Päivälehteä kustantamaan vuonna 1 8 8 9 perustetun, Helsingin Suomalainen
Sanomalehtiosakeyhtiön nimellä toimintansa aloittaneen Sanoma Osakeyhtiön toimialana on
yhtiöjärjestyksen mukaan sanoma- j a aikakauslehtien sekä muiden julkaisujen kustantaminen ja
muu tiedonvälitys, kirjapainotoiminnan sekä muun edelliseen liittyvän teollisen j a kaupallisen
toiminnan harjoittaminen.

Tietoja osakkeenomistajille
Y h tiö k o k o u s

Sanoma Osakeyhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään Sanomalassa, uudessa toimistotalossa, Martinkyläntie 9, keskiviikkona 25. päivänä huhtikuuta 1984 alkaen klo 10.00.
Osakkaan, joka aikoo käyttää äänivaltaansa, tulee yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti ilmoittautua
äänestyslipun saantia varten, joko puhelimitse 90-6094 319/Pirjo Laakso, tai henkilökohtaisesti yh
tiön kassaosastolla, Eteläesplanadi 20 A 6. kerros viimeistään 24. 4. 1984 klo 15.45 mennessä. Sa
malla on ilmoitettava mahdollisen avustajan mukaantulo. Mikäli osakkaan äänioikeutta käyttää siihen
valtuutettu asiamies tai lakimääräinen edustaja, on tämän nimi ilmoittautuessa mainittava.
Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat:
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä mainitut asiat.
O sin k o je n m a k s u

Hallitus tulee ehdottamaan yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 1983 maksetaan 5,40 mk osak
keelta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen, aloitetaan osinkojen maksu yhtiön kas
saosastolla, Eteläesplanadi 20 A 6. krs, huhtikuun 26. päivänä 1984.
O s a k k e e t ja n iid e n o ik e u d e t

Sanoma Osakeyhtiön osakepääoma, 14.201.520 mk, muodostuu 473.384 osakkeesta, kukin nimel
lisarvoltaan 30 mk.
Osakkeet jakautuvat seuraavasti:
K-sarjan osakkeet
236.692 kpl

7.100.760 mk

E-sarjan osakkeet
236.692 kpl

7.100.760 mk

Kantaosakkeen (sarja K) äänimäärä on kymmenen ja etuoikeutetun (sarja E) osakkeen äänimäärä yksi.
Etuoikeutetut osakkeet ovat oikeutettuja kahdeksan prosentin osinkoon ennen kantaosakkeita. Jos
osinkoa jaetaan yli kahdeksan prosenttia, saavat molemmat sarjat sitä yhtä paljon osaketta kohden.
O s a k e l u e t t e lo

Osakeluetteloa pidetään Sanoma Osakeyhtiön Talousryhmän kirjanpito-osastolla, Eteläesplanadi 20 A
6. krs., puhelin 90-6094 319. Samasta paikasta saa myös osakkeita koskevia muita tietoja.
O sak k een v e ro tu sa rv o

Osakkeen verotusarvo vuodelta 1983 on 155 mk.
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Sanoma-yhtymän
organisaatio
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Hallitus
Aatos Erkko, puheenjohtaja
Teo Mertanen, varapuheenjohtaja
Aarne Castrén
Pentti J. K. Kouri
Väinö J. Nurmimaa
Jaakko Rauramo
Patricia Seppälä

Sanoma-yhtymän
avainlukuja
1983

Muutos%

1039

1982

1981

+ 19,3

871

736

Liikevaihto

mmk

Palkat + sosiaalikulut
% Liikevaihdosta

mmk
%

450
43,3

+ 16,9

385
44,2

327
44,4

Käyttökate
% Liikevaihdosta

mmk
%

172
16,6

+ 36,5

126
14,5

117
15,9

Poistot EVL-maksimi

mmk

73

+ 55,3

47

40

Verot

mmk

17

17

19

Tulos ennen varausten
muutoksia, veronhuojennuspoistoja ja veroja
% Liikevaihdosta

mmk
%

119
11,5

+ 17,8

101
11,6

Tilikauden voitto

mmk

35

+ 20,7

29

21

Osinko

mmk

2

2

2

Investoinnit

mmk

216 "

+ 120,0

98

116

Oma pääoma + varaukset
% Taseen loppusummasta

mmk
%

237
28,7

-

Taseen summa

mmk

826

+ 11,9

-

-

2,9

86
11,7

244
33,1

160
26,8

738

598

Rahoitusomaisuuden ja
korottoman vieraan
pääoman suhde

1,4

1,5

1,3

Rahoitus- ja vaihtoomaisuuden summan ja
korottoman vieraan pää
oman suhde

1,6

1,8

1,6

Henkilöstö keskimäärin
jakajat

2795
2114

2781
2234

2834
2083

+
-

0,5
5,0

Tiedot on saatettu vertailukelpoisiksi.
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Toimitusjohtajan
puheenvuoro
e ulkonaiset puitteet, jotka maassamme vuo
den 1983 aikana koettu taloudellinen kehitys
asetti yhtiömme toiminnalle, olivat yleisesti tarkas
teltuna hyvin myönteiset. Sanoma- ja aikakausleh
tien levikit kasvoivat. Kaupallisen painatuksen
markkinat tarjosivat riittävästi töitä. Kehitys yritys
julkaisujen ja ns. asiakaslehtien alueella oli positiivi
nen ja mielenkiinto uusia viestintäpalveluja kohtaan
nouseva.
Tämä yhtiömme 94. toimintavuoden kertomus
liiteaineistoineen on asiasisällöltään aikaisempia mo
nipuolisempi ja kattavampi. Vuoden 1983 kuvaile
minen muulla arvosanalla kuin erinomainen olisi
väärin ja tämän julkaisun suurinta lukijaryhmää ja
samalla tuloksen aikaansaamisen perusjoukkoa, yh
tiön henkilökuntaa kohtaan epäoikeudenmukaista.
Kun toimintavuoden tulos muodostui jälleen
kerran ennakoitua paremmaksi, on aiheellista kysyä,
onko suunnitteluumme pesiytymässä ylivarovainen
piirre, joka ajanoloon muodostuu suoranaiseksi kehi
tyksen jarruksi. En usko, että näin olisi. Selitys löy
tyy elinkeinoelämämme menestyksestä ja tulevaisuu
denuskosta, joiden ennakkoarviointi on kovin epä
varmaa. Kun ne välittömästi heijastuvat päätuloläh
teeseemme sanomalehti-ilmoitteluun, ovat suhteelli
sen suuret heilahdukset molempiin suuntiin, se on
aina muistettava, mahdollisia. Väheksymättä Hel
singin Sanomain ja Ilta-Sanomien vankalle toimi
tukselliselle sisällölle rakentuvan, hyvän levikinkehityksen merkitystä on todettava, että ratkaisevasti
kokonaistuloksemme syntymiseen vaikutti kuitenkin
sanomalehti-ilmoittelun määrä.
On aihetta arvella, että nyt saavutettu ilmoitusvolyymi pysyy vuosikausia Helsingin Sanomain en
nätyksenä. Rajanveto suhdanteiden ja omien toi
menpiteiden vaikutuksen välillä on varsin vaikeaa.
Sitä edes yrittämättä on Sanomalehtiryhmän koko
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henkilöstöllä kaukaisimmasta ulkomaankirjeenvaih
tajasta pohjoisimpaan jakajaan aihetta olla ylpeä tu
losyksikkönsä saavutuksesta. Myös Sanomaprintin
kehitys oli hyvä. Tämä tulee parhaiten ilmi, jos esikuntatoimintojen hajauttamisen kustannusvaikutus
eliminoidaan vuosivertailuja varten.
Kun kyseessä oli omalta osaltani viimeinen ko
konainen vuosi operatiivisen toiminnan päävastuullisena, haluan ulottaa keskustelun tuloskehityksestä
myöhemmin esitettävää numeroaineistoa pitemmälle
ajanjaksolle. Teen sen siksi, että näin saamme tar
kastelun piiriin myös ns. huonoja vuosia.
Kymmenvuotiskautena 1974—1983 yhtiön liike
vaihto kasvoi 216,8 milj. mk:sta 945,1 milj. mk:
aan. Vuoden 1983 rahaksi muutettuna kasvu oli
520,8 milj. mk:sta 945,1 milj. mk:aan eli n.
81 %. Samalla aikavälillä oikaistu käyttökate (il
man varastovarausta mutta eläkesäätiön vastuu ka
tettuna) kasvoi 20,8 milj. mk:sta 153,4 milj. mk:
aan ja kasvu oli vuoden 1983 rahassa 3,1-kertainen. Kokonaisinvestoinnit toteuttamisajankohdan ra
hassa olivat samana kymmenvuotiskautena 714,9
milj. mk ja vuoden 1983 rahassa 963,1 milj. mk.
Yhtymän liikevaihto ylitti viime vuonna yhden mil
jardin markan rajan.
Edellä oleva näyttää sopivan huonosti yhteen yh
tiömme valitseman, korkeaan omarahoitusasteeseen
perustuvan rauhallisen kasvun strategian kanssa. On
kuitenkin muistettava, että tälle ajanjaksolle on ker
tynyt huomattavasti ns. pakkoinvestointeja, jotka
pohjautuvat toiseen strategiseen perustavoitteeseem
me, jatkuvan turvatun toimeentulon varmistamiseen
henkilöstöllemme aktiivisen toiminnan pohjalta.
Graafisen teollisuuden ja erityisesti omalla kohdal
lamme sanomalehtituotannon ajanmukaistaminen ja
automaatioasteen nosto olivat paitsi elossapysymisen
ehto, myös tarjolla olevien kasvumahdollisuuksien

hyväksikäytön edellytys. On ilahduttavaa, että lähes
koko Suomen sanomalehdistö on ollut samalla ke
hitysuralla.
On selvää, että vasta seuraavat vuosikymmenet
näyttävät lähimenneisyyden ratkaisujen todellisen
painoarvon. Tähänastisten tulosten antamaa tyydy
tystä työyhteisöllemme ei kuitenkaan käy kieltämi
nen. Suurin ilonaihe, niin uskon, sisältyy kaikkien
sanomalaisten kannalta siihen tosiasiaan, että tehty
jen laajakantoisten ratkaisujen pohjana on ollut yh
teisymmärrys eli konsensus riskejäkin sisältäneistä ta
voitteistamme perinteisillä painopistealueillamme.
Kun yhteisten tavoitteiden saavuttamisen lähtökoh
tana on ollut automaation ja uusien järjestelmien se
kä laitteiden käyttöönotto työturvaa heikentämättä,
on jälkeenpäin helppo sanoa, että meidän on ollut
pakko onnistua. Onnistumisen edellytys on mieles
täni kuitenkin suomalaisessa yhteistyömenettelyssä,
joka parhaimmillaan on maailmanlaajuisestikin yli
voimainen.
Ulkopuoliset arviot noudattamastamme strate
giasta ovat vaihdelleet konservatiivisuutemme hymähtelystä jonkinasteiseen ihasteluun. Meidän sano
malaisten on syytä muistaa, että tulevaisuuden vaa
timukset ovat tänä päivänä helpomman ja yksinker
taisemman tuntuiset kuin ne myöhemmin toteutu
misvaiheissa ovatkaan. Tämän muistaen olisi väärin
luvata työyhteisöllemme helpompia ja taloudellisesti
kevyempiä aikoja. Otteen lipsumiseen ei todellakaan
ole varaa. Investointien volyymi ei voi laskea nykyi
sestään, eivätkä hankintojen käyttöiät kasva. Erityi
sesti systeemien ja järjestelmien osalta ne lyhenevät
voimakkaasti, jos aiomme säilyttää ns. systeemiylivoimaisuuden. Tulevaisuuteen voimme kuitenkin
suhtautua pelotta, sillä jo 1970-luvun automaatiovaihe osoitti, että totunnaiset epäilyt henkilöstön
valmiudesta muutoksiin ja uusiin koulutuksellisiin

haasteisiin olivat perusteettomia.
Yrityksen elämästä ja kehityksestä ovat kiinnos
tuneita mm. seuraavat sidosryhmät: yhteiskunta,
henkilöstö, yhtiön osakkeenomistajat ja asiakkaat.
Näiden sidosryhmien odotuksien toteuttaminen
edellyttää yritykseltä menestyksellistä, tulosta tuotta
vaa toimintaa.
Yrityksenkään kannalta elämä ei tule lähivuosina
yksinkertaistumaan. Katsokaamme vain, kuinka yh
teiskunnan vaatimukset, ohjeet ja määräykset ovat
kehittyneet. Jos konsensuksen saavuttaminen yrityk
sen sisällä on ollut pitkän ja luottamuksen synnyttä
neen perustyön jälkeen yksinkertaista, ei samaa voi
sanoa yhteiskunnan vaateiden toteuttamisesta. Tästä
on kohdaltamme hyvänä esimerkkinä Sanomalan
Sanomaprint-projekti, jonka hidastuminen valitustoimenpiteiden seurauksena on tähän mennessä jo
merkinnyt huomattavia taloudellisia menetyksiä. Se
on myös kirjattava kertomusvuoden ainoaksi mer
kittäväksi pettymykseksi. Tällaiset tapahtumat on
kuitenkin otettava osana demokraattista järjestel
määmme, osana sitä toimintaympäristöä, johon yri
tyksen on muita yhteiskuntamme osatekijöitä vai
keampi vaikuttaa. On sopeuduttava ja vain menes
tyksellinen toiminta antaa sopeutumiselle tarvittavaa
aikavaraa, ja mahdollisuudet mm. verotuksen kaut
ta osallistua yhteiskunnan kehittymiseen. Valittelu ja
syyttely eivät tässä yhteydessä johda minnekään.
Sanoma Osakeyhtiötä on pidetty henkilökuntam
me piirissä - ja mielestäni aiheellisesti - turvallisena
työnantajana. Kun henkilöstömme keskimääräinen
lukumäärä (ilman jakajia ja asiamiehiä) on aikavä
lillä 1974-1983 kasvanut 2362:sta 2557:ään,
voimme havaita, että kokemamme dramaattinen
automaation lisääntyminen on vaikuttanut turvalli
suuden kasvun lisäksi myönteisesti myös työpaikko
jen lukumäärään. Yksinkertaistaen voisi väittää, että
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maamme työttömyystilanteen hallinta on sittenkin
pääsääntöisesti menestyksellisen yksityisen yritystoi
minnan käsissä. Työtyytyväisyys, johon niin monet
seikat vaikuttavat, on asia, jota en lähde arvioimaan
muiden puolesta. Mm. yt-menettely ja organisaation
hajauttaminen ovat varmasti luoneet edellytykset sen
olemassaololle ja kehittämiselle.
Kolmantena yrityksen toiminnan sidosryhmänä
mainitsin osakkaamme. Tämän ryhmän odotusten
kohtuullisuus, ehkä paremminkin vaatimattomuus,
on vuosikymmenien aikana mahdollistanut yrityk
semme ja sen tytäryhtiöiden menestyksellisen kehit
tämisen, jonka uskon edelleen jatkuvan.
Toimintamme tärkein sidosryhmä niin emoyhtiön
kuin tytäryhtiöidemmekin tulevaisuuden kannalta
on edelleenkin asiakkaamme. Ellei meillä ole asiak
kaita, lukijoita, tilaajia ja ilmoittajia, ei meillä ole
toimintaakaan.
Asiakaskuntamme vaatimustaso tulee jatkuvasti,
osittain uusien viestimienkin yleistymisen myötä,

kasvamaan. Olemme itse oppimassa näiden uusien
viestimien käyttöä yhä vapaamielisemmäksi kehitty
vässä viestintämaisemassa. Mutta kuten niin usein
aikaisemminkin on todettu, perinteisen painoviestinnän aika ei ole vielä ohi eivätkä sen kehitysmahdol
lisuudet loppuunkäytetyt.
Jokainen sanomalainen, joka tänään on syystä yl
peä viime vuoden tuloksesta, muistakoon, että
asiakkaittemme palvelu on sen yhteisön palvelua,
josta tulevaisuutemme riippuu. Henkilökohtaisena
kiitoksena haluan todeta kaikille sanomalaisille: Tei
dän kanssanne on ollut mahdollisuus tuntea työn
iloa. Sitä toivon Teille kaikille vastavuoroisesti tule
vaisuudessa. Osakkeenomistajia kiitän jatkuvia haas
teita tarjonneesta työstä ja sen suorittamista helpot
taneesta luottamuksesta ja mesta. Määrätynlainen
organisaatiokehittelyn ja systematisoinnin ylimeno
kausi on joustavasti muuttumassa entistä selkeäm
mäksi palvelutoiminnaksi vapaan viestinnän kentäs
sä.

