan o to lla
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1971

197 2

197 3

197 4

1975

10.073
5 .5 5 2
4 .9 0 4

1 0 .2 2 0
5 .1 9 8
4 .5 6 9

9 .6 4 2
4 .5 2 2
3 .6 9 2

9 .0 8 5
4 .9 0 9
3 .4 4 4

9 .6 3 7
4 .8 0 0
2 .8 1 7

2 0 .5 2 9

1 9.987

1 7 .8 5 6

17 .4 3 8

1 7 .2 5 4

381
1.880
4.1 3 9

354
1.764
4 .2 1 7

307
1.747
4.651

281
1.758
3 .9 7 4

298
-

5 .0 2 9

Tervetuloa renessanssi
Toimituspäällikkö

Simopekka Nortamo
Helsingin Sanomat

Kaikilla aikakausilla on aina ollut
hieman hymyilyttävä taipumus pitää
itseään jollakin tavoin poikkeukselli
sena: käännekohtana, uuden epoo
kin* kynnyksenä.

mikään trendi meitä ja lehtiämme
mihinkään suuntaan vie; itse me oh
jaamme kehityksen siihen suuntaan
kuin haluamme. Ja nyt on otollinen
hetki haluta.

Ei siis katkaista ketjua. Sanomaleh
den ja sanomalehden toimittajan
kannalta katsoen on taas tultu mur
rosvaiheeseen ja täysin toisen ajan
laskun alkuun. On aivan kuin lehdis
tön ja lehdenteon historia olisi vih
doin ehtimässä keskiajasta uutta ai
kaa enteilevään renessanssiin, joka
alkaa juuri nyt.

Sanomalehdistön siirtyminen tieto
koneohjattuun valoladontaan, paperitaittoon ja offsetiin sekä edel
leen elektroniseen toimittamiseen
näyttöpäättein ja täysin integroiduin
sivunvalmistussysteemein merkit
see paljon muuta kuin vain uutta
teknistä toimitus- ja tuotantotapaa.

Siirtymäkaudeksi näyttävät näillä
näkymillä tässä maassa ja tässä
lehtitalossa ajoittuvan 1970-luvun
loppuvuodet ja 1980-luvun alkupuo
li. Niiden jälkeen Suomen lehdistö ja
Sanoma Osakeyhtiön lehdistö ovat
varmasti monin tavoin toisen näköi
siä kuin tänään. Edessä olevat kym
menen vuotta muuttavat sekä leh
distöä että yksittäisiä lehtiä paljon
enemmän kuin viimeksi kuluneet
viisikymmentä vuotta ovat niitä
muuttaneet.
Kivutonta muuntumaa ei kannata
odottaa. Päinvastoin — tähänkin re
nessanssiin kuuluvat kaikki kuohuntavaiheen vaikeudet hämmentävän
monella tasolla: tekniset, taloudelli
set ja poliittiset pulmat ja haasteet
tuntuvat jokikinen ruuhkautuvan tä
hän yhteen ja samaan lyhyeen
ajanjaksoon, josta ei siis ainakaan
jännitystä tule puuttumaan.
Onneksi siihen sentään kuuluu
myös klassinen renessanssin rie
mu: ravistautuminen irti monista
meihin ja lehtiimme ja lehdistööm
me piintyneistä kaavoista ja dog
meista. Onkin tärkeä muistaa, ettei

Se lupaa meille paljon virheettömämmän tuotteen — ts. toimittaja
voi alkaa jälleen uskoa, että lehteen
ilmestyvät juuri ne lauseet, rivit, sa
nat ja kirjaimet ja juuri siinä järjes
tyksessä kuin hän on tarkoittanut
ja kirjoittanut. Näin uusi tekniikka
on renessanssia sanan varsinaises
sa merkityksessä: paluuta alkupe
räiseen ja aitoon siinä mielessä, et
tä elektroninen toimittaminen tuo
sanomalehden toimitussisällön taas
toimittajan ja toimituksen hallintaan,
mistä se jo välillä ehti riistäytyä tek
nisen tuotantokoneiston sokkeloi
hin.
Valoladontaan siirtyminen antaa
suurellekin sanomalehdelle ennen
kokemattomat mahdollisuudet uu
siutua myös ulkonäöltään, pestä
kasvonsa moderniksi, valoisiksi ja
ilmaviksi, jos niin halutaan ja osa
taan. Typografia ei ole enää kan
keasti liikuteltavaa ja kaavoittavaa,
vaan joustavaa ja lehdentekijän —
toimittajan — tahtoon miten tahansa
taipuvaa. Tulevaisuuden sanoma
lehden, 1980-luvun sanomalehden
ulkoinen image on jo nyt luotavissa
nappien painalluksilla, jos vain luo
vuutta riittää.

