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Päivälehteä kustantamaan vuonna 1889perustetun, Helsingin Suomalainen Sanomalehtiosakeyhtiön nimellä toimintansa aloittaneen Sanoma Osakeyhtiön toimialana on yhtiö
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- 23,9
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+ 0,7
- 22,9
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0,5
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3,0
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2
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35,1

0 ,1
2 ,0
1 ,1

-
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+
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0,7
8 ,8
8 ,8

135,4
35,4

0 ,1
1 ,8
0 ,8

-
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+
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9,3
8,7

+
-

135,3
35,3

1 ,6
2 ,1

0,3
16,8

-

133,0
33,0

2 ,0

1,4
0 ,2

17,6

1 ,0

+

1 ,1

5,9

-

6,9

11,9

1 1 ,8
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Sanoma-yhtymän organisaatio 1.1.1988
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Toimitusjohtajan puheenvuoro

Sanoma-yhtymän vuoden 1987 tulos oli hyvä. Lii
kevaihto kasvoi 1.626,6 mmkiaan, käyttökate oli
322,4 mmk eli 19,8 % liikevaihdosta. Voitto en
nen satunnaisia tuottoja ja kuluja, tilinpäätösvarauksia ja veroja sekä käyttäen sisäisen laskennan
poistoja oli 169,5 mmk, kasvua 31,5 % edelliseen
vuoteen verrattuna.
Sanoma-yhtymässä yhtymärakenteen kehittä
misen ensimmäinen vaihe on saatettu loppuun.
Kehityksen tuloksena on neljä luontevaa liiketoi
mintayksikköä: Sanomalehdet, Sanomaprint, Eurocable ja Startel sekä keskushallinto, joiden tehtä
vät ja roolit ovat selventyneet. Organisaation kehit
tämisen seuraavassa vaiheessa jatketaan liiketoi
mintayksiköiden yhtiömuotoon saattamista ja tä
män vaatiman organisaatio- ja hallintomallin luo
mista.
Keskushallinnon toiminnassa taloushallinto ja
rahoitus saavat yhä suuremman painon. Yhtymän
johdolla tulee olla käytettävissään nopeasti luotet
tavat tiedot taloudellisesta tuloksesta ja toisaalta
mahdollisuus optimoida rahoitus keskitetysti.
Omaisuudenhallinnasta on keskushallinnon
alaisuudessa muodostunut Sanoma-yhtymän tär
keä osa. Vuoden merkittävin tapahtuma oli Erotta
jankatu 15—17 -kiinteistön osto keväällä 1987.
Yleensäkin kiinteistösijoitukset suuntautuvat Ludviginkadun ympäristöön ja Sanomalaan. Arvopaperioperaatiot suuntautuvat pitkäaikaisina strategi
sina sijoituksina sellaisiin yhtiöihin, joilla on mer
kitystä yhtymän toiminnan kannalta ja joiden tule
vaisuuteen voidaan luottaa.
Suunnittelu-ja kehitysryhmässä hoidetaan teh
täviä ja projekteja, joilla on merkitystä koko yhty

mälle. Suunnittelujärjestelmää on kehitetty edel
leen ja se muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden,
joka mahdollistaa suunnitteluprosessin hallinnan
tason varmistamisen. Tietotekniikan luonne on
muuttumassa siten, että keskitetyt atk-järjestelmät
hajautuvat nopeasti ja henkilökohtainen tietojen
käsittely kasvaa voimakkaasti. Tietotekniikan
merkitys yhtymässä korostuu tulevaisuudessa.
Lakiasiat, yhteiskuntasuhteet ja viestintäpoliittisten kysymysten hoito ovat saavuttaneet vakiin
tuneet muotonsa. Enenevässä määrin keskushal
linnon toiminta painottuu sekä ihmisiin, henkilö
kuntaan, että lainsäädäntöön ja sopimuksiin, jotka
liittyvät henkilöstökysymyksiin.
Yhteistä kaikille toimille tulevaisuudessa on
se, että tuottavuuden kasvulle asetetaan yhä suu
rempia odotuksia ja vaatimuksia. Tämän vuoksi
olemme määrätietoisia tuottavuutta lisäävissä in
vestoinneissa. Henkilöstörakenteen muutos, yhty
män toimihenkilöistyminen, asettaa suuria vaati
muksia niin johdolle kuin koko henkilöstöllekin:
yhteistoiminnalle, motivoinnille ja koulutukselle.
Yhtymän johto keskittyykin yhä suuremmassa
määrin yhteistoiminnan ja koulutuksen kehittämi
seen ja koordinointiin sekä tulossidonnaisten ja
motivoivien palkkausjärjestelmien luomiseen.
Tästä syystä perustetaan työryhmä, joka selvittää
mahdollisuuden luoda Sanoma-yhtymässä voitonjakojärjestelmiä ns. Pekkasen komitean suositus
ten pohjalta.
Henkilöstökysymyksiin vaikuttavat voimak
kaasti työehtosopimusratkaisut. Tammikuussa
1988 solmittu 4-vuotinen työehtosopimus toimi
henkilöiden ja jakajien kanssa antaa mahdollisuu
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den toiminnan pitkäjänteiselle kehittämiselle sopi
muksien kalleudesta huolimatta. Kirjatyöntekijät
hyIkäsivät neuvottelutuloksen, mitä on pidettävä
valitettavana. Työehdoissa johtavan aseman säi
lyttäminen edellyttää dynaamisuutta ja ennakko
luulottomuutta myös työntekijäpuolella. Toivon,
että vuoden kuluttua voidaan päästä takaisin perin
teiseen pitkäjänteiseen yhteistyöhön, joka on ollut
sekä työntekijöiden että graafisen teollisuuden etu
jen mukaista.
Vaikka sekä maailmantaloutta että oman
maamme taloutta varjostavat monet epävarmuus
tekijät, näen että reaalitalous on terveellä pohjalla.

Tästä syystä uskon, että voimme olla varovaisen
optimistisia tulevaisuuden suhteen. Tätä optimis
mia lisää se, että Sanoma-yhtymässä on luotu
vankka kivijalka, jolle on erittäin hyvä rakentaa tu
levaisuutta. Nykyinen vakaa asemamme perustuu
henkilökuntamme tiedoille, taidoille ja hyvälle
työpanokselle, josta esitän lämpimän kiitokseni.
Kehitys ei olisi kuitenkaan ollut mahdollista ilman
tavaroiden ja palveluiden toimittajia eikä ilman lu
kijoitamme ja asiakkaitamme, joille olemme kii
tollisia menneestä ja joiden varaan haluamme tule
vaisuutemme rakentaa.
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Hallituksen kertomus Sanoma Osake
yhtiön toiminnasta vuodelta 1987
saattaa seurata työttömyyden paheneminen ja inf
laation voimistuminen.
Inflaatio alentui öljyn hinnan laskun seurauk
sena dramaattisesti vuonna 1986. Öljyn hintakehi
tys oli varsin epäyhtenäinen ja muiden raaka-ainei
den dollarimääräiset hinnat nousivat merkittävästi.
Toisaalta dollarin kurssin voimakas lasku kom
pensoi hintojen korotuksia muissa maissa. Japa
nissa ja Länsi-Saksassa jatkui jo toisena perättäise
nä vuotena varsin hidas inflaatiokehitys. Ennakko
tietojen mukaan oli inflaatio OECD-maissa keski
määrin noin 3,25 %. Jos Yhdysvallat pystyy rat
kaisemaan taloutensa perusongelmat tyydyttäväs
ti, on kaikki edellytykset maailmankaupan suotui
saan jatkumiseen ja myös inflaation pysymiseen
OECD-maissa likipitäen nykytasolla. Mikäli Yh
dysvallat ei siihen pysty, jatkuva epävarmuus voi
synnyttää vaikean laman, joka heijastuu myös
Suomen talouskehitykseen.

K a n s a in v ä lin e n k e h ity s
Kansainvälinen taloudellinen kehitys oli kerto
musvuonna verrattain suotuisa siitäkin huolimatta,
että maailman taloutta horjuttivat monet häiriöt.
Yhdysvaltain budjettivaje sekä suuri kauppa- ja
vaihtotaseen epätasapaino Japanin ja Saksan liitto
tasavallan kanssa eivät parantuneet. Eräs keskei
nen syy siihen oli Yhdysvaltain alhainen säästämisaste näihin kauppakumppaneihin verrattuna.
Kokonaistuotanto on OECD-maissa kasvanut
tasaisesti vuodesta 1982. Kertomusvuonna kasvu
oli 2,75 %, OECD-Euroopan osalta kuitenkin hie
man alhaisempi. Pohjoismaista Ruotsissa ja Suo
messa on kehitys jatkunut verrattain suotuisana.
Tanskassa ja Norjassa vaihtotasealijäämien vuoksi
kiristynyt talouspolitiikka rajoitti taloudellista ke
hitystä.
Lokakuussa tapahtunut pörssiromahdus ai
heutti tuntuvaa epävarmuutta maailmantalouteen.
Voimakkaasti alentunut dollarin kurssi yhdessä
Yhdysvaltain ratkaisemattomien tasapaino-ongel
mien kanssa aikaansai epäluottamuksen sen talout
ta kohtaan. Tämän vuoksi ennusteiden laadinta kä
vi epävarmaksi. Ennen romahdusta asiantuntijat
vielä ennakoivat kasvun OECD-maissa kuluvana
kin vuonna jatkuvan tasaisena 2,5 %:n vauhdilla,
nyt ennusteet ovat alentuneet jo 2 %:iin. Tästä

T a lo u d e llin e n k e h ity s
S u o m e ssa
Suomen talouden kehitys on ollut jo pitkään verrat
tain vakaa. Raakaöljyn hinnan alentumisen seu
rauksena itävienti väheni vuonna 1986. Se ei kui
tenkaan laskenut siinä määrin kuin yleisesti alussa
arvioitiin. Vuoden 1986 loppupuoliskolla voimak-
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kaaseen kasvuun lähtenyt länsivienti jatkui voi
makkaana myös koko kertomusvuoden ajan, jos
kin vuoden viimeisen kolmanneksen viennin kehi
tys oli jo selvästi ennakoitua alhaisempi. Länsiviennin määrä lisääntyi 5,6 %, kun taas itäviennin
määrä supistui 15,2 %. Koko tavaraviennin määrä
kasvoi 1,3 %. Lisäystä tapahtui eniten paperiteol
lisuuden viennissä, jossa kysyntä oli hyvä vuoden
viimeiselläkin kolmanneksella. Tavaraviennin
hinnat kohosivat keskimäärin runsaat 2 %. Itäviennin hinnat laskivat 4 —5 % johtuen ruplan
kurssin laskusta, kiristyneestä kilpailutilanteesta ja
viennin rakenteesta.
Erityisesti länsiviennin alkuvuoden suotuisan
kehityksen johdosta kokonaistuotanto kasvoi run
saat 3 %. Ilman maataloutta kohdannutta katoa se
olisi kasvanut 0,7 %-yksikköä enemmän.
Suomessa taloudellisen vireyden merkittävin
ylläpitäjä on yksityinen kulutus. Sen osuus kokonaiskysynnästä on yh 40 % ja bruttokansantuot
teesta yh puolet. Kertomusvuonna kotitalouksien
reaalinen ostovoima lisääntyi peräti 5,5 %. Mer
kittävää kasvua lisäsi osaltaan yli kolmen miljardin
markan veronpalautusten ajoittuminen tarkastelta
van vuoden tammikuulle. Suotuisan tulokehityk
sen seurauksena myös säästämisaste kohosi lieväs
ti. Säästämistä lisäsivät osaltaan rahoitusmarkki
noiden kehittymiseen liittyvät uudet sijoituskoh
teet ja positiivinen reaalikorko. Toisaalta kotita
louksien luottokanta lisääntyi kertomusvuonna
11 % eli 2 prosenttiyksikköä tulojen kasvua no
peammin.
Pankkien aktiivinen lainojen myynti varsin
korkealla korolla, mutta erittäin joustavin takaisinmaksuehdoin, tulee jatkossa entistä enemmän li
säämään kotitalouksien velkaantuneisuutta. Koti
talouksien tulojen voimakas kohoaminen ja lainamarkkinoiden väljyys vilkastuttivat asuntokaup
paa, mikä myös nosti merkittävästi asuntojen hin
toja etenkin pääkaupunkiseudulla. Asuntoluotto
jen lisäksi myös kulutusluottojen määrä kasvoi
tuntuvasti.
Yksityisten kulutusmenojen kasvu oli peräti
5 %. Kasvu kohdistui pääasiassa kotitalouskalustoon, terveyspalveluihin sekä ulkomaanmatkoihin
ym. virkistykseen.
Vuonna 1986 investoinnit supistuivat runsaan
prosentin verran. Julkiset investoinnit tosin lisään

tyivät 1,5 %, mutta yksityiset vähenivät 1,6 %.
Eniten vähenivät asuinrakennusinvestoinnit. Ker
tomusvuonna sen sijaan investoinnit kasvoivat
noin 4 % ylittäen siten jopa bruttokansantuotteen
kasvuvauhdin. Kehitystä tukivat sekä reaali- että
rahataloudelliset tekijät. Kapasiteetin käyttöaste
pysyi korkeana etenkin metsäteollisuudessa. Li
säksi kannattavuus oli nousussa teollisuuden pää
toimialoilla.
Tavaroiden ja palvelusten taseen ylijäämä oli

kertomusvuonna noin 2,5 miljardia markkaa.
Vaikka kauppatase kehittyikin kohtalaisen myön
teisesti, tulee vaihtotaseen alijäämä kohoamaan
peräti 9,2 miljardiin markkaan eli kaksinkertaisek-
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si edellisestä vuodesta. Vaihtotasetta huononsivat
erityisesti negatiivinen matkailutase, rahtitulojen
romahdus sekä ulkomaisten velkojen korot.
Vaikka vaihtotasevajaus ei vielä sinänsä ole
hälyttävä, on se kuitenkin oire taustalla olevista on
gelmista ja saattaa muodostua esteeksi mm. toivo
tulle korkotason laskulle.