V ä in ö J . N u r m i m a a

Hallituksen kertomus
Sanoma Osakeyhtiön
toiminnasta v. 1983
Sanoma Osakeyhtiön henkilökunnan
lukumäärän kehitys vuosina 1979-1983

T a l o u d e n k e h ity s y le is e s ti

aailman talous elpyi vuosien 1980-1982 taantumasta. Talou
dellinen kehitys oli Yhdysvalloissa varsin suotuisaa, mutta sel
västi hitaampaa Euroopassa, jossa työttömyys kohosi yli kymmeneen
prosenttiin. Yhdysvaltain dollarin kurssi oli ennätysmäisen korkea
johtuen mm. korkeasta reaalikorkotasosta ja pääomien hakeutumises
ta USA:n kasvaville uuden teknologian aloille.
Inflaatiovauhti OECD-maissa hidastui noin viiden prosenttiyksikön
tasolle. Suomessa inflaatio oli hidastamispyrkimyksistä huolimatta sel
västi OECD-maita nopeampi eli 8,6 %. Sensijaan OECD:n kulutta
jahintojen nousu Euroopassa oli lähes Suomen tasoa eli 8,4 %. Brut
tokansantuotteen kasvu oli Suomessa 3,5 %.
Vuosi 1983 alkoi eri toimialoilla varsin eri tavoin. Metsäteollisuu
den kannalta vuosi alkoi vaikeana, mutta kehittyi vuoden aikana ko
konaisuutena katsoen parempaan suuntaan. Alan kannattavuutta el
vytti osaltaan dollarin korkea kurssi. Koko tavaravienti kasvoi viime
vuonna 1,5 %, ja kuluvan vuoden kasvuarvio on noin 4 %. Nopein
kasvu oli paperiteollisuudessa ja metallin perusteollisuudessa. Idänviennin voimakas supistuminen kosketti eniten elintarvike-, tekstiili-,
vaatetus- ja kemian teollisuutta. Suomen talouskasvu riippuu lähi
vuosina ensi sijassa länsimarkkinoiden elpymisestä ja omasta kilpailu
kyvystämme. Neuvostoliiton kaupan tasapainottamisesta johtuen saat
taa idänvienti supistua vielä kuluvana vuonna.
Suhdannevaihteluista huolimatta vuosi oli Suomen talouselämässä
suhteellisen hitaan mutta tasaisen kasvun aikaa. Kasvu jatkunee tänä
kin vuonna suunnilleen samansuuruisena.
Rahamarkkinat kiristyivät jyrkästi loppuvuoden aikana, ja korko
taso nousi niin peruskoron kuin Suomen Pankin päiväluottokoronkin
osalta. Lainarahoituksen kallistuminen tulee epäilemättä vaikuttamaan
yritysten investointipäätöksiin.

M

G r a a f i n e n te o l li s u u s

Graafinen teollisuus on viime vuosina ollut voimakkaiden muutos
paineiden kohteena. Alan tuotantoteknologia on kehittynyt nopeasti,
mikä on pakottanut yritykset mittaviin investointiohjelmiin.
Suomen graafisen teollisuuden kasvu, joka viime vuosikymmenen
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aikana oli keskimäärin 4,5 % vuodessa, on ollut nopeampaa kuin
missään OECD-maassa vastaavana aikavälinä. Suhdannevaihteluiden
vaikutus kehitykseen on ollut vähäinen, myös vuonna 1983.
Graafisen teollisuuden liikevaihto kasvoi 13,1 %. Sanomalehtien
levikki kasvoi edellisen vuoden tapaan 1,8 %. Sanomalehtien Liiton
jäsenlehden ilmoitusvolyymin kasvu oli 9,9 % ja ilmoituspalstametrejä
oli kaikkiaan 350.959. Seitsenpäiväisten lehtien vuosikerran tilaushin
ta oli vuoden alussa keskimäärin 414 mk. Nousu edellisestä vuodes
ta oli 11,9 %.
Graafisen teollisuuden palkkakustannukset nousivat noin 11%.
Alan tuottajahintaindeksi kasvoi 9,3 %. Vastaava kasvu oli koko
teollisuudessa 6,9 %. Alan yksikkökustannustaso kasvoi edellisten
vuosien tapaan muuta teollisuutta nopeammin.
Koska sanomalehtien kulutus on Suomessa väestömäärään nähden
ennätysmäisen korkea, saavutettaneen kysynnän yläraja todennäköises
ti tällä vuosikymmenellä. Sanomalehtien levikkiin tulee vaikuttamaan
myös sähköisten viestimien kehitys. Sanomalehtien asemaan sen ar
vioidaan kuitenkin olennaisesti vaikuttavan vasta ensi vuosikymme
nellä.
Aikakauslehtien kehitykseen vaikuttaa viestinnän teknisen kehityk
sen lisäksi niiden kilpailukyky sanomalehtiin verrattuna.
SA N O M A O S A K E Y H T IÖ N K E H IT Y S
O r g a n i s a a t io

Jo vuonna 1982 aloitettua yhtiön organisaation ja toimintojen kehi
tystyötä jatkettiin ja ensimmäiset myönteisiksi osoittautuneet käytän
nön tulokset olivat jo nähtävissä. Tulosvastuullisten ryhmien, Sanomalehtiryhmän ja Sanomaprintin, toiminnan itsenäisyyttä lisättiin
merkittävästi mm. siirtämällä eräitä hallinnon ja talouden tehtäviä tu
losryhmien hoidettaviksi.
T u o tte e t

Yhtiön päätuotteen, Helsingin Sanomain, kehitys oli aikaisempien
vuosien tapaan menestyksekästä. Lehden keskimääräinen arkilevikki
oli 420.038 kpl ja sunnuntailevikki 491.170 kpl. Kasvu arkisin oli
2,1 % ja sunnuntaisin 3,2 %. Aamulehtien keskimääräisen levikin
kasvu maassamme oli 0,7 %. Helsingin Sanomain ilmoitusvolyymi
oli ennätyksellisen korkea, 47.163 palstametriä. Kasvu edellisestä
vuodesta oli 10,4 %. Eniten eli 22,5 % lisääntyivät työpaikkailmoi
tukset. Tämän lukeman selvästi osoittaman suhdannekäänteen lisäksi
ilmoitusmyynnin kasvu rakentui myös määrätietoiselle tutkimus-, ke
hitys- ja myyntityölle.
Ilta-Sanomien levikki nousi 10,5 % ollen keskimäärin 148.990
kpl. Voimakkainta kasvu oli maaseutukaupungeissa, joissa lehden
saatavuus parani uusien lentokuljetusten johdosta. Ilta-Sanomien sisäl
töön ja ulkoasuun kohdistuva kehitystyö aloitettiin kertomusvuoden
aikana ja toteutetaan pääosiltaan kuluvan vuoden aikana.

SanomaOsakeyhtiönliikevaihtov.1983
ttiikevaihfö/Hlö 1 vuoden m
^rahanarvoksi muunnetuin a

r j
_______ 350

300
------- -----------

250

Sanomalehtiryhmän kolmas päätuoteryhmä, HS-tietopalvelut, kes
kittyi uusien informaatio- ja viestintäpalvelujen tuottamiseen ja mark
kinoimiseen sekä yhtiön sisäiseen tietohuoltoon.
Sanomaprintin päätuoteryhmät - aikakauslehdet, kirjat, yritysjul
kaisut ja teollinen myynti - kehittyivät myönteisesti edelliseen vuo
teen verrattuna.
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Liikevaihto/hlö 1 a.o. vuoden
nimellisarvoina

79

_______ 1_______
80
81
82

150

100
1
83

Sanoma Osakeyhtiön liikevaihto v. 1983

ihto/hlö 2 vuoden 1983
voksi mu unnettuina

300
250

T u lo k s e n m u o d o s tu s

Helsingin Sanomain ilmoitusmyynnin merkittävästä kasvusta johtuen
koko yhtiön liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 945,9 mmk. Lisäyksestä
puolet oli reaalikasvua. Kun kustannukset lisääntyivät liikevaihdon
kasvua hitaammin, kasvoi yhtiön käyttökate merkittävästi edelliseen
vuoteen verrattuna.
Mittavat investoinnit veronhuojennuspoistoineen alensivat liikevoit
toa edellisestä vuodesta, mutta vertailukelpoinen kannattavuus oli
kuitenkin edellisvuotta parempi. Tämä ilmenee oheisesta tuloslaskel
masta ja sen liitetiedoista.
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150
Liikevaihto/hlö 2 a.o. vu<xlen
nimellisarvoina
____
79
80
81
82

100
J
83

Liikevaihto/hlö 1 = liikevaihto jaettuna
kiinteissä toimipaikoissa vuoden aikana
työskennelleiden henkilöiden
keskimääräisellä lukum äärällä
Liikevaihto/hlö 2 = liikevaihto jaettuna
edellinen + ]/ 2 jakajien keskimääräisestä
lukum äärästä

In v e sto in n it

Yhtiön investoinnit olivat 214 mmk. Hufvudstadsbladet Ab:lle ra
kennettu ja vuokrattu painotalo valmistui vuoden lopussa. Sanoma
lehtiryhmän Sanomalassa olevan painotalon postitusosaa korotettiin
yhdellä kerroksella. Työt valmistuivat vuoden lokakuussa. Keväällä
aloitettiin Sanomalassa toimistotalon rakennustyöt. Talo valmistuu
vuoden 1984 maaliskuussa. Sinne muuttavat yhtiön atk-käyttötoiminnot, sanomalehtien markkinointi ja Sanomaprintin tilaajapalvelu.
Kuluvan vuoden investoinnit tulevat olemaan viimevuotisia suu
remmat. Merkittävimpiä investointikohteita ovat kertomusvuoden
syyskuussa Sanomalassa aloitettu sanomalehtipainon laajennus ja Sa
nomaprintin Sanomalaan rakennettava tuotantolaitos.
Muita tulevia investointikohteita ovat mm. Ludviginkadun ja
Erottajankatu ll:n rakennusten saneeraus, jotka aloitettiin jo kerto
musvuonna.
T y tä ry h tiö t

Lehtikuva Oy:lle kertomusvuosi oli menestyksellinen. Yhtiö kehitti
palvelujaan sekä määrällisesti että laadullisesti. Näistä esimerkkinä to
dettakoon, että telefotolinjojen määrä kaksinkertaistettiin ja perustet
tiin 24 uinnin kiinteä linjaverkosto eri puolilla maata sijaitsevien asiakaslehtien toimituksiin.
Oy Linguaphone Abille vuosi oli tyydyttävä. Kurssivalikoimaa laa
jennettiin niin, että siihen kuului yli 30 kieltä. Valikoima on maan
laajin. Yrityselämää palvelemaan kehitettiin vuoden aikana kaupalli
sen englanninkielen BL 2000 -seminaari.
Helsinki Televisio Oy:n toiminta tervehtyi edelleen ja odotettua
nopeammin. Yhtiön liikevaihto kasvoi 46 % ja toiminta tuotti en
simmäisen kerran yhtiön olemassaolon aikana voittoa. Vuoden 1983
9

lopulla oli HTV:n verkkoon liitetty 84.678 asuntoa ja asennusjonossa
oli vuoden päättyessä yli 10.000 taloutta.
Yhtiön omistukseen vuonna 1982 hankittu Oy Lippupalvelu Biljettjänst Ab kehitti voimakkaasti lippujen myyntiteknistä palvelukykyään. Ticketmaster-järjestelmään saatiin uusia suuria käyttäjiä,
mm. useita pääkaupunkiseudun teattereita. Myynnin kasvusta huoli
matta oli viime vuoden tulos peruspanostuksesta johtuen tappiollinen.
New Yorkissa toimiva tytäryhriökokonaisuus - Sanoma, Inc. ja
Crafton Graphic Company, Inc. - menestyivät odotettua paremmin.
Toiminnan tulos oli voitollinen ja merkittävästi edellisvuotta parempi.
Hifi, Prosessori ja Tietokone -lehtiä kustantavan Tecnopress Oy:n
koko osakekanta siirtyi 20. 1. 1984 Sanoma Osakeyhtiön omistuk
seen. Yhtiön toiminta tulee läheisesti liittymään Sanomaprintin toi
mintaan.
Kertomusvuoden aikana Sanoma Osakeyhtiö osallistui Nordic In
vestors Limited -nimisen sijoitusyhtiön perustamiseen. Yhtiö toimii
USA:ssa ja sitä hoitaa Nordic American Banking Corporation. Yh
tiön osakepääoma on 5 milj. USD, josta Sanoma Osakeyhtiön osuus
on 20%.
Yhteenveto
Vuosi 1983 oli yhtymälle niin toimintojen kehityksen kuin talou
dellisen tuloksenkin kannalta menestyksellinen. Graafisen teollisuuden
ennakoitu hidastuva kasvu ja lisääntyvä pääomavaltaisuus edellyttävät
huomion kiinnittämistä tuottavuuden jatkuvaan kehitykseen. Jo saa
vutettu kannattavuus ja rahoitusasema antavat vankan pohjan turval
lisen kehityksen jatkamiseen.

Sanoma-yhtymän
tuloslaskelma 1. 1.-31. 12. 1983
(1.000 mk)
Myyntituotot
Myynnin oikaisuerät
Alennukset ..........................................................
Luottotappiot ........................................................
Liikevaihtovero ......................................................
Provisiot ja mainostoimistopalkkiot ........................
Muut oikaisuerät .................................................

68.215
3.096
41.190
113.813
88.905

Liikevaihto
Muuttuvat kulut
Aineet ja tarvikkeet ............................................. . .
Palkat ja palkkiot .................................................
Muut muuttuvat kulut .........................................
Varaston muutos .................................................. ..
Myyntikate
Kiinteät kulut
Palkat ja palkkiot ..................................................
Vuokrat ..............................................................
Muut kiinteät kulut ............................................. . .

1. 1.-31. 12. 1983

1. 1.-31. 12. 1982

1.353.744

1.130.735

-315.219

218.440
278.677
81.938
+33.231

92.727
16.217
130.444

-612.286
426.239

-239.388

871.453
239 876
240.689
71.780
-17.289

81.315
13.427
115.782

-535.056
336.397

-210.524

186.851
44.320
110.984
846
4.463
2.825

-163.438

Liikevoitto
Muut tuotot ja kulut
Korkotuotot ........................................................
Osinkotuotot ........................................................
Muut tuotot ........................................................
Muut kulut .......................................................... ..

-259.282

1.038.525

Käyttökate
Poistot
Rakennuksista ja rakennelmista ............................
Koneista ja kalustosta ...........................................
Aineettomista oikeuksista
..................................
Muista pitkävaikutteisista menoista ........................
Konsernin lisäpoistot .............................................

56.286
3.138
32.472
93.289
74.097

125.873
3.398
25.841
358
3.879
3.708

-37.184

23.413
36.268
2.599
6.481
-3.716

+ 41.632

88.689
25.359
2.114
5.428
- 2.107

+ 30.794

65.045
Varausten muutokset
Varastovaraus ........................................................
Investointivaraus ....................................................
Muut varaukset .................................................... ,
Korkokulut ..............................................................
Verot .......................................................................
Käyttörahastosta ........................................................ ..
Vähemmistön osuus tytäryhtiöiden tuloksesta .............
Tilikauden voitto

+ 19.811
- 2.683
-23.894
17.320
-15.209

- 6.766
- 21.090
-

2.111
3

mk 35.075

119.483
+ 440
-29.975
-44.025
16.634
-16.689

- 73.560
- 18.229
+

55

+

790

mk 28.539

S a n o m
ta s e

a - y h ty m

3 1 .

VASTAAVAA

1 2 .

ä n

1 9 8 3

(1.000 mk)

31. 12. 1983

31. 12. 1982

Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset
Myyntisaamiset .............................................
Lainasaamiset .................................................
Ennakkomaksut .............................................
Siirtosaamiset .................................................
Muut rahoitusvarat

55.129
205.809
145.134
948
22.266
49-773

479.059

29.606
156.655
137.232
834
19.758
34.273

378.358

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Tavarat ja keskeneräiset työt ............................
Muu vaihto-omaisuus

45.645
7.461
3-731

56.837

81.199
7.752
865

89.816

Käyttöomaisuus ja muut
pitkävaikutteiset menot
Maa-alueet ....................................................
Rakennukset ja rakennelmat ..........................
Koneet ja kalusto ...........................................
Muut aineelliset hyödykkeet ..........................
Osakkeet ja osuudet .......................................
Aineettomat oikeudet .....................................
Pitkävaikutteiset menot
yhtiöiden taseista ...........................................

Konsemiaktiiva ..................................................
Arvostuserät ......................................................

28.697
37.415
149.265
6.799
3 .348
5.571
17.579

28.123
45.134
134.741
6.076
28.329
1.532
282.674

15.889

259.824

^69

9.371
176

mk 825.906

mk 737.545

VASTATTAVAA

(1.000 mk)

31. 12. 1983

Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Ostovelat .......................................................
80.298
Ennakkomaksut .........................................
145.707
Siirtovelat .......................................................
96.982
23.101
Muut lyhytaikaiset velat .................................