Nämä tekniset muutokset tulevat ta
valla tai toisella heijastumaan myös
toimituksen sisäiseen organisatioon
ja työnjakoon: esim. niin että editoi
van ja kirjoittavan toimittajan tehtä
vät saattavat eriytyä yhä enemmän.
Lay out -taidon, typografian osaa
misen ja muun visuaalikyvyn arvos
tus kokee uuden nousun. Ja kun
muoto on herkemmin hallittavissa,
toimittaja ja toimitus voivat entistä
paremmin keskittyä kertomansa si
sältöön ja kertomistapaan. Kritee
rien kohottamiseen ja laadun paran
tamiseen saadaan siis uusia edelly
tyksiä ei vain teknisesti ja ulkoisesti,
vaan myös toimittajan työn kaikkein
luovimmalla ja henkisimmälläkin
sektorilla.
Mutta eivät nämä edut toimittajalle
kaan ilmaiseksi tule — kaikkiin näi
hin lupauksiin sisältyy yksi tärkeä
ehto: toimittajan on uskallettava it
sekin uusiutua entisistä eroaviin
menetelmiin ja toimintatapoihin, ja
uusiutuminen on mahdollista vain
aktiivisti uutta oppimalla. Lähivuosi
na on monilla meistä erinomaiset
mahdollisuudet muuttua ammattitai
toisesta toimittajasta ammattitaidot
tomaksi — siihen tarvitaan vain
passiivisuutta, tyytyväisyyttä ole
massa olevaan ja muutoksenpel
koa.
Elektronisen toimittamisen valoladonnoin ja offset-painoin on mones
sa kansainväliessä keskustelussa
ennustettu johtavan myös siihen
suuntaan, että koko lehdistökenttäkin vähitellen kokee renessanssin ja
muuttuu jälleen vaihtelevammaksi
ja vähemmän jähmettyneeksi: suu
ret, vakiintuneet sanomalehdet saa
vat kilpailijoikseen entistä enemmän
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taidolla tehtyjä ja toimitettuja paikallislehtiä, kaupunki- ja kaupunginosalehtiä, ilmaisjakelulehtiä ja mo
nia erilaisia erikois-sanomalehtiä,
kun lehden tuotantoon ei enää vaa
dita samanlaisia raskaita koneistoja
ja suuria pääomia kuin ennen. Tek
nologian uudistuminen saattaa siis
johtaa myös sananvapauden käyt
tömahdollisuuksien lisääntymiseen
ja entistä moni-ilmeisempään pai
netun sanan kenttään.
Jo pelkästään uuden tekniikan tar
joamat näkymät oikeuttaisivat pu
humaan suuresta murroskaudesta.
Lisäksi tulevat kuitenkin jo mainitut
muut taivaanmerkit, taloudelliset ja
poliittiset haasteet.
Ns. suuren öljykriisin jälkeisinä vuo
sina hurjasti kohonneet raaka-ai
neen hinnat, vastaavanlainen kus
tannuspaine sanomalehdenjulkaisemisen muillakin kulusektoreilla ja
samaan aikaan tuottoja rajusti rajaava talouslama inflaatioineen ovat
jo ehtineet iskeä ikäviä jälkiä sano
malehdistöön myös Suomessa ja
erityisesti sen pääkaupungissa. Täl
laisessa tilanteessa markkinointialueen valtalehden, ykköslehden,
liiketaloudellinen asema on yleensä
toiveikkaampi kuin samalla alueella
ns. kakkoslehtinä toimivien muiden
yleisuutislehtien, vaikkei se itse
kään lamajyrän alta pakoon pääse.
Ja niin tällainen tilanne asettaa ykköslehdelle ja sen toimitukselle vie
läkin suuremman vastuun kuin ns.
normaaliaika. Mitä enemmän talouspulmat puristavat muita lehtiä ja
rajaavat niiden sisältöä, sitä suu
rempi velvollisuus ykköslehdistöllä
on mahdollisimman laajaan moni
puolisuuteen ja moniarvoisuuteen,
mahdollisimman suureen tasapuoli
suuteen ja objektiivisuuteen, mah
dollisimman ammattitaitoiseen uu
tisvälitykseen ja mahdollisimman
kaikenkattavaan mielipiteistön tar
jontaan.
Sen ohella on silti syytä varautua
siihen, että samaan aikaan sano
malehtien yleinen huoli taloudelli
sesta tulevaisuudestaan kiihdyttää
myös lehdistökentän sisäistä kyräi
lyä. Ehkäpä olisi kohtuutontakin toi
voa, ettei talouslama lainkaan vah
vistaisi sitä sinänsä inhimillistä ka
teutta, mitä ajoittain huomaa tunnet
tavan ykköslehdistöä — ja ennen
kaikkea tietenkin sen suurinta ja
kauneinta — kohtaan.
Näkyvimmin se ilmenee yrityksenä
luoda sellainen poliittinen mielipi
deilmasto, jossa sanomalehden si
toutumattomuus mihinkään poliitti
seen puolueeseen nähtäisiin jonkin
laisena tuomittavana ilmiönä ja jos
sa sitoutumattoman sanomalehden
levikin kasvu ja lukijoiden suosio
luokiteltaisiin sellaiseksi epäillyttäväksi kehitykseksi, mikä pitäisi saa
da tavalla tai toisella estetyksi.
Viime vuosina ja aivan viime kuu
kausinakin tasavallan poliittisella
kentällä on laadittu sellaisia ajatus
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malleja ja operaatiosuunnitelmia,
joiden tähtäimenä ei niinkään ole
esim. kakkoslehdistön tai puoluelehdistön tai työväenlehdistön jne.
välitön tukeminen, vaan niiden kil
pailuedellytysten parantaminen si
ten, että sitoutumattomien sanoma
lehtien — ennen kaikkea suurim
pien sellaisten — toimintaa yrite
tään tahallaan hankaloittaa.
Tyydyn tässä vain yhteen ja tuo
reimpaan esimerkkiin: tyypillistä täl
laiselle tavoitteelle on mm. se äskei
nen ehdottelu, että lehtien kuljetus
ja jakelu pitäisi tehdä postilaitoksen
yksinoikeudeksi. Sen jälkeen viran
omaiset — eli käytännössä puo
lueet keskinäisin sopimuksin ja
omien lehdistöjärjestöjensä neuvo
jen mukaan — päättäisivät kuinka
monena päivänä viikossa, kuutenako vaiko vain viitenä, sanomalehtiä
yleensä jaetaan, mihin aikaan vuo
rokaudesta niitä missäkin jaetaan,
miten jakeluissa milloinkin jouste
taan tai ei jousteta, ja ennen kaik
kea tietenkin sen, että mitä jakelu
maksaa.
Ei ole vaikeata huomata, että näitä
suunnitelmia ei ole piirustettu niin
kään tiettyjen lehtien puolesta kuin
tiettyjä lehtiä vastaan; muita parem
paan palveluun älköön kellään olko
oikeutta. Näin primitiivistä viestintä
politiikkaa ei esimerkiksi muu Poh
jola tunne eikä edes tajua.
Tämänlaiset suunnitelmat ”parla
mentaarisesti valvotusta” sanoma
lehtien jakelumonopolista näyttävät
liittyvän osana siihen operaatioon,
joka jo ennestään on käynnistetty
puolueisiin sitoutumattomia sano
malehtiä vastaan: ilmeisesti jatku
vaan pitkän tähtäimen kamppai
luun, joka tuo oman kirpeän maus
teensa alussa ennustettuihin kym
meneen renessanssivuoteen, joihin
myös tekniikan ja talouden ongel
mat keskittyvät.
Miten sitoutumattoman sanomaleh
den ja sen toimituksen pitäisi sitten
vastata tällaiseen poliittiseen pai
nostukseen?
Siihen voi ja pitää vastata yhdellä
ainoalla tavalla: toimittamalla mah
dollisimman hyvää lehteä; sellaista
sanomalehteä, missä luotettavuus
yhtyy luettavuuteen ja tasapuoli
suus terävyyteen; sanomalehteä jo
ka journalistisella innostuksella ja
ammattitaidolla hyödyntää lukijoil
leen kaiken sen monipuolisuuden,
minkä mahdollistavat ykköslehden
asema ja resurssit, ja kaiken sen
moniarvoisuuden, mihin antaa mah
dollisuuden sitoutumattomuus puo
lueisiin.
Ei tässä sen monimutkaisempaa
sotasuunnitelmaa tarvita. Viestintäpoliittista taistelua olemassaolos
taan sanomalehti käy parhaiten ole
malla paras sanomalehti.
Ja siihen taas on jatkuvat mahdolli
suudet kunhan edessäolevat etsikkovuodet käytetään ennakkoluulot
tomaan sekä toimitustekniseen että

toimitussisältöiseen
siirtymään
1960-luvun lehdestä — jota yhä
monin
tavoin
toimitamme
—
1980-luvun sanomalehteen.
Jätetään tämä vuosikymmen väliin,
ettei kehitys mene kovin pieniksi py
käliksi.
□

Graafisen teollisuuden tulevaisuus
Varatoimitusjohtaja

Jaakko Rauramo
Sanoma Osakeyhtiö

Tässä artikkelissa olen pyrkinyt
esittämään henkilökohtaisen näkö
kannan graafisesta teollisuudesta ja
sen tulevaisuudesta. Käsitteellä
”graafinen teollisuus” olen tässä
tarkoittanut painamista; kustannus
toimintaa on käsitelty ainoastaan si
käli kuin se painamiseen liittyy. Tu
levaisuus-käsitettä ei ole sidottu
suoranaisiin vuosiin, mutta olen
pohtinut teollisuutemme tulevai
suutta lähinnä 80-luvun tarpeita
varten. Tässä esityksessä on myös
painotettu muita voimakkaimmin nii
tä alueita, joille Sanomapaino on
erikoistunut, ts. korkealuokkaisten
4-väritöiden painamista, mikä joh
tuu siitä, että paras asiantuntemuk
semme on tällä alueella.
Raja paperinjalostuksen ja graafi
sen teollisuuden välille on pyritty ve
tämään reproduktion perusteella si
ten, että ainutkertainen ja uusiutuva
reproduktio liittyy graafisen teolli
suuden tuotteisiin.
Aloitan varsinaisen aiheenkäsittelyn
tarkastelemalla teollisuutemme ny
kytilaa. Tämän jälkeen pyrin selvit
tämään
graafisen
teollisuuden
markkinoita, ts. kysynnän kehitystä.

Koska tarjontapuolen määrällinen
käsittely on tilastojen puutteen
vuoksi verrattain hankalaa ja asia
on myöskin jonkinverran arkaluon
toinen, rajoitun tarkastelemaan tar
jontaa teknologian funktiona. Sitten
siirryn käsittelemään henkilöstöky
symyksiä ja ennen loppuyhteenve
toa tarkastelen lyhyesti nykyisin niin
populääriä muiden viestintävälinei
den aiheuttamaa muuttuvaa kilpai
lutilannetta.

Graafinen teollisuus
tänään
Katsellessamme graafista alaa tällä
hetkellä voimme todeta, että alam
me on hyvin pienyritysvaltainen.
Graafisella alalla työskentelee noin
29.000 henkilöä yhteensä 1400 toi
mipaikassa. Näistä toimipaikoista
alle 5 henkilöä käsittäviä toimipaik
koja on 800 eli selvästi yli puolet.
Alan 10 suurimman yrityksen osuus
alan
kokonaisliikevaihdosta
on
38 % ja osuus on ollut viime vuosina
lievästi pienenevä; keskittymistä ei
siten ole tapahtunut, pikemminkin
päinvastoin.