den määrä pysyi edellisen vuoden suuruisena.
Henkilöstön rakenne tulee edelleen kehittymään
samaan suuntaan.
Ennakkotietojen mukaan graafisen teollisuu
den liikevaihto oli 1 2 ,8 miljardia markkaa, jossa
kasvua oli 7,5 %. Vienti kasvoi liikevaihtoa no
peammin eli noin 1 0 % oltuaan edellisenä vuonna
672 mmk. Pääasiassa kirjoja, aikakauslehtiä, lo
makkeita ja mainospainotuotteita sisältävä tuonti
lisääntyi 15 % oltuaan 506 mmk vuonna 1986.
Koneiden ja laitteiden tuonnin arvo on viime vuo
sina ollut noin kolmanneksen alan investointien
kokonaisarvosta.
Kasvusta huolimatta on kannattavuus 1980-luvulla ollut laskeva. Vuoden 1986 taloustilaston
mukaan alan yritysten käyttökate oli keskimäärin
8 , 6 %, kun se vuosikymmenen alussa oli vielä
runsaat 12 %. Nettotulos oli vuonna 1986 ainoas
taan 0 , 6 % liikevaihdosta ja sijoitetun pääoman
tuottoprosentti oli 7,9. Vastaavat luvut vuosikym
menen alussa olivat 2,2 % ja 12,6 %. Alan kan
nattavuus kertomusvuonna on ennakkotietojen
mukaan parantunut. Käyttökatteen arvioidaan
nousevan jopa 11 — 12 %:iin. Kustannustoiminta
on muuta graafisen teollisuuden toimintaa selvästi
kannattavampaa. Näin ollen kannattavuuden ha
jonta eri yritysten välillä on alalle tunnusomaista.
Alueellisten ns. ykkössanomalehtien kehitys
niin määrällisesti kuin taloudellisestikin on viime
vuosikymmenen aikana ollut muun graafisen alan
kehitystä myönteisempi. Sanomalehdet ovat kas
vattaneet muita mainosvälineitä enemmän markki
naosuuttaan mainonnan kokonaiskustannuksista.
Kertomusvuoden yleinen suotuisa talouden kehi
tys on näkynyt myönteisenä kehityksenä myös sa
nomalehtien levikeissä ja ilmoitusmyynnissä. Sa
nomalehtien kokonaislevikki vuonna 1987 oli
3.253.452 kappaletta. Vertailukelpoinen kasvu
edelliseen vuoteen oli 1,1 %. Viikossa 3—7 kertaa
ilmestyvien päivälehtien levikin kasvu oli 0 , 6 %ja
iltapäivälehtien levikin kasvu 5 %.
Sanomalehtien Liiton jäsenlehden ilmoitusvo
lyymi oh 420.524palstametriä, kasvu4,7 %. Seit
senpäiväisten lehtien vuosikerran keskimääräinen
tilaushinta oli 514 mk, nousua edelliseen vuoteen
7,3 %.
Aikakauslehdet ja etenkin yleisaikakauslehdet
ovat viime vuosina menettäneet levikkiään ja

G ra a fin e n te o llis u u s
Graafinen teollisuus on tähän saakka ollut kasvava
teollisuuden ala. Sen keskeisin tulolähde on mai
nonta, jonka osuus kansantuotteesta on kasvanut
vuoteen 1986 saakka. Kertomusvuoden havainto
jen perusteella, ja ottaen huomioon mainoskustannusten jo saavuttaman korkean osuuden kansan-

ARVIOIDUT MAINONNAN KUSTANNUKSET 1987
Sähköinen ja
elokuvamainonta

Uiko- ja
liikennemainonta

yhteensä
6,4 mrd

tuotteesta, voidaan päätellä volyymin kasvun tule
van hidastumaan tai pysähtymään. Kysynnän vai
mentuessa ei inflaatiota suurempi hintojen nousu
ole mahdollista.
Painetun viestinnän, erityisesti sanomalehdis
tön osuus kokonaismainonnasta on Suomessa suu
ri muihin maihin verrattuna. Tulevaisuudessa säh
köinen viestintä tulee viemään nykyistä suhteelli
sesti suuremman osan mainonnan kasvusta.
Graafisen teollisuuden kasvua kuvaa myös
henkilöstön kasvu. Vuosikymmenen aikana on
henkilöstö lisääntynyt 30 000:sta40 000:een. Sen
osuus kertomusvuoden lopussa oli 8 % koko teol
lisuuden henkilömäärästä oltuaan kymmenen
vuotta aikaisemmin 5,9 %. Kertomusvuoden ai
kana graafisen teollisuuden työntekijöiden luku
määrä supistui noin 2 %, kun taas toimihenkilöi
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den ja kuukausittain ilmestyvän Glorian julkaise
minen.
Startel-liiketoimintayksikköä kehitettiin voi
makkaasti etenkin rahoitusinformaatioon liittyvien
palvelujen osalta. Vuoden lopulla tehtiin päätös
muodostaa Startel-liiketoimintayksiköstä kulu
massa olevan vuoden aikana Sanoma Osakeyhtiön
tytäryhtiönä toimiva, juridisesti itsenäinen yhtiö.

markkinaosuuttaan mainosvälineenä. Yhtiöt ovat
rationoineet talouttaan supistamalla lähinnä mark
kinointi- ja henkilöstökuluja. Kertomusvuoden ai
kana aikakauslehtien levikit kääntyivät jo lievään
nousuun. Erikoisaikakauslehtien levikit kehittyi
vät viime vuosien tapaan yleisaikakauslehtiä pa
remmin.
Viiden suurimman aikakauslehtikustantajan
lehtien kokonaislevikki kääntyi lievään kasvuun
vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Myyty
jen irtonumeroiden määrä säilyi edellisen vuoden
tasolla. Viiden suurimman kustantajan ilmoitusmyynti kasvoi edellisestä vuodesta 0 , 8 % mainon
nan kokonaismenojen kasvaessa ennakkotietojen
mukaan 6 , 6 %. Erikoislehdet menestyivät myös
mainosvälineiden välisessä kilpailussa yleisaika
kauslehtiä paremmin. Ne pystyvät paremmin koh
dentamaan mainokset potentiaalisille asiakkaille.
Myös sähköisessä viestinnässä tapahtui kerto
musvuoden aikana tarjonnan määrällistä kasvua,
lähinnä tv-kanavien ja paikallisradioyhtiöiden lu
kumäärän lisäyksenä. Toistaiseksi tämä ei ole mai
nittavasti muuttanut mainonnan kokonaisjakautumaa. Mainontaan käytettiin ennakkotietojen mu
kaan 669 mmk, kasvua oli edellisestä vuodesta
7,6 %. Sähköisen viestinnän osuus koko mainon
nasta oli 11,4 %.

Helsingin Sanomain keskimääräinen levikki
vuosina 1978—87
sunnuntaisin □

550.000
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000

1978 79 80 81 82 83 84 85 86 87

S a n o m a -y h ty m ä n
Ilta-Sanomien keskimääräinen levikki
vuosina 1978—87

k e h ity s

viikonvaihde □

Sanoma-yhtymän toiminta rakentui kertomus
vuonna pääosin samoille toiminnoille, lehdille ja
muille tuotteille kuin edellisinä vuosina. Yhtymän
johtamisessa siirryttiin aikaisempaa selväpiirteisemmin tarkastelemaan toisaalta koko yhtymää ja
toisaalta sen strategisia liiketoimintayksiköitä.
Sanomalehtien tuotannon kannalta tärkeän,
Varkauteen rakennettavan painotalon työt käyn
nistyivät. Ulkomaantoiminnan painopistealueeksi
valitun kaapeli-tv-toiminnan kokonaisorganisointi
toteutettiin.
Aikakauslehtien osalta näkyvä toimenpide oli
Me naiset -lehden jakaminen kahdeksi uudeksi leh
deksi. Kertomusvuoden keväällä aloitettiin uuden
tyyppisen, viikoittain ilmestyvän Me naiset -leh

1978 79 80 81 82 83 84 85 86 87
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Helsingin Sanomain sisällön rakennetta ja leh
den ulkoasua kehitettiin edelleen. Huhtikuussa
aloitettiin sunnuntainumeron painatus kahdessa
osassa. Samalla sen rakenne, sisältöjä ulkoasu uu
distettiin.
Toimitustekstin tietokonekäsittelyä koskeva
kolmikantasopimus uudistettiin keväällä 1987 ja se
sai täydennyksekseen tietokonepohjaista toimitusgrafiikkaa koskevan sopimuksen kertomusvuo
den syksyllä. Perustyötä elektroniseen tietojärjes
telmään perustuvan arkiston aikaansaamiseksi teh
tiin koko toimintavuoden ajan.
Toimituksen johdon osittainen uudelleenjär
jestely, jonka tuloksena lehden uutisjohto yhte
näistettiin koskemaan sekä kantalehteä että erikois
sivuja ja liitteitä, tuli voimaan 1. 10. 1987.

Helsingin Sanomain ilmoitusvolyymi
vuosina 1978—87
60.000 m — ----- ------------------------------50.000 m
40.000 m — ------ —
30.000 m
20.000 m
1 0 .0 0 0 m

M M l
1978 79 80 81 '82 83 84 85 86 87

Markkinointi
Levikkimyynnin alueorganisaatio hajautettiin toi

Sanomalehtiryhmä
Helsingin Sanomat
Toimitus
Helsingin Sanomain toimituksellisessa sisällössä
painottuivat vuonna 1987 erityisesti Suomen sisä
politiikassa tapahtuneet muutokset, maan talous
elämän voimakas rakennemuutos, suurvaltasuh
teiden myönteinen kehitys, Persianlahden kriisi se
kä voimakkaat heilahtelut kotimaisilla ja kansain
välisillä arvopaperimarkkinoilla.
Kevättalven eduskuntavaalien jälkeen muo
dostettu hallitus, jonka akselina ovat sosialidemok
raatit ja kokoomus käynnisti runsaasti keskustelua
herättäneet työelämän ja verotuksen uudistushank
keet. Presidentinvaalikamppailu vilkastui vasta
vuoden lopulla. Toimintavuoden aikana seurattiin
entistä perusteellisemmin Euroopan yhdentymis
kehitystä.
Paikallisissa uutisaiheissa Helsingin Sanomain
toimitus panosti erityisesti Helsingin keskustasuunnittelun edistymiseen.
Lehden sisällössä korostui oman uutishankin
nan merkitys. Lehti kertoi ensimmäisenä maail
massa mm. Intian ja Kiinan suhteiden kiristymi
sestä Tiibetissä. Monet talouselämän yllättävät ja
suurta huomiota herättäneet tapahtumat, esimer
kiksi Vuosaaren telakan lopetus, tuottivat Helsin
gin Sanomille menestystä uutiskilpailussa.

saalta Helsingin Sanomain ja toisaalta Sanomaprintin aikakauslehtien kenttäosastoiksi.
Yhteisjakelun järjestelyissä edistyttiin. Uusi
maa saatiin käytännöllisesti katsoen kokonaan
Helsingin Sanomain hoitamaan, kaikille sanomalehdille avoimeen yhteisjakeluun. Lahden jakelu
siirtyi Etelä-Suomen Sanomien hoitoon, ja Var
kauden alueen päälehtien kanssa solmittiin yhteisjakelusopimukset.
Lehtikuljetusten suunnittelua varten otettiin
käyttöön simulointimalli, ja siihen liittyen aloitet
tiin Suomen peruskartan digitointi. Suunnittelumallin ja digitoidun kartan markkinointi aloitettiin
myös muille yrityksille.
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Ilta=Sanom at
Toimitus
Ilta=Sanomat vahvisti edelleen asemaansa maan
toiseksi suurimpana sanomalehtenä ja ylivoimai
sesti suurimpana iltapäivälehtenä. Levikki ylitti
selvästi 2 0 0 . 0 0 0 kappaleen rajan, ja vuoden mit
taan tehtiin useita päiväkohtaisia levikkiennätyksiä.
Toimitustyössä keskityttiin uutislehti-ilmeen
ja sanomalehtimäisyyden sekä luotettavuuden
vahvistamiseen. Kesäaikana pantiin aiempaa
enemmän painoa sisällön runsauteen ja monipuoli
suuteen.
Torstain televisio- ja radioliitteen sivumäärää
lisättiin kahteentoista, ja ohjelmatietoja sekä muu
ta aineistoa täydennettiin ja monipuolistettiin. Uu
sina sisältöelementteinä aloitettiin viikoittaisten ta
lous- ja mediasivujen julkaiseminen.
Viikonvaihdenumeroita kehitettiin entistä mo
nipuolisemmiksi. Ulkoasun näyttävyyteen sekä
kuvankäyttöön kiinnitettiin erityistä huomiota.

Yhteistyössä taloyhtiöiden ja postilaitoksen
kanssa aloitettiin pääkaupunkiseudun ahtaimpien
postiluukkujen (n. 1 0 .0 0 0 kpl) uusiminen.
Helsingin Sanomain levikinkasvu oli arkisin
2,7 % ja sunnuntaisin 2,3 %, sanomalehtien keskikasvun ollessa 1,1 %. Koko vuoden keskimää
räinen arkilevikki oli 441.735 kpl ja sunnuntaiden
keskilevikki 524.109 kpl. Levikkikasvun paino
piste oli selvästi Uudellamaalla.
Kuukausiliite ilmestyi 24 kertaa. Huhtikuusta
alkaen kuukausiliite jaettiin kantalehteen sisäänpistettynä lauantaisin.
Helsingin Sanomain säästötilauksen 12 kuu
kauden hinta oli alkuvuoden ajan 7-päiväisestä ti
lauksesta 578 mk ja sunnuntaitilauksesta 267 mk.
Tilaushintojen 1. 7. 1987 voimaan tulleen 3,6 %
korotuksen jälkeen vastaavat hinnat ovat 599 mk ja
279 mk. Irtonumerohinta oli koko vuoden ajan ar
kena 5 mk ja sunnuntaisin 6 mk.
Ilmoitusvolyymi, 54.401 palstametriä, oli
5,4 % suurempi kuin edellisenä vuotena. Vuoden
ilmoitusmäärä oli Helsingin Sanomain kaikkien ai
kojen suurin. Aikaisempi ennätysvuosi oli 1985.
Kansantalouden hyvä kasvu ja omat markkinointitoimenpiteet lisäsivät erityisesti yritysten palveluk
seen halutaan -ilmoittelua, ajoneuvoilmoittelua se
kä merkkitavarailmoittelua. Tekninen kehitys
mahdollisti moniväri-ilmoittelun paluun sunnuntailehteen sekä HS-ilmoitusliitteiden tuottamisen
osaksi Helsingin Sanomain muodostamaa mainosvälinekokonaisuutta. Ilmoitushintoja nostettiin
marraskuussa keskimäärin 4 %.
Kuukausiliitteen ilmoitusvolyymi 731 sivua oh
3,2 % edellisvuotta suurempi. Helsingin Sanomain
sisäänpistettyjä liitteitä julkaistiin yh 7 milj. kpl.