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

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

Vähemmistön osuus

196.294
43.647

14.111
67.193
72.822

...........................................

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

31. 12. 1982

346.088

46.910
123.044
76.000
20.939

266.893

239.941

181.504
43.157

224.661

154.126

33.922
96.693
48.920

179.535

2.748

15.601
32.327
35.075

83.003
mk 825.906

2.332

17.209
18.376
28.539

64.124
mk 737.545
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Sanoma-yhtymän
liitetiedot 31.12.1983

1. Yhtymään kuuluvat yhtiöt
Yhtymään kuuluvat emoyhtiö Sanoma Osakeyhtiö ja seuraavat toimivat tytäryhtiöt: Lehtikuva Oy, Oy Linguaphone Ab, Si
monpaino Oy, Helsinki Televisio Oy, Oy Lippupalvelu-Biljettjänst Ab sekä Sanoma, Inc: ja sen tytäryhtiön Crafton Graphic
Company, Incin muodostama alakonserni.
2. Eliminointi
Yhtiöiden keskinäinen osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmällä.
Yhtymän sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu.
3. Oman pääoman muutokset
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1. 1. 1983
K-osakkeita
E-osakkeita

7.100.760.00
7.100.760.00

14.201.520,00

Arvonkorotusrahasto

1.399.240,00
15.600.760,00

Helsinki Televisio Oy:n vararahasto, yhtymän osuus 1.1. 1983
Katettu tappiot edellisiltä vuosilta

1.608.099,57
-1.608.099,57

31. 12. 1983

14

15.600.760,00

Vapaa oma pääoma
1. 1. 1983
Jaettu osinkoa
Annetm lahjoituksia
Käytetty veroihin

46.915.114,70
- 2.406.202,20
250.000,00
-15.209.477,79

Siirretty vararahastosta

+ 1.608.099,57

Vähemmistön osuus myytyjen yhtymäosakkeiden vapaasta omasta pääomasta

+

Muuntoeron lisäys

+ 1.623.684,84

46.035,44

Tilikauden voitto

32.327.254,56
35.075.154,43

31. 12. 1983

67.402.408,99

4. Velan vakuudeksi annetut arvopaperit
Velan vakuudeksi annetut kiinnevelkakirjat
Takaukset

23.129.882,95
78.000.000,00
3.509.851,61

5. Käyttöomaisuuden verotusarvot
Maa-alueet
Rakennukset ja rakennelmat
Osakkeet ja osuudet

15.277.202
64.888.269
43.276.439

6. Eläkesäätiön vastuuvajaus

15.293.490,48

7. Käyttöomaisuuden osalta hankintamenon lisäksi aktivoidut

muutmenot Helsinki Televisio Oy

8. Lehtikuva Oy:n omistamat Sanoma Osakeyhtiön osakkeet,

27.791kplnimellisarvo

1.104.519,35
833.730,00

9. Yhtymän osakkeet käyvät ilmi emoyhtiön liitetiedoista. Yhtymäosakkeiden kirjanpitoarvo on 37,348 mmk, johon sisältyy emo
yhtiön muiden osakkuusyhtiöiden lisäksi tytäryhtiöiden omistamia puhelin- ja huoneisto-osakkeita 1,334 mmk.
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Rahoituksen
kehitys 1979-1983

Sanom a-yhtym ä
rahoituslaskelma

sivulla 22 on rahoituslaskelma
numeroina esitettynä

Sanom a Osakeyhtiö
rahoituslaskelma
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200

150
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E Investoinnit
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1____ eläkesäätiöön

1

Liikepääoman
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Osingot

1982

1981

1980

1979

Varojen käyttö

Varojen käyttö
Vieraan
H pääoman korot

1983

■1
1

Vieraan
pääoman korot

1

Investoinnit

Verot

i---- 1 Siirto
1----i eläkesäätiöön

i Osingot

[ ; Liikepääoman
1-------i muutos

Sanoma Osakeyhtiön
tuloslaskelma 1.1.-31.12.1983
(1.000 mk)

1. 1- 31. 12. 1983

1. -31. 12. 1982

1.256.988

1.058.805

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

67.528
3.040
38.832
113.794
77.788
10.947

Liikevaihto (1)
Muuttuvat kulut
Aineet ja tarvikkeet ..................................................
Palkat ja palkkiot (2) ...............................................
Muut muuttuvat kulut .............................................
Varastonmuutos ......................................................
Myyntikate (3)
Kiinteät kulut
Palkat ja palkkiot (2) ................................................
Vuokrat ...................................................................
Muut kiinteät kulut (4) ...........................................

945.059
182.950
256.259
84.134
+35.433

84.516
14.263
118.805

Käyttökate (5)
Poistot (6)
Rakennuksista ja rakennelmista .................................
Koneista ja kalustosta ................................................
Aineettomista oikeuksista .........................................
Muista pitkävaikutteisista menoista ............................

-558.776
386.283

-217.584

43.858
107.806
818
2.517

154.999

212.116
223.092
73.361
- 16.292

73.733
12.108
106.438

125
2.845
-1.019

+ 42.338

2.995
23.145
333
2.100

Tilikauden voitto

+ 19.882
-23.117

- 3.235
- 18.791

13.626
- 13.626

-192.279

- 28.573
88.581

26.339
2.114
125
3.053
- 303

56.038
Varausten muutos (8)
Varastovaraus, vähennys ...........................................
Investointivaraus, lisäys .............................................
Muut varaukset, lisäys .............................................
Korkokulut ...................................................................
Välittömät verot ............................................................
~ Käyttörahastosta ........................................................

-492.277
309.433

117.154

13.700
37.788

-257.095
801.710

168.699

Liikevoitto
Muut tuotot ja kulut
Korkotuotot (7) ........................................................
Osinkotuotot ............................................................
Osinkotuotot tytäryhtiöiltä .........................................
Muut motot ............................................................
Muut kulut ..............................................................

-311.929

56.075
2.984
30.745
93.257
64.542
9.492

+ 31.328
119.909

+ 216
-28.500
-43.407

- 71.691
- 15.703

15.898
-15.898
34.012

32.515

Suluissa olevat numerot viittaavat sivulle 24 kohtaan Lisätietoja tuloslaskelmasta ja taseesta vuodelta 1983.
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(1.000 mk)

Rahoitusomaisuus
Rahat ja pankkisaamiset ................................
Myyntisaamiset
Lainasaamiset (9)
Ennakkomaksut .............................................
Siirtosaamiset .................................................
Muut rahoitusvarat .........................................

Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tavarat ja
keskeneräiset työt ...........................................

Käyttöomaisuus ja muut
pitkävaikutteiset menot (10)
Maa-alueet ...................................................
Rakennukset ja
rakennelmat .................................................
Koneet ja kalusto ...........................................
Ennakkomaksut,
koneet ..........................................................
Osakkeet ja osuudet .......................................
Osakkeet ja osuudet,
tytäryhtiöt .................................. •..................
Aineettomat oikeudet ....................................
Muut pitkävaikutteiset menot ........................

31. 12. 1983

31. 12. 1982

53-785
180.381
160.901
762
22.723
47.627

27.688
142.337
147.740
598
18.893
33.364

466.179

40.931
7.256

78.117
48.187

5.503

22.083

22.101

25.947
80.335

34.321
93.337

50.723
36.009

24.632
26.999

33.054
5.365
11.825

32.744
1.333
10.166

265.341
779.707
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370.620

83.620

245.633
699.873

VASTATTAVAA

(1.000 mk)

Vieras pääoma
Lyhytaikainen
Ostovelat
Ennakkomaksut (11)
Siirtovelat (12)
Muut lyhytaikaiset velat

12.

1983

70.256
145.480
89.686
26.825

Pitkäaikainen (13)
Eläkelainat
Muut lainat

193.603
10.231

Varaukset
Varastovaraus
Investointivaraukset
Muut varaukset (14)

13.565
63.036
70.584

Oma pääoma
Sidottu
Osakepääoma
Arvonkorotus
rahasto
Vapaa
Käyttörahasto
Voitto edellisiltä
vuosilta
Tilikauden voitto

31. 12. 1982

332.247

40.406
122.373
71.266
21.630

255.675

203.834

178.836
10.368

189.204

147.185

33.447
95.218
47.468

176.133

14.202
1.399

14.202
15.601

40.527
6.301
34.012

1.399

15.601

24.153

80.840
779.707

6.592
32.515

63.260
699.873
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1. Oman pääoman muutokset
Käyttörahasto
1- !• 1983
Siirretty voittovaroista ..................................................................................................................
Käytetty verojen maksuun ............................................................................................................
31- 12. 1983
Lahjoitusvaraus
1.1. 1983 ............................................................ ; ..................................................................
Siirretty voittovaroista ..................................................................................................................
Annettu lahjoituksia ....................................................................................................................
31. 12. 1983 .............................................................................................................................
Voittovarat
1- 1- 1983 .................................................................................................................................
Käytetty osingonjakoon ................................................................................................................
Siirretty käyttörahastoon ..............................................................................................................
Siirretty lahjoitusvaraukseen ..........................................................................................................
Tilikauden voitto

.........................................................................................................................

31' 12- 1983

24.153.158,76
+30.000.000,00
-13.626.273,40
40.526.885,36

-

250.000,00
250.000 00

39.107.365,53
- 2.556.273,60
-30.000.000,00
250.000,00
6.301.091,93
34.012.252,06
40.313.343,99

2. Velan vakuudeksi annetut arvopaperit ..........................................................................................
Velan vakuudeksi annetut kiinnevelkakirjat ..................................................................................
Takaukset
................................................................................................................
Takaukset konsemiyhtiöiden puolesta ...........................................................................................

21.991.67195
73.000.000 00
3-347.337’o7
19.098.231,21

3. Saamiset tytäryhtiöiltä ..................................................................................................................
Velat tytäryhtiöille ................... ...................................................................................................

18.208.703 34
20.250.136T8

4. Käyttöomaisuuden verotusarvot
Maa-alueet .................................................................................................................................
Rakennukset ...............................................................................................................................
Osakkeet ja osuudet ....................................................................................................................
Osakkeet ja osuudet, tytäryhtiöt ...................................................................................................

15.277.202
64.888.269
42.547.352
14451755

5. Eläkesäätiön vastuuvajaus
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...........................................................................................................

15.293.490 48

6. Sanoma Osakeyhtiön omistamat toisten yhtiöiden osakkeet 31. 12. 1983
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T y tä ry h tiö t

Erikoislehdet Oy
(ei toimintaa)
Helsinki Televisio Oy
Kodin Kuvalehti Terve Lapsi Oy
(ei toimintaa)
Lehtikuva Oy
Oy Lippupalvelu Biljettjänst Ab
Oy Linguaphone Ab
Sanoma, Inc.
Simonpaino Oy
Tytäryhtiöt yhteensä

100
3.303

-291

100
72,2

5.000,00
3.633.300,00

5.000,00
3.633.300,00

-320.100,00

10
75.000

-

100
100

100,00
750.000,00

100,00
1.025.400,45

_

100
100
100
100

120.000,00
250.000,00
200 USD
1.000.000,00

831.200,00
461.320,00
6.603.480,00
20.493.782,50
33.053.582,95

0,02
1,15
33,34
0,02

129.670,00
1.386.655,00
500.000,00
221.000,00
175.900,00
3.115.500,00
400.000,00
98.000,00
USD 10,000
156.660,00
10.011.500,00

112.579,14
1.275.809,81
600.000,00
291.877,23
279.081,25
5.037.290,48
405.176,80
217.070,31
5.630.750,00
239.778,95
1.642.655,12
1.405.640,33
17.137.709,42

3.000
25.000
200
1.000

2.250
-

-

630.000,00
_
_
_

O sa k k u u s y h tiö t

Enso-Gutzeit Oy
Finnair Oy
Helsingin Teiset Oy
Kansallis-Osake-Pankki
Oy Kaukas Ab
Kymi Kymmene Oy
Metsäliiton Teollisuus Oy
Oy Nokia Ab
Nordic Investors Limited
Rauma-Repola Oy
Rautakirja Oy
Muut
Osakkuusyhtiöt yhteensä

12.967
277.331
50
11.050
1.759
62.310
8.000
980
100
15.666
20.023

-

10
7.404
100
-

-

0,13
1,05
1,05
0,03
20,00
0,02
16,68

H u o n e is to -o s a k k e e t

K a ik k i y h te e n s ä

mk

_
—
200.000,00
197.947,95
_
—
_
5.630.750,00
_
—
232.941,00
_

18.871.074,27

2.748.297,86

69.062.366,64

9.319.836,81
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Rahoituslaskelmat 1981-1983
(mmk)

SANOMA OSAKEYHTIÖ

SANOMA-YHTYMÄ
Varojen lähteet
Tulorahoitus
Käyttökate ..................................
Korko-, osinko- ym.
rahoitustuotot ..............................
Käyttöomaisuuden
luovutustuotot ..............................
Muu tulorahoitus (netto) ...............
Pääomarahoitus
Pitkäaikaisen vieraan
pääoman lisäys ..............................
Vähemmistöosuuden lisäys .............
Muuntoero ..................................

1983

1982

1981

1983

1982

1981

187,0

132,9

124,9

168,7

123,6

122,0

38,9

27,5

21,9

40,5

28,6

22,7

0,2

0,4
+ 2,9

0,2
+ 1,8

0,2
+ 1,6

0,4
+ 2,3

0,2
+ 2,1

15,2

16,9

25,6

0,3
1,7

33,1
—
3,2

52,2
—
—

230,7

200,0

201,0

226,2

171,8

172,6

Varojen käyttö
Voitonjako
Vieraan pääoman korot .................
Verot ...........................................
Osingot ......................................
Muu voitonjako ............................

21,1
17,3
2,4
0,2

18,2
16,6
2,0
0,2

14,6
19,0
2,0
0,2

18,8
13,6
2,5
0,2

15,7
15,9
2,1
0,2

13,7
17,8
2,1
0,2

Investoinnit
Käyttöomaisuus
investoinnit ..................................
Siirto eläkesäätiölle ............................

216,3
0,1

97,5
7,0

115,6
8,2

206,9

65,0
6,4

99,0
8,2

Pääoman palautukset
Pitkäaikaisen vieraan
pääoman vähennys ........................

20,2
277,6

141,5

159,6

242,0

105,3

141,0

+ 100,7

+ 61,0

+56,1

+95,6

+ 59,1

+ 51,1

- 33,0

+ 19,9

+30,5

-35,4

+ 16,3

+28,7

-114,6
- 46,9

-22,4
+ 58,5

-45,2
+41,4

-76,0
-15,8

- 8,9
+66,5

-48,2
+31,6

Yhteensä (A)

Yhteensä (B)
Liikepääoman muutos
Rahoitusomaisuuden
lisäys ...............................................
Vaihto-omaisuuden
lisäys +/vähennys ........................
Lyhytaikaisen vieraan pääoman
lisäys ...............................................
Yhteensä (A-B)
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Hallitus

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

1981-1983
1983-1985
1982-1984
1983-1985
1981-1983
1983-1985
1982-1984

Erovuorossa ovat puheenjohtaja Aatos Erkko ja jäsen Väinö J. Nurmimaa.
Tilintarkastajat
Tilintarkastajina ovat toimineet kauppat.lis. Aimo Autio, KHT, ja kauppat.maist.
Antti Helenius, KHT, sekä varalla kauppat.maist. Johanna Perälä, KHT, ja
kauppat.maist. Aunus Salmi, KHT.