TAULUKKO 1
Eri tuoteryhmien myyntiarvon kehitys

Kirjat
Sanomalehdet
Aikakauslehdet
Mainospainotuotteet
Lomakkeet
Etiketit
Pakkaukset

1970
196
427
254
81
105
9
208

1971
253
517
256
84
106
17
210

1972
296
594
322
101
119
19
279

1973
392
731
405
119
145
26
393

Tarkasteltaessa eri tuoteryhmien
myyntiarvon kehitystä vuosien 1970
— 73 aikana voidaan todeta, että
kasvuvauhti on ollut nopeinta etiket
tien, kirjojen ja pakkausten kohdal
la, kun taas aikakauslehdet, mai
nospainotuotteet ja lomakkeet ovat
kasvaneet myyntiarvoltaan huomat
tavasti hitaammin sanomalehtien
asettuessa näiden ryhmien väliin.
Numeeriset arvot tästä kehityksestä
on esitetty taulukossa 1. Voidaan
arvioida, että tuotannon bruttoarvo
vuonna 1975 oli noin 3 miljardia
markkaa. Tästä varsinaisen paina
misen osuus oli puolet ja se jakautui
siten, että sanomalehtipainatuksen
osuus koko painamisesta oli 36 %,
muun kohopainatuksen noin 1 2 % ,
laakapainatuksen 38 % ja syväpainatuksen 12 %.
Graafisen teollisuuden taloudellista
tilaa kuvannee parhaiten se lehtiuu
tisten määrä, joka graafista teolli
suutta nimenomaan vuoden 1975
toisella puoliskolla käsitteli. Näistä
uutisista voitiin lukea lehtikuolemista, fuusioista ja taloudellisista vai
keuksista. Vain poikkeuksellisen
huono taloudellinen kehitys voi joh
taa näin voimakkaaseen julkisuu
teen. Niinpä viime vuosien graafi
sen teollisuuden yhteenlaskettu tu
los onkin ollut negatiivinen. Lisäksi
alan velkaantumisaste on tällä het
kellä maan teollisuuden korkeimpia.
Tässä suhteessa kehitys on ollut
erityisen epäsuotuisa, sillä 1960-luvun alkupuolella graafinen teolli
suus kuului parhaiten kannattaviin.
Jos etsimme vertailukohtia kehityk
selle maamme rajojen ulkopuolelta,
tarjoaa Yhdysvaltojen tilannetta ku
vaava taulukko 2 mielenkiintoisen
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lähtökohdan. Siinä on tutkittu ja tar
kasteltu kehitystä vuosina 1967—
75 Yhdysvaltojen graafisen teolli
suuden eri tuoteryhmissä ja lisäksi
siinä on tutkittu kilpailevien kommu
nikaatiovälineiden kehitystä ja muu
tamia muita mielenkiintoisia kulu
tus- ja taloudellisia indikaattoreita.
Tutkittaessa kasvua 5-vuotisperiodilta 1970— 75 voidaan todeta, että
erittäin nopeasti on kasvanut valo
kuvaustarvikkeiden kysyntä, tieto
koneitten ja laskimien kysyntä, elo
kuvateollisuus sekä erityisesti kaa
pelitelevisio. Sen sijaan huomatta
vasti bruttokansantuotetta hitaam
min on kasvanut aikakauslehdistö,
siviilipainaminen sekä radiolähetystoiminta ja kuluttajaelektroniikan ky
syntä.

Graafisen
teollisuuden
markkinat
Tarkasteltaessa graafista teollisuut
ta yleensä voidaan todeta, että teol
lisuutemme kehitys on noudattanut
bruttokansantuotteen kehitystä vii
veen ollessa noin 6— 12 kuukautta.
Kehitys eri tuotteiden kohdalla on
kuitenkin riippuvainen kysynnän ke
hittymisestä, ts. siitä, mitä ihmiset
haluavat lukea ja kuluttaa. Kysyn
tään vaikuttaa myös tarjottujen tuot
teiden hinta, joka graafisessa teolli
suudessa
unohdetaan helposti,
koska hintajoustossa on aina mel
koinen aikaviive. Viimeaikoina hin
taan on voimakkaasti vaikuttanut
julkisen vallan tariffi- ja säännöstelypolitiikka, mutta on myöskin muis
tettava, että teollisuutemme raakaaineiden kustannuskehitys ja palk
kakustannusten kehitys määrää
merkittävällä tavalla tuotteittemme
kustannukset ja myöskin niiden tu
levaisuuden kysynnän volyymin.
S a n o m a le h tie n
p a in a m in e n
Sanomalehtien painaminen on ny
kyisin miltei 10O-prosenttisesti riip

puvainen sanomalehtien kustanta
misesta, ts. kustantaja painaa sano
malehtensä omassa painossaan.
Sanomalehtien painamisessa ni
menomaan painokoneinvestoinnit
ovat erittäin suuria ja parast’aikaa
Suomi on siirtymässä painatusteknologisesti maailman johtavien mai
den joukkoon. Tämä johtuu osittain
siitä, että aikaisemmin Suomessa
on käytetty vanhentunutta ja kulu
nutta, osin käytettynä ostettua ko
nekantaa. Tämä merkitsee myös si
tä, että pääomakustannusten osuus
kokonaiskustannuksista tulee mer
kittävästi kasvamaan ja tämän kus
tannuspaineen samoin kuin kehitty
vän teknologian myötä tapahtuu eh
kä sanomalehtien painamisessa
merkittävimmät muutokset. Nämä
muutokset tulevat käsittääkseni ole
maan ensinnäkin yhteispainatusta,
ts. samassa painossa painetaan
useita sanomalehtiä. Toinen kehi
tystrendi tulee olemaan "down gra
ding”, ts. aikaisemmin syvä- tai off
setpainossa painetut tuotteet siirty
vät käyttämään halvempaa paperia
ja painaminen suoritetaan sanomalehtirotaatioilla. On myös todennä
köistä, että syntyy uutta painamista
erilaisten sanomalehtien toimituk
sellisten ja mainonnallisten liitteiden
muodossa. Tästä syystä uskon, että
sanomalehtien painaminen kehittyy
kokonaisuutena hieman myöntei
semmin kuin sanomalehtikustantaminen yleensä.
A ik a k a u s le h d e t
Aikakauslehtien kohdalla vallitsee
Suomessa nykyisin yksimielinen
pessimismi. Uskotaan siihen, että
aikakauslehtien
kokonaisvolyymi
tulee pienenemään ja tämä näkyy
myöskin hyvin taulukosta 3, jossa
on tarkasteltu levikki kertaa ilmestymiskerrat-indikaattoria yleislehtien,
erikoislehtien,
asiakaslehtien ja
muiden yleislehtien kohdalla. En
nusteet ovat myöskin hyvin yksimie
lisiä siitä, että aikakauslehtien
osuus mediamainonnan kokonais
menoista tulee pienenemään tämän

TAULUKKO 3
Vuodessa julkaistavien numerokappaleiden ennuste
(= levikki x ilmestyneet numerot)
Numerokappaleita yhteensä
(milj. kpl)

Yleislehdet
Erikoislehdet
Asiakaslehdet
Muut lehdet

1980 1985
71
69
35
48
70
80
51
60

päivän 16% :sta vuoden 1985
14 %:iin. Erityisesti vaikeudet tule
vat kohtaamaan ns. yleislehtiä, kun
taas aivan yhtä yleisesti ennuste
taan, että erikoislehdet tulevat me
nestymään huomattavasti parem
min. Myös asiakaslehtien ja muiden
yleislehtien kohdalla oletetaan ta
pahtuvan kohtalaista kasvua. Pai
namisen kannalta tämä kehitys
suunta merkitsee uutta tilannetta,
koska nimenomaan suuret yleisleh
det ovat tarjonneet ja tarjoavat pai
nolle tasaisen runkotyökuorman ja
edustavat monien painojen tuotan
nosta ja laskutuksesta merkittävää
osaa. Volyymin pieneneminen mer
kitsee teknologista sopeutumista ja
myöskin huomattavaa kilpailun ki
ristymistä tällä sektorilla.
Edellä kuvattuja kehityssuuntia ovat
vahvistaneet viime aikoina tapahtu
neet lehtikuolemat aikakauslehtisektorilla samoin kuin fuusiot ja toi
mialarationalisointi yleensä aika
kauslehdistön piirissä. Erikoislehtienkin kohdalla tulevaisuutta var
jostavat ne kustannukset ja riski,
jotka sisältyvät uuden lehden aloit
tamiseen ja lanseeraamiseen. Toi
saalta on myös huomattava, että ai
kakauslehdistö ja sen tila osoittavat
myöskin kustannusten vaikutusta
kysyntään.
K ir j a t
Painotöinä ajatellen kirjat eivät Suo
messa ole kovinkaan mielenkiintoi
sia, koska pääsääntöisesti kirjojen

TAULUKKO 2

1967
219.2
22.2
11.9
8.2
24.6
61.5
8.8
3.5
0.6
3.8
14.8
14.1
17.3
89.4
3058.1

1970
294.3
26.8
12.3
9.4
30.3
81.7
9.7
5.3
1.2
4.7
16.4
15.4
24.2
100.3
3763.8

1971
318.9
28.3
12.5
10.6
31.3
89.8
10.6
4.9
1.3
4.7
15.6
18.1
21.1
103.0
4063.5

1972
342.1
31.9
13.6
11.0
35.1
101.9
12.2
5.4
1.6
5.3
17.1
21.5
27.0
109.4
4460.6