Kuukausittain ilmestyviä teemahitteitä julkais
tiin edelleen, mutta ilmoitusasiakkaiden tuotta
mien, Ilta= Sanomien toimituksellista aineistoa
muistuttavien ilmoitusliitteiden julkaisemisesta
luovuttiin, jotta vältettäisiin toimituksellisen ja ilmoitusaineiston välisen rajan hämärtyminen. Hel
mikuusta alkaen ryhdyttiin tekemään arkisin kol
me eri painosta. Viikonvaihdenumero ilmestyi
edelleen normaalitilanteissa yhtenä painoksena.
Toimituksen organisaatio pysyi entisellään,
mutta sisäistä tehtävien kierrätystä jatkettiin viime
vuosien tapaan voimakkaasti.
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Markkinointi
Koko vuoden keskilevikki oli arkisin 204.470 kpl,
kasvua 5,4 %, ja viikonvaihteessa 236.260 kpl,
kasvua 2,4 %.
Arkilehden irtonumerohinta nousi 1. 9. 1987
neljään markkaan ja viikonvaihdenumeron viiteen
markkaan.
Myyntipisteiden määrä kasvoi noin tuhannel
la, ja lehti oli vuoden lopussa saatavissa lounasai
kaan mennessä yli 8.000 pisteessä eri puolilla Suo
mea.
Merkkitavara- ja vapaa-ajanviettoon liittyvä
mainonta lehdessä lisääntyi kuten myös aikakaus
lehtipaperille ennaltapainetut, lehden sisään pistet
tävät liitteet.

non huollossa käynnistettiin atk-avusteinen huol
totoiminta.
Varkauden painon rakennustyöt alkoivat huh
tikuun alussa, ja jo edellisenä vuonna tilatun sanomalehtipainokoneen lisäksi allekirjoitettiin sopi
mukset postituslaitteistosta, sivunsiirtolaitteistosta, levynvalmistuksesta ja paperirullien kuljetus
järjestelmästä. Henkilöstö Varkauden painoon pal
kattiin pääosiltaan jo kertomusvuonna, ja tulevalle
henkilöstölle suunniteltiin laaja koulutusohjelma
vuoden 1988 alusta.
Sanomalehtipaperia käytettiin Sanomalan pai
nossa yhteensä lähes 70.000 tonnia.

Oy Lippupalvelu — Biljettjänst Ab
Jo vuonna 1986 käyttöönotettu myyntijärjestelmä
mahdollistaa lippujen myynnin alhaisilla tietolii
kennekustannuksilla myös etäällä pääkaupunki
seudusta. Järjestelmän avulla pystyttiin alenta
maan myös yhtiön toiminnallisia kustannuksia, ja
yhtiön kertomusvuoden tulos oli voitollinen. Oy
Lippupalvelu — Biljettjänst Ab välitti kertomus
vuoden aikana 6 . 0 0 0 yleisötilaisuuteen yhteensä
yli puoli miljoonaa lippua.

Sanomala-myynti
Sanomala-myynti siirtyi 1. 9. 1987 tuotantojohta
jan vastuualueeseen. Kertomusvuonna painettiin
kahdeksaa säännöllisesti ilmestyvää asiakaslehteä.
Lisäksi painettiin suuripainoksisia yksittäispainotuotteita lähes 50 kappaletta.

Tuotanto
Keskeisin uudishanke tuotannossa oli sunnuntain
Helsingin Sanomain tuotantotavan muutos siten,
että kuukausiliitteet ja erilliset ilmoitusliitteet piste
tään automaattisesti postituksessa lehden väliin.
Uusi ilmoitusjärjestelmä otettiin käyttöön tammi
kuun lopussa. Sivunsiirtolaitteistoa laajennettiin
osin jo Varkauden painon tarpeita varten. Tuotan

Sanomalehtiryhmän henkilöstö
Sanomalehtiryhmässä työskenteli vakinaisissa ja
määräaikaisissa työsuhteissa yhteensä keskimäärin
1.719 henkilöä, joista toimittajia oli 448, toimi
henkilöitä 606 ja työntekijöitä 665. Lehdenjakajia
oli 2.271.
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aikakauslehtiä, kirjoja ja yritysjulkaisuja sekä har
joitti kaupallista kirjapainotoimintaa. Erikoisaikakauslehtiä kustantavat tytäryhtiöt Tecnopress Oy ja
Erikoislehdet Oy liitettiin entistä kiinteämmin Sa
nomaprintin toimintaan. Kielikursseja markkinoi
va Oy Linguaphone Ab myytiin 18. 11.1987. Sa
nomaprintin organisaatiota kehitettiin hajautetun
tulosvastuun vaatimusten mukaisesti.
Sanomaprintin aikakauslehdet kehittyivät alan
kehitystä paremmin. Lehtien yhteenlaskettu keskilevikki kasvoi 6,4 %. Irtonumeromyynnin kappa
lemäärä kasvoi 7,9 %. Eniten lisäsivät levikkiään
edellisestä vuodesta Suuri Käsityökerhoja et-lehti.
Nousua osoittivat myös Terveys 2000 ja Liisa Ih
memaassa -lehden korvannut Maija Mehiläinen.
Aikakauslehtien ilmoitusmyynti kehittyi ennakoi
tua paremmin, ja lisäystä edelliseen vuoteen oli

Lehtikuva Oy
Lehtikuva Oy vahvisti kertomusvuoden aikana
kansainvälistä toimintaansa. Toiminnan varmista
miseksi Euroopassa yhtiö ryhtyi European Pressphoto Agency B.V:n osakkaaksi ja edustaa Suo
messa toimiston kuvamateriaalia yksinoikeudella.
Toimintavuoden aikana vahvistettiin sopimus uu
tistoimisto Tassin kanssa.
Kuvaustoiminnan merkittävimmät tapahtumat
olivat kahdet MM-tasoiset urheilukilpailut, hiih
don MM-kilpailut Oberstdorfissa ja yleisurheilun
MM-kilpailut Roomassa. Muista Lehtikuva Oy:n
kattamista tärkeistä uutistapahtumista mainitta
koon eduskuntavaalit ja Mathias Rustin lento Mos
kovaan sekä siihen liittyvä oikeudenkäynti.
Ennen Roomassa pidettyjä yleisurheilun MMkilpailuja sai Lehtikuva Oy ensimmäisenä maail
massa käyttöönsä Reutersin asiakaskäyttöön suun

6,6 %.

Kuten kertomuksessa jo aikaisemmin todet
tiin, jaettiin Me naiset -lehti kahdeksi uudeksi leh
deksi. Viikoittain ilmestyvää Me naiset -lehteä
muutettiin siten, että lehti on aikaisempaa nopearytmisempi ja toimitustyyliltään reportaasimainen.
Lehden tilaus- ja irtonumerohinta on asetettu mah
dollisimman kilpailukykyiseksi.
Kuukausittain ilmestyvä naistenlehti Gloria
kehitettiin Me naiset -lehden erikoisnumeroiden
pohjalta. Lehti käsittelee nykyaikaisella, kansain
välistyvällä tavalla muotia ja kauneutta. Molem
mat lehdet ovat saaneet myönteisen vastaanoton
niin lukijoiden kuin ilmoittajienkin keskuudessa.
Huolimatta siitä, etteivät aikakauslehtien koko
naismarkkinat kasva, on uudentyyppisille aika-

nitellun elektronisen PC-tietokonepohjaisen telefotokuva-aseman, joka paransi ratkaisevasti kiso
jen kuvapalvelun editointia, laatua ja nopeutta ko
titoimituksessa. Samassa yhteydessä aloitettiin
musta/valko- ja väritelefotokuvien lähettäminen
suoraan negatiivista ja diapositiivista Hasselbladlaitteistolla.
Sanomaprintin kanssa kehitettiin uudenlaista
yhteistyötä. Tästä on esimerkkinä LK-Studion uu
sien tilojen yhteiskäyttö.
Yhtiön voitollinen tulos oli edellisen vuoden
suuruinen.

Sanomaprint
Sanomaprint kustansi aikaisempien vuosien tapaan
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kauslehdille potentiaalista kysyntää olemassa.
Sanomaprintin aikakauslehtivalikoiman täy
dennykseksi tuli uusi neulelehti Sandra. Lastenlehtiemme vahva markkina-asema säilyi. Nalle Puh lehteä täydennettiin erillisellä Puuha-lehdellä.
Kirjojen kustantamisen pääpaino oli aikaisem
pien vuosien tapaan Walt Disneyn aineistoon pe
rustuvissa kirjoissa. Lasten Oman Kirjakerhon jä
senmäärä oli 53.300.
Kertomusvuoden aikana Sanomaprint julkaisi
15 eri yritysjulkaisua. Uusina tuotteina ilmestyivät
Kirkko ja kaupunki, Aja, Suoralinja, Gateway ja
Linkki.
Tecnopress Oy jatkoi toimintaansa tietoteknii
kan erikoisaikakauslehtien kustantajana. Lehtiva
likoimaa täydennettiin C-lehdellä, joka on Commodore-kotitietokoneen käyttäjille tarkoitettu eri
koislehti.

kilöä, joista toimittajia
kirjatyöntekijöitä 428.

88,

toimihenkilöitä 246 ja

Eurocable-ryhmä —
kaapelitelevisiotoiminta
Sanoma Osakeyhtiön kaapelitelevisiotoiminnot
organisoitiin 1. 9. 1987 alkaen Eurocable-ryhmäksi. Sen puitteissa kotimaan kaapelitelevisiotoi
mintojen hallinnosta ja valvonnasta sekä ulkopuo
lisille tarjottavasta ohjelmapalvelusta vastaa Eurocable Oy sekä kansainvälisestä satelliitti-ja kaape
litelevisiotoiminnasta sveitsiläinen ECI Communi
cations AG.
Eurocable-ryhmään kuuluvat Helsinki Televi
sio Oy, Janco Kabel-TV A/S, Satelvision Oy ja
muut Sanoma Osakeyhtiön osakkuudet kaapelite
levisiotoimintaa harjoittavissa yhtiöissä. Näitä
osakkuuksia laajennettiin vuoden aikana hankki
malla vähemmistöosuus Lontoossa toimivasta
Westminster Cable Limitedistä sekä irlantilaisesta
Cork Communications Limitedistä.

Erikoislehdet Oy julkaisi laskettelun, tennik
sen ja surffauksen erikoisaikakauslehteä Skimbaajaa. Yhtiölle vuosi 1987 oli ensimmäinen varsinai
nen toimintavuosi Sanomaprint-liiketoimintayksikössä.
Sanomaprintin painotoiminnan keskittämistä
Martinlaakson painoon jatkettiin. Painotalon laa
jennustyöt aloitettiin kertomusvuoden keväällä.
Lisärakennus valmistuu vuoden 1988 kesään men
nessä. Laajennusosaan sijoitetaan reproduktioosasto, arkkipaino, tuotannon johto sekä painon
tuotteita markkinoiva yksikkö.
Sanomaprintissä työskenteli vakinaisissa ja
määräaikaisissa työsuhteissa keskimäärin 762 hen

Helsinki Televisio Oy
Helsinki Televisio Oy:n kaapelitelevisioverkkoa
pääkaupunkiseudulla laajennettiin edelleen voi
makkaasti. Uusien osaverkkojen rakentaminen
aloitettiin Kauniaisissa sekä 11 asuntoalueella Hel
singissä, Espoossa ja Vantaalla. HTV:n verkkoon
kuului vuoden lopussa 126.000 taloutta. Uudet liit
tymissopimukset toivat vuoden aikana HTV:n pii
riin 12.000 taloutta. Teknisten voimavarojen si
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toutuessa osittain verkon saneeraukseen liitettiin
vuoden aikana verkkoon aikaisempia vähemmän
uusia talouksia.
Vuoden 1987 aikana Helsingin kantakaupun
gin runko- ja haaraverkon kanavakapasiteetti kasvoi 12 kanavasta 44 kanavaan. Saneerauksen yh
teydessä verkko jaettiin osaverkkoihin, jotka yh
distetään päävahvistinkeskukseen valokaapelilla.
Vuoden 1987 aikana saatiin valmiiksi viisi valokaapeliyhteyttä.
Uusina peruspalveluina kaikille verkkoon liit
tyneille talouksille alettiin vuoden aikana tarjota
kolmea uutta ohjelmakanavaa. Ranskankielisen
TV 5:n ja englanninkielisen Super Channelin välit
täminen aloitettiin kesäkuussa ja Kolmostelevision
välittäminen syyskuussa omalla kanavallaan. Helsinki-kanavan ohjelmistoa vahvistettiin aloitta
malla Disney-ohjelmien lähettäminen joulukuussa
viikonloppuisin. Syksyn aikana kaapelitelevision
toiminta-alueen kuntien kanssa tehtiin useita yh
teistyöohjelmia Helsinki-kanavalle.
Maksu-tv-toimintaa laajennettiin edelleen.
Uusina maksu-tv-kanavina aloitettiin taidekana
van ja 24-tuntisen elokuvakanavan välittäminen.
Myös 24-tuntista uutiskanavaa alettiin tarjota

talouksien ja ohjelmapalvelujen tarjonnan lisäyk
sestä.

Janco Kabel-TV A/S
Janco Kabel-TV A/S on Oslossa toimiva kaapelite
levisioyhtiö. Sen verkko kattaa jo suurimman osan
kaupungista, ja liittymiä oli vuoden lopussa kaik
kiaan 144.000. Vuoden aikana verkkoon kytkettiin
1.500 uutta taloutta.
Janco Kabel-TV A/S alkoi helmikuussa välit
tää uutena ohjelmana Super Channelia aikaisem
min välitettyjen Norjan ja Ruotsin yleistelevisioohjelmien, paikallisen ohjelmakanavan ja Sky
Channél -satelliittiohjelman lisäksi. Radiolain
muutos vuoden alusta mahdollistaa uusien ohjel
mapalvelujen tarjoamisen Jancon verkossa vuoden
1988 aikana. Maksu-tv-palvelujen käynnistymistä
valmisteltiin toimintavuonna.
Janco Kabel-TV A/S investoi verkon paran
nuksiin. Vuoden aikana saatettiin päätökseen
suunnittelutyö verkon pääosien yhdistämisestä va
lokaapelilla.
Janco Kabel-TV A/S:n liikevaihto kasvoi toi
mintavuonna 1 0 % ja toiminnan tulos oli edellis
vuotta parempi. Hyvä tulos mahdollistaa verkon
kanavakapasiteetin lisäyksen ja maksu-tv-toiminnan toteuttamisen jatkossa.
Janco Kabel-TV A/S:n toiminnan suunnittelua
ovat jarruttaneet toimilupa-kysymykseen liittyvät
selvitykset. Puolentoista vuoden harkinnan jälkeen
viranomaiset ovat taannehtivasti päättäneet, että
norjalaisen kaapeliyhtiön osake-enemmistön siirto
edellyttää viranomaisten etukäteishyväksyntää, ja

verkkoon liittyneille hotelleille. Maksu-tv-tilauksia oli vuoden lopussa 34.000.
Helsinki Televisio Oy:n talous kehittyi myön
teisesti vaikka tulosta rasittivat edelleen uuden kotipäätejärjestelmän käynnistys ja verkon uudista
minen. Liikevaihdon kasvu, 14 % verrattuna edel
liseen vuoteen, johtui lähinnä verkkoon liitettyjen
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että tällaista hyväksyntää ei myönnetä ulkomaisille
enemmistöosakkaille. Päätöksestä on valitettu.
Lopullinen päätös saataneen lähikuukausina.