Ehdotus voittovarojen käytöstä
Tilikauden voitto on 34.012.252,06 mk. Edellisen vuoden voittovaroista on käytettävissä 6.301.091,93 mk. Näin ollen on yhtiö
kokouksen käytettävissä yhteensä 40.313-343,99 mk.
40.313.343,99 mk

Hallitus ehdottaa, että em. varoista
- jaetaan osinkona 5,40 mk osaketta
kohden eli

2.556.273,60 mk
30.000.000,00 mk

- siirretään käyttörahastoon
- siirretään lahjoitusvaraukseen
hallituksen päätettäväksi

250.000,00 mk

7.507.070,39 mk
- ja jäännös
jätetään voitto- ja tappiotilille ja että hallitus oikeutetaan käyttämään vapaan oman pääoman varoja verojen maksuun vuoden 1984
aikana.
Mikäli yhtiökokous hyväksyy edellä olevan ehdotuksen, tulevat yhtiön omat varat olemaan seuraavat:
14.201.520,00 mk

Osakepääoma

1.399.240,00 mk

Arvonkorotusrahasto

70.526.885,36 mk

Käyttörahasto

250.000,00 mk

Lahjoitusvaraus
Käyttämättömät voittovarat

7.507.070,39 mk

Investointivarauksen määrä on 63.036.000,00 mk, varastovarauksen 13.565.000,00 mk, luottotappiovarauksen 5.411.000,00
mk sekä toimintavarauksen 65.173.000,00 mk.
Helsinki 26. 3. 1984
Aatos Erkko
Teo Mertanen
Väinö J. Nurmimaa
Jaakko Rauramo

Patricia Seppälä
Aarne Castrén
Pentti J. K. Kouri

Lisätietoja tuloslaskelmasta ja
taseesta vuodelta 1983
SANOMA OSAKEYHTIÖ
Tuloslaskelma
1. Liikevaihto on kasvanut 17,9 % edellisestä vuodesta. Jos
vuoden 1982 liikevaihto muunnetaan vuoden 1983 ra
han arvoksi pankkien nk. rahanarvokertoimella, on reaalikasvu 11,2 %. Voimakkaimmin liikevaihtoa kasvatti
Helsingin Sanomain ilmoitusmyynti.
2. Muuttuvat palkat ovat nousseet 14,9 %, kiinteät
14,6 %. Palkkojen yhteissummiin sisältyvät loma- ja sai
rausajan palkat ovat 25,7 % työssäoloajan palkoista.
3. Myyntikate on noussut 24,8 %, reaalikasvuksi muunnet
tuna 17,7 %. Myyntikateprosentti on 40,9, vastaava
prosentti edellisenä vuonna oli 38,6.
4. Muut kiinteät kulut ovat nousseet 18,8 %, kun vuoden
1982 eläkesäätiösiirtoa ei oteta lukuun. Eläkesäätiöön ei
vuonna 1983 siirretty vastuun kattamiseksi mitään. Vas
tuuvajaus on 15,3 mmk.
5. Käyttökate on 17,9 % liikevaihdosta. Vertailukelpoinen
vuoden 1982 käyttökateprosentti oli 15,4.
6. Poistot ovat olennaisesti suuremmat kuin edellisenä
vuonna. EVL-maksimipoistojen lisäksi on tehty 89,8
mmk:n veronhuojennuspoistot.
7. Korkotuotot ovat kasvaneet 11,4 mmk, mikä on seu

rausta lisääntyneestä likviditeetistä ja markkinakorkotason
noususta. Lukuun sisältyy nostetun investointitalletuksen
korko.
8. Varastovarausta on purettu 19,9 mmk, luottotappio- ja
toimintavaraukset on tehty täysimääräisinä.
Tase
9. Lainasaamisista on 16,9 mmk tytäryhtiöiltä ja loput ul
kopuolisilta.
10. Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat vuonna 1983 206,9
mmk. Investointivarausta käytettiin niiden hankintame
non kattamiseen 32,2 mmk.
11. Ennakkomaksut ovat vastuu tilatuista toimittamattomista
lehdistä. Tästä sisältyy 98,0 mmk myös myyntisaamisiin.
12. Siirtovelkojen suurimmat erät ovat vuosilomavelat 48,4
ja palkat 6,0 mmk, korkokulut 7,3 ja tuoterahdit 5,5
mmk.
13. Pitkäaikaisista lainoista on 103,3 mmk eläkevakuutus
maksujen takaisinlainausta ja 90,3 mmk yhtiön eläke
säätiöltä. Tytäryhtiölainaa on 10,2 mmk.
14. Muut varaukset sisältävät täysimääräisinä toiminta- ja
luottotappiovaraukset.
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Sanoma Osakeyhtiön maksamat
palkat ja sosiaalikulut
Työssäoloajalta henkilökunnalle maksetut palkat ja palkkiot
Sairaus- ja äitiyslomapalkat
Vuosilomapalkat m l varauksen muutos

1983
261.414.415,59
7.854.209,42

1982

59.382.300,33

230.100.049,59
6.936.994,33
49.862.956,99

Palkat ja palkanluonteiset erät

328.650.925,34

286.900.000,91

Työnantajan sosiaaliturvamaksut
TEL- ja LEL-vakuutusmaksut
Muut lakisääteiset henkilösivukulut

20.785.043,66
34.131.981,80
6.450.744,50

17.944.350,64
31.859.736,20
3.889.999,75

61.367.769,96

53.694.086,59

9.674.451.52

9.348.633,52
6.414.286,06

9.674.451.52

15.762.919,58

12.292.956,55

10.030.539,69

411.986.103,37

366.387.546,77

Yhteensä
Vapaaehtoiset henkilösivukustannukset
Siirto eläkesäätiölle
Yhteensä
Palkkiot henkilökuntaan kuulumattomille
Kaikki yhteensä

Sanoma Osakeyhtiön maksamat
palkat ja sosiaalikulut per henkilö

Sosiaalikuluissa ei ole mukana tilojen, kaluston tms. vuokria eikä muita
kaan sisäisiä veloituksia.
Vuoden 1983 summiin sisältyy palkkoja ja palkkioita hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle 2.744.518,06 mk.
Yhtymän vuonna 1983 maksamat palkat olivat 358.369.735,58 mk,
joista palkkoja ja palkkioita hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
4.273.718,54 mk.

Sanoma Osakeyhtiön maksamat palkat
ja sosiaalikulut prosentteina liikevaihdosta

T ilin ta r k a s tu s k e r to m

u s

Olemme tarkastaneet Sanoma Osakeyhtiön tilikauden 1983 kirjanpidon, tilinpää
töksen ja konsernitilinpäätöksen sekä hallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttä
mässä laajuudessa.
Tilitoimisto Aimo Autio Ky on suorittanut tilikauden aikana jatkuvaa tarkastusta.
Emoyhtiö
Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tuloslaskelman
mukaan rikkauden voitto on 34.012.252,06 markkaa.
Puollamme
tuloslaskelman ja taseen vahvistamista; vastuuvapauden myöntämistä halli
tuksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; taseen mukaisen voiton käyttämistä
hallituksen toimintakertomuksessa esittämällä tavalla.
Konserni
Konsernitilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Konserni
taseen mukainen vapaa oma pääoma on 67.402.000 markkaa.
Puollamme
konsemituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamista.
Helsingissä 6. päivänä huhtikuuta 1984

Aimo Autio
KHT
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Antti Helenius
KHT

Sanomalehtiryhmä
Ryhmän johtaja:

Helsingin Sanomat

Varatoimitusjohtaja Jaakko Rauramo

H

Johtoryhmä:
Jaakko Rauramo, puheenjohtaja
Sakari Almi, Ilta-Sanomien markkinointijohtaja
Pertti Huhtala, markkinointijohtaja
Vesa-Pekka Koljonen, päätoimittaja, IS
Matti Huopaniemi, Helsingin Sanomain markki
nointijohtaja
Tapani Kivelä, hallinto- ja talousjohtaja
Teo Mertanen, varatoimitusjohtaja, hallinnollinen
päätoimittaja
Pertti Metsähuone, ilmoitusmyyntijohtaja
Jouko Nurmela, tuotantojohtaja
Heikki Tikkanen, vastaava päätoimittaja, HS
Ilkka A. Pulkkinen, sihteeri, suunnittelu
päällikkö

Päätoimittajat:
Sanomalehdet

Teo Mertanen, hallinnollinen päätoimittaja
Helsingin Sanomat

Heikki Tikkanen, vastaava
Keijo K. Kulha
Simopekka Nortamo
Seppo Kievari, apulaispäätoimittaja
Ilta-Sanomat

Martti Huhtamäki, vastaava,
virkavapaalla 1. 1.-31. 12. 1984
Vesa-Pekka Koljonen, 1. 12. 1983 alkaen

Helsingin Sanomain

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

elsingin Sanomain toimituksellinen voima ilmeni vuoden aikana
monilla aloilla, mm. turvallisuuspoliittisten ja strategisten kysy
mysten käsittelyssä. Tästä tyyppiesimerkkinä oli lehden julkaisema
kenraali Bernard Rogersin laajaa keskustelua herättänyt haastattelu.
Pääkirjoitusten ajankohtaisuus ja monipuolisuus lisääntyi määrätietoi
sen kehittämistyön ansiosta.
Mielipideosasto sai vuoden aikana ennätysmäärän kirjeitä: 15.689
kpl. Niistä julkaistiin 4.781 kpl. Vilkkaimmat keskustelut käytiin
eduskuntavaaleista ja suurlähettiläs Keijo Korhosen aseistakieltäytyjiä
koskevasta puheenvuorosta.
Kotimaan uutisten näyttävimpiä tapahtumasarjoja olivat maalis
kuun eduskuntavaalit, hallituksenvaihdos toukokuussa, Tasavallan
Presidentin vierailut Norjaan, Tanskaan, Neuvostoliittoon, Yhdysval
toihin, YK:iin ja Ranskaan ja suuret taloudelliset oikeusasiat koti
maassa: metro-oikeudenkäynti, ns. Noppa-juttu jne.
Presidentti Koiviston 60-vuotispäivänä 25. 11. 1983 lehti arvioi,
että lehdistösuhteet saattavat olla nykyiselle presidentille suurempi
ongelma kuin hänen edeltäjälleen. Vuoden päättyessä arvio piti yhä
paikkansa.
Sekä kunnallinen informaatio että monenlaisten lähitapahtumien
selostaminen lisääntyi pääkaupunkitoimitusryhmän toisena toiminta
vuotena.
Erityisesti Eurooppaan heijastuvan kansainvälisen jännityksen lisään
tyminen asetti entistä suurempia sekä laadullisia että uutismäärällisiä
vaatimuksia toimituksen ulkomaanosastolle. Hallitsevia selostusaiheita
olivat mm. Madridin Ety-kokous, kiista euroaseista, eteläkorealaisen
matkustajakoneen tuhoaminen Neuvostoliiton ilmatilassa sekä Lähiidän kriisi, jonka yhteydessä lehden Beirutin kirjeenvaihtaja on ollut
jatkuvasti erittäin vaativassa ja tärkeässä eturintama-asemassa.
Talousosasto lisäsi uutisten määrää ja jatkoi taloustiistai -sivujen
kehittämistä syventävin taustakirjoituksin sekä reportaasein, myös
säännöllinen suhdanteiden seuranta alkoi.
Ajankohtaisten päivän puheenaiheiden sekä tieteen ja kulttuurin eri
alojen seurantaan kiinnitettiin entistä tarkempaa huomiota. Sunnuntaitoimituksella oli tässä tärkeä osa erityisesti taustojen antajana.
1983 oli useiden MM-kisojen vuosi Suomessa. Suurin tapahtuma
oli Helsingissä järjestetyt ensimmäiset yleisurheilun MM-kilpailut, jois
ta julkaistiin laaja ennakkoaineisto. Kilpaurheilutapahtumien lisäksi
seurattiin jatkuvasti kuntoliikunnan, kansanterveystyön ja urheilupolitiikan virtauksia.
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Kuukausiliitteen toimitus aloitti työnsä tammi-helmikuussa, ja en
simmäinen liite ilmestyi huhtikuussa. Liite jaetaan vuosi- ja sunnuntaitilaajille sekä sunnuntain irtonumero-ostajille.
Uusia ilmestymispäiviä olivat Loppiaisen jälkeinen päivä, pääsiäislauantai ja Kristuksen taivaaseen astumisen päivän jälkeinen päivä.
Helsingin Sanomain lisäksi vain kolme muuta sanomalehteä lisäsi
kertomusvuonna ilmestymispäiviensä lukumäärää.
Helsingin Sanomain kokonaissivumäärä oli 18.612 oltuaan edelli
senä vuonna 17.560. Vuosikerran paino nousi 95,9 kilosta 101,9
kiloon.
Julkaistujen ilmoitusten kappalemäärä oli 673-785, josta neliväriilmoituksia oli 580 kpl. Kasvua edelliseen vuoteen oli kokonaismää
rässä 7,9 % ja neliväri-ilmoitusten osalta 16,5 %.
Helsingin Sanomain keskimääräinen arkilevikki oli 420.038 kpl ja
sunnuntailevikki 491.170 kpl. Kasvu arkena oli 2,1 % ja sunnuntai
sin 3,2 %. Kasvu ylitti aamulehtien keskimääräisen levikkikehityksen,
joka oli 0,7 %.
Kuukausiliitteessä oli huhti-joulukuussa 249 ilmoitussivua.
Lähimarkkinat-liitteiden perustaminen saatiin loppuun suoritetuksi,
kun Pohjois-Helsingin liitteiden ilmestyminen alkoi 26. 10. 1983 ja
Kanta-Helsingin 18. 11. 1983. Lähimarkkinat-liitteissä julkaistujen il
moitusten volyymi kaksinkertaistui ja oli 3.360 palstametriä. Liitteet
lisäsivät merkittävästi Helsingin Sanomain palveluja tekemällä mah
dolliseksi paikallisen ilmoittelun suurlehden puitteissa.
Kärkikolmikkoyhteistyötä jatkettiin menestyksellisesti Turun Sano
mien ja Aamulehden kanssa erityisesti valtakunnallisen ilmoittelun
myynnissä.
Kulttuuria metriin Helsingin Sanomain nimissä useilla eri aloilla.
Tuen kohteista mainittakoon perinteinen J. H. Erkon kilpailu, Kuo
pio tanssii ja soi sekä Tapiolan kuoro.
Helsingin Sanomain tukemia urheilukilpailuja olivat Hopeasompahiihdot, Jukolan viesti, Optimistijollien SM-purjehdus, Jumppakärpä
nen ja Helsinki City Marathon.
I l ta - S a n o m a t

Ilta-Sanom ien levikinkehitys
300
250

200
150
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74 757677787980818283
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Lehden sisällön kehittämisessä kiinnitettiin erityistä huomiota uutisseurantaan sekä moreen näkökulman ja valinnan mahdollisuuteen
myös kulttuurin, urheilun ja ajankohtaisten ilmiöiden osalta. Ilta-Sa
nomat nousi kertomusvuonna monesti keskeiseksi puheenaiheeksi.
Vuoden urheilutapahtumat heijastuivat äänestykseen, jossa Ilta-Sa
nomien lukijat äänestivät Tiina Liilakin Vuoden Suomalaiseksi.
Ilta-Sanomien toiseksi päätoimittajaksi nimitettiin Vesa-Pekka Kol
jonen 1. 12. 1983.
Iltapäivälehdistön levikin kasvu oli merkittävästi nopeampi kuin
muun sanomalehdistön. Iltapäivälehtien levikki kasvoi vuonna 1983
22,0 %.

Ilta-Sanomien vuoden keskiarvolevikki nousi 148.990 kpheen. Le
vikin nousu oli 14.259 kpl päivässä, eli 10,5 %.

©

Lehden sivumäärä oli kertomusvuonna 11.764. Ilmoituksia leh
dessä julkaistiin 3.216 palstametriä, mikä merkitsi edelliseen vuoteen
verrattuna 11,9 %:n kasvua.
Lehden hinta nousi 1. 6. 1983 liikevaihtoveron korotuksen yhtey
dessä 2,50 mk:aan ja viikonvaihdenumeron hinta 23. 12. 1983 3,00
mk:aan.
Ilta-Sanomien markkinoinnin organisaatiota muutettiin vuoden lo
pulla siten, että levikki- ja jakeluosastot yhdistettiin.
Samoin yhdistettiin ilmoitusmyyntiosasto ja Sanomala-myynti. Täl
lä toimenpiteellä muodostettiin yksi organisaatio yritysmarkkinointia
varten.
Ilta-Sanomat oli järjestämässä Kultakiekkotumausta, keilailun hopealautaskilpailua ja keilailun IS-toumament’ia.