Opetuspalvelut
Sanomalehdet
Aikakauslehdet
Kirjat
Kaupallinen painaminen
Puhelin- ja lennätinpalvelut
Televisio
Radio
Kaapeli-TV
Elokuvat
Kuluttajaelektroniikka
Valokuvaustarvikkeet
Tietokoneet, laskimet
Tutkimus ja kehitys
Bruttokansantuote
Kaikki luvut ovat miljardimarkkoja.
Lähteet: U.S. Commerce Department NSF, Battelle Memorial Institute.
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1973
379.0
34.2
14.9
12.1
38.4
114.5
13.4
5.8
1.9
5.8
19.8
24.8
32.7
117.2
4988.0

1974
416.0
36.0
15.5
13.3
40.9
127.7
14.6
6.2
2.3
7.3
17.1
27.0
39.6
123.5
5382.4

1975
458.4
37.3
16.1
14.5
44.1
140.7
15.8
6.7
2.6
8.4
15.0
29.2
44.5
132.3
5794.9

Kasvu-%
1970— 75
+ 56
+ 39
+ 31
+ 55
+ 46
+ 72
+ 63
+ 25
+ 123
+ 77
9
+ 89
+ 84
+ 48
+ 54

kustantajat myös itse painavat kus
tantamansa kirjat. Mustavalkoisia
kustantajaan sitoutumattomia kirjoja
on Suomessa painotöinä ehkä noin
miljoona kappaletta vuodessa ja
4-värisiä kirjoja voidaan arvioida
olevan suurin piirtein saman verran.
Lisäksi painaminen yleensä ajoittuu
sesonkiajankohtiin, yleensä syk
syyn, jolloin kirjat pyritään saamaan
valmiiksi joulumarkkinoita varten,
jotka edelleenkin muodostavat erit
täin merkittävän tekijän kirjojen
myynnissä. Kirjojen kohdalla on en
nustettu, että kasvua 80-luvulle
mentäessä tulee tapahtumaan ni
menomaan oppikirjojen ja tietokirjo
jen kohdalla, kun taas kaunokirjalli
suuden kasvu jää hyvinkin pieneksi.
On myös todennäköistä, että las
tenkirjojen kysyntä tulee edelleen
volyymimielessäkin jonkin verran
kasvamaan.
Erittäin merkittävää osaa Suomes
sa tulee näyttelemään oppikirjojen
kustantamisen, painamisen ja jake
lun tulevat muodot. On varmaa, että
ratkaisut oppikirjojen kustantami
sen, painamisen ja jakelun suhteen
tulevat vaikuttamaan kirjoihin painotöinä ja ratkaisut tulevat myöskin
heijastumaan suomalaisiin kirjojen
kustantajiin. Toinen tekijä, joka tu
lee vaikuttamaan kirjojen myyntiin,
on jakelukanavien kohdalla tapah
tuneet ja tapahtuvat muutokset.
Tärkeimmät näistä ovat kioskimyynti, suoramyynti ja kirjakerhot. Kirjo
jen kohdalla onkin selvästi nähtävis
sä jakelufunktion tärkeä merkitys
graafisen teollisuuden tuotteille ja
niiden myynnille.

muuhunkin markkinointiin ja ne ovat
selvästi erotettu ja painajalle mie
lenkiintoinen alue. Myyntiluetteloiden vuotuinen kasvu on kuitenkin
ollut verrattain vaatimatonta, noin
viiden prosentin vuosiluokkaa, kun
taas suoramyynnin kasvu on ollut
kaksikymmentä prosenttia vuodes
sa. Suoramyynnin ja myyntiluetteloiden etuna on se, että sekä mainontatoimenpiteet että myyntitoimenpiteet voidaan erittäin tarkasti
kohdistaa ja myöskin tulokset ovat
hyvin mitattavissa.
Mainospainotuotteet ovat ensim
mäinen painajan kannalta todella
mielenkiintoinen alue, koska täällä
ei vallitse sellainen kustantaja— pai
naja-suhde, kuin on laita sanoma
lehtien, aikakauslehtien ja kirjojen
kohdalla.
M u u t p a in o ty ö t
Kuten jo artikkelini alussa totesin,
rajanveto graafisen teollisuuden ja
paperinjalostuksen välillä on tässä
määritelty reproduktion perusteella.
Tästä seuraa, että pakkaukset ja
etiketit kuuluvat paperinjalostuk
seen ja jatkolomakkeiden, ainakin
yksiväristen, kohdalla olen taipuvai
nen tekemään samanlaisen jaon.

Mainospainotuotteet muodostavat
hyvin hajanaisen tuoteryhmän, jon
ka myynnin arvo vuonna 1975 oli
noin 130 miljoonaa markkaa. Mainospainotuotteiden kohdalla usko
taan kysynnän jatkuvasti kasvavan
hieman teollisuuden keskimääräistä
kasvua nopeamminkin. Tämä kasvu
on kuitenkin voimakkaasti riippuvai
nen julkisen vallan toimenpiteistä ja
toisaalta verotuksellisista toimenpi
teistä, kuten mainosverosta ja erilai
sista mainontaa säätelevistä laeista
ja asetuksista.

Uutena alueena graafiselle teolli
suudelle voitaneen pitää tietorekis
teri- tai tietopankkiperustaisia tuot
teita. Traditionaalisia tuotteita, jotka
ovat hyötyneet tällaisesta tietorekis
teristä, ovat mm. puhelinluettelot ja
erilaiset aiemmin julkaistut haku
teokset, joissa tietokonepohjaiset
tuoterekisterit ovat ainoastaan vai
kuttaneet kustannuksia alentavasti
ja palvelua parantavasti. Kuitenkin
tällaiset tietorekisterit mahdollista
vat ja tulevat tulevaisuudessa mah
dollistamaan yhä suuremman jou
kon erilaisia tuotteita, jotka pohjau
tuvat tällaisiin tietorekistereihin. Esi
merkkinä voidaan ottaa yritys, joka
myy suurta, erilaista tuotevalikoi
maa. Jos nämä artikkelit ovat tietokonerekisterissä, kuten ne tänä päi
vänä useimmiten ovat, voidaan tä
män rekisterin perusteella yksinker
taisesti laatia myyntiluetteloita, hin
nastoja, varastoluetteloita jne. ha
luttaessa aina painettuun muotoon
saakka.

Omat mielenkiintoiset alaryhmänsä
mainospainotuotteissa muodosta
vat myyntiluettelot ja toisaalta erilai
set
suoramyyntimateriaalit.
Jos
postimaksujen kehitys pysyy tule
vaisuudessa
kohtuullisena eikä
mainonnalle aseteta kovin paljon
nykyisestä poikkeavia sääntöjä ja
määräyksiä on todennäköistä, että
suoramyynti tulee kasvamaan vielä
nykyisestäänkin
melko voimak
kaasti. Suomi on suoramyynnin
osalta selvästi alikehittynyt maa
verrattuna sekä Ruotsiin, Tanskaan
että myöskin Keski-Euroopan mai
hin. Myyntiluettelot voivat sinänsä
olla suoramyynnin käyttämiä väli
neitä, mutta niitä voidaan käyttää

Lopuksi käsittelen painotuoteryhmää, joka on liikevaihdoltaan aika
suuri, mutta jonka valmistus on
kaikkein hajautuneinta. Nämä tuot
teet ovat nk. pienpainotuotteita. Täl
laisia ovat erilaiset lomakkeet, kirjelomakkeet, kirjekuoret, käyntikortit,
pienet tervehdykset, pienet mainosesitteet jne. Näitten kohdalla kehitys
on kulkemassa konttorikonekehityksen myötä selvästi siihen suuntaan,
että nämä tehdään joko konttorirutiinin aivan normaalina osana tai sit
ten ns. omatarvepainoissa. Tämän
sektorin kysynnän kehityksestä ei
ole koskaan tehty juuri minkäänlai
sia tutkimuksia, mutta voitaneen
päätellä, että kaupunkilaistuminen,

M a in o s p a in o tu o tte e t

koulutustason kohoaminen sekä
toimihenkilöiden suhteellisen osuu
den lisääntyminen lisää tämäntyyp
pisten tuotteiden kysyntää.