Startel
Startel ja samaan toimintoryhmään kuuluva Sini
nen Kirja Oy muodostavat yritysviestintään eri
koistuneen liiketoimintayksikön, jonka päätehtä
viä ovat tietokantakustantaminen ja ajantasainformaation jakaminen. Toiminta jakaantui kertomus
vuonna seuraaviin pääalueisiin: rahoitusinformaation tuottaminen sekä sähköisessä että painetussa
muodossa, yrityksille suunnatut sähköiset tietopal
velut, liikehakemistojen kustannustoiminta ja yri
tyksiä koskevien tietokantojen tuottaminen yritysmarkkinoinnin apuvälineiksi.
Mielenkiinto nopeasti muuttuvaa arvopaperiinformaatiota kohtaan lisääntyi voimakkaasti eri
tyisesti loppusyksystä, kansainvälisten pörssitapahtumien heijastuessa myös kotimaisiin arvopaperimarkkinoihin.
Startelin sähköisen finanssipalvelun, Pörssilinjan, käyttäjämäärä kasvoikin kertomusvuoden ai
kana voimakkaasti. Pörssilinja välittää näyttöpäät
teelle noteeraukset, uutiset ja taustatiedot kotimai
sen arvopaperikaupan markkinapaikoista. Palve
lun kattavuutta lisättiin ja uutuutena toteutettiin
mm. kurssilatausohjelmisto, jonka avulla eri analyysisovellutuksiin voidaan saada kurssitietoja ja
aikasarjoja puhelinlinjaa pitkin. Startel laajensi
palvelua myös kansainvälisellä ulottuvuudella. Citicorpin toteuttama maailmanlaajuinen rahoitusinformaatiopalvelu kytkettiin vuoden lopulla Starte
lin tietopankkiin. Global Report -ohjelmisto yhdis
tää eri lähteistä saadut tosiaikaiset noteeraukset,
uutistiedot ja tietokannat yhtenäiseksi sovellutuk
seksi. Startel julkaisi myös Pörssiviikko-nimistä
tietomuistiota, joka sisältää sekä uutis- että numee
rista aineistoa viikoittaisista arvopaperimarkki
noista.
EasyNet-tietohakujäijestelmän markkinointi
Suomessa käynnistettiin yhteistyössä Posti- ja tele
laitoksen kanssa maaliskuussa. Palvelu mahdollis
taa yli 900 kansainvälisen tietokannan saumatto
man käytön Startelin tietopankin tai PTL:n paketti
verkon kautta.
Yhteistyö suomalaisten yritysten luottotietojen

sähköisessä välittämisessä käynnistyi marraskuus
sa. Startelin tietopankin käyttäjät voivat olla pää
teyhteydessä Suomen Luotonantajayhdistyksen
tietokantaan. Startelin muut yritystietokannat, Yritysfaktat, Uutislinja ja Lextel, säilyivät toiminnal
lisesti ennallaan.
Startel julkaisi kertomusvuonna edelleen myös
Uudet Viestimet -lehteä, joka keskittyy sähköisen
viestinnän kehityksen seurantaan.
Sininen Kirja Oy julkaisi kertomusvuonna seu
raavat yrityshakemistot: Sininen Kirja XIX, Kuu
mat Linjat -87, Suomen Yritysten Taseet ja Taustat
-8 8 sekä Mistä Mitäkin Saa X. Sininen Kirja Oy:n
yritysrekisteri sisälsi vuoden lopussa noin 1 1 0 .0 0 0
toimipaikan tiedot sekä noin 130.000 päättäjänimeä.
Tärkeänä uutena tuotelinjana on jatkossa kan
sainväliseen yhteistyöhön pohjaava Kompass-hakemisto, jonka kustantamisesta solmittiin sopimus
sveitsiläisen Kompass Intl’in kanssa toukokuussa.
Kertomusvuoden aikana valmistui mikrotietokonesovellutuksena yritysmarkkinoinnin ohjaus
järjestelmä Salespower. Sen toimitukset asiakkail
le aloitettiin marraskuun lopussa. Salespower saa
konekieliset kohderyhmätietonsa Sininen Kirja
Oy:n yritysrekisteristä. Järjestelmä tekee mahdol
liseksi monipuolisen asiakasseurannan ja markki
nointikampanjoiden suunnittelun seurannan.
Sininen Kirja Oy:n tulos oli hyvä ja edellis
vuotta parempi.
Startel-ryhmässä työskenteli vakinaisissa ja
määräaikaisissa työsuhteissa yhteensä keskimäärin
78 henkilöä, joista Sininen Kirja Oy:ssä 48.
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Sanoma, Inc. ja
Crafton Graphic Company, Inc.

Sanoma Osakeyhtiön investoinnit
vuosina 1983—87

Kiinteistötoimintaa harjoittavan Sanoma, Inc:in
toiminta kehittyi suunnitelmien mukaisesti. Yh
tiön kannattavuus oli edellisen vuoden suuruinen ja
tasoltaan hyvä. Sen sijaan kaupallista painotoimin
taa harjoittavan Crafton Graphic Company, Inc:in
toiminnan tulos oli tappiollinen. Koska tulos on
epätyydyttävä eikä ulkomainen kaupallinen painotoiminta kuulu yhtymän nykyiseen liikestrategiaan, tullaan Grafton Graphic Company, Inc:stä
luopumaan kuluvan vuoden aikana.

375 mmk
300 mmk
225 mmk
150 mmk
75 mmk

Sanoma Osakeyhtiön henkilöstö

1983 1984 1986 1986 1987

Sanoma Osakeyhtiössä oli vakinaisissa ja määräai
kaisissa työsuhteissa yhteensä keskimäärin 2.648
henkilöä, jossa vähennystä edelliseen vuoteen 27
henkilöä. Sanomalehdenjakajia oh 2.271 ja asia
miehiä 1.882. Palkkakustannukset mukaan lukien
lakisääteiset henkilösivukulut olivat yhtiön liike
vaihdosta 40,0 %. Lisäksi eläkesäätiö maksoi
eläkkeitä 11.331.023,18 mk. Yhtiön tytäryhtiöi
den palveluksessa oli yhteensä keskimäärin 431
henkilöä.

arkkipaino, tuotannon johto sekä markkinointi.
Painoon tilattu 16-sivuinen, 4-värinen Harris 1000
offsetrotaatio korvaa Pitäjänmäen rotaatiotuotannon. Muita Sanomaprintin keskeisimpiä investoin
teja olivat tuotannonseuranta-, kuvan- ja tekstinkä
sittelyjärjestelmän vaatimat laiteinvestoinnit.
Kiinteistöinvestoinneista merkittävin oli Erot
tajankatu 15—17 kiinteistön ostaminen. Erottajan
katu 9 —11 saneerausta jatkettiin ja työ saataneen
päätökseen kuluvan vuoden kesällä.

Investoinnit
Sanoma Osakeyhtiön investoinnit olivat yhteensä
274,6 mmk. Tästä kiinteistöinvestoinnit olivat
61,3 mmk, kone- ja kalustoinvestoinnit 92,9 mmk,
arvopaperit 86,0 mmk ja muut 34,4 mmk.
Sanomalehtituotannon merkittävin investointi
oli Varkauden painotalon rakentamisen aloittami
nen. Rakennustyöt saataneen päätökseen vuoden
1988 aikana. Painotaloon tulevien koneiden ja lait
teiden asennustyöt aloitetaan kuluvan vuoden syk
syllä. Hankkeen kustannusarvio on 250 mmk.
Vuonna 1986 aloitettu Sanomalan paperivaraston
sekä tehdas- ja postitustilojen laajennustyö saatiin
päätökseen. Sanomalehtituotantoon hankittiin uu
det sivunsiirtolaitteet, joilla parannetaan informaa
tion siirtoa latomosta painoon.
Sanomaprintin merkittävin investointi oli Mar
tinlaakson painon laajennustöiden aloittaminen.
Kesällä 1988 valmistuvaan laajennusosaan siirty
vät Pitäjänmäellä toimivat reproduktio-osasto,

Tuloksen muodostus
Sanoma Osakeyhtiön tulos oh hyvä ja kannatta
vuus oli selvästi edellisvuotta parempi. Tuloksen
parantuminen perustui suotuisaan suhdannetilan
teeseen, onnistuneisiin markkinointitoimenpitei
siin ja strategiavalintoihin.
Sanoma Osakeyhtiön liikevaihto oli 1.472,3
mmk, kasvua edelliseen vuoteen 9,6 %. Operatii
viset kustannukset kasvoivat liikevaihdon kasvua
hitaammin eli 6,9 %. Eläkesäätiön kertomusvuo
den vastuun kasvu on kirjattu täysimääräisesti en
nen käyttökatetta oleviin kiinteisiin kuluihin.
Myös vertailuvuosien vastuun kasvu on kirjattu sa
malla tavalla. Aikaisempien vuosien vastuuva
jauksen kattaminen on kirjattu satunnaisiin kului
hin ja niiden vuosien, jolloin eläkesäätiösiirto ei ole
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ollut vastuun kasvun suuruinen, on puuttuva osa
kirjattu kulujen vähennykseksi.
Sanoma Osakeyhtiön käyttökate oli 293,5
mmk, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 23,7 %.
Käyttökate oli 19,9 % liikevaihdosta, kun vertai
lukelpoinen käyttökate edellisenä vuotena oli
17,7 %.
Elinkeinoverolain sallimat enimmäispoistot
olivat 102,4 mmk ja 13,3 % edellisvuotta pienem
mät. Yhtiön sisäisen laskennan mukaiset jälleen
hankintahintaiset poistot olivat 137,5 mmk ja
16,5 % edellisvuotta suuremmat.
Yhtiön tulos ennen satunnaisia tuottoja ja kulu
ja, tilinpäätösvarauksia ja veroja sekä käyttäen si
säisen laskennan poistoja oli 167,9 mmk eli
34,9 % edellisvuotta suurempi. Yhtiön nettovelat
olivat 12,7 % liikevaihdosta.
Sanoma-yhtymän liikevaihto oli 1.626,6
mmk, kasvua edelliseen vuoteen oli 9,9 %. Yhty
män käyttökate oli 322,5 mmk eli 19,8 % liike
vaihdosta. Lisäystä edellisen vuoden käyttökattee
seen oli 24 %. Yhtymän tulos ennen satunnaisia

Sanoma Osakeyhtiön käyttökate
vuosina 1983—87
375 mmk
300 mmk
225 mmk
150 mmk
75 mmk

1983 1984 1986 1986 1987

tuottoja ja kuluja, tilinpäätösvarauksia ja veroja se
kä käyttäen sisäisen laskennan poistoja kasvoi
31,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.
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Sanoma-yhtymän tuloslaskelma
1.1.-31.12.1987
1987
2 .2 0 6 .2 9 4

(1.000 m k )
M y y n titu o to t...........................................................
M y y n n in o ik a isu e rä t
A le n n u k s e t.......................................................
L uottotappiot .................................................
L iik e v a ih to v e r o .............................................
Provisiot ja m ainostoim istopalkkiot . . . .
M uut o ik a is u e rä t.............................................
L iik e v a ih to ..............................................................
T ila - ja k o n e v u o k r a tu o to t....................................
M u u ttu v a t k u lu t
A ineet ja t a r v i k k e e t .......................................
Palkat ja palkkiot ..........................................
M uut m uuttuvat k u l u t ....................................
V a ra s to n m u u to s .............................................

131.749
4.325
72.297
190.993
180.321

377.569
387.443
131.405
4 .0 1 6

Voitto ennen varauksia ja v e r o j a .......................
V a ra u ste n m u u to k se t
V arastovaraus, lisäys ....................................
Investointivaraus, lisäys .............................
M uut varaukset, lisäys .................................
V älittöm ät verot ....................................................
— K ä y ttö ra h a sto sta .............................................. . .

- 579.685

- 892.401

- 512.027
1.480.018
+
9 .4 3 9

346.272
364.310
120.997
+ 13.728

- 845.307

746.658
159.666
28.610
235.932

K äyttökate ..............................................................
P oistot
R akennuksista ja r a k e n n e l m i s ta ................
K oneista ja k a lu s to s t a ....................................
A ineettom ista oikeuksista ..........................
M uista pitkävaikutteisista m enoista . . . .
K onsernin l i s ä p o i s t o t ....................................

S a tu n n a is e t tu o to t j a k u lu t
T u o to t.................................................................
K u l u t .................................................................

114.479
4.9 9 4
65.208
167.188
160.158

1.626.609
+ 12.450

M y y n tik a te ..............................................................
K iin te ä t k u lu t
Palkat ja palkkiot ..........................................
V u o k r a t..............................................................
M uut kiinteät kul ut .......................................

Liikevoitto ..............................................................
R a h o itu s tu o to t j a -k u lu t
K orkotuotot ....................................................
O s in k o tu o to t....................................................
M uut r a h o itu s tu o to t.......................................
K o rk o k u lu t.......................................................
M uut vieraan pääom an k u l u t .......................

1986
1.992.045

6 4 4.150
143.728
26.788
213.586

- 424.208

- 3 8 4 .1 0 2

322.450
18.687
96.623
926
9 .2 7 6
7.913

260.048
16.593
111.176
843
6 .3 1 2
4.6 3 8

- 133.425

- 139.562'

189.025

-

-

4 5.602
7 .2 2 0
1.551
4 4 .7 6 0
6 .4 5 4

5.533
45.335

+

-

3.159
192.184

3 9.802

120.486

-

33.398
5.497
508
35.991
2.048

+

+

11.560
7.185

+

152.382
-

2.043

-

38.682

-

46.815
187

V ähem m istön osuus tytäryhtiöiden
tu lo k s e s ta ...........................................................