Vuoden 1983
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HS-Tietopalvelut keskittyi toiminta-ajatuksensa mukaisesti uusien in
formaatio- ja viestintäpalvelujen tuottamiseen ja markkinoimiseen se
kä yhtiön sisäiseen tietohuoltoon.
HS-Tietopalvelut oli edelleen Helsingin Telsetin suurin tiedontuot
taja. Lisäksi se huolehti 25 asiakkaan telset-tiedoston ylläpidosta.
Huhtikuussa käynnistyi videotex-tekniikalla toteutettu kuvaruutulehti, HS-Kaapelisanomat, Helsinki Television tietokanavalla. Palvelu
käsittää päivän pääuutiset, paikallisuutiset, säätiedot, kuluttajatietoa,
tapahtumakalenterin sekä mainosmudut.
Marraskuussa tehty katsojatutkimus osoitti kaapelisanomien saa
neen lyhyessä ajassa 93.000 katsojan viikoittaisen yleisön.
Kesäkuussa perustettiin videotex-käyttäjien asiakaslehdeksi Telsetuutiset. Lehti ilmestyi neljä kertaa ja sen levikki oli 5.000 kpl ensim
mäisestä numerosta alkaen. Lehti tuotettiin yritysjulkaisuperiaatteella
telsetyhtiöiden käyttöön.
Syksyllä valmistui HS-Tietopalvelujen ensimmäinen tilauspohjainen
ytitystietopankkia varten laadittu atk-sovellutus, joka sisältää avaintie
dot Suomen 1000 suurimmasta yrityksestä.
Informaatiopalvelujen hoitamisen lisäksi toteutettiin syyskaudella
kaksi seminaaria: talouselämän päättäjille tarkoitettu Suhdanneseminaari - Suomi 1984 ja uuden sähköisen viestinnän katsauspäivä Me
dia Futura.
Tieteen Tiedotus ry:n ja Helsingin Sanomain yhteistyössä julkaise
ma Tiede 2000 -lehti ilmestyi 10 numerona ja sen levikki oli
21.000 kpl.
HS-tuotteita olivat lisäksi Helsingin Sanomain aineistoon perustu
va kirja Herrasväen ja työläisten kaupunki sekä Sanoma Osakeyhtiön
juhlakirjasarjan ensimmäinen teos Hilda ja Elias.
Muita tapahtumia olivat toimituksellisen arkiston elektronisen so
vellutuksen kokeilu STAIRS-ohjelmistolla sekä tavarakoodiin ja kassapäätejärjestelmään perustuva mainonnan tehon mittausmenetelmän
ADSCAN’in kokeiluluontoinen käyttöönotto.
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Sanomala-myynti
Sanomalassa painettiin vuoden lopussa seuraavat asiakaslehdet: He
vosurheilu, Insinööriuutiset, Landsbygdens Folk, Luonnonsuojeluväki,
Länsiväylä, Maaseudun Tulevaisuus, Sana, Uudenmaan Työpaikat ja
Veikkaus-Lotto.
Uudet painatussopimukset solmittiin Tietoviikko-lehden ja Antti
lan Säästöuutisten painatuksesta.
Sanomalassa painettiin em. painotuotteiden lisäksi yksittäispainotuotteita 5,1 miljoonaa kpl.
T u o ta n to te k n iik k a

7
SILltä (System Integrators, Inc.) tilatun toimitusjärjestelmän ensimmäinen vaihe asennettiin
joulukuussa. Vuoden 1984 aikana käyttöön
otettavaan järjestelmään tulee tässä vaiheessa 9
TANDEM TNS II tietokonetta ja 250 päätet
tä. Kevään kuluessa järjestelmä otetaan käyt
töön latomossa ja IS:n toimituksessa. Kesälo
mien jälkeen siirtyy myös HS:n toimitus vai
heittain käyttämään uutta järjestelmää. Kuvassa
näkyy toimittajien ja latojien työvälineeksi tule
va COYOTE QB -pääte.
Latomossa ja IS:n toimituksessa uusi järjestelmä
korvaa TEXT II -järjestelmän toimitustekstin
valmistuksessa.

Edellisenä vuonna työntekijäjärjestöjen kanssa solmitun kolmikantaso
pimuksen pohjalta tehtiin uusi kolmikantasopimus, jolla valmisteltiin
toimituksen ja tuotannon näyttöpäätejärjestelmän hankintaa. Kesä
kuussa tilattiin System Integrators, Inclta 254 päätteen järjestelmä.
Lehden elektronista sivutaittoa koskevat kokeilut johtivat Uuden
maan Työpaikat -lehden taiton tekemiseen näyttölaitetekniikalla ke
väästä 1983 alkaen. Kehitystyötä jatketaan käytännön kokemusten
perusteella.
Sanomalassa saatettiin loppuun lisäväriyksikköjen asennus ja otet
tiin käyttöön myös värien keskusjärjestelmä. Edellinen lisäsi merkittä
västi neli- ja korostevärimahdollisuuksia jälkimmäisen helpottaessa
käytännön työssä näiden mahdollisuuksien hyväksikäyttöä.
Tuotannon jatkuvan voimakkaan kasvun johdosta päätettiin Sano
malan painohallia laajentaa. Samassa yhteydessä tilattiin Rockwell In
ternational, Graphic Systems Divisionilta kymmenen uutta painokoneyksikköä ja yksi taittaja.
Sanomalan postituksen tilat kaksinkertaistuivat, kun nykyisen pos
tituksen yläpuolelle rakennettiin uusi postituskerros. Uuteen tilaan
asennettiin Ferag AG:lta tilattu tietokoneohjattu postituslaitteisto, joka
merkittävällä tavalla lisää postituksen tuottavuutta ja läpäisykykyä.
Laajamittainen postituksen uudistus tekee mahdolliseksi myös liit
teiden sisäänpiston aloittamisen, mikä avaa uusia mahdollisuuksia sanomalehtiemme kehittämiseksi.
Vaikka Sanomalassa painettavien asiakaslehtien määrä pysyi miltei
ennallaan, Ilta-Sanomien kasvanut levikki johti siihen, että lehden
painaminen kolmella koneella vakinaistettiin.
Sanomalehtiryhmän tuotannon organisaatiota muutettiin siten, että
koko tuotannosta vastaavaksi tuotantojohtajaksi nimitettiin DI Jouko
Nurmela.
Sanomalassa tuotanto kasvoi paperinkulutuksella mitattuna 8,8 %.
Lisäys perustui lähinnä omien sanomalehtien kasvuun. Sanomalehti
paperia käytettiin 62.373 tonnia ja painoväriä 623 tonnia, joka on
6,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
O r g a n i s a a t io ja s e n k e h i t t ä m i n e n

Kertomusvuoden aikana Sanomalehtiryhmässä saatettiin hajauttamis30

toimenpiteet päätökseen. Toiminta vakiintui varsin hyvin suunnitel
lulla tavalla, myös yhteistoiminta- ja luottamusmiesorganisaation osal
ta.
Sanomalehtiryhmän henkilöstön määrä oli keskimäärin 1.668, jois
ta toimihenkilöitä oli 591, työntekijöitä 645 ja toimituksellista henki
löstöä 432. Henkilömäärä lisääntyi 234 henkilöllä edellisestä vuodes
ta, mikä johtui pääasiassa hallinto- ja talousryhmien hajauttamisesta
tulosyksiköihin. Lehdenjakajia oli 2.114 (edellisenä vuonna 2.234) ja
asiamiehiä 2.698 (2.666).
Vaihtuvuus oli kokopäivätoimisilla henkilöillä 4,6 %, jakajilla
24,5 % ja asiamiehillä 18,3 %. Poissaolomäärä ilman ansaintaperusteista vapaa-aikaa oli 4,9 %.
Sisäisen ja ulkopuolisen koulutuksen suorat kustannukset olivat
koko Sanoma Osakeyhtiössä 3,3 mmk eli 1,3 % työssäoloajan pal
koista ja 0,35 % liikevaihdosta. Summaan eivät sisälly koulutusajalta
maksetut palkat.
Toimittajakoulun 10. peruskurssilta sai päästötodistuksen 18 oppi
lasta.

Sanomaprint
Ryhmän johtaja:
Heikki Huhtanen

Johtoryhmä:
Heikki Huhtanen, puheenjohtaja
Hannu Kiltilä, tuotantojohtaja
Ilkka Kylmälä, levikkijohtaja
Jukka Miettinen, julkaisujohtaja
Pertti Puolakka, suunnittelujohtaja
Kari Stadigh, markkinointijohtaja

Päätoimittajat:
Kodin Kuvalehti
Suuri Käsityökerho

Maire Varhela
M e naiset

Kerttu Saarela
Aku Ankka
Nalle Puh

Kirsti Toppari
Roope-setä, taskulehti

Maty A. Wuorio
Eläinmaailma

Ilkka Koivisto
et-lehti

Liisa Stadion
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uosi 1983 oli Sanomaprintin kannalta merkityksellinen. Aika
kauslehti- ja kirjaryhmän sekä Sanomapainon toimintojen yhdis
täminen saatiin päätökseen, ja ensimmäiset käytännön tulokset olivat
nähtävissä. Yhtiötason hallinnon ja talouden hajautus loivat osaltaan
ryhmälle edellytykset itsenäiseen toimintaan ja siihen liittyvään vas
tuuseen.
Organisaatiota kehitettiin ja eniten muutoksia tapahtui markki
noinnin alueella sekä toimituksellisessa johdossa.
Sanomaprintin tuloskehitys vuonna 1983 oli myönteinen. Ryhmä
saavutti kaikki sille asetetut tärkeimmät tulostavoitteet.

V

Kuluttajaviestintä
Vuosi 1983 merkitsi aikakauslehdille voimakasta panostusta markki
nointiorganisaatioon. Tällä pyrittiin ensisijaisesti vahvistamaan toimin
taedellytyksiä vuodeksi 1984, mutta myönteinen vaikutus oli nähtä
vissä jo vuonna 1983.
Tilaajarekisterin atk-sovellutuksen uusimisesta tehtiin päätös. Uusi
järjestelmä tulee palvelemaan sekä tilaajapalvelua että levikkimarkkinoinria oleellisesti nykyistä tehokkaammin. Myös tietokoneet ja niihin
liittyvät oheislaitteet vaihtuvat. Tilaajapalvelu tulee lisäksi siirtymään
Sanomalan rakenteilla olevaan toimistotaloon.
Aikakauslehtien levikki kehittyi vuoden aikana tyydyttävästi, ja
useimpien lehtien toisen vuosipuoliskon levikki oli edellisvuotta kor
keampi.
Kodin Kuvalehden levikin laskeva suuntaus taittui, ja se kääntyi
loppuvuonna jälleen nousuun. Me naiset säilytti asemansa viikoittais
ten naistenlehtien kovassa kilpailussa. Erityisen suotuisasti kehittyi
vuoden alussa hankittu et-lehti, jonka levikki nousi vuoden aikana
10 000 kappaleella. Sarjakuvalehtien markkina-asema vahvistui enti
sestään.
Kirjalinjan toiminta oli tavoitteiden mukaista. Kokonaismyynti
2.042.000 kpl ylitti edellisen vuoden myynnin 103.000 kappaleella.
Uusia nimikkeitä julkaistiin 36 ja uusintapainoksia 17.
Lasten Oma Kirjakerho vahvisti edelleen asemaansa. Kerhon kes
kimääräinen jäsenmäärä ylitti 50.000 jäsenen rajan ja oli runsaat
6.000 korkeampi kuin vuonna 1982. Kuukauden kirjoina julkaistiin
8 Walt Disney -satulukemiston kirjaa ja neljä uutta kotimaista las
tenkirjaa.
Muun kirjatuotannon rungon muodostivat entiseen tapaan Walt
Disney -sarjakuvakirjat. Muita sarjakuvakirjoja olivat Asterix, Tenavat
ja Viisikko.

Lastenkirjallisuuden lisäksi julkaistuista kirjoista merkittävimmät
olivat Ruutukokki-keittokirja sekä Guinnessin Suuri Ennätyskirja, jo
ka saavutti jälleen uuden myynriennätyksen.
Y rity s v ie stin tä

Me naiset

levikki 11/83
muutos

123.367
+2.120

Kodin Kuvalehti

levikki 11/83
muutos

183.732
+2.677

Suuri Käsityökerho

levikki 11/83
muutos

102.319
-1.118

Aku Ankka

levikki 11/83
muutos

292.146
-2.714

Roope-setä,

levikki 11/83

taskulehti

muutos

66.195
-2.301

Nalle Puh

levikki 11/83
muutos

57.802
+7.250

«-lehti

levikki 11/83
muutos

65.359
+9.867

levikki 11/83
muutos

39.186
+1.908

levikki 11/83
muutos

33.565
-1.522

Eläinmaailma

Kansa Taisteli

Sanomaprintin business-to-business-markkinoinnin toiminnot keskitet
tiin yritysmarkkinoinnin vastuulle. Sen päätuotteet olivat ilmoitustila
Sanoma Aikakauslehdissä ja Sanoma Yritysjulkaisuissa, Sanomapai
non painopalvelut ja Yritysjulkaisut-yksikön tuottamat kustannuspalvelut. Yritysmarkkinoinnin organisointi asiakaskohtaisen palvelun ke
hittämiseksi käynnistettiin.
Ilmoitusmyynti ei Sanoma Aikakauslehtien osalta saavuttanut ase
tettuja tavoitteita. Markkamääräinen tulos jäi edellisen vuoden suurui
seksi. Sanoma Yritysjulkaisujen ilmoitusten määrä kasvoi 50 % edel
liseen vuoteen verrattuna, ja tavoitteet saavutettiin.
Painopalvelujen myynti kehittyi myönteisesti. Sanomapainon val
mistamien töiden suhteellinen kannattavuus parantui ja asetetut ta
voitteet saavutettiin. Markkinoinnissa keskityttiin suoramarkkinoinnin
keinoja hyödyntävien viestintäjärjestelmien myyntiin ja useille mallisuojatuille ja/tai patentoiduille painotuotteille luotiin uusia hyödyntä
mismahdollisuuksia.
Sanomapainon tuotannon kokonaisvolyymista oli sopimusasiakkai
den töiden osuus noin 85 %. Toteutuneen vientimyynnin osuus ko
konaismyynnistä laski 1,5 %-yksikköä. Tämä aiheutui kilpailukyvyn
heikkenemisestä erityisesti Ruotsin markkinoilla valuuttakursseissa ta
pahtuneiden muutosten johdosta.
Oman yhtiön lisäksi olivat Tukkukauppojen Oy/Tuko, Oy Vali
tut Palat - Reader’s Digest Ab sekä maatilatalouksien ammatti- ja
järjestölehdet Sanomapainon suurimpia asiakkaita. Ulkopuolisten
asiakkaiden osuus oli lähes puolet koko painotuotemyynnistä.
Kustannuspalvelun kysyntä jatkui voimakkaana. Sanoma Yritysjul
kaisujen asema markkinajohtajana selkiytyi ja asetetut kasvuhakuiset
tavoitteet ylitettiin.
Sanoma Yritysjulkaisujen toimitus kehitti organisaatiotaan ja toi
mintaansa panostamalla kansainvälisiin yhteyksiin sekä tuotteittensa
journalistisen tason ylläpitoon. Vuoden aikana julkaistiin mm. seuraavia erikoislehtiä: Blue Wings, Meritie, Futari, VR Express, KaapeliVisio sekä Tulosuunta.
T o i m it u k s e t

Aikakauslehtien toimitusten johtoa vahvistettiin vuoden aikana. Me
33

naiset sai kaksi uutta toimituspäällikön vakanssia. Et-lehti ja Kodin
Kuvalehti saivat kumpikin yhden toimituspäällikön vakanssin lisää.
Me naiset -lehden, Kodin Kuvalehden, Eläinmaailman ja Suuren
Käsityökerhon ulkoasujen uudistus käynnistyi vuoden loppupuolella.
Me naiset -lehden toimituksellisen sisällön näkyvintä antia olivat
numerossa 15 ilmestynyt 32-sivuinen Morsiuskirja sekä 16-sivuiset
teemakokonaisuudet laihdutuksesta, sisustuksesta ja ihonhoidosta.
Suuren suosion saavutti numerossa 13 alkanut 11-osainen sarja Suo
malainen uusi keittiö. Lehti järjesti Face of the 80’s -kilpailun Suo
messa.
Kodin Kuvalehti julkaisi useita erikoisjuttuja ja liitteitä, joista eri
tyisesti sieniopas, Helsinki-opas, jouluruokakirja ja kasvisruokaliite toi
vat runsaasti myönteistä palautetta.
Et-lehden lukijoiden erityisen suosion saavuttivat kirjailija Ursula
Pohjolan-Pirhosen sarja suomalaisista kartanoista ja eläkeläisten veroopas. Et-lehden historiikki julkaistiin 114-sivuisessa 10-vuotisjuhlanumerossa.
Suuri Käsityökerho palveli lukijoitaan kahdella irrotettavalla 32-sivuisella liitteellä: numerossa 3 ilmestyi Muodikas nainen ja numeros
sa 5 Pitsivihko.
Eläinmaailma-lehti sai myönteistä palautetta erikoisartikkeleistaan.
Lehden näkyvimmät kokonaisuudet olivat numerossa 2 julkaistu 16sivuinen akvaario-opas ja numerossa 11 ilmestynyt irroitettava 16-sivuinen kissaliite.
Aku Ankka järjesti perinteiseen tapaan nimikkokilpailunsa nuorten
SM-tenniksessä ja pujottelussa. Toimituksen suuri lukijakilpailu toi
ennätysmäärän vastauksia eli yli 15.000 kappaletta.
Tuotanto
Sanomaprintin tuotanto toimi entisissä toimitiloissa. Tuotannon ra
kenteessa tapahtui edelleen siirtymistä nelivärituotteisiin, joiden määrä
lisääntyi 14 %. Neliväriasemointien määrä kasvoi 20 %.
Uusi suuri rotaatiotuote oli Helsingin Sanomain kuukausiliite. Ro
taatioiden tuotantovolyymi kasvoi. Myös arkki- ja lomaketuotannossa
tapahtui lievää kasvua.
Rullapaperin kulutus oli 13.046 tonnia ja kasvu edelliseen vuo
teen verrattuna 7 %. Väripainatuksen lisääntymisen johdosta myös
painovärin kulutus kasvoi 14 % ollen 252 tonnia.
Tärkeimmistä kustannuksista kohosivat yksikköpalkat inflaatioke
hitystä nopeammin. Raaka-aineiden hinnankorotukset jäivät yleistä
inflaatiokehitystä alhaisemmalle tasolle, esimerkkinä paperi, jonka
hinta Sanomapainon käyttämien laatujen kohdalla nousi keskimäärin
4% .