V ie n t i
Vuonna 1975 vietiin Suomesta
graafisen teollisuuden tuotteita 92
miljoonan markan arvosta. Samana
vuonna tuonti oli vastaavasti arvol
taan 115 miljoonaa markkaa. Tär
keimmät vientimaat olivat Ruotsi ja
Neuvostoliitto. Tämä onkin luonte
vaa ja hyvin tavoiteltavaakin. Graa
finen teollisuus on palveluteollisuut
ta, kun se toimii painokapasiteetin
myyjänä. Tällöin palvelua harjoitet
taessa kommunikaatio-ongelmat ja
kustannukset kasvavat yleensä hy
vin nopeasti etäisyyden kasvaessa
ja tästä syystä graafinen teollisuus
on tyypillistä lähimarkkinateollisuutta. Näin ollen on tavoiteltavaa että
päämarkkina-alueemme nyt ja tule
vaisuudessa ovat
nimenomaan
naapurimme Neuvostoliitto ja Ruot
si. Graafisen teollisuuden vientiä voi
harjoittaa luonnollisesti kauemmak
sikin, mutta tällöin on miltei poik
keuksetta kysymys marginaalikapasiteetin myynnistä. Vaikka me itse
emme haluaisikaan tehdä näin, tä
mä on yleinen käytäntö ja kansain
välisillä markkinoilla joudutaan nou
dattamaan vallitsevia normaalisti
erittäin alhaisia markkinahintoja.
Tämän näkökohdan ymmärtäminen
ja hyväksyminen on tärkeää, koska
marginaalista kauppaa voi tehdä
marginaalikapasiteetilla, mutta täl
laista myyntiä varten on käytännölli
sesti katsoen mahdotonta investoi
da kannattavasti. Tämä pitää erityi
sesti paikkansa Suomen ja Ruotsin
kaltaisissa maissa, joissa 3-vuorotyö graafisessa teollisuudessa on
työehtosopimusteitse estetty.
Jos sitten tarkastelleen, mitä mah
dollisuuksia graafisella teollisuudel
la on harjoittaa muuta kuin marginaalikauppaa lähimarkkinoiden ul
kopuolelle, ovat mielestäni seuraavat vaihtoehdot käyttökelpoisia: En
simmäinen ja selvä mahdollisuus on
palvelujen sijasta myydä tuotteita, ja
tätähän
nimenomaan
tapahtuu
Suomen kohdalla tuonnin ollessa
kysymyksessä. Tänne ei niinkään
myydä painopalveluja, vaan tänne
myydään kirjoja, lehtiä ja aikakaus
lehtiä. Ts. jos Suomessa pystytään
kehittämään sellaisia kustannustuotteita, joilla on menestystä kan
sainvälisillä markkinoilla, voidaan
tällaiset tuotteet sekä luoda että val
mistaa Suomessa. Toisen selvän
tuotetyyppisen ryhmän muodosta
vat tavallaan pakkaukset, joissa
reproduktiotyön, ts. kommunikaatio
ta vaativan osan, osuus on pieni.
Tällaisia tuotteita ovat myös erilai
set jatkolomakkeet. Edelleen tähän
ryhmään kuuluvat nk. kirjakauppatuotteet, joina voidaan pitää kääre
papereita, tervehdyskortteja, kirjepapereita jne. Tällaisten kohdalla on
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mahdollista päästä kannattavaan ja
täyskatteelliseen
vientiin
myös
kauempana kuin Suomen lähimarkkinoilla.
Toinen periaatteellinen painotuot
teiden vientimahdollisuus on sellai
nen painotuotteiden vienti, jossa on
kysymys suuresta tai suurista tois
tuvista töistä, kuten kuukausittain il
mestyvistä lehdistä, postimyyntiluetteloista jne., joissa voidaan teh
dä pitkäaikaiset sopimukset. Sopi
mus saattaa perustua bilateraali
seen kauppasuhteeseen yleensä tai
se saattaa perustua materiaalipohjalle, ts. paperiin.
Myös tiettyjen töiden sesonkiluonteisuus
tarjoaa
mahdollisuudet
myyntiin etäisempiinkin maihin. Täl
laisia tuotteita ovat tyypillisesti pos
timyyntiluettelot ja matkailuesitteet,
jotka ilmestyvät kansallisesti ja kan
sainvälisesti samaan aikaan ja joita
ei liikesalaisuussyistä haluta painat
taa ainakaan kansallisesti samassa
painossa.
Kolmantena periaatteellisena mah
dollisuutena graafisen teollisuuden
kansainvälistymiseen näen liikeyri
tysten perustamisen ulkomaille. T ä 
män perustamisen edellytyksenä
täytyy olla pitkälle kehittynyt koti
mainen know-how liikkeenjohdon,
tuotannon ohjauksen sekä teknolo
gian hallitsemisen alueella.

Teknologia
Kuten alussa mainittiin eivät nykyi
set tilastot tarjoa riittävästi tietoa tar
jonnan kehityksen analysoimiseksi.
Nykyisestä konekannasta on jonkin
verran olemassa perustietoa, mutta
määrällistä kehitystä on melko vai
kea ennustaa. Sen sijaan on hel
pompi ennustaa, mitä tapahtuu tek
nologisesti ja tämä auttaa ymmärtä
mään myöskin tarjonnan rakenteen
muuttumista.
Ennen varsinaista analyysiä on syy
tä tarkastella muutamia periaatteel
lisia kysymyksiä.
Tällä hetkellä Suomessa investoi
daan kaikkein voimakkaimmin sa
nomalehden painatukseen, ja muu
taman vuoden sisällä sanomalehtipainatus on Suomessa hyvin pitkäl
le offseistettu, jopa siten, että tulem
me olemaan tässä suhteessa johta
via maita maailmassa. Toinen suuri
investointikohde tulee olemaan re
produktio koko laajuudeltaan; kuvan
ja tekstin reproduktio tulee koke
maan merkittävän mullistuksen.
Toisaalta on myös otettava huo
mioon pääoman kehitykselle aset
tama rajoitus. Vaikka teknologia
muuttuisikin nopeasti, eivät käytän
nön tuotantoprosesseissa muutok
set lähestulkoonkaan seuraa tätä
nopeutta, koska alan mahdollisuu
det investointien tekemiseen ovat
rajalliset, ja jos nämä investointimahdollisuudet on käytetty loppuun,
ei teknologian muutos yksinään riitä
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syyksi investoinneille. Hyvänä esi
merkkinä tästä voidaan pitää esim.
valoladontaa, jonka ensimmäiset
käytännön
sovellutukset
tulivat
markkinoille 60-luvun alussa. Nyt
70-luvun puolivälissä voidaan tode
ta, että valtaosa tekstistä ladotaan
Suomessa tänä päivänä valoladontana, mutta tästä huolimatta on kui
tenkin vieläkin jäljellä merkittävä
kuumaladontakapasiteetti.
Johdannon lopuksi haluaisin vielä
todeta, että mielestäni mullistavin
teknologian ja automaation muka
naan tuoma muutos tulee olemaan
se, että sarjojen pituudet tulevat yhä
suuremmassa määrin menettä
mään merkityksensä yksikkökus
tannusten kohdalla.

K u v a n j a t e k s t in
r e p r o d u k t io
Merkittävin tapahtuma tekstin- ja
kuvanvalmistuksessa on luovan
työn välitön kytkeytyminen itse val
mistusprosessiin. Tämä kytkeytymi
nen on erittäin poikkeuksellista, aja
teltakoon mitä muuta teollista val
mistusprosessia tahansa. Tämän
kytkennän on mahdollistanut tieto
kone- ja näyttöpäätetekniikka, jotka
ovat peruselementtejä uudenlaises
sa kuvan ja tekstin reproduktiossa.
80-luvun kuvan- ja tekstinvalmistuskonsepti on lyhyesti seuraavan
lainen: Kuvamateriaali syötetään
tietokoneeseen skannerilla, kun
taas tekstimateriaalin sisäänsyötössä käytetään hyväksi näppäinpöydillä varustettuja näyttöpäätteitä.
Kuva- ja tekstiaineiston korjaami
nen ja muokkaaminen tapahtuu
näyttöpäätteiden avulla. Kuva- ja
tekstiaineiston lay-out’in mukainen
yhteensovittaminen ja asemointi ta
pahtuvat suurten 4-väristen näyttö
päätteiden avulla. Kun tämä on teh
ty, saatu tulos valotetaan suoraan
painoelementille, jolloin kaikki filmivälivaiheet jäävät pois.
Toisena merkittävänä tekijänä tässä
kehityksessä on se, että ainakin jos
sain määrin riippuvuus etäisyyksistä
vähenee sekä sisäänsyötön että tu
lostuksen osalta. Jos tarkastellaan
näitä tapahtumia aika-akselilla, niin
tekstin osalta edellä kuvattu on tä
män vuosikymmenen lopun tapah
tuma,
musta-valkokuvan osalta
vuosikymmenten vaihteen kohdalle
ajoittuva ja 4-värikuvan osalta
80-luvun puolivälin tapahtuma. Painopellille tai painoelementille tulos
tus sijoittuu suurin piirtein samaan
ajankohtaan kuin mustavalkokuvan
käsittelykin. Näillä ajankohdilla en
tarkoita prototyyppien markkinoille
tuloa, vaan merkittävää teollisessa
mittakaavassa suoritettua käyttöön
ottoa.
Eri painoprosessien kilpailukyvyn
määrää ja tulee määräämään hyvin
pitkälle painoelementin valmistus, ja
tässä suhteessa ei ole nähtävissä
mitään sellaista teknologista kehi