+
mk

Tilikauden v o i t t o ....................................................
19

1.364
121.850

18.745
140.595

40.725

+
4 .5 8 8
- 61.550
- 28.400

-

85.362

4 6 .6 2 8

29.196
27.016

-

2 .1 8 0

mk

52.603

-

467
65.496

450
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Sanoma-yhtymän tase
31.12.1987

Vastaavaa
1987

(1.000 m k )
R ahoitusom aisuus
R ahat ja pankkisaam iset .............................
M yyntisaam iset .............................................
L ainasaam iset .................................................
E nnakkom aksut
..........................................
Siirtosaam iset .................................................
M uut rahoitusvarat .......................................

71.780
251.985
267.676
2 .5 6 6
44.125
94.295

Vaihto-om aisuus
A ineet ja tarvikkeet .......................................
Tavarat ja keskeneräiset työt .......................

52.887
16.557

K äyttöom aisuus ja m uut
pitkävaikutteiset m enot
M aa-alueet
....................................................
R akennukset ja rakennelm at ....................
K oneet ja kalusto ..........................................
M uut aineelliset hyödykkeet
....................
O sakkeet ja osuudet
....................................
A ineettom at oikeudet
.................................
Pitkävaikutteiset m enot yhtiöiden
taseista ..............................................................

732.427

102.274
234.352
181.590
3.010
44.855
104.873

6 70.954

69.444

4 8 .8 2 0
17.344

6 6 .1 6 4

127.896
277.263
320.873
29.579
181.172
5.217
39.979

K onsem iaktiiva ..........................................................
A rvostuserät
..............................................................

20

1986

93.114
2 20.230
321.583
27.227
131.742
5.269
9 8 1.979

24.712

823.877

3 3 .0 3 2
624

41.333
877

m k 1.817.506

m k 1.603.205
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Vastattavaa
(1.000 m k )
V ieras pääom a
L yhytaikainen
O stovelat
.......................................................
E nnakkom aksut
..........................................
Siirtovelat
M uut lyhytaikaiset velat .............................

1987

6 1.139
193.027
178.513
.....6 2.143

Pitkäaikainen
L ainat rahoituslaitoksilta .............................
E läkelainat
....................................................
M uut pitkäaikaiset velat
.............................

2 0 3.919
3 5 0.387
20.125

V araukset
V arastovaraus .......................................................
Investointivaraukset
M uut varaukset ....................................................

2 1 .8 7 2
196.241
164.157

V ähem m istön osuus

O m a pääom a
Sidottu ....................................................................
V apaa
....................................................................
T ilikauden voitto .................................................

1986

4 9 4.8 22

69.761
177.339
151.767
4 8 .7 5 9

4 4 7 .6 2 6

574.431

158.940
2 66.114
24.343

4 49.397

3 8 2 .2 7 0

19.994
2 67.770
125.729

4 13.493

10.512

7 2 .1 8 0
217.795
6 5 .4 9 6

355.471
m k 1.817 .5 0 6

21

8.421

72.180
159.485
52.603

284.268
m k 1.603.205
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Sanoma-yhtymän liitetiedot
31.12.1987

1.

Y htym ään kuuluvat yhtiöt
Y htym ään kuuluvat em oyhtiö S anom a O sakeyhtiö ja seuraavat toim ivat tytäryhtiöt: E ri
koislehdet O y , E C I C om m unications A G , E urocable O y, H elsinki Televisio O y, Janco
K abel-T V A /S alakonserni, L ehtikuva O y, O y L ippupalvelu — B iljettjänst A b, Sano
m a, Inc. alakonserni, Sim onpaino O y, Sininen K irja O y ei-toim ivine tytäryhtiöineen
Suom alainen Y ritystiedosta O y ja L iiketieto — B usiness Inform ation O y, Tecnopress
O y , kiinteistöyhtiöt: A sunto-osakeyhtiö Ilkantie 13, A sunto-osakeyhtiö Laajavuorenku
ja 3, K iinteistöosakeyhtiö Erottajankatu 9 — 11, K iinteistöosakeyhtiö Erottajankatu
15— 17 sekä ei-toim iva K odin K uvalehti — Terve Lapsi Oy.
2. Vapaa o m a pääom a
2 1 2 .0 8 7 .7 7 4 ,7 9
1 .1 .1 9 8 7 ..................................................................................................
Jaettu osinkoa ........................................................................................... 2 .8 4 0 .3 0 4 ,0 0
5 0 0 .0 0 0 ,0 0
A nnettu la h jo itu k s ia ................................................................................. K äytetty veroihin .................................................................................... 187.211,95
L ehtikuva O y:n poistokoijaus
+
13.781,35
H elsinki Televisio O y:n liittym ism aksut
.......................................... +
7 .0 5 0 .5 9 1 ,3 0
M uuntoeron lisäys
................................................................................. +
2.170.2 5 1 ,9 1
.....................................................................................

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

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

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

T ilikauden voitto
31. 1 2 .1 9 8 7
3.

Velan vakuudeksi annetut arvopaperit ja p a n t i t ................................
5 4 .8 2 6 .5 6 4 ,7 0
Velan vakuudeksi annetut kiinnevelkakiijat
....................................
187.000.000,00
Takaukset
..................................................................................................
3.778.2 8 1,8 1
E hdollinen velvoite .................................................................................
7 0 0 .0 0 0 ,0 0
4. K äyttöom aisuuden verotusarvot
M aa-alueet ...........................................................................................
3 8 .2 8 2 .9 0 3 ,0 0
R akennukset ja ra k e n n e lm a t..............................................................
1 48.090.605,00
O sakkeet ja osuudet ...........................................................................
2 4 2 .6 1 6 .3 0 6 ,0 0
5. Eläkesäätiön vastuuvajaus ...................................................................
2 7 .7 9 9 .8 5 9 ,4 3
6. Y htym än osakkeet käyvät ilmi em oyhtiön liitetiedoista. O sakkeiden kirjanpitoarvo on
181,2 m m k, jo h o n sisältyy em oyhtiön osakkeiden lisäksi tytäryhtiöiden o m istam ia p u 
helin- ja huoneisto-osakkeita 9 ,0 m m k .
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Sanoma Osakeyhtiön tuloslaskelma
1.1.-31.12. 1987
(1.000 m k )
M yyntituotot
M y y n n in o ik a isu e rä t
A le n n u k s e t..............................................................
L uottotappiot .......................................................
L iik e v a ih to v e r o ....................................................
Provisiot ja m a in o sto im isto p a lk k io t................
T u o te ra h d it..............................................................
M uut o ik a is u e rä t....................................................
L iik e v a ih to ....................................................................
T ila-jak o n ev u o k ra tu lo t ..........................................
M u u ttu v a t k u lu t
A ineet ja tarvikkeet ( 1 ) .......................................
Palkat ja palkkiot .................................................
M uut m uuttuvat k u l u t ..........................................
V a ra s to n m u u to s ....................................................

131.116
4 .1 2 9
6 8.324
190.701
124.288
15.505

334.180
359.969
133.931
5.337

129.356
36.721
202.536

Välittöm ät verot ...........................................................
— K ä y ttö ra h a sto sta ....................................................

112.101
4 .7 5 2
6 1.560
166.842
113.827
12.772

-5 3 4 .0 6 3
1.472.301
+ 12.511

-8 2 2 .7 4 3

- 4 7 1 .8 5 4
1.342.759
+
9.163

3 07.049
337.453
122.084
+ 13.361

-7 7 9 .9 4 7
571.975

119.199
29.482
186.143

-3 6 8 .6 1 3

-3 3 4 .8 2 4

293.456

K äyttökate ....................................................................
P o isto t (3)
R akennuksista ja rakennelm ista .......................
K o n eistaja k a lu s to s t a ..........................................
A ineettom ista oikeuksista .................................
M uista pitkävaikutteisista m e n o i s t a ................

S a tu n n a ise t tu o to t j a k u lu t
Tuotot ( 4 ) ....................................................
K o n s e rn ia v u s tu s ....................................................
M uut kulut ( 5 ) .......................................................
Voitto ennen varauksia ja v e r o j a .............................
V a ra u ste n m u u to s
V arastovaraus, lisäys/vähennys .......................
Investointivaraus, lisäys ....................................
M uut varaukset, lisäys (6 ) ..........................

1986

1.814.613

662.069

M y y n t ik a t e ....................................................................
K iin te ä t k u lu t
Palkat ja palkkiot .................................................
V u o k r a t....................................................................
M uut kiinteät kulut (2) .......................................

Liikevoitto
M u u t tu o to t j a -k u lu t
K orkotuotot ...........................................................
O s in k o tu o to t...........................................................
O sinkotuotot ty t ä r y h t iö i ltä .................................
M uut r a h o itu s tu o to t.............................................
K o rk o k u lu t..............................................................
M uut vieraan pääom an k u l u t .............................

1987

2.006.364

15.098
80.798
720
5.803

237.151
14.102
99.380
702
3 .8 9 4

-1 0 2 .4 1 9

-1 1 8 .0 7 8

191.037
4 9.902
7.220
500
1.396
- 4 1 .5 5 6
5.526

3.942
3.500
- 56.520

+

11.936
202.973

119.073
34.203
5.498
100
392
- 33.431
1.610

+

5 .1 5 2
124.225

10.981
- 56.078

+

9.233

+ 2 0 .2 1 4

146.895
-

1.868

- 37.153

- 39.021

+
4.677
- 61.550
- 26.000

- 44.225

26.915
26.915

44.225
m k 63.649

Tilikauden v o i t t o ...........................................................

144.439

- 82.873

m k 6 1 .5 6 6

Suluissa olevat num erot viittaavat kohtaan ” L isätietoja tuloslaskelm asta ja taseesta vuodelta 1987” sivulla 30.
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Sanoma Osakeyhtiön tase
31.12.1987

Vastaavaa
(1.000 m k )
R ahoitusom aisuus
R ahat ja pankkisaam iset ....................................
M yyntisaam iset (7) .............................................
L ainasaam iset ( 8 )
E n n a k k o m a k s u t....................................................
S iir to s a a m is e t
M uut rahoitusvarat (9)

3 6 .6 8 9
21 4.5 10
385.045
742
41.555
91.073

7 6 9 .6 14

V aihto-om aisuus
A ineet ja ta r v i k k e e t
V alm iit tavarat ja keskeneräiset t y ö t ................

48.253
11-334

5 9.587

K äyttöom aisuus ja m uut
pitkävaikutteiset m enot
M aa-alueet
...........................................................
R akennukset ja r a k e n n e l m a t .............................
K oneet ja kalusto
E nnakkom aksut, koneet ....................................
O sakkeet ja osuudet
..........................................
O sakkeet ja osuudet, t y t ä r y h t i ö t
A ineettom at o i k e u d e t ..........................................
M uut pitkävaikutteiset m enot _____________

1987

1986
66.613
191.911
247.236
759
4 0 .9 1 2
100.668

42.881
11.369

6 48.099

5 4 .2 5 0

57.038
145.864
188.743
7 5 .8 4 2
172.124
196.073
4 .3 0 6
19.148_______ 859.138

56.406
129.971
2 30.014
4 2 .4 1 6
126.819
165.905
4.541
17.998_______ 7 74.070

mk 1.688.339

m k 1.476.419
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Vastattavaa
(1.000 m k )
V ieras pääom a
Lyhytaikainen
O stovelat .......................................................
E nnakkom aksut (7)
S i i r t o v e l a t ...............................................................
M uut lyhytaikaiset velat .............................

1987

73.883
177.616
158.965
51.200

Pitkäaikainen
L ainat ra h o itu s la ito k s ilta .............................
Eläkelaina! ( 1 0 ) .....................................................
M uut lainat ■

146.604
3 38.670
10.231

V araukset
V arastovaraus .......................................................
Investointivaraukset ( 1 1 ) ...........................................
M uut varaukset ....................................................

20.855
192.082
157.566

O m a pääom a
Sidottu
O s a k e p ä ä o m a .................................................
A rv o n k o ro tu sra h a sto ....................................

14.202
1.399

Vapaa
K ä y ttö r a h a s to
Voitto edellisiltä v u o s i l t a .............................
T ilikauden v o i t t o ..........................................

272.001
9 .4 1 6
63.649

4 6 1 .6 6 4

54.791
163.465
140.582
32.140

390.978

4 9 5.505

115.494
258.071
10.231

383.796

18.987
2 61.886
120.413

4 01.286

15.601

14.202
1.399

15.601

3 45.066

214.001
9.191
6 1 .5 6 6

370.503

m k 1.688.339
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Sanoma Osakeyhtiön liitetiedot
31.12.1987

1. O m an pääom an m uutokset

Käyttörahasto
1. 1. 1987
Siirretty voittovaroista

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

31. 12. 1987

214.001.211,91
+ 5 8 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
272.001.211,91

Lahjoitusvaraus
1. 1. 1987
Siirretty voittovaroista
A nnettu lahjoituksina

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

31. 12. 1987

+
-

5 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 0 0 .0 0 0 ,0 0
-

Voittovarat
1. 1. 1987
K äytetty osingonjakoon
........................................................
Siirretty käyttörahastoon ........................................................
Siirretty lahjoitusvaraukseen
..........................................
T ilikauden voitto

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

31. 12. 1987

10.156.129,15
- 2 .8 4 0 .3 0 4 ,0 0
- 5 8 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0
50 0.0 00 ,0 0
9 .4 1 6 .4 2 5 ,7 5
63.648 .5 4 9 ,6 1
7 3 .0 6 4 .9 7 5 ,3 6

2. V elan vakuudeksi annetut arvopaperit
.........................
V elan vakuudeksi annetut kiinnevelkakirjat
................
..............................................................................
Takaukset
Takaukset konserniyhtiöiden puolesta
..........................
V astuut konserniyhtiöiden puolesta .................................

5 2 .4 7 6 .4 9 0 ,9 0
154.000.000,00
3.052.7 4 6 ,0 1
19.365.389,61
9 8 .9 0 4 ,9 5

3. Saam iset tytäryhtiöiltä
......................................................
Velat tytäryhtiöille
..............................................................

1 2 7.417.310,99
4 4 .9 7 2 .4 9 7 ,2 2

4. K äyttöom aisuuden verotusarvot
M aa-alueet
...........................................................................
R akennukset
.......................................................................
O sakkeet ja osuudet
..........................................................
O sakkeet ja osuudet, tytäryhtiöt .......................................

3 1 .6 9 4 .8 7 5 ,0 0
1 3 2.807.745,00
2 3 8 .2 8 3 .3 6 7 ,0 0
1 1 0.977.267,00

5. Eläkesäätiön vastuuvajaus ................................................
6. E läkesitoum uksista aiheutuva vastuu .............................

27.706.113,11
1.243 .4 3 6 ,0 0
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7.