Syksyllä allekirjoitettiin sopimus, joka tekee mahdolliseksi aika
kauslehtien toimituksellisen tekstin suorasyötön näyttöpäätteillä. Myös
toteutukseen liittyvä laite- ja systeemisuunnittelu käynnistyi.
Vuoden aikana toteutetut tärkeimmät investoinnit kohdistuivat
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ympäristönsuojeluun sekä systeemipohjaisten järjestelmien edelleen ke
hittämiseen.
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Henkilöstö

S U U N T flH B S I

Kokopäivätoimisia, vakinaisessa työsuhteessa olevia henkilöitä oli Sanomaprintdssä 759 (edellisenä vuonna 727), joista toimihenkilöitä
209 (194), toimituksellista henkilöstöä 55 (50) ja työntekijöitä 495
(493).
Vaihtuvuus oli kokopäivätoimisilla henkilöillä 7,9 % (8,8 %).
Poissaolomäärä ilman ansaintaperusteista vapaa-aikaa oli 5,9 %
(5,5 %).
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Keskushallinto
Yhtymän
ke skushallinnon johtajisto
toimitusjohtaja Väinö J. Nurmimaa
varatoimitusjohtaja Jaakko Rauramo, toimitus
johtajan varamies
johtaja Matti Anderzén, viestintäpolitiikka,
yhteiskuntasuhteet, Sanoma Osakeyhtiössä
1. 9. 1983 lähtien
johtaja Jaakko Hannuksela, suunnittelu
ja kehitys
johtaja Martti Ojares, talous ja rahoitus
johtaja Kerstin Rinne, lakiasiat
johtaja Pekka Toropainen, kiinteistöt

eskushallinnon työskentelyyn osallistuivat vuoden 1983 aikana
hallituksen puheenjohtaja toimistoineen, toimitusjohtaja toimistoineen, talousryhmä, kiinteistöryhmä ja suunnittelu- ja kehitysryhmä.

K

T a lo u s r y h m ä

Talousryhmän johtaja talousneuvos Martti Teräsalmi jäi eläkkeelle
1. 9. 1983 palveltuaan yhtiötä suurella ammattitaidolla 18 vuotta.
Hänen seuraajakseen tuli vuodesta 1982 apulaistalousjohtajana toimi
nut kauppat.maist. Martti Ojares.
Hallinnon hajautusta toteutettaessa osa sisäisen laskennan tehtäviä
siirtyi talousryhmältä Sanomalehtiryhmän ja Sanomaprintin hoidetta
viksi. Talousryhmän tehtäväksi muodostui liikekirjanpidon, maksulii
kenteen ja rahoituksen lisäksi hoitaa yhtymän ylimmän johdon talousraportointi ja yhtymän laskentatoimen koordinaatio.
Toimintavuoden aikana hankittiin yhtymän käyttöön kirjanpidon,
reskontran ja sisäisen laskennan kattava atk-sovellutus.
K ii n t e i s t ö r y h m ä

Kiinteistöryhmä hoiti vuoden aikana keskitetysti kaikki yhtiön kiin
teistöihin ja teollisiin laitoksiin liittyvät ylläpito- ja hoitoasiat. Lisäksi
ryhmä toteutti rakennus- ja suunnitteluprojekteja muiden ryhmien
toimeksiannosta.
S u u n n i tt e l u - ja
k e h ity s r y h m ä

Aiempien vuosien tapaan ryhmän tehtävänä oli seurata viestintätek
niikkaa ja yrityssuunnittelua. Ryhmä toimitti tulosryhmille ja tytäryh
tiöille mm. ennusteita tulevien vuosien yleisestä kansantalouden kehi
tyksestä. Koko yhtiön atk-hankinnat ja atk-käyttöorganisaatio keski
tettiin vuoden aikana suunnittelu- ja kehitysryhmälle.
H e n k i l ö s tö

Keskushallinnon tehtävissä vakinaisessa työsuhteessa työskenteli keski
määrin 130 (edellisenä vuonna 391) henkilöä, joista toimihenkilöitä
102 ja työntekijöitä 28.
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Tytäryhtiöt
Helsinki
Televisio Oy
Toimitusjohtaja:
Heikki Saraste

Helsinki Televisio Oy kehittyi edelleen myönteisesti. Kaikkiin uusiin
viestimiin nähden ennakkoluulottomaan ja kannustavaan suuntaan
muuttunut ilmapiiri vaikutti myönteisesti myös kaapelitelevision tar
joamien tuotteiden kysyntään. Kysynnän kasvu vuorostaan lisäsi kiin
nostusta kaapelitelevisiotoiminnan ja siihen liittyvien toimintojen har
joittamiseen myös monissa aikaisemmin tälle toiminnalle vieraissa pii
reissä. Kilpailun lisääntyessä alan yrittäjiltä vaadittavaa pätevyyttä
koskeva keskustelu kuitenkin suuntautui lähinnä teknisiin seikkoihin
varsinaisen viestinnällisen osaamisen ja tarjottujen ohjelmapalvelujen
jäädessä vähälle huomiolle.
Helsinki Televisio Oy:n liikevaihto kasvoi aikaisempaan tilivuoteen
verrattuna 46 %. Kustannusten kasvun pysyessä kohtuullisena kan
nattavuus parani niin, että yhtiön talouden voidaan nyt sanoa olevan
tasapainossa ensimmäistä kertaa sen kymmenvuotisen historian aika
na. Yhtiön tulokselle ja kannattavuudelle asetetut tavoitteet ylitettiin
selvästi ja tilinpäätös näytti ensimmäistä kertaa voittoa.
Helsingin verkon täydentämisen lisäksi kaapeliverkon rakentami
nen keskittyi Tapiolan kaupunginosaan Espoossa. Tapiolan alueella
97 % tarjouksen saaneista talouksista teki sopimuksen HTV:n verk
koon liittymisestä. Vuoden loppupuolella ensimmäiset taloyhtiöt Ta
piolassa liitettiin HTV:n verkkoon mikroaaltolinkin välityksellä.
Vuoden 1983 lopulla oli HTV:n verkkoon liitetty 84.678 asun
toa, jossa kasvua on edelliseen vuoteen verrattuna 6.658 asuntoa. So
pimuksen tehneitä talouksia oli asennusjonossa vuoden vaihteessa yli
10.0 00 .

Yhteistyötä Helsingin Puhelinyhdistyksen kanssa täydennettiin
16. 9- 1983 allekirjoitetulla uudella perussopimuksella, jonka mukai
sesti Helsinki Televisio Oy yhteistyössä Helsingin Puhelinyhdistyksen
kanssa tulee suunnitelmallisesti laajentamaan kaapeliverkkoaan koko
pääkaupunkiseudun kattavaksi.
Maksullisen, talouskohtaisesta tilattavan viihdekanavan tilaajamäärä
31. 12. 1983 oli 18.814. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 2.643 tilaa
jaa.
Mainosajan kysyntä vilkastui ja myyntitavoitteet ylitettiin selvästi.
Myös yhä useampi ulkopuolinen tiedontuottaja ryhtyi keräämään ko
kemuksia kaapelitelevisiosta kaikkien käytettävissä olevana yhteisjakelujärjestelmänä. Vuonna 1983 toimi Helsinki Televisio Oy:n verkossa
HTV:n lisäksi 22 ulkopuolista tiedontuottajaa. Näistä tuntimäärällisesti suurin oli Sanoma Osakeyhtiö, jonka sähköistä sanomalehteä
HS-Kaapelisanomia jaettiin tietokanavalla Satellite Televisionin lähetysaikojen ulkopuolella 21-22 tuntia vuorokaudessa.
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Jakeluverkkoon liittyneiden talouksien
lukumäärä
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Lehtikuva Oy
Toimitusjohtaja:
Patricia Seppälä
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HTV:n videotuotannon päätuotteina olivat kasettimonistus, yleisradiotasoinen kuvaus, jälkikäsittely ja filminsiirtopalvelut. Urheilukilpai
luja kuvattiin mm. Tokyo Broadcasting Companylle, BBQlle sekä
Canadian Broadcasting Companylle. Videotuotannon laitteisto täyden
tyi joulukuussa Pohjoismaiden ensimmäisellä kaupalliseen käyttöön
tulevalla yleisradiotasoisella NTSC-PAL -standardimuundmella.
Toimintavuonna HTV lähetti omaa ohjelmaa 2.173 tuntia, josta
näytösjärjestelmän mukaisten uusintojen osuus oli 1.191 tuntia. Helsinki-kanavalla saavuttivat erityisesti kotimaiset elokuvat suuren suo
sion. Myös viihdekanavan ohjelmahankinnassa onnistuttiin katsojalu
kujen perusteella hyvin. Esitetyt elokuvat olivat monipuolisia ja ke
vätkaudella tehdyn tutkimuksen mukaan selvästi yleistelevisioverkossa
esitettyjä elokuvia uudempia.
Tampereen Tietoverkon kanssa solmittiin 8. 8. 1983 ohjelmanhankintaa koskeva yhteistyösopimus, jonka mukaisesti Tampereen Tieto
verkko saa koko HTV:n ohjelmiston esitettäväkseen.
Tilikauden aikana oli yhtiön palveluksessa kokopäivätoimisesti kes
kimäärin 54 henkilöä. Lisäksi toimi yhtiössä osa-aikaisissa tehtävissä
8 henkilöä.
Tilinpäätös osoittaa 147.124,11 mk voittoa.

Yhtiön 32. toimintavuosi oli sekä toiminnan että tuloksen kannalta
hyvä.
Yhtiö keskittyi palvelun kehittämiseen toiminnan keskeisillä osaalueilla.
Nopeuttaakseen uutiskuvamateriaalin toimitusnopeutta yhtiö kak
sinkertaisti telefotolinjojen määrän ja perusti kautta vuorokauden toi
mivan kiinteän linjaverkon avulla jatkuvan yhteyden eri puolilla maa
ta sijaitsevien asiakaslehtien toimituksiin.
Palvelun parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä voidaan myös
mainita yhtiön kuvaamien laajojen kansainvälisten uutistapahtumien
ennätyksellinen määrä, mm. neljällä mantereella tapahtuneet
Formula 1 Grand Prix -kilpailut.
Kotimaan kuvaustapahtumat olivat urheiluvoittoisia. Kaiken kaik
kiaan Suomi toimi seitsemän eri MM-kilpailun isäntämaana.
Studiokuvausten osalta oli merkittävää uusien asiakassuhteiden
luominen. Helsingin Studion kehittyvänä alueena oli erilaisten tuoteluetteloiden kuvaaminen ja kuvauspalvelujen lisääminen aikakausleh
distölle. Oulun Studio motti lähes kaksinkertaisen määrän AV-ohjelmia edellisvuoteen verrattuna.
Vilkkaan urheiluvuoden vaikutus näkyi myös kuva-arkiston tulok
sessa, mihin osaltaan vaikutti vuoden aikana ilmestynyt urheiluaiheisten kirjojen suuri määrä.
Henkilökunnan vahvuus oli keskimäärin 76 henkilöä.
Tilinpäätös osoittaa 1.261.912,20 mk voittoa.

Oy Linguaphone Ab
Toimitusjohtaja:
Kari Hyytiäinen

Vuosi 1983 oli yhtiön tuloksen kannalta hyvä vaikka myyntitavoit
teita ei täysin saavutettu.
Toimintavuoden painopiste oli edelleen yritysmyynnin organisaation
ja toiminnan kehittämisessä. Myyntineuvottelijoiden lukumäärä lisät
tiin neljään ja valtakunnan laajuisia myyntikampanjoita jatkettiin. IsoBritannian suurlähetystössä järjestettiin pääkaupunkiseudun yrityksille
kaksi asiakastdlaisuutta.
Aikuisopetuksen kielikurssien myynnin kehitys oli tyydyttävä,
mutta lasten ja nuorten markkinoille tarkoitettu Junior English -kieli
kurssi ei saavuttanut myyntitavoitettaan.
Ensimmäisen kokonaisen vuotensa Stockmannin tavaratalossa toi
minut Linguaphone-shop saavutti sille asetetut tavoitteet.
Oy linguaphone Ab:n kurssivalikoimaan kuului yli 30 eri kieltä.
Valikoima oli maan laajin. Vuoden lopulla markkinoille tuotiin uu
tuuksina aikuisopetukseen ranskankielen videokurssi ja yritysmyyntiin
liike-elämän englanninkielen videokurssi. Yrityselämää palvelemaan
kehitettiin toimintavuoden aikana viikon kestävä, internaattimuotoi
nen, opettajien johdolla tapahtuva kaupalliseen englanninkieleen kes
kittyvä seminaari BL-2000.
Kaikkien Linguaphonen atk-ohjelmien muuntaminen saatiin loppuunsuoritetuksi.
Henkilökunnan vahvuus oli vuoden aikana keskimäärin 11. Li
säksi yhtiön palveluksessa oli 12 sivutoimista opettajaa.
Tilinpäätös osoittaa 161.468,91 mk voittoa.
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Oy Lippupalvelu - Biljettjänst Ab
Toimitusjohtaja:
Hannu Aunesluoma

L ip p u
p is te
B ilje ttpunkt

Simonpaino Oy
Toimitusjohtaja:
Heikki Huhtanen

40

Vuosi 1983 oli merkittävä Lippupalvelun 38-vuotisessa historiassa.
Perinteisestä manuaalisesta pääsylippujen välityksestä siirryttiin tietoko
nepohjaiseen järjestelmään ja aloitettiin määrätietoinen pääsylippujen
markkinointi. Myynti kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 34 %.
Yhteistyössä järjestäjien ja Helsingin Sanomain asiakaspalvelukonttoreiden kanssa tehtiin lipunmyyntiennätyksiä kaksissa suurissa urhei
lujuhlissa: Taitoluistelun MM-kilpailuissa maaliskuussa ja Yleisurhei
lun MM-kilpailuissa elokuussa.
Ticketmaster-järjestelmä otettiin käyttöön 2. 5. 1983. Uuden järjes
telmän ensimmäisiä käyttäjiä olivat Helsingin Juhlaviikot, Helsingin
Kaupunginorkesteri ja Radion Sinfoniaorkesteri sekä helsinkiläiset liigajoukkueet HIFK ja Jokerit.
Siirtyminen manuaalimyynnistä atk-pohjaiseen lipunmyyntiin ta
pahtui nopeasti, ja vuoden lopussa järjestelmän käyttäjiä olivat useim
mat pääkaupunkiseudun merkittävät tilaisuuksien järjestäjät lukuun
ottamatta Helsingin Kaupunginteatteria, Suomen Kansallisteatteria,
Suomen Kansallisoopperaa ja Svenska Teatemia sekä elokuvateatterei
ta.
Pääsylippujen saatavuuden parantamiseksi uusittiin puhelinvarausjärjestelmä ja perustettiin Lippupiste-verkosto pääkaupunkiseudulle.
Vuoden lopussa Lippupisteitä olivat Helsingin Sanomain konttorit
Itäkeskuksessa, Tapiolassa ja Tikkurilassa, Musiikki-Fazer ja Stock
mann sekä Lippupalvelu Kolmen Sepän käytävässä. Tosiaikaisen lipunmyyntijärjestelmän ansiosta kaikista Lippupisteistä voidaan nyt va
lita parhaat paikat ostohetkellä jäljellä olevista lipuista tai lunastaa
etukäteen puhelimitse varatut liput.
Toimintavuoden aikana oli yhtiön palveluksessa kokopäivätoimisesti keskimäärin 15 henkilöä ja osa-aikaisissa tehtävissä keskimäärin
10 henkilöä.
Tilinpäätös osoittaa 497.457,85 mk tappiota.

Simonpaino Oy:llä ei ollut operatiivista toimintaa vuoden 1983 aika
na. Yhtiön omistama käyttöomaisuus oli vuokrattuna Sanomapainon
käyttöön, josta saatiin tuloja. Lisäksi yhtiöllä oli korkotuloja. Vuonna
1983 ei suoritettu investointeja. Yhtiön palveluksessa ei ollut yhtään
henkilöä.
Tilinpäätös osoittaa 1.273.396,11 mk voittoa.