tystä, joka tulisi vaikuttamaan painoelementtien valmistuksen hinta
suhteita muuttavasti. Tämä tulee
merkitsemään sitä, että laakapainatus tulee vahvistamaan valta-asemiaan ja kohopainatus tulee käy
tännöllisesti katsoen katoamaan
80-luvulle mentäessä. Sen sijaan
syväpaino säilyttänee suurinpiirtein
nykyiset asemansa; tosin tässä yh
teydessä on todettava, että erilaiset
teknologiset innovaatiot saattavat
muuttaa tätä ennustetta, joskin ai
nakin tällä vuosikymmenellä pidän
sitä erittäin epätodennäköisenä.
Painoelementin valmistukseen liit
tyy myös vedostus, ja tässäkin suh
teessa laakapainatus on selvästi
muita menetelmiä edullisemmassa
asemassa eikä tässäkään suhtees
sa ole nähtävissä näitä suhteita
muuttavaa teknologista kehitystä.
Kun edellä puhuin muuttumatto
muudesta tarkoitin painomenetel
mien suhteellista asemaa, ts. tekno
logia tulee vaikuttamaan osin mullistavastikin painoelementin valmis
tukseen, mutta ei käsitykseni mu
kaan tule muuttamaan painomene
telmien suhteellista asemaa. Esi
merkkinä mainittakoon, että laser
sädettä tai elektronisädettä on pi
detty ratkaisuna syväpainosylinterin
sekä laadullisiin että taloudellisiin
valmistusongelmiin, mutta teollises
sa mittakaavassa ei syväpainosylin
terin valmistuksessa näitä kumpaa
kaan käytetä, kun sensijaan nimen
omaan lasersäde on jo tänä päivä
nä teollisessa tuotannossa offsetlevyn valmistusprosessissa.

P a in a m in e n
Painamisen osalta kaksi merkittä
vintä kehityspiirrettä tulevaisuudes
sa tulevat olemaan arkkipainannan
osuuden nopea väheneminen ja toi
saalta painamisen ja jälkikäsittelyn
yhdistyminen yhdeksi prosessiksi.
Jos tarkastellaan arkkipainamista ja
erityisesti offsetarkkikoneita voi
daan todeta, että ne ovat jo hyvin lä
hellä tehokkuuden ylärajaa. Arkkikokoa ei voi eikä kannata enää
olennaisesti suurentaa nykyisestä
maksimista eli 3 m2:stä. Samoin on
laita nopeuden lisäämisen suhteen
ainakin suurilla arkkikokoalueilla.
Arkkikoneitten tehokkuutta voidaan
parantaa automaatiolla, lisäämällä
alistuspäähän arkituslaite ja järjes
tämällä värien kuivatus nykyistä
huomattavasti paremmin. Värien
kuivauksen suhteen näyttää toden
näköisimmältä ratkaisulta joko UVkuivaus tai sitten joku säteilykuivausmekanismi, kuten IR- tai mikroultraäänikuivaus. Kaikkien näiden
kohdalla ovat kuitenkin kalliit käyttö
kustannukset olleet tähän asti es
teenä käytön leviämiselle. Arkkikoneiden painatustyönä tulevat muita
pitempään säilymään paksujen pa
pereiden tai kartonkien painaminen,
missä arkkeina käsittely tarjoaa momia kiistattomia etujaan.

Arkkikoneet tulee korvaamaan pie
net kevytrakenteiset rullaoffsetkoneet, jotka on varustettu joko konventionaalilla taittolaitteella tai sitten
arkituslaitteella. Näihin koneisiin
voidaan myös yhdistää erittäin mo
nipuolisia jälkikäsittelylaitteita, jol
loin rullalta painettaessa saadaan
aikaan erilaisia lopullisia painotuot
teita.
Rullalaakapainannassa
yleisenä
kehitystrendinä tulee olemaan auto
maatio ja mekanisaatio. Näitten
kohteena tulee olemaan kumin pe
su, värikaukaloiden täyttö, arkkien
luovutus, veden ja värin syöttö, koh
distuksen ja tummuuden säätö sekä
erilaisten
esiasetusjärjestelmien
käyttö kuntoonlaitossa. Sen lisäksi,
että tuottavuuden kasvu ja raaka-ai
neiden tehokkaampi käyttö tulevat
vaatimaan tätä automaatiota ja mekanisaatiota on myös työsuojelu
merkittävä tekijä, joka johtaa tähän
samaan suuntaan. Tästä syystä on
melkein välttämätöntä, että koneet
tulevat kauko-ohjattaviksi, lähinnä
jotta melutaso voidaan pitää työsuojelumääräysten mukaisena, kun
koneitten ohjaus voidaan hoitaa
eristetyistä ohjaushuoneista.
Painon ja sitomon toimintojen yh
distymisessä ensimmäisenä vai
heena tulee olemaan luovutuspäässä sijaitsevat suuret kasetit, jotka
voidaan siirtää sitomoon ja joista
painetut arkit syötetään suoraan si
tomon kokoamiskoneisiin. Pinoami
nen tulee tapahtumaan täysin auto
maattisesti. Nämä ratkaisut ovat
käyttökelpoisia sekä offset- että syväpainatuksessa.
Rullaoffsetissa suurten koneiden tai
aikakauslehtikoneiden
työleveys
noussee 1,20— 1,40 m:iin ja konei
den nopeus tulee olemaan ehkä
noin 500 m minuutissa. Syväpainolla sylinterin leveys tulee olemaan
noin 2 m:n ja nopeus 600— 700 m:n
minuuttivauhdin tienoilla. Syväpainokoneen automaation kohdalla
faittolaitteen esiasetus tulee yleisty
mään samoin kuin värin lämpötilan,
viskositeetin ja tummuuden säädön
automaatio. Suurimmaksi syväpainon ongelmaksi muodostunee värin
liuotin. Ellei vesiperustaista paino
väriä pystytä kehittämään, tulevat il
mastointi- ja paloturvallisuuskustannukset huomattavan korkeiksi.
Veden käyttö liuottimena puoles
taan aiheuttaa suuren energian tar
peen ja haihdutuksen lisäksi entistä
suurempia kohdistusvaikeuksia.
On myös pidettävä todennäköisenä,
että tulevaisuudessa laakapainomenetelmä pystyy kaventamaan
eroa syväpainoon, mitä tulee mah
dollisuuksiin painaa huonolaatuisia
papereita ja mitä tulee paperin hukkamääriin näissä painoprosesseissa. Sen sijaan syväpainomenetelmällä päästäneen helpommin pai
no- ja sidontavaiheiden yhdistämi
seen, koska syväpainokoneella voi
daan ajaa kokonainen aikakauslehti
kerrallaan ja tämä voidaan edelleen

nitoa, varustaa osoitteilla, leikata,
lajitella ja pakata yhtenäisenä pro
sessina painamisen suorana jat
keena. Offsetpainoprosessin pie
nempi sivukapasiteetti rajoittaa tä
män mahdollisuuden käyttöä tule
vaisuudessa.
Sanomalehden painatuksessa offsetpainomenetelmä tulee olemaan
käytännöllisesti katsoen ainoa m e
netelmä 80-luvulla. Sanomalehden
painatuksessa on jo pitkään paino
ja jälkikäsittely ollut yhdistettynä ja
tämä mahdollisuus yhdessä offsetpainomenetelmän ja parantuneen
laadun kanssa tulee merkitsemään
lisääntyvää kilpailua perinteiselle
laakapainantaan ja syväpainantaan
perustuvalle siviilipainannalle.