S anom a O sakeyhtiön om istam at toisten yhtiöiden osakkeet 31. 12. 1987

kpl

osuus
kaik.
osakk. %

nim ellis
arvo

1.207
14.902
100
3 .000
10.000
1.000
3.298
500
1.000

100
100
100
100
100
100
7 2 ,0 9
100
100

6 .4 9 3 .6 6 0 ,0 0
3 0 .5 4 9 .1 00 ,0 0
120.000,00
c h f 3 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 0 0 .0 0 0 ,0 0
1.000.0 0 0 ,0 0
3 .6 2 7 .8 0 0 ,0 0
N O K 5 0 .0 0 0 ,0 0
N O K 2 2 5 .0 0 0 ,0 0

3.678

100

3 6 7 .8 0 0 ,0 0

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

7 .5 9 6

100

3 7 .9 8 0 .0 0 0 ,0 0

3 7 .9 8 0 .0 0 0 ,0 0

10
75.000

100
100

100,00
7 5 0 .0 0 0 ,0 0

1.025.400,45

3.000
400
1.000
1.000
708

100
100
100
100
100

120.000,00
u s d 4 00,00
1.000 .0 0 0 ,0 0
100.000,00
3 5 4 .0 0 0 ,0 0

83 1 .200,00
7 .8 7 6 .0 0 0 ,0 0
2 0 .4 9 3 .7 8 2 ,5 0
9 .2 2 6 .0 2 1 ,7 0
3 .6 1 9 .2 3 3 ,9 4

kirjanpito
arvo

Tytäryhtiöt
.............
A s. O y Ilkan tie 13
A s. O y L aajavuorenkuja 3 .
A s. O y Vellikello ................
E C I C om m ucations A G
. .
Erikoislehdet O y
................
E urocable O y .......................
H elsinki Televisio O y
. . .
H S-Invest A/S
....................
Janco K abel-T V A /S ( X )
K iinteistöosakeyhtiö
E rottajankatu 9 — 11
....
K iinteistöosakeyhtiö
E rottajankatu 15— 17
. . .
K odin K uvalehti
— Terve Lapsi Oy
(ei toim intaa)
.......................
L ehtikuva O y .......................
O y L ippupalveluB iljettjänst A b
....................
Sanom a, In c ..............................
Sim onpaino O y ....................
Sininen K irja O y
................
Tecnopress O y
....................

30

1
3
13.425.

100,00

196.0 7 3 .1 0 9 ,6 9

T ytäryhtiöt yh t..........................

Osakkuusyhtiöt:
O y E kokem A b ....................
E nso-G utzeit O y
................
Finnair O y .............................
H elsingin Teiset O y
....
K ajaani O y
..........................
K ansallis-O sake-Pankki
. .
K ym m ene O y .......................
M etsä-Serla O y ....................
O y N okia A b
.......................
N ordic Investors L im ited
O y R adio Y kkönen
— R adio Ettan A b
.............
R aum a-R epola O y
.............
R autakirja O y .......................
O y Suom en Y hdyspankki Ab
Y htyneet Paperitehtaat O y .
M uut .......................................
O sakkuusyhtiöt yhteensä
H uoneisto-osakkeet

90
18.157
305.011
50
37.418
3 44.312
896.557
64.260
630.760
100

0 ,6 6
0 ,0 2
1,27
33,34
0 ,4 7
0 ,2 4
1,49
0,41
1,32
20,00

180.000,00
181.570,00
1.525.0 5 5 ,0 0
5 0 0 .0 0 0 ,0 0
7 4 8 .3 6 0 ,0 0
6 .8 8 6 .2 4 0 ,0 0
17.931 .1 4 0 ,0 0
3 .2 1 3 .0 0 0 ,0 0
12.615 .2 1 0 ,0 0
u sd
10,000.00

180.000,00
137.809,34
2.953.4 7 3 ,8 1
150.000,00
3 .8 9 5 .9 4 0 ,3 0
13.65 8 .8 7 2 ,8 2
3 8 .3 0 0 .3 8 8 ,3 8
4 .2 7 9 .0 4 4 ,6 5
3 9 .2 9 2 .0 2 8 ,6 5
5 .6 3 0 .7 5 0 ,0 0

11
2 1.934
62.422
530.248
33.900

14,28
0 ,0 2
17,33
0 ,2 0
0,11

110.000,00
2 1 9 .3 4 0 ,0 0
15.605.500,00
5 .3 0 2 .4 8 0 ,0 0
6 7 8 .0 0 0 ,0 0

200.000,00

4 176
1

mk 368.197.178,83

K aikki yhteensä
(X)

2 8 5 .1 7 4 ,7 0
5 .9 7 6 .3 3 9 ,7 2
13.325

M ukaanluettuna H S-Invest A /S:n om istam at osakkeet.
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Sanoma-yhtymän ja Sanoma Osake
yhtiön rahoituslaskelmat
1985-1987
Sanoma-yhtymä
V a ro jen lä h te e t (M m k)
Tulorahoitus
K äyttökate
.................................................
R ahoitustuotot ja -k u lu t ..........................
M uu tulorahoitus ( n e t t o ) ..........................
K äyttöom aisuuden luovutustuotot . . .
T ytärosakkeiden m y y n t i ..........................
— V e r o t .......................................................

1985

1987

1986

1985

240,3
1,5
10,3
116,0

2 51,6
5 ,2
0 ,2
32,4
—
- 26,9

235,0
6 ,0

24,6

306,0
11,9
1,6
11,5
—
- 4 4 ,2

110,3
—
- 23,1

109,0

71,0

118,6

9 8 ,6

59,0

9 ,7
0,1
3,0

13,2
0,5

12,2

-

—

—

—

—
-

-

—
—
-

4 5 2 ,6

4 0 1 ,4

423,7

4 0 2 ,2

361,1

387,2

2,8
0 ,5

2,8
0 ,4

2 ,7
0 ,3

2,8
0 ,5

2,8
0 ,4

2,8
0 ,4

362,8
0,1
—
58,1

295,8
34,0
—
5,5

2 74,6
—
3,5
57,8

-

—
—

—
3,2

—
—

277,8
—
—
5,1
—
—

263,6

-

281,3
5,6
7,5
1,2
0,1
3 ,4

424,3

341,7

302,1

339,2

286,1

274,1

+ 63,8

+ 81,9

+ 148,4

+ 121,5

+ 110,8

+ 120,9

+

3,5

-

13,5

-

18,2

+

5,3

-

13,4

-

16,8

-

39,0

-

8,7

-

8 ,6

-

63,8

-

2 2 ,4

+

9 ,0

1987

1986

335,3
3,1
1,9
10,9
1,4
- 46,8

274,8
1,4
1,3
29,7
3,4
- 29,3

134,0

Pääom arahoitus
Pitkäaikaisen vieraan pääom an lisäys
Liittym ism aksut
H elsinki Televisio O y .............................
A rvostuserien v ä h e n n y s ..........................
M uuntoero .................................................
Y hteensä (A)

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

V a ro jen k ä y ttö
Voitonjako
O singot .......................................................
M uu voitonjako
.......................................
Investoinnit
K ä y ttö o m a isu u sin v e sto in n it....................
Tytäryhtiöosakkeiden h a n k i n t a .............
K onserniavustus
.............................................
Siirto e lä k e s ä ä tiö lle ..........................................
A rvostuserien lisäys .......................................
V ähem m istöosuuden vähennys ....................
M uuntoero
.......................................................
Y hteensä (B )

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

L iik e p ä ä o m a n m u u to s
R ahoitusom ai suuden
lisäys + /väh en n y s .......................................
V aihto-om aisuuden
lisäys + /väh en n y s .......................................
L yhytaikaisen vieraan pääom an
lisäys -/v äh en n y s +
....................................... .
Y hteensä (A — B ) ..........................................

Sanoma Osakeyhtiö

-

—

-

—

—

28,3

59,7

28

121,6

6 3 ,0

7 5 ,0

—

—

7,3
—
—
—

113,1
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Rahoitus ja omaisuusrakenteen kehitys
Sanoma-yhtymän rahoitusrakenne

Sanoma Osakeyhtiön rahoitusrakenne

1983

1984

1985

H l Oma pääoma
H l Varaukset

Sanoma-yhtymän omaisuuden kehitys

1983

1984

H l Rahoitusomaisuus

1985

1986

1986

1987

■Pitkäaikainen
1vieras pääoma
■Lyhytaikainen
vieras pääoma

Sanoma Osakeyhtiön omaisuuden kehitys

1987

1983

■ ■ Käyttöomaisuus

1984

■ I Rahoitusomaisuus
■ ■ Vaihto-omaisuus

■ I Vaihto-omaisuus
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Lisätietoja Sanoma Osakeyhtiön
tuloslaskelman ja taseen eriin
vuodelta 1987

Tuloslaskelma
1. Erään aineet ja tarvikkeet sisältyy paperin ostoja 273,1 mmk.
2. Muihin kiinteisiin kuluihin sisältyy vastuun kasvun suuruinen eläkesäätiösiirto 12,5 mmk. Vastuun kasvu edellisenä vuonna oli 14,4 mmk.
3. Poistot ovat EVL-poistoja. Sisäisessä laskennassa käytetyt poistot olivat
137,5 mmk.
4. Satunnaisiin tuottoihin sisältyy osakkeiden myyntivoittoa 3 ,6 mmk.
5. Muut satunnaiset kulut koostuvat seuraavista asioista:
— Eläkesäätiön vastuun kasvu aikaisemmilta vuosilta, 45,3 mmk, on ka
tettu.
— Sanoma, Inc:in osakkeiden arvon alentaminen, 9,3 mmk, josta noin
puolet on valuuttakurssimuutoksista johtuvaa.
— Saamisen kuluksi kirjaus 1,8 mmk.
6

. Muiden varausten muutoksiin sisältyy toimintavarauksen lisäys 34,3 mmk
ja luottotappiovarauksen lisäys 2 , 8 mmk.

Tase
7. Myyntisaamisiin sisältyy saamisia tilauksista 103,3 mmk. Ennakkomaksut
toimittamattomista tilauksista, 177,6 mmk, sisältyy vastattavien ennakkomaksuihin.
8.

Lainasaamisiin sisältyy lainoja tytäryhtiöille 121,2 mmk.

9. Muihin rahoitusvaroihin sisältyy investointitalletus Suomen Pankkiin 90,9
mmk.
10.

E lä k e la in o ih in s is ä lty y la in a a y h tiö n o m a lta e lä k e s ä ä tiö ltä

11.

In v e s to in tiv a r a u s ta o n k ä y e tty y h tiö n in v e s to in tie n h a n k in ta m e n o n k a tta m i
seen

69,8 m m k .
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Hallituksen ehdotus
voittovarojen käytöstä

Tilikauden voitto on 63.648.549,61 mk. Edellisen vuoden voittovaroista on
käytettävissä 9.416.425,75 mk. Näin ollen on yhtiökokouksen käytettävissä
yhteensä 73.064.975,36 mk.
Hallitus ehdottaa, että em. varoista .......................
73.064.975,36 mk
— jaetaan osinkona 7,50 mk osaketta kohden eli
3.550.380,00 mk
— siirretään käyttörahastoon
60.000.000,00 mk
— siirretään lahjoitusvaraukseen hallituksen
päätettäväksi ....................................................
500.000,00 mk
— ja jäännös
9.014.595,36 mk
jätetään voitto- ja tappiotilille ja että hallitus oikeutetaan käyttämään vapaan
oman pääoman varoja verojen maksuun vuoden 1988 aikana.
Mikäli yhtiökokous hyväksyy edellä olevan ehdotuksen, tulevat yhtiön
omat varat olemaan seuraavat:
14.201.520,00 mk
Osakepääoma..........................................................
Arvonkorotusrahasto..............................................
1.399.240,00 mk
Käyttörahasto
332.001.211,91 mk
Lahjoitusvaraus.......................................................
500.000,00 mk
Käyttämättömät voittovarat ...................................
9.014.595,36 mk
Investointivarauksen määrä on 192.082.354,98 mk, varastovarauksen
20.855.000,00 mk, luottotappiovarauksen 12.301.000,00 mk sekä toimin
tavarauksen 145.265.000,00 mk.
Helsinki 19. 2. 1988

Aatos Erkko
Teo Mertanen

Patricia Seppälä

Väinö J. Nurmimaa

Aarne Castrén

Jaakko Rauramo

Pentti J. K. Kouri
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Sanoma Osakeyhtiön maksamat
palkat ja sosiaalikulut

1987

1986

Työssäoloajalta henkilökunnalle maksetut
palkat ja palkkiot ........................................... .
Sairaus- ja äitiyslomapalkat .......................... .
Vuosilomapalkat m.l. velan m u u tos.............. .
Palkat ja palkanluonteiset erät .................

374.414.384,82
10.791.926,44
88.682.029,06
473.888.340,32

350.312.092,15
10.563.553,39
81.004.852,07
441.880.497,61

Työnantajan sosiaaliturvamaksut ................. .
TEL-, TAEL- ja LEL-vakuutusmaksut . . . . .
Muut lakisääteiset henkilösivukulut..............
Yhteensä . . . .........................................

28.317.701,22
62.044.878,63
9.427.055,20
99.789.635,05

29.914.852,16
52.449.256,54
8.002.248,45
90.366.357,15

Vapaaehtoiset henkilösivukustannukset . . . . .
Siirto eläkesäätiölle ........................................ .
Yhteensä .................................................

16.835.612,36
57.818.000,00
74.653.612,36

15.970.811,65
5.100.000,00
21.070.811,65

Palkkiot henkilökuntaan kuulumattomille . . .
Kaikki y h teen sä .............................................. .

18.520.534,81
666.852.122,54

17.518.793,58
570.836.459,99

Sosiaalikuluissa ei ole mukana tilojen, kaluston tms. vuokria eikä muitakaan sisäisiä ve
loituksia.
Vuoden 1987 summiin sisältyy palkkoja ja palkkioita hallituksen jäsenille ja toimi
tusjohtajalle 2.717.715,00mk.
Yhtymän vuonna 1987 maksamat palkat olivat 542.252.873,22 mk, joista palkkoja
ja palkkioita hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 5.076.709,10 mk.
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Tilintarkastuskertomus

Olemme tarkastaneet Sanoma Osakeyhtiön tilikauden 1987 kirjanpidon, ti
linpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä hallinnon hyvän tilintarkastusta
van edellyttämässä laajuudessa.
KHT-yhteisö Salmi, Virkkunen & Helenius Ky on suorittanut tilikauden
aikana jatkuvaa tarkastusta.

Emoyhtiö
Tilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tuloslas
kelman mukaan tilikauden voitto on 63.648.549,61 markkaa.
Puollamme
tuloslaskelman ja taseen vahvistamista;
vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
taseen mukaisen voiton käyttämistä hallituksen toimintakertomukses
saan esittämällä tavalla.