Sanoma, Inc. ja Crafton Graphic Company, Inc.
Toimitusjohtaja:
Douglas Bittenbender

USA:n talous elpyi vuoden 1983 aikana odotettua nopeammin. Voi
makas taloudellinen kasvu vaikutti myönteisesti Yhdysvalloissa toimi
vien tytäryhtiöiden kehitykseen.
Sanoma, Inc. omistaa 90 % Crafton Graphic Company, Incin
osakkeista sekä 12-kerroksisen kiinteistön Manhattanilla, New Yor
kissa. Sanoma, Inc. on vuokrannut neljä kerrosta Craftonille ja loput
tilat ulkopuolisille. Yhtiön tulos kehittyi myönteisesti ja oli ennakoi
tua parempi.
Crafton Graphic Company, Inc. vahvisti asemiaan korkealuokkais
ten neliväripainotöiden kuten vuosikertomusten, julisteiden ja esittei
den valmistajana.
Toiminnan painopiste oli myyntivolyymin lisäämisessä ja seurantaja ohjausjärjestelmien kehittämisessä.
Tuotannossa pyrittiin laatutason kehittämiseen sekä tuottavuuden
jatkuvaan parantamiseen. Yhtiön organisaatiota kehitettiin ja vastuu
alueita selvennettiin.
Investoinneista merkittävin oli vuonna 1978 hankitun neliväripainokoneen korvaaminen uudella.
Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 82 henkilöä. Sekä myyntivolyymi että kannattavuus olivat odotettua paremmat.
Yhdysvaltalaisen alakonsernin vuoden 1983 nettomyynti oli USD
10.284.870,00 ja tulos ennen konsernin lisäpoistoja ja veroja USD
507.264,00.
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Kustannustoiminnan uusia
ulottuvuuksia
Ja a k k o R a u ra m o

änä päivänä Suomessa ilmestyy 98 sanomaleh
teä. Täällä painetaan n. 1200 aikakauslehteä ja
vuosittain julkaistaan noin 7000 uutta kirjaa.
Voimme ostaa myös useita satoja ulkomaisia sano
ma- ja aikakauslehtiä sekä kirjoja. Nykyistä tilan
netta ei pidetä vaarallisena, uhkaavana tai epätoi
vottavana, vaan suurena kansallisena rikkautena.
Sanoma- ja aikakauslehtien sekä kirjojen avulla
meillä välitetään uutisia, tietoa ja viihdettä, usein
mainoksilla höystettynä. Osa tästä tapahtuu tulevai
suudessa sähköisessä muodossa, minkä johdosta 50
vuotta television keksimisen jälkeen on alkanut en
nenkuulumaton julkinen keskustelu ja väittely säh
köisestä viestinnästä. Painoteknologiasta on tuskin
keskusteltu koko sen historian aikana yhtä paljon
kuin sähköiseen viestintään liittyvästä teknologiasta
viime vuoden aikana. Poliittinen ja aatteellinen kes
kustelu on ollut vähintäänkin yhtä runsasta ja kii
vasta ja useimmiten yhtä asiaankuulumatonta. Ke
hitys saa ihmiset usein sokaistumaan ja väline
muuttuu itsetarkoitukseksi.
En ota kantaa sähköiseen viestintään yleisessä
mielessä, vaan tarkastelen teknologista kehitystä, tie
toyhteiskuntaa ja sähköistä viestintää Sanoma Osa
keyhtiön kannalta. Näkökulmani on graafista toi
mintaa harjoittavan yrityksen näkökulma sen pyr
kiessä hahmottamaan omaa kehitystään ja tulevai
suuttaan.

T

T ie to y h te is k u n ta

Tietoyhteiskunta on se ympäristö, jossa me joudum
me tulevaisuudessa toimimaan.
Kaikkien nykyaikaisten teollisuusvaltioiden kehi
tys alkoi luontaistaloudesta, josta maatalousvaltaisen
vaiheen jälkeen siirryttiin teolliseen yhteiskuntaan.
Tunnettu taloustieteilijä Kenneth Galbraith toi kes
kusteluun käsitteen ’jälkiteollinen yhteiskunta’. Tällä
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hän tarkoitti sellaista yhteiskuntaa, jossa yli puolet
ihmisistä toimii palveluammateissa. Nämä määri
tykset ja menneisyyden systematisointi ovat peittä
neet näkyvistä sen, mitä todella on tapahtunut.
Meidän tulisi ehkä käyttää jälkiteollisen yhteiskun
nan asemasta nimitystä ’tietoyhteiskunta’.
Tämä tilanne on erään määritelmän mukaan
saavutettu silloin, kun vähintään puolet yhteiskun
nan työikäisestä väestöstä työskentelee tietoammateissa. Näin ollen Yhdysvallat ja Japani ovat jo
muodostuneet tietoyhteiskunniksi. Yhdysvalloissa
2/3 työvoimasta työskenteli tietotyöpaikoissa jo
vuonna 1981. Maamme vastaava luku tänään on
jo runsas kolmannes.
Mitä seuraamuksia kehitys meille aiheuttaa? Pes
simistien käsitys on, että inhimillinen työvoima saa
väistyä optimaalisiin suoritustasoihin yltävien ko
neihmisten ja tietokoneiden tieltä.
Optimistisen ajattelun mukaan teknologia luo si
tä hyödyntäviin teollisuudenaloihin uusia työpaikko
ja nopeammin kuin niitä automaation vuoksi jou
dutaan lakkauttamaan.
Henkilökohtaisesti uskon, että tietotekniikka
muuttaa taloudellista kehitystä kuvaavaa S-käyrää.
Tähän saakka useimmat kehitysteoreetikot ovat us
koneet, että teollistunut maailma on saavuttamassa
S-käyrän lakipisteen, ja että tuottavuuden kasvu hi
dastuu jatkuvasti, kuten se on tehnyt koko ajan
1950- ja 1960-lukujen taloudellisen kulta-ajan jäl
keen.
Uskon, että tietotekniikka tulee jyrkentämään Skäyrää, ja että tuottavuuden kasvu kiihtyy uudel
leen. Uusien teknologioiden seuraukset tuntuvat jo
tämän vuosikymmenen puolessa välissä ja vaikutta
vat erittäin voimakkaasti vuosikymmenen lopulla.
Kuluttajien, poliitikkojen, kaupan ja teollisuuden
mahdollisuus saada parempaa informaatiota paran

taa päätöksenteon laatua ja kaikkien voimavarojen
misen myötä. Tällöin sisäänsyötettyä aineistoa voi
hyväksikäyttöä. Samaan suuntaan vaikuttaa tietoko daan julkaista eri muodoissa kunkin median vahneiden mahdollistama prosessien lisääntyvä ohjatta vimpiin ominaisuuksiin sovellettuna.
vuus ja optimointi.
Ongelmaksi jääkin perinteisen tuotantotyövoiman U u d e t u l o t t u v u u d e t
ja uusien tietotyöpaikkojen vaatiman tietotaidon yh Aion tässä tarkastella, mitä uusia mahdollisuuksia
teensovittaminen. Suomen kaltaisella maalla, jolla
me näemme tulevaisuuden tuovan mukanaan
yleismaailmallisesti ottaen on erinomaiset koulutus
omalle yrityksellemme.
järjestelmät, on mahdollisuus ratkaista tämä ongel
Kaapelitelevisio tarjoaa mm. mahdollisuuden jul
ma tehokkaasti ja näin hyötyä kehityksestä ylisuhkaista sähköistä sanomalehteä, nykyisen sanomaleh
teellisesti. Tämä edellyttää, että oivallamme avautu den täydentäjää ja jatketta. Sisällöltään sähköinen
vat mahdollisuudet ajoissa ja hyödynnämme niitä
sanomalehti muistuttaa monessa suhteessa painettua
täysimääräisesti. Maamme koulutusjärjestelmä sekä
esikuvaansa, mutta siinä on luonnollisesti nähtävissä
tutkimus- ja kehitystyö saavat siis kaikkein keskei välineen mukanaan tuomat rajoitukset ja edut.
simmän haasteen.
Myös ilmoitusinformaation osalta sähköinen sano
malehti tulee täydentämään nykyisen sanomalehden
T e k n o lo g ia n k e h ity s
tarjoamia palveluja. HS-kaapelisanomat on ollut
Tietoteknologiasta on puhuttu laajasti ja yksityis
Suomessa sähköisen sanomalehden pioneeri.
kohtaisesti. Sen keskeisiä elementtejä ovat mikro
Meidän kannaltamme kaapeli tarjoaa myös erin
elektroniikan ja tietoliikennetekniikan kehitys.
omaisen välineen välittää urheilua, kulttuuria ja
Mikroprosessorien suorituskyky paranee jatkuvasti viihdettä. Nämä ohjelmakokonaisuudet tulevat ole
ja niiden hinta alenee. Niitä käytetään yhä enene
maan aikakauslehtien tapaan tilattavia ja maksulli
vässä määrin erilaisissa hallinnollisissa ja tuotannolli sia.
sissa tehtävissä. Kehittyvä teknologia mahdollistaa
Kaapeliverkon ohella puhelinverkko tarjoaa käyt
myös yhä suurempien tietomäärien tallentamisen.
tökelpoisen välityskanavan. Tämä verkko luo hyvän
Tietoliikenteen kehitys, erityisesti yrityksen sisäisten
pohjan tietopankkikustannustoiminnalle, jonka
tietoliikenneverkkojen paraneminen, johtaa siihen,
olemme jo aloittaneet. Ensimmäinen varsinainen
että tietokonejärjestelmät voivat entistä paremmin
tuotteemme on yrityksille suunnattu tietopankki, jo
kommunikoida keskenään.
hon on kerätty perustiedot tuhannesta suomalaisesta
Kansainvälisesti tämä on merkinnyt satelliittiliiyrityksestä ja liitetty tiivistelmät yrityksistä julkais
kenteen, kansallisesti puhelinverkon ja tietoliikenne- tuista lehtiuutisista ja kirjoituksista.
verkon kehittymistä sekä kaapelitelevisioverkkojen
Kuluttajamarkkinoilla tietopankkien käyttäjiä tu
syntymistä. Tämän vuosituhannen lopulla kuituop- levat olemaan tietoliikenneominaisuuksin varustettu
ttikka yhdistänee kaikki toiminnot yhdeksi suureksi jen kotitietokoneiden omistajat, jotka yhä helpom
tietoliikenneverkoksi.
min voivat olla eri tietopankkeihin yhteydessä.
Kehitys merkitsee sitä, että painetun ja sähköisen
Perinteiseen yleistelevisio- ja radiotoimintaan en
destinnän tuotantotekniikka yhdentyy digitalisoitu
puutu, vaikka kumpikin ovat sähköistä viestintää.

Tämänpäiväisen tilanteen muuttuminen on pikem
minkin poliittinen kuin teknologinen kysymys.
Radio- ja televisiotoiminnan, kuten muunkin
sähköisen viestinnän tasapuolisten toimintamahdolli
suuksien turvaaminen kaikille tiedontuottajille on
tärkeää. Perinteisiä kustantajia ei pitäisi asettaa eriar
voiseen asemaan muihin tiedontuottajiin nähden, ei
kä perinteiseltä kustannustoiminnalta pitäisi sulkea
luontaisia kehittämissuuntia vain siksi, että ne sattu
vat olemaan uusia.
Sähköinen tiedonvälitys, tapahtuu se sitten kaa
pelin tai satelliitin avulla, tai nämä yhdistämällä, on
kannaltamme mielenkiintoista samalla tavoin kuin
nykyinen tuotanto- ja painamistoiminta on. Omaa
painamistoimintaa harjoitetaan silloin kuin se on
lehden ja lehden lukijoiden kannalta sellaista, että se
antaa paremman lopputuloksen kuin jos tämä pal
velu hankittaisiin jostain muualta.
Sähköisessäkin viestinnässä on kuitenkin muistet
tava, että lukija, katsoja ja kuuntelija on se, jolle
me lehteämme tai viestiämme teemme. Halutessaan
uutisia, tietoja ja viihdettä vastaanottaja ei ole pe
riaatteessa kiinnostunut välittämisen muodoista,
kunhan häntä ei estetä saamasta niitä oman ajatte
lunsa, ajankäyttönsä ja varojensa kannalta parhaalla
mahdollisella tavalla.

T o i m it u s t e n m a h d o l l i s u u d e t

Oikein käytettynä tietoteknologia vapauttaa toimit
tajan paperin ja rutiinien ikeestä ja antaa toimittajille
mahdollisuuden keskittyä entistä paremmin varsinai
seen toimitustyöhön.
Tekniikka antaa toimitustyölle selviä aikavoittoja.
Tänään toimittaja voi jo syöttää tekstinsä suoraan
tietokoneeseen näyttöpäätteen avulla. Tietokoneesta
teisti tulostuu paperiladelmiksi, jotka taitetaan si
vuiksi liittämällä yhteen otsikot, tekstit, kuvat ja
muu grafiikka.
Tulevaisuudessa koko tämä prosessi voidaan hoi
taa sähköisesti näyttöpäätteillä, jolloin työn kehitty
minen ja lopputulos on koko ajan toimituksen näh
tävissä ennen sen siirtämistä tuotantoprosessiin.
Tietokone hoitaa toimitukselliset rutiinitehtävät
kuten taulukoinnin, aakkostuksen, erilaisten listojen
valmistuksen, automaattisoitot jne.
Toimituksellisen arkiston hyväksikäyttö mahdol
listuu aivan uudella tavalla. Kehityksen myötä toi
mittaja voi omalla näyttöpäätteellään tutkia lehden
arkistoa tai muita tietopankkeja.
H a a s te jo h t a m is e ll e

Tietoteknologia asettaa uusia vaatimuksia myös yri
tyksen johtamiselle. Vaatimukset kohdistuvat siihen,
että yrityksen johto ymmärtää, mitä tietoyhteiskunta
P e r in te is e t v i e s ti m e t
on, ja mitä se merkitsee oman yrityksen kehityksen
Tietoteknologia ei merkitse yksinomaan uusien vies kannalta. Yritysjohdon on kyettävä teoriassa ja käy'
tännössä ymmärtämään systeemijohtamisen merki
timien kehittymistä, vaan myös sanoma- ja aika
kauslehtien, kirjojen ja muiden painotuotteiden ke
tys.
Tulevaisuudessa yrityksen tärkeät investoinnit
hittymistä. Uusia mahdollisuuksia avautuu varsinkin
kohdistuvat
tietokoneisiin, näyttöpäätteisiin, muistei
toimitustyössä, johon palaan erikseen.
Teknologia vaikuttaa myös painoprosessien ohjat hin ja tietoliikenneverkkoihin. Oikein käytettynä jär
tavuutta parantavasti, nostaa tuottavuutta, vähentää jestelmät merkitsevät toiminnan tehokkuuden ja
hukkaa ja parantaa laatua. Kehitys on samansuun laadun merkittävää paranemista. Epäonnistuminen
kehitystyössä taas merkitsee kilpailuaseman selvää
tainen sitomossa ja jakelussa. Digitaalinen sivunvalheikkenemistä. Voidaan todeta, että Sanoma Osa
mistus puolestaan alentaa huomattavasti sivunvalkeyhtiössä on tänään 26 tietokoneen keskusyksik
mistuksen kustannuksia.
köä ja n. 500 näyttöpäätettä.
Tuottavuus nousee yleisesti, erikoistuminen li
Johdolta edellytetään, että se osaa hahmottaa in
sääntyy ja pienten painosten ekonomia paranee. Tä
formaatioteknologiset
kokonaisuudet yrityksessään ja
mä antaa lukijoille mahdollisuuden tyydyttää omia
erikoistarpeitaan, ja avaa mielenkiintoisia tilaisuuksia luoda sellaisen ihmisten, laitteistojen ja ohjelmistojen
toimivan kokonaisjärjestelmän, joka on muihin näh
kustannustoiminnan laajentamiseen monille uusille
den ylivoimainen.
alueille.
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Kuvassa ihminen
En puhu niinkään lukijoista, katsojista ja kuunteli
joista. Kuten alussa totesin, heistä en ole huolestu
nut, koska sähköinen viestintä on sittenkin vaiku
tukseltaan ja määrältään paljon vaatimattomampaa
kuin painettu viestintä. Tarkoitan tässä yhteydessä
yrityksemme henkilökuntaa, joka on joutunut ja
joutuu käyttämään uutta teknologiaa jokapäiväisessä
työssään. Siirtyminen uuteen teknologiaan onnistuu,
kun seuraavat keskeiset periaatteet otetaan huo
mioon ja toteutetaan käytännössä:
Tärkeää on, että ihmisiä informoidaan seikkape
räisesti ja hyvissä ajoin niistä suunnitelmista, jotka
koskevat jokapäiväistä työntekoa. Minkälaisia muu
toksia ja milloin on tulossa ja odotettavissa.
Muutoksia toteutettaessa tulee asianosaisille antaa
mahdollisuus osallistua sekä suunnitteluun, että täy

täntöönpanoon. Projekteihin osallistuvilla on oltava
tasapuoliset mahdollisuudet tutustua eri toteutus
vaihtoehtoihin ennen lopullisen ratkaisun tekoa.
Keskeistä on myös riittävän koulutuksen antami
nen. Tämä edellyttää koulutuksen hyvää suunnitte
lua ja usein suurta ennakkoluulottomuutta. Tekno
logian kehitys tuo mukanaan koulutuksen muuttu
misen monimutkaisemmaksi ja enemmän aikaa vie
väksi kuin ennen, varsinkin vanhan ammatin
muuttuessa kokonaan uudeksi.
Jatkuvuus ja turvallisuus edellyttävät, että yrityk
sen sisällä toteutetaan tarvittaessa hyvinkin mittavia
uudelleen- ja täydennyskoulutustehtäviä.
Uskon, että meillä on resursseja, valmiutta ja
tahtoa käyttää hyväksi niitä jännittäviä ja mielen
kiintoisia mahdollisuuksia, joita tulevaisuus ja tieto
teknologia tuovat mukanaan.
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Sanoma Osakeyhtiön
luottamushenkilöstä 31.12.1983
Neuvottelukunnat
Yhtiön
neuvottelukunta

Sanomalehtiryhmän
neuvottelukunta

Sanomaprintin
neuvottelukunta

Yritysjohto:

Yritysjohto:

Yritysjohto:

Väinö J. Nurmimaa puheenjohtaja
Jaakko Rauramo
Teo Mertanen
Tapani Kivelä
varajäsen: Heikki Huhtanen

Teo Mertanen
Jaakko Rauramo varapuheenjohtaja
varajäsen: Matti Huopaniemi

Heikki Huhtanen puheenjohtaja
Pertti Puolakka varapuheenjohtaja
Tuomo Saarinen 30. 6. 1983 asti
Hannu Kiltilä 1. 8. 1983 alkaen
varajäsen: Kari Stadigh

Kirjatyöntekijät:

Pentti Hakala
Teuvo Hörkkö
Pentti Käyhkö
varajäsen: Heikki Hartikainen

Pentti Hakala
Teuvo Hörkkö
Airi Kantonen
Pentti Käyhkö
Pertti Liinkangas
varajäsen: Matti Saari

Graafiset toimihenkilöt:
Irma Seppälä varapuheenjohtaja
varajäsen: Mirja Pircklén

Tekniset toimihenkilöt:
Pentti Peltomäki
varajäsen: Risto Pirhonen

Toimituksellinen henkilöstö:
Jukka Tennilä
varajäsen: Jouko Törmä
Sihteeri Eeva Korhonen
Varasihteeri Irma Erho
Neuvottelukunta kokoontui vuoden 1983 aikana
5 kertaa.