J ä lk ik ä s it te ly j a
ja k e lu
Kuten aikaisemmin mainittiin, mer
kittävin kehitys painannan ja jälkikä
sittelyn osalta tulee olemaan näiden
työvaiheiden integroituminen yh
deksi prosessiksi. Tämä tulee mer
kitsemään erillisten taittokoneiden,
suorateräleikkauksen ja tasoituksen
huomattavaa vähenemistä rullaoffsetkoneiden yleistyessä. Sensijaan
arkkien kokoamis- jft sidontalaitteet
säilynevät periaatteessa nykyisen
laisina kuitenkin niin, että syöttö ta
pahtuu, kuten edellä mainittiin,
pääasiassa suurista kaseteista ja
laitteiden asetukset tehdään yksin
kertaisella ohjelmoinnilla. Kirjojen
sidonnassa liimasidonta tulee mel
kein kokonaan korvaamaan lankanidonnan, ja kirjojen valmistuksessa
Cameron-tyyppiset prosessit, joissa
painaminen tapahtuu rullalta ja jois
sa sidonta on painamisen integroi
tuneena osana, tulevat yleistymään
nopeasti tämän vuosikymmenen
loppupuolella ja ensi vuosikymme
nen alussa.
Osoitteenpainatus tulee tapahtu
maan, kuten edellä jo mainittiin, pai
namisen yhteydessä tai sidonnan
yhteydessä joko ink-jet-menetelmällä tai jollakin muulla tavalla, joka
ei vaadi fyysistä kontaktia. Paino
tuotteiden lajittelu ja nippujen pak
kaus ovat jo nykyisin automatisoitu
ja ja tämä automatisoituminen tulee
ulottumaan häkkien lastaukseen tai
lavalle lastaukseen. Pakkaukseen
ja jakeluun tullaan kiinnittämään
yhä enenevässä määrin huomiota
siten, että pakkaus pyritään kehittä
mään mahdollisimman hyvin tuot
teen kuljetusta ja lopullista käyttöä
silmällä pitäen, tuotteet pyritään säi
lyttämään mahdollisimman tarkoi
tuksenmukaisissa välivarastoissa ja
jakelutoimessa pyritään löytämään
uusia ratkaisuja ja myöskin uusia integraatiomalleja.

Henkilöstö
Graafinen teollisuus on ollut ja on
edelleenkin erittäin työvaltainen

teollisuus. Noin puolet graafisen
teollisuuden kustannuksista ovat
palkkauskustannuksia. Täm ä mer
kitsee sitä, että henkilöstöhallinto ja
henkilöstöpolitiikka ovat graafisen
teollisuuden yrityksissä kaikkein
keskeisimpiä ja kaikkein tärkeimpiä
asioita. Toisaalta tämä merkitsee
myös sitä, että graafisen teollisuu
den tulevaisuus on poikkeuksellisen
suuressa määrin henkilökunnan kä
sissä. Tällä tarkoitan sitä, että
työehtosopimuksilla ohjattu palkka
kustannusten, tuottavuuden ja mui
den ehtojen kehitys määräävät alan
yleistä kehitystä paljon suuremmas
sa määrin kuin keskimäärin muussa
teollisuudessa on laita.
Jos tarkastellaan yleisiä kehitys
suuntia 80-luvulle siirryttäessä, voi
daan melkoisella varmuudella tode
ta mm. seuraavaa: Alueita, joiden
tärkeys lisääntyy tai joita tähän asti
on selvästi laiminlyöty ovat markki
nointi, tietokoneet ja elektroniikka.
Näille alueille tarvitaan huomatta
vasti lisää ihmisiä ja nykyistä pa
remmin koulutettuja ihmisiä. Erityi
sesti tämä pitää paikkansa tietoko
neiden ja elektroniikan kohdalla.
Toisaalta on markkinoiden kehityk
sen ja teknologisen kehityksen va
lossa selvää, että graafisessa teolli
suudessa henkilömäärä pikemmin
kin tulee supistumaan kuin lisäänty
mään. Erityisen merkittävää tämä
kehityssuunta tulee olemaan teks
tin- ja kuvanvalmistuksen kohdalla.
Tämä merkitsee uuden henkilökun
nan palkkauksen ja uuden henkilö
kunnan koulutustarpeen huomatta
vaa vähenemistä lyhyellä tähtäyk
sellä. Toisaalta muuttuvat työtehtä
vät vaativat sekä uudelleenkoulu
tusta että uudelleen asennoitumis
ta.
Ennen kaikkea tämä merkitsee kui
tenkin sitä, että yritysten pitäisi laa
tia yhteistyössä henkilökuntansa
kanssa suunnitelmat, miten tekstinja kuvanvalmistajien, samoin kuin
muun henkilöstön, tarve kehittyy ja
miten kehitys voidaan sopeuttaa toi
saalta asiakkaiden tarpeiden mu
kaan, toisaalta henkilökunnan toivo
musten ja odotusten mukaan ja
myöskin, miten tämä kehitys voi
daan sopeuttaa yrityksen tarpeisiin
ja resursseihin.
Painamisen ja jälkikäsittelyn osalta
henkilökunnan tarve ja henkilökun
nan nykyinen määrä lienevät aina
kin ammattihenkilökunnan osalta
tasapainossa, joskin näilläkin alueil
la teknologinen kehitys tulee aiheut
tamaan sopeutumistarvetta. Kehi
tyssuuntina saattaisi olla ahtaiden,
osittain keinotekoistenkin ammattirajojen poistaminen ja toisaalta ko
neiden käytön ja niiden huollon yh
dentyminen siten, että sama henkilö
käyttää, hoitaa, valvoo ja osin huoltaakin koneet ja konelinjat.
Työnjohdon rooli voi olla ja sen tulisi
olla tärkeä ja keskeinen 80-luvulle
siirryttäessä, mutta se edellyttää
runsaasti uudelleenarviointeja ja
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runsaasti koulutusta. Tulevaisuu
den työnjohtajan rooli tulee muistut
tamaan valmentajan roolia siten, et
tä työnjohtajan tehtävänä on suun
nitella, kouluttaa, tukea, ohjata ja
opastaa. Tämä myös edellyttää, et
tä tulevaisuudessa työnjohtaja osaa
suunnitella, osaa kouluttaa ja osaa
myöskin opastaa ja tukea.
Lopuksi yhteenvetona ja toiveena
80-lukua varten olisi se, että sanan
henkilöstö tilalle löydettäisiin joku
parempi kuten esim. amerikkalai
nen ”human resources” eli inhimilli
set voimavarat.

Graafisen
teollisuuden kanssa
kilpailevat
viestintävälineet
Tämän vuosikymmenen lopulla ja
ensi vuosikymmenen
alussakin
graafisen teollisuuden pääkilpailijat
tulevat olemaan radio ja televisio.
Television rinnalle tulee 80-luvulla
myös kaapelitelevisio, jonka tulevai
suus on Suomessa hyvin pitkälle
riippuvainen sitä koskevasta lain
säädännöstä. Sen sijaan kuvalevyt,
kuvakasetit ja mikrofilmit eivät tule
merkittävästi vaikuttamaan graafi
sen teollisuuden kysyntään.
Avainkysymys tulevaisuutta tarkas
teltaessa on jakelu. Jos painotuot
teiden jakelukustannukset ja jake
lun palvelutaso pystytään pitämään
kilpailukykyisinä ovat kilpailumah
dollisuudet verrattain hyvät. Jos täs
sä tapahtuu nykyiseen verrattuna ti
lanteen olennaista huononemista
on radiolla ja televisiolla ja myös uu
silla viestintävälineillä erinomaiset
mahdollisuudet saada markkina
osuutta graafiselta teollisuudelta.
Kuitenkin on huomattava, että graa
fisen teollisuuden kilpailukyky on
ennen kaikkea riippuvainen graafi
sesta teollisuudesta itsestään. Jos
teollisuus pystyy kehittymään siten,
että se pystyy tuottamaan sellaisia
palveluja ja sellaisia tuotteita, joita
kuluttajat haluavat ja jotka kuluttajat
pystyvät hankkimaan me voimme
säilyttää markkinaosuutemme sekä
kuluttajien että ilmoittajien osalta.
Tässä suhteessa tulevaisuus on hy
vin pitkälle riippuvainen meistä it
sestämme, mutta tässä yhteydessä
on huomattava, että se ei ole riippu
vainen meidän omilla ehdoillamme,
vaan asiakkaittemme ehdoilla.