Konserni
Konsernitilinpäätös on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Konsernitaseen mukainen vapaa oma pääoma on 283.291.000 markkaa.
Puollamme
konsemituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamista.
Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 1988
Aimo Autio
KHT

Antti Helenius
KHT
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Sanoma Osakeyhtiön henkilökunnan määrä oli
vuosina 1983 — 1987 seuraava:

1983
1984
1985
1986
1987

Henkilömäärä
ilman jakajia
2.592
2.652
2.654
2.675
2.648

Terveysasemat
Terveysasemien toimintaan sisältyivät työtervey
denhuolto, sairaanhoitoja terveydenhuolto.
Yhtiön toimipaikoissa järjestettiin perinteinen
verenluovutus. Verta luovutti 167 sanomalaista.
Sairauspoissaolojen määrä oli 3,2 % laskettu
na säännöllisestä työajasta.

Jakajien
lukumäärä
2.114
2.349
2.273
2.284
2.271

Koulutus
Vakinaisen henkilökunnan koulutusta suunnitel
tiin kunkin tulosvastuullisen ryhmän kehittämis
tarpeiden mukaisesti ryhmäkohtaisissa koulutus
toimikunnissa ja erilaisissa asiantuntijaryhmissä.
Koulutuksen toteutus hoidettiin sekä sisäisin että
yhtiön ulkopuolisin kurssein.

Kertomusvuoden aikana oli henkilöstön vaihtuvuusprosentti 4,3.

Yhteistoiminta
Linjaorganisaatiossa esimiesten, alaisten ja työto
vereiden kesken tapahtuvaa yhteistoimintaa ja te
hokasta informaation kulkua on toimintavuoden
aikana edelleen kehitetty. Säännönmukainen yh
tiön ja tulosyksiköiden neuvottelukunnissa tapah
tuva työskentely on jatkunut perinteiseen tapaan.

Eläkeläiset
Vuoden 1987 alussa tuli voimaan osa-aikaeläkkei
tä koskeva lainsäädäntö, jonka seurauksena myös
Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiön sääntöjä muu
tettiin.
Eläkeläiset ovat merkittävä, yhtiön perinteitä
ja Sanomain henkeä ylläpitävä ryhmä, jonka moni
puolisesta virkistystoiminnasta huolehti yhtiön tu
kema Sanomain Seniorit järjestämällä vuoden ai
kana runsaasti matkoja sekä kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia.
Vuonna 1987 siirtyi eläkkeelle 109 sanomalaista. Eläkeläisiä oli vuoden lopussa 1.151.

Ansiomerkit
Yhtiötä vähintään 10 vuotta palvelleille työnteki
jöille annettiin kertyneitä palvelusvuosia vastaava
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Keskuskauppakamarin ansiomerkki eläkkeelle
siirtymisen yhteydessä. Merkkejä annettiin yh
teensä 54 henkilölle, joista 30 vuotta tai kauemmin
yhtiötä palvelleita oli yhteensä 9 henkilöä.

singin II Normaalikoululla ja pyhäinpäivän illan
vieton. Tilaisuuksiin osallistui monia sanomalaisia
perheineen.
Henkilökunnan vapaa-ajanviettopaikat: MeriTeijon maja, Rukan tunturimajat, Bomban rivita
lo-osake ja Jalassaaren tila Lohjanjärven rannalla
olivat edelleen vilkkaassa käytössä.

Sisäinen tiedotustoiminta
Sanomia-tiedotuslehdellä pyritään nopeaan tiedot
tamiseen ja se jaetaan pääsääntöisesti viikoittain

Päiväkotitoiminta
Sanomain päiväkotia ylläpitää Sanomain Päiväko
din Kannatusyhdistys ry, jolla on ostopalvelusopi
mus Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupunkien
kanssa. Lisäksi toimintaa tukee Sanoma Osakeyh
tiö. Päiväkotiin, jonka paikkaluku on 40 lasta, ote
taan hoidettavaksi ensisijaisesti lapsia, joiden van
hemmista toinen tai molemmat työskentelevät pää
toimisesti yhtiön tai sen tytäryhtiön palveluksessa.
Kuluvan vuoden aikana oli päiväkodin toiminnas
sa keskeisellä sijalla musiikkikasvatus, johon hen
kilökunta sai koulutusta ja säännöllistä työnohjaus
ta.

työpaikalle. Lehti ilmestyi kertomusvuonna 56
kertaa.
HESA-henkilöstölehti ilmestyi 8 kertaa. Lehti
postitetaan jokaiselle vakituisessa työsuhteessa
olevalle ja eläkeläiselle kotiin. Sanomain Asiamies
ilmestyi 2 kertaaja Sanomia jakajillemme 2 kertaa.

Harrastustoiminta
Sanoma Osakeyhtiö tuki vuonna 1987 henkilöstön
harrastustoimintaa Sanomain Kerho r.y:n kautta.
Kerhossa toimi 32 jaosta. Kerho järjesti perinteiset
talvi- ja kevätpäivät Jalassaaressa, syyspäivän Hel-
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Lehtien levikit

Sanomalehdet
HS .....................................
HS-sunnuntai ....................
I S ........................................
IS-viikonvaihde.................

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

1983
420.038
491.170
148.990
189.374

.
.
.
.

Aikakauslehdet
Me naiset .......................... . . . .
Gloria ................................ . . . .
Kodin Kuvalehti .............. . . . .
Suuri Käsityökerho............ . . . .
Sandra ................................
Erikoisaikakauslehdet
e t ..............................................
Eläinmaailma ..........................
Kansa Taisteli ..........................
Tiede 2000 .............................
Terveys 2000 ..........................
M ikroBitti................................
H i f i ...........................................
Tietokone ................................
Prosessori ................................
Skim baaja................................

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Lasten-ja nuortenlehdet
Aku Ankka ............................. . .
Roope-setä ............................. . .
Nalle Puh ................................ . .
Liisa Ihmemaassa....................
Maija M ehiläinen.................... . .

1984
425.943
501.539
163.791
209.689

1985
427.614
505.471
184.151
220.027

1986
430.251
512.401
193.971
230.772

1987
441.735
524.109
204.470
236.260

123.367 130.065
—
183.732 181.484
102.319 106.629
-

122.672

1 0 1 .8 8 6

171.011
102.035
-

162.133
98.373
-

97.491
42.827
165.008
110.130
12.94L

81.618
43.935
33.458
23.110
37.097
11.563
10.385
6.389
-

95.687
42.166
30.545
25.855
43.676
13.046
10.350
6.037
-

291.852
67.770
59.588
-

281.244
56.071
53.075
20.897
-

65.359
39.186
33.565
21.927
—
—
—
-

292.146
66.195
57.802
-

113.271
38.286
28.178
31.067
18.391
42.303
14.059
9.967
5.831
13.7194)

—

33.684
23.046
4 1 .6413)
12.8733)
11.1723)
5.7083)
13.215

279.957
286.760
49.772
49.025
47.572
44.664
—
13.4105)
29.7056)
16.957

Luvut ovat ao. vuoden aikana suoritetun virallisen levikintarkastuksen keskiarvoja.
') Levikki kuukausilta 4 —12/1987.
2) Levikki kuukausilta 9—12/1987.
3) Levikki kuukausilta 1—6/1987.
4) Levikki kuukausilta 7—12/1986.
5) Levikki kuukausilta 1— 10/1986.
6) Levikki kuukausilta 11 —12/1986.
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Kehittyvä kaapelitelevisio

Vuosi 1987 oli kaapelitelevisiotoiminnalle merkit
tävä eri puolilla maailmaa eri tavoin: Yhdysvallois
sa kaapelitelevision levinneisyydessä saavutettiin
kauan odotettu merkkipylväs, kun kaapeliverkkoi
hin liittyneiden talouksien lukumäärä ylitti puolet
kaikista kotitalouksista. Euroopassa juhlittiin van
han mantereen ensimmäisen satelliittikanavan Sky
Channelin viisivuotissyntymäpäivää samalla kun
kaapeli-tv-liittymien lukumäärä nousi 13 miljoo
naan kotitalouteen.
Suomessa kaapelitelevisioalan kannalta mer
kittävin tapahtuma oli pitkään tekeillä olleen ja val
misteluvaiheessaan runsaasti viestintäpoliittista
keskustelua aiheuttaneen kaapelitelevisiolain astu
minen voimaan kesäkuun alussa. Vuoden 1987 lo
pussa oli kaapelitelevisioverkkoihin Suomessa
kytketty kaikkiaan noin 345.000 taloutta. Vuotui
nen kasvu oli noin 80.000 uutta taloutta.

Kaapelitelevisio on jakelujärjestelmä
Kaapeliverkkojen kehitys alkoi Yhdysvalloissa
alueilla, joissa televisiokuvaa ei muilla keinoin
saanut vastaanotetuksi tai sen laatu muuten oli huo
no. Paras ratkaisu oh tällöin yhteisen antennin si
joittaminen vastaanoton kannalta mahdollisimman
hyvään paikkaan ja signaalin jakaminen kaapeleitse katvealueen talouksiin. Kuvan laadun parane
misen ohella keskitetty järjestelmä pystyi myös tar
joamaan taloudellisen edun yksittäisten antennien
käyttöön verrattuna.
Euroopan kaapeloiduimmissa maissa Belgias
sa, Hollannissa ja Sveitsissä kaapelitelevisio on jo
vuosikymmeniä tarjonnut teknis-taloudellisesti
edullisimman tavan sekä oman maan että naapuri
maiden lukuisien televisio- ja radiokanavien vas
taanottoon. Jakelujärjestelmien kattavuutta on
näissä maissa edelleen lisätty siirtämällä signaaleja
rajaseudulta sisämaahan linkkijärjestelmien avul

la. Tällä tavoin voidaan esimerkiksi Sveitsin eri
osissa seurata useiden naapurimaiden kanavia
maantieteellisistä olosuhteista huolimatta.
Myös naapurimaassamme Norjassa kaapelite
levisio on kasvanut ensisijaisesti parempilaatuisen
tv-kuvan ja Ruotsin televisio-ohjelmien katselumahdollisuuden vuoksi. Samasta syystä on Suo600

KAAPELI-TVSUOMESSA: LIITTYMIENLUKUMÄÄRÄNKEHITYS
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messakin etenkin ruotsinkieliselle Pohjanmaalle
syntynyt lukuisia kaapeliverkkoja, joita ilman naa
purimaan lähetysten seuraaminen ei käytännössä
olisi mahdollista. Kaapeliverkkojen rakentamista
talokohtaisten antennien sijasta on suosittu esimer
kiksi kuntien toimesta myös maisemallisista syistä.
Kaapelitelevisio onkin ensisijaisesti olemassa
olevien televisio- ja radiosignaalien vastaanotto- ja
jakelujärjestelmä, jonka kattavuus tarjoaa teknisiä
ja taloudellisia etuja yksittäisvastaanottoon, yhteisantenneihin ja suuryhteisantennijärjestelmiin ver
rattuna. Erot muihin vastaanottotapoihin kasvavat,
kun televisiokanavien lukumäärä kasvaa ja niiden
jakelu satelliittien välityksellä ja uusia lähetysnormeja käyttäen yleistyy.

Lisääntyvät ohjelmapalvelut
Kaapelitelevisiosta esimerkiksi sitä koskevan lain
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valmistelun yhteydessä käyty viestintäpoliittinen
keskusteluja siinä esiin tuodut näkemykset yleistelevisiotoimintaa uhkaavasta kilpailusta eivät sovi
yhteen edellä kuvatun kaapelitelevision syntyhis
torian kanssa: kaapelitelevision tehtävä on alusta
alkaen ollut juuri yleistelevisiosignaalien saata
vuuden ja vastaanotetun kuvan teknisen laadun pa
rantaminen. Tämä tehtävä sillä on edelleenkin.
Kaapelitelevision osakseen saama viestintä
poliittinen huomio on seurausta kaapeliverkko
jen mnsaasta kapasiteetista ja lisääntyvästä peitos
ta, jotka muodostavat jakelutien kansallisten yleistelevisiokanavien kanssa vaihtoehtoisille ohjelma
palveluille. Näistä ohjelmapalveluista käytävä
kriittinen keskustelu turhan usein yleistetään kos
kemaan kaapelitelevisiotoimintaa kokonaisuudes
saan, vaikka sen perustehtävä on vain toimia mui
den tuottamien ohjelmapalvelujen välittäjänä.
Uusien kanavien saatavuus vuorostaan joudut
taa kaapeliverkkojen kehittymistä. Yhdysvalloissa
kaapelitelevision kasvu perustuu jo kokonaan uu
siin, pelkästään kaapelitelevisiotalouksien varaan
syntyneisiin ohjelmapalveluihin, joille lähes 45
miljoonaa katsojataloutta muodostaa hyvän talou
dellisen pohjan. Tämän kehityksen myötä kaapeli
televisio on laajentunut alkuperäisiltä syntysijoil
taan maaseudulta myös tiheästi asuttujen alueiden
järjestelmäksi.

Eurooppalainen ohjelmatarjonta
Eurooppa ei muodosta samanlaista yhtenäistä kie
li-, kulttuuri- ja markkina-aluetta kuin Yhdysval
lat, mikä luonnollisesti vaikeuttaa koko maanosan
kattavien televisiokanavien syntymistäja laadullis
ta kehittymistä. Onkin ilmeistä, etteivät täällä tar
jolla olevat kansainväliset satelliittikanavat pysty
kilpailemaan kansallisten ohjelmapalvelujen kans
sa katsojaosuuksista samalla tavalla kuin Yhdys
valloissa tapahtuu.
Uudet täydentävät ja vaihtoehtoiset ohjelma
palvelut ovat kuitenkin yhä merkittävämpi kaapeli
television kasvun perusta esimerkiksi Englannissa,
Saksan liittotasavallassa ja Pohjoismaissa. Nokas
sa uusien satelliittikanavien jakelu on saanut jo ker
taalleen vakiintuneen liittymien lukumäärän vuo
tuisen kasvun uuteen nousuun. Myös Suomessa
vuoden 1987 aikana koettu ennätyksellinen kasvu

perustuu tarjolla oleviin uusiin ohjelmapalvelui
hin.
Euroopanlaajuinen kaapelitelevisioverkosta
on toisaalta myös erilaisten suppeampia katsojajoukkoja kiinnostavien teemakanavien syntymisen
ja olemassolon edellytys. Elokuva-, urheilu-, uu
tis-, taide- ja lastenkanavien kehittymiselle täysi
mittaisiksi ohjelmapalveluiksi tuskin löytyy riittä
vää kansallista pohjaa.
KAAPELI-TVEUROOPASSA: LIITTYMÄTIHEYDET1/88

Suomessa on kaapelitelevisioverkkoihin liitty
neille talouksille tarjolla kuusi satelliittivälitteistä
maksutonta ohjelmapalvelua. Näistä Sky Channel
ja Super Channel lähettävät perinteistä laaja-alaista
viihdeohjelmistoa, TV-5 ranskankielisistä maista
koottua kulttuuriohjelmaa, Music Television lä
hinnä nuorisolle suunnattuja musiikkivideoita ja
Worldnet uutismateriaalia. Näiden lisäksi on mah
dollista seurata neuvostoliittolaisen Ghorizont -sa
telliitin välittämiä ohjelmia.
Katsojille maksullisia satelliittikanavia on vii
si: suomeksi tekstitetty FilmNet-24 tarjoaa eloku
via vuorokauden kaikkina aikoina, Screen Sport
kansainvälisiä urheiluohjelmia, Childrens Chan
nel lapsille suunnattua ohjelmaa, Arts Channel esi
merkiksi konsertteja, oopperaa ja balettia sekä
Cable News Network ympärivuorokautisia uuti
sia.

Omaa ohjelmatoimintaa
Suomessa kaapelitelevisiotoiminta sai alkunsa
Helsinki Television toimesta vuonna 1975 juuri
vaihtoehtoisen ohjelmiston tarjoamiseksi. HTV:n
Helsinki-kanava oli ensimmäisiä kaapelitelevision
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varaan syntyneitä ohjelmakanavia ja vuonna 1978
käynnistynyt Viihdekanava oli ensimmäinen maksu-tv-palvelu Yhdysvaltojen ulkopuolella. Kum
mankin kanavan saavuttamat katsojaosuudet yltä
vät edelleenkin kansallisten kanavien tasolle ja ker
tovat niiden elinvoimaisuudesta ohjelmapalvelui
na.
HTV:n taloudelliset resurssit eivät riittäneet
säännöllisen paikallisen ohjelmatuotannon ylläpi
tämiseen ja siitä oli suurimmalta osin luovuttava
80-luvun alussa. Paikallisuus on kuitenkin eräs
kaapelitelevision perusominaisuuksista ja paikalli
sen ohjelmatuotannon määrää kaapelikanavien oh
jelmatarjonnassa tuleekin pyrkiä lisäämään. Rajal
lisista taloudellisista resursseista johtuen pelkäs
tään paikallisesti tuotetun ohjelmiston osuus ei kui
tenkaan koskaan voi nousta kansallisten ohjelmakanavien tasolle.
Kaapelitelevisioyhtiö on ensisijaisesti ohjel
mien välittäjä eikä se välttämättä itse harjoita ohjel
matoimintaa lainkaan. Voimaan astunut kaapelitelevisiolaki vakiinnutti toisaalta esimerkiksi HTV:n
jo aiemminkin noudattaman periaatteen, jonka
mukaan ulkopuoliset ohjelmatoiminnan harjoitta
jat voivat halutessaan käyttää verkon vapaana ole
vaa kapasiteettia ohjelmiensa lähettämiseen.
HTV:n verkossa tätä mahdollisuutta on käyttänyt
hyväkseen vuosittain noin 30—40 ohjelmatoimin
nan harjoittajaa.

muotoja. Kuvan ja äänen laatua parantavat uudet
lähetysstandardit sekä suuremman ja tarkemman
tv-kuvan mahdollistavat vastaanottimet ovat esi
merkkejä teknisistä ratkaisuista, joiden läpimurto
tuskin on mahdollista ilman satelliitti- ja kaapelitv-järjestelmiä.
Kaapelitelevisio muodostaa myös järjestel
män, jossa katsojan on mahdollista valita tarjolla
olevista maksullisista kanavista vain haluamansa
samalla tavoin kuin hän voi tilata vain haluamansa
lehdet. Vastaavasti myös yksittäisten ohjelmien,
kuten esimerkiksi uusien huippuelokuvien, urhei
lutapahtumien ja konserttien tilaaminen tulee meil
läkin mahdolliseksi lähitulevaisuudessa. Maksu-tv
ja kertamaksu-tv toimivat mainonnalla rahoitettua
ohjelmistoa paremmin juuri katsojan ehdoilla.

Kehitys Suomessa
Suomessa tarjolla olevien ohjelmakanavien luku
määrä tulee edelleenkin kasvamaan, joskin ole
massaolevien satelliittikanavien odotettua hitaam
pi taloudellinen kehitys hillitsee uusien kanavien
syntymistä. Jo jonkin aikaa tulossa olleiden yleisradiosatelliittien ohjelmien nopeaa leviämistä jar
ruttaa tekijänoikeuslainsäädäntö, joka käytännössä
edellyttää tekijänoikeuskorvausten perimistä oh
jelmia katsovilta talouksilta niin kaapeliverkoissa
kuin talokohtaisissa yhteisantennijärjestelmissäkin.
Vuoden 1987 lopussa kaapelitelevisiojärjestel
miin oli Suomessa liittynyt jo noin 18 prosenttia tvtalouksista. Liittymien lukumäärän kasvu sai uutta
vauhtia vuosikymmenen puolivälissä toiminnan
käynnistyttyä useimmissa suurissa asutuskeskuk
sissa ja ohjelmapalvelujen lukumäärän kasvaessa.
Kasvun ennustetaan tämän jälkeen jatkuvan tasai
sena siten, että vuoden 1990 lopussa verkkoihin on
liittynyt noin 500.000 taloutta.
Kaapelitelevisio on rakennuskustannustensa
vuoksi luonnollisesti ennen kaikkea taajaan asuttu
jen alueiden järjestelmä. Suomessa liittymien lu
kumäärän ennustetaankin vakiintuvan 90-luvun
lopussa noin 50 prosenttiin kaikista kotitalouksis
ta, mikä vastaa vajaata miljoonaa liittymää.

Palvelut kehittyvät
Kaapelitelevisiojärjestelmiin on jo pitempään
suunniteltu erilaisia verkon kaksisuuntaisuuteen
perustuvia palveluja kuten hälytys-, pankki-, tieto
kanta- ja tilauspalveluja. Englannissa ryhdyttiin
kaapelitelevisioverkkoja rakentamaan 80-luvun
puolivälissä uusinta kaksisuuntaista tekniikkaa
käyttäen ja useiden yhtiöiden palveluvalikoimaan
sisältyy myös erilaisia tietokanta- ja tilaussovellutuksia. Uudet palvelut eivät kuitenkaan vielä ole
saavuttaneet merkittävää jalansijaa ja uusiin tekni
siin ratkaisuihin suhtaudutaankin aikaisempaa va
rauksellisemmin.
Satelliitit ja kaapeliverkot ovat kuitenkin muo
dostaneet uuden merkittävän televisiopalvelujen
jakelujärjestelmän, jonka varassa on mahdollista
kehittää sekä uutta tv-tekniikkaa että uusia palvelu

Tapio Kallioja
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Sanoma Osakeyhtiön luottamushenkilöstö 31.12.1987
N e u v o tte lu k u n n a t

L u o tta m u s h e n k ilö t

Yhtiön neuvottelukunta

Kirjatyöntekijät

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

Sanomalehtiryhmän
neuvottelukunta
Y ritysjohto:
Heikki Huhtanen
Seppo Kievari
Tapani Kivelä
varajäsen: M atti Huopaniemi
K irjatyöntekijät:
Pentti Hakala
Kalle Salonen
Jouko Vanninen
varajäsen: Heikki Hartikainen
G raafiset toim ihenkilöt:
Ritva Marjanen, puheenjohtaja
Anja Savolainen, varapuheenjohtaja
varajäsen: M ilja Pircklén
Tekniset toim ihenkilöt:
Pentti Peltomäki
varajäsen: Taisto Erjonen
Toim ituksellinen henkilöstö:
M eija Helle
Antti M anninen
varajäsen: Martti Backman
Ja k a ja t:
Airi Kantonen (alkuvuoden)
Hannu Launiala (loppuvuoden)
varajäsen: Raija Johansson (alkuvuoden)
Pentti Halmetoja (loppuvuoden)
Sihteeri Eeva Korhonen

G raafiset toim ihenkilöt:
Irma Seppälä
varajäsen: Ritva Marjanen
Tekniset toim ihenkilöt:
Pentti Peltomäki, varapuheenjohtaja
varajäsen: Olavi Oja
Toim ituksellinen henkilöstö:
Antti Manninen
varajäsen: M eija Helle
Sihteeri Eeva Korhonen
Neuvottelukunta kokoontui vuoden
1987 aikana 4 kertaa.

Neuvottelukunta kokoontui vuoden
1987 aikana 5 kertaa.

Sanomaprintin
neuvottelukunta
Y ritysjohto:
Hannu Kiltilä
Heikki Mielonen
Heikki Saraste
varajäsen: Eero Aalto
30. 4. 1987 saakka
Lars Krogell 1. 5. 1987 alkaen
K irjaty ö n tek ijät:
Pertti Liinkangas
Seppo Lujanen
Kalevi Puttonen
Matti Saari
varajäsen: Kyösti Rautiainen
G raafiset toim ihenkilöt:
Irma Seppälä, puheenjohtaja
varajäsen: Lilja Luumi
Tekniset toim ihenkilöt:
Olavi Oja, varapuheenjohtaja
varajäsen: Pentti Peltomäki

Toimituksellinen henkilöstö:
Ih u la Kinnarinen
varajäsen: Thula Saarinen
Sihteeri Pia Heimonen
Neuvottelukunta kokoontui vuoden
1987 aikana 5 kertaa.

40

S anom alehtiryhm ä
Pääluottamusmies Kalle Salonen
Varapääluottamusmies Jouko Vanninen
Ludviginkatu

Latomo Jouko Vanninen
Puhelinpalvelu Eeva Hirsimaa
Repro Mikko Koski
Sanomala

Levynvalmistus Heikki Hartikainen
Paino, päivä-ja iltavuoro Voitto Salo
Paino, yövuoro Unto Lauronen
Postitus, p äivä-ja iltavuoro
Reino Savinen
Postitus, yövuoro Veijo Mertojoki
Tehdaspalvelu Ensio Särkkä
Ravintolat Arja Kontio
S an o m ap rin t
Pääluottamusmies Pertti Liinkangas
Varapääluottamusmies Seppo Lujanen
H iom otie

Latomo Tauno Holappa
Repro Seppo Lujanen
Paino Tapani Helin
Sitomo Riitta Kauppinen
Ström bergintie

Arkki- ja lomakelinja Kalevi Hirvonen
Tapiola

Kyösti Rautiainen
M artinlaakso

Paino Kalevi Puttonen
Jälkikäsittely Pirkko Tikkanen
Kunnossapito Eero Alén
Ravintolat Vieno Ahokas

Toimitukselliset
toimihenkilöt
Sanomalehtiryhmä
Pääluottamusmies Antti M anninen
Varapääluottamusmies Martti Backman
17. 8. 1987 asti
Helsingin Sanomat Martti Backman
17. 8. 1987 asti
Helsingin Sanomat,
aluetoimitukset M erja Ojansivu
Ilta=Sanom at Marja-Leena Mauno
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S an o m ap rin t
Pääluottamusmies Tbula Kinnarinen
Varapääluottamusmies Tuula Saarinen
L ehtikuva O y
Luottamusmies Ari Ojala

Graafiset toimihenkilöt
Sanom alehtiryhm ä
Pääluottamusmies Ritva Marjanen
Varapääluottamusmies Anja Savolainen
K eskushallinto
Ibula Pulkkanen
Sanom alehtiryhm ä
Asiakaspalvelukonttorit Rauha Ekstrand
Hallinto ja talous h ja Kukkonen
Ilmoitusosasto Hellin Touhonen
Jakelu Ritva Pettersson
Myyntialueet Mikko Räihä
Tilaajapalvelu ym. Ritva M aljanen
S an o m ap rin t
Pääluottamusmies Irma Seppälä
Varapääluottamusmies Lilja Luumi
Tilaajapalvelu Lilja Luumi
Sanomapaino ja muut Irma Seppälä

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

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

Mäntsälä Maire Kallonen
Orimattila Paavo Kurttila
Porvoo Jouko Päivärinta
Riihimäki Anja Pitkämäki
Savonlinna Suom a Tbrunen

Kuljetus Jouko Sinisalo
Keittiöt Iiris Mäkinen
Päivä- ja iltarotaatio Jari Peltonen
Päivä-ja iltapostitus Reino Savinen
Yöpostitus Raimo Engman
Korjaamo Erkki Raunio

Helsingin kirjatyöntekijäin
yhdistyksen puheenjohtaja
Pentti Käyhkö
Sanomain toimitusosaston
puheenjohtaja
Merja Helle
Sanomain Kerhon puheenjohtaja
Kyösti Rautiainen
Sanomain Seniorien puheenjohtaja
Viljo Kakriainen
Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiö s.r:n
hallituksen puheenjohtaja
Tapani Kivelä

Jakelu

Sanomaprint

T y ö s u o je lu h e n k ilö s tö
Sanomalehtiryhmä,
keskushallintoja Startel
T yösuojelutoim ikunta
Thotantojohtaja Jouko Nurmela
Työsuojelupäällikkö Jorm a Tikkanen
Työsuojeluvaltuutettu Rauno Verronen
Työsuojeluvaravaltuutettu Mikko Siemann
Työsuojeluvaltuutettu Pentti Hakala
Työsuojeluvaltuutettu Anja Vartiainen
Työsuojeluasiamies Erkki Raunio
Työsuojeluasiamies Timo Saarinen
Sihteeri Leila Klavér
T yösuojeluvaltuutetut
Toimituksellinen henkilöstö

Työsuojeluvaltuutettu Inkeri Kekki
1. varavaltuutettu Leena Olkkonen
2. varavaltuutettu Liisa Kaijalainen
Konttoritoim ihenkilöt

Sanomalehdenjakajat
Pääkaupunkiseutu

Luottamusmies Airi Kantonen
Varaluottamusmies Raija Johansson
A jalla9. 7 . - 3 1 . 12. 1987
Luottamusmies Hannu Launiala
Varaluottamusmies Pentti Halmetoja
M uualla m aassa

Hanko Rose-Marie Rosenqvist
Hyvinkää Jouko Hakala
Imatra Raili Suikkanen
Joensuu A ija Ikonen
Järvenpää Ulla Ikonen
Kerava h ja Aaltonen
Lahti Anni Vilen
Lappeenranta Lea Hyvönen
Loviisa Anna-Riitta Pohjola

Helsinki Eeva Miinin
Helsinki Eila Kämä
Helsinki Helinä Virtala
Espoo Ann-Mari Ariluoma
Vantaa Eira Salonen
Kerava Pirjo Helin