Kirjatyöntekijät:

Jakajat:
Airi Kantonen
varajäsen: Eeva Miinin

Tekniset toimihenkilöt:
Pentti Peltomäki puheenjohtaja
varajäsen: Risto Pirhonen

Graafiset toimihenkilöt:
Lauri Koski
Irma Seppälä
varajäsen: Mirja Pircklén

Toimituksellinen henkilöstö:

Kirjatyöntekijät:
Teuvo Hörkkö
Pertti Liinkangas
Matti Saari
Jorm a Tuuli
varajäsen: Tauno Holappa

Graafiset toimihenkilöt:
Irma Seppälä
varajäsen: Maija Heikkinen

Tekniset toimihenkilöt:
Risto Pirhonen
varajäsen: Pentti Peltomäki

Toimituksellinen henkilöstö:
Riitta Valajärvi
varajäsen: Jukka Tennilä

Jukka Tennilä
Jouko Törmä
varajäsen: Hannu Leinonen

Ulkopuolisena
sihteerinä Eeva Korhonen

Sihteeri Ilkka A. Pulkkinen

Neuvottelukunta kokoontui vuoden 1983 aikana
6 kertaa.

Neuvottelukunta kokoontui vuoden 1983
aikana 6 kertaa.

Luottamushenkilöt
Kirjatyöntekijät

Graafiset toimihenkilöt

Pääluottamusmies Teuvo Hörkkö

Pääluottamusmies Irma Seppälä
Varapääluottamusmies Lauri Koski

Sanomalehtiryhmä
Varapääluottamusmies Pentti Käyhkö

Keskushallinto Tuula Pulkkanen

Sanomala

Levynvalmistus Heikki Hartikainen
Paino, päivä- ja iltavuoro Voitto Salo
Paino, yövuoro Unto Lauronen
Postitus, päivä- ja
iltavuoro Reino Savinen
Postitus, yövuoro Veijo Mertojoki
Kunnossapito Pauli Vaahtera
Ravintolat Marjatta Kuosmanen

Sanomalehtiryhmä

Asiakaspalvelukonttorit Rauha Ekstrand
Hallinto- ja talousosasto Irma Seppälä
Ilmoitusliikenneosasto Anneli Kärppä
Jakeluosasto Ritva Pettersson
Kenttäosasto Lauri Koski
HS-tilaajapalvelu Ritva Marjanen
Sanomaprint

Aikakauslehdet ja kirjat Maija Heikkinen
Sanomapaino Irma Seppälä

Teollisuustoimihenkilöt

Sanomaprint

Keskusta Taija Petrov

Varapääluottamusmies Pertti Liinkangas

Tekniset toimihenkilöt

Hiomotie

Neuvotteleva yhdysmies Pentti Peltomäki
Neuvottelevan yhdysmiehen
varamies Risto Pirhonen
Yhdysmies, Ludviginkatu Taisto Erjonen
Yhdysmies, Sanomala Hannu Tabell
Yhdysmies, Hiomotie Matti Perälä
Yhdysmies, Strömbergintie Risto Pirhonen

Latomo Tauno Holappa
Foto-lito Jorma Tuuli
Paino Ilkka Lindroos
Sitomo Laine Lahdelma
Postitus Elisabeth Leinonen
Strömbergintie

Arkkilinja Pertti Liinkangas
Lomakepaino Kalevi Hirvonen
Ravintolat Vieno Ahokas
Kunnossapito Eero Alen
Tapiola Kalevi Puttonen

Helsingin sopimusalue

Pääluottamusmies Airi Kantonen
Varapääluottamusmies Eeva Miinin

Osastojen luottamusmiehet

Ludviginkatu

Latomo Jouko Vanninen
Puhelinpalvelu Pirkko Toiminen
Repro Mikko Koski

Jakajat

Toimituksellinen
henkilöstö
Pääluottamusmies Jukka Tennilä
Varapääluottamusmies Hannu Leinonen
Helsingin Sanomat Hannu Leinonen
Helsingin Sanomat,
aluetoimitukset Veli-Matti Jusi
Ilta-Sanomat Jukka Tennilä
Aikakauslehdet Riitta Valajärvi

Auto- ja kuljetusala
Pääluottamusmies Juhani Heinonen
Päivävuoro Arvo Huvila
Yövuoro Kauko Willberg

Luottamusmiehet muualla maassa:

Hamina
Hanko
Hyvinkää
Hämeenlinna
Imatra
Inkeroinen
Joensuu
Järvenpää
Kerava
Lohja
Lahti
Loviisa
Mäntsälä
Nurmijärvi
Pori
Porvoo
Rauma
Riihimäki
Savonlinna
Tampere

Terttu Taipale
Lea Bäckström
Liisa Hyttinen
Inga Heikintupa
Raili Suikkanen
Annikki Tani
Arja Ikonen
Risto Salakka
Irja Aaltonen
Maritta Kallio
Anni Vilen
Kirsi Salmi
Helena Liimatainen
Kalle Tossavainen
Annikki Nokelainen
Jouko Päivärinta
Vuokko Pajari
Aili Muuttonen
Suoma Turunen
Inkeri Manninen

Helsingin kirjatyöntekijäin yhdistyksen
puheenjohtaja
Pentti Käyhkö
Sanomain toimitusosaston puheenjohtaja
Jouko Törmä
Sanomain Kerhon puheenjohtaja
Helka Kuortti
Sanomain Seniorien puheenjohtaja
Raimo Rajahuhta
Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiö s.r:n
hallituksen puheenjohtaja
Teuvo Hörkkö

Sanomalehtiryhmän
ja keskushallinnon työsuojeluhenkilöstö

Sanomaprintin
työsuojeluhenkilöstö

Työsuojelutoimikunta

Jakelu

Työsuojelutoimikunta

Hallinto- ja talousjohtaja Tapani Kivelä
Työsuojelupäällikkö Jorm a Tikkanen
Työsuojeluvaltuutettu Rauno Verronen
Työsuojeluvaravaltuutettu Matti Tuominen
Työsuojeluvaltuutettu Pentti Hakala
Työsuojeluvaltuutettu Minerva Parviainen
Työsuojeluasiamies Kalle Salonen
Työsuojeluasiamies Jouko Vanninen

Hamina
Hyvinkää
Hämeenlinna
Imatra
Inkeroinen
Joensuu
Järvenpää
Kerava
Lahti
Loviisa
Mäntsälä
Pori
Porvoo
Rauma
Riihimäki
Savonlinna
Tampere
Helsinki
Tikkurila
Tapiola
Nurmijärvi

Toimituksellinen henkilöstö
Työsuojeluvaltuutettu Irma Stenbäck
1. varavaltuutettu Veli-Antti Linnaluoto
2. varavaltuutettu Inkeri Kekki

Konttoritoimihenkilöt
Työsuojeluvaltuutettu Mirja Pircklén
1. varavaltuutettu Marja Turunen
2. varavaltuutettu Hellin Touhonen

Tekniset toimihenkilöt

Hilkka Kaartinen
Liisa Hyttinen
Terttu Nieminen
Raili Suikkanen
Marjatta Aäpälä
Arja Ikonen
Ulla Ikonen
Pirjo Helin
Anni Vilén
Anna-Riitta Pohjola
Eija Seppälä
Sirkka Suojanen
Anna-Liisa Nordman
Kirsti Kanerva
Teila Nieminen
Maire Makkonen
Inkeri Manninen
Matti Ingman
Hilkka Komulainen
Erkki Koskinen
Kalle Tossavainen

Työsuojelupäällikkö Timo Saajasto
Työsuojeluvaltuutettu Matti Saari
Työsuojeluvaravaltuutettu Pentti Mäkelä
Työsuojeluvaltuutettu Antero Heinonen
Osallistumisoikeudella
Työsuojeluvaltuutettu Irma Stenbäck
Työsuojeluvaltuutettu Lilja Luumi

Toimituksellinen henkilöstö
Työsuojeluvaltuutettu Irma Stenbäck
1. varavaltuutettu Veli-Antti Linnaluoto
2. varavaltuutettu Inkeri Kekki

Konttoritoimihenkilöt
Työsuojeluvaltuutettu Lilja Luumi
(varavaltuutettuja ei poikkeuksellisesti
ole valittu)

Tekniset toimihenkilöt

Työsuojeluvaltuutettu Rauno Verronen
1. varavaltuutettu Matti Tuominen
2. varavaltuutettu Vesa Penttinen

Työsuojeluvaltuutettu Antero Heinonen
1. varavaltuutettu Olavi Oja
2. varavaltuutettu Jorm a Kaasinen

Työntekijät/Sanomalehtiryhmä

Työntekijät

Työsuojeluvaltuutettu Pentti Hakala
1. varavaltuutettu Jouko Vanninen
2. varavaltuutettu Kalle Salonen

Työsuojeluvaltuutettu Matti Saari
1. varavaltuutettu Pentti Mäkelä
2. varavaltuutettu Heikki Pitkänen

Sanomalehdenjakajat

Työsuojeluasiamiehet

Työsuojeluvaltuutettu Minerva Parviainen
1. varavaltuutettu Terttu Lukkarinen
2. varavaltuutettu Anja Vartiainen

HT-paino, paino
HT-paino, jälkikäsittely
HT-paino, repro
ST-paino
Tapiolan paino

Työsuojeluasiamiehet
Latomo
Muut keskustan osastot
Levynvalmistus, paino
Postitus
Postitus
Kunnossapito, varastot
Autohalli
Ravintolat
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Elias Känsäkoski
Jouko Vanninen
Kalle Salonen
Jorm a Rautiainen
Reino Savinen
Erkki Raunio
Kauko Willberg
Eeva Nevala

Heikki Pitkänen
Ilkka Määttänen
Reijo Toivanen
Pentti Mäkelä
Frans Leppänen

Lisätietoja henkilöstöasioiden hoidosta
T y ö te rv e y s

Sanoma Osakeyhtiön henkilöstön terveydenhoidon keskuksina toimivat
yhtiön terveysasemat, joiden käyttö on maksutonta. Yhtiön lääkäreinä
työskentelevät kirurgi, kurkku-, nenä- ja korvatautien, sisätautien sekä
ihotautien erikoislääkärit. Tarvittaessa lähetetään potilas ulkopuolisen
erikoislääkärin vastaanotolle.
Henkilökunnalla on lisäksi mahdollisuus saada fysikaalista kuntou
tusta yhtiön lääkärin antamalla lähetteellä.
S is ä in e n t i e d o t u s t o i m i n t a

Yhtiö on vuodesta 1938 alkaen julkaissut HESA-henkilöstölehteä. Lehti
postitetaan jokaiselle vakinaisessa työsuhteessa olevalle henkilölle kotiin.
Toimintavuonna HESA ilmestyi 8 kertaa.
Nopeaa tiedotusta varten julkaistaan tarvittaessa, yleensä viikottain
Sanomia-tiedotuslehtinen, joka jaetaan työpaikalle.
Lisäksi asiamiehille ja jakajille on omat tiedotuslehtensä.
K e s k u sk a u p p a k a m a rin a n s io m e rk it

Yhtiö muistaa pitkään palveluksessa olleita henkilöitä jakamalla vuosit
tain Keskuskauppakamarin myöntämän ansiomerkin niille, jotka ovat
olleet yhtiön palveluksessa 20 vuotta tai sitä enemmän täysiä viisivuotis
jaksoja.
Vuonna 1983 ansiomerkkejä myönnettiin 191 henkilölle, joista 50
oli palvellut yhtiötä 30 vuotta tai kauemmin, vanhimmat 45 vuotta.
E lä k e lä is e t

Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiö s.r:n eläkettä saavia eläkeläisiä oli vuo
den lopussa 919 (856). Eläkesäätiö maksoi eläkkeitä yhteensä
7.106.547,88 mk. Vanhuuseläkkeelle siirtyi 44, työkyvyttömyyseläk
keelle 30 ja rintamaveteraanien varhaiseläkkeelle 4 henkilöä.
Eläkeläisten yhdyssiteenä toimiva Sanomain Seniorit järjesti jäsenilleen
useita retkeily-, kulttuuri- ja viihdytystilaisuuksia.
V a p a a -a ja n h a r r a s t e t o i m i n t a

Yhtiö tuki henkilöstön harrastetoimintaa myöntämällä määrärahan Sa
nomain Kerholle, jossa toimi 28 harrastejaosta.
Yhtiöllä on lisäksi henkilökunnan käyttöön tarkoitettuja vapaa-ajan
viettopaikkoja, joiden käyttöaste nousi toimintavuoden aikana.
A su n n ot

Yhtiöllä oli toimintavuoden aikana 152 työsuhdeasuntoa, joista vapau
tui 17 uudelleen jaettavaksi.
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Sanoma Osakeyhtiötä
koskevia tilastotietoja
Tuloslaskelma prosentteina liikevaihdosta

Myyntituotot
Myynnin oikaisuerät

1983

1982

1981

1980

1979

133,0
- 33,0

132,1
- 32,1

131,5
- 31,5

131,2
-31,2

100,0

100,0

100,0

131,1
- 31,1
100,0

- 59,1

- 61,4

- 60,6

- 61,4

- 60,5

40,9

38,6

39,4

38,6

39,5

- 23,0

- 24,0

- 23,6

- 27,6

- 23,7

17,9

14,6

15,8

11,0

15,8

2,6

- 14,0

8,4

1,8

liikevaihto
Muuttuvat kulut
Myyntikate
Kiinteät kulut
Käyttökate
Poistot

- 16,4

3,6

+

4,4

+

+
-

0,3
2,0

Tilikauden voitto

+

3,6

4,7

3,9

-

8,9
2,0

-

11,1
+

3,5
14,6

14,9

5,9
Varausten muutos
Korkokulut
Tuloslaskelman verot

-

11,0

1,5

Liikevoitto
Muut tuotot ja kulut

-

-

4,0

+

100,0

2,7

+

2,8
4,6

8,8
1,9
-

11,1
— 66,0
- 1,7
- 0,8

3,9

2,6

1,3

-

0,5
2,8

1983

1982

1981

1980

1979

HS

420.038

411.201

402.280

393.697

379.753

HS-sunn.

491.170

476.026

463.046

455.858

438.820

IS

148.990

134.731

122.067

120.186

119.818

MN

123.367

120.713

132.234

126.556

132.423

KK

183.732

180.834

185.451

191.165

184.449

SK

102.319

105.437

109.354

112.747

116.261

AA

292.146

294.233

298.046

294.892

290.109

RS

66.195

67.190

72.307

89.385

90.936

NP

57.802

47.185

-

EM

39.186

37.207

38.073

40.860

43.544

KT

33.565

35.585

36.964

39.494

41.516

Lehtien levikit
Sanomalehtiryhmä

Sanomaprint

65.359
ET
Luvut ovat ao. vuoden aikana suoritetun virallisen levikintarkastuksen keskiarvoja.
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