Lopuksi
Jos edellisestä halutaan tehdä yh
teenveto, niin voidaan todeta, että
80-luvulla graafisen teollisuuden
osuus kansantuotteesta tai kulutus
menoista tulee pysymään jotakuin
kin ennallaan. Graafisen teollisuu
den kustannuskehityksestä tulee
riippumaan, kuinka suuri volyymi
meidän teollisuudellamme tulee
olemaan. Teknologisesti ja henki
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löstöpoliittisesti suurimman muutok
sen kohteena tulee olemaan tekstinvalmistus ja kuvanvalmistus. Voi
daan pitää myös erittäin todennä
köisenä, että lähinnä aikakausleh
distön piirissä alkanut toimialarationointi tulee jatkumaan ja toisaalta
laajenemaan siten, että myös pai
nojen kesken tulee tapahtumaan
sekä erikoistumista että suoranaista
fusioitumista. Tämä tulee merkitse
mään sitä, että tulevaisuudessa tu
lee olemaan periaatteessa vain
suuria painoja ja sitten erittäin pie
niä painoja lähinnä yksityistä painopalvelun kuluttajaa varten. Sen si
jaan keskisuuret painot ainakin ny
kyisessä muodossaan tulevat hä
viämään, elleivät ne erikoistu ja tule
suuriksi painoiksi joillakin erityis
alueilla.
Lopuksi vielä toteaisin, että nykyise
nä etujen ajamisen aikana on kaikil
la graafisessa teollisuudessa työs
kentelevillä ainakin yksi yhteinen
etu ja se on tämän teollisuuden oma
etu. Jos me emme nyt aja, puolusta
ja huolehdi tämän alan eduista, on
meillä 80-luvulla paljon vähemmän
etuja puolustettavina.
□

Sopimukset ja luottamushenkilöt 31.12.1975

Graafisen Teollisuuden Työnantajaliiton ja Suomen Kirjatyöntekijäin
Liiton välinen työehtosopimus —
voimassa 3 1 .3 .1 9 7 6 asti.
Graafisen Teollisuuden Työnantajaliiton ja Suomen Sanomalehtimies
ten Liiton välinen työehtosopimus
— voimassa 3 1 .3 .1 9 7 7 asti.
Graafisen Teollisuuden Työnantajaliiton ja Suomen Teollisuustoimi
henkilöiden Liiton välinen työehto
sopimus — voimassa 3 1 .3 .1 9 7 6
asti.

Suomen Työnantajain Keskusliiton
ja Suomen Teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliiton välinen runkosopimus
—
voimassa
3 1 .1 .1 9 7 6 asti. Runkosopimukseen liittyvä Graafisen Teollisuuden
Työnantajaliiton sekä Suomen Faktoriliiton ja Teknisten liiton välinen
työehto- ja palkkasopimus — voi
massa 3 1 .3 .1 9 7 8 asti.
Graafisen Teollisuuden Työnantajaliiton ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton työehtosopimus — voi
massa 3 1 .3 .1 9 7 6 asti.

Graafisen Teollisuuden Työnantajaliiton ja Liiketyöntekijäin Liiton väli
nen työehtosopimus — voimassa
3 1 .3 .1 9 7 6 asti.
Majoitus- ja ravitsemusliikkeiden
työntekijöitä koskeva työehtosopi
mus — voimassa 3 1 .1 .1 9 7 6 asti.
Kiinteistöalan talonmiehen työtä ja
siivousta koskeva työehtosopimus
— voimassa 3 1 .1 .1 9 7 6 asti.

Luottamushenkilöt
Toimitukselliset työntekijät

Kirjatyöntekijät
Pääluottamusmies

Teuvo Hörkkö

Sanom alehtipaino
Varapääluottamusmies
Latomo
Stereotypia
Kuvalaatta
Rotaatio, päivävuoro
Rotaatio, yövuoro
Postitus, päivävuoro
Postitus, yövuoro
Kunnossapito

Lauri Korhonen
Lauri Korhonen
Heikki Hartikainen
Matti Siren
Voitto Salo
Unto Lauronen
Anni Torkkeli
Aune Karmaluoto
Pauli Vaahtera

Sanom apaino
Varapääluottamusmies

Mauri Auvinen

Hiomontie
Foto-lito
Latomo
Paino
Sitomo
Postitus
17 .3 .1 9 7 5
Foto-lito

Pääluottamusmies
Varapääluottamusmies
Helsingin Sanomat
Ilta-Sanomat
Aikakauslehdet

Leila Välkevirta
Janne Virkkunen
Janne Virkkunen
Risto Lindstedt
Marja-Leena Tuppurainen

Lehtikuva Oy
pääluottamusmies
varapääluottamusmies

Ritva Ekroos
Kristina Wegelius

1 .1 .1 9 7 6 alkaen
Varapääluottamusmies
Helsingin Sanomat

Marja Honkanen
Helena Ylänen

Lehtikuva Oy
varapääluottamusmies

Ari Ojala

Johannes Tarnanen
Tauno Holappa
Reijo Kolunkulma
Pekka Arjosaari
Elisabeth Leinonen
alkaen
Jorma Tuuli

1 .1 .1 9 7 6 alkaen
Paino
Postitus

Tapani Helin
Saima Helli

Strömbergintie
Latomo
Paino
Sitomo

Mauri Auvinen
Pertti Liinkangas
Martta Kaivola

1 .1 .1 9 7 6 alkaen
Sitomo
Lomakepaino

Seija Palonen
Mauri Auvinen

Vaiimontie
Kunnossapito

Erkki Nevalampi

T eollisuustoimihenkilöt
Pääluottamusmies
Varapääluottamusmies
Tilausliikenneosasto
Uudenmaankatu
Keskusta
Pitäjänmäki
Asiakaspavelukonttorit,
asioimistot, jakelukonttorit
Levikkiosasto, tilausedustajat

Irma Seppälä
Lauri Koski
Ritva Marjanen
Ritva Suokas
Sinikka Nyman
Irma Seppälä
Kirsti Vesterinen
Simo Nyroos

1 .1 .1 9 7 6 alkaen
Uudenmaankatu ja
Vuokko Pekkala
Eteläesplanadi
Kirja- ja aikakauslehtiryhmä Iris Lindman
Levikkiosasto, tilausedustajatTimo Vakkari
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Tekniset toimihenkilöt
Neuvotteleva yhdysmies
Aarni Pitkänen
Neuvottelevan yhdysmiehen
varamies
Veikko Koskinen
Sanom alehtipaino
yhdysmies
Aarni Pitkänen
Sanom apaino/Hiom ontie
yhdysmies
Runar Böhling
Sanom apaino/Ström bergintie
yhdysmies
Veikko Koskinen

Auto- ja kuljetusala
Pääluottamusmies
Päivävuoro
Yövuoro

Kullervo Ahola
Kullervo Ahola
Viljo Auer

1 .1 .1 9 7 6 alkaen
Pääluottam usm ies
Yövuoro

Urho Pekkinen
Urho Pekkinen

Jakajat
Helsingin sopimusalueella
Pääluottamusmies
Varapääluottam usm ies
Tikkurila
Kerava
Korso

Helvi Hohteri
Aino Ikonen
Kerttu Bordi
Salme Vehkalahti
Eira Salonen

Muualla maassa
Hyvinkää
Hämeenlinna
Imatra
Järvenpää
Lahti
Lappeenranta
Rauma
Riihimäki
Tampere

Hilda Ahvonen
Saara Aaltonen
Eeva Toikka
Anneli Tolmunen
Anni Vilen
Helvi Hyypiä
Kirsti Kanerva
Mirjam Kerminen
Inkeri Manninen

9 .3 .1 9 7 5 alkaen
Varapääluottamusmies

Silkka Piiroinen

1.1 .1 9 7 6 alkaen
Hämeenlinna
Riihimäki

Inga Heikintupa
Helvi Tikka
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Päätoimittajat

Aatos E rkko , toimitusjohtaja
V äinö J. N urmimaa , varatoimitusjohtaja,
sanomalehtiryhmän johtaja
T eo M ertanen , Helsingin Sanomain vastaava
päätoimittaja

Helsingin Sanom at
T eo M ertanen , vastaava
H eikki T ikkanen
Keijo Kylävaara

Jaakko H annuksela , suunnittelu- ja kehitys
ryhmän johtaja
M atti P eltonen , aikakauslehti- ja kirjaryhmän johtaja
J aakko Rauramo , Sanomapainon johtaja,
sanomalehtiryhmän tuotannonjohtaja
M artti T eräsalmi, hallinto- ja talousryhmien johtaja

Ilta-Sanom at:
M artti H uhtamäki
Me naiset: Kerttu S aarela
Aku Ankka: A lli P eltonen
Viikkosanom at: Jalmari T orikka 3 1 .1 2 .7 5 saakka
Kodin Kuvalehti: Maire V arhela
Suuri Käsityökerho: M aire V arhela

Sakari A lmi, Sanomalehtiryhmän markkinointijohtaja
M atti H uopaniemi, sanomalehtiryhmän levikkijohtaja
J uhana P erkki, kustannusjohtaja, johtokunnan sihteeri
M atti S alminen , sanomalehtiryhmän tekninen johtaja
A leksis Stenvall , Sanomapainon markkinointijohtaja
P ertti P uolakka, Sanomapainon suunnittelujohtaja
Kyösti N uotio , aikakauslehti- ja kirjaryhmä,
erikoistuotteet
Paul S trandén , apulaishallintojohtaja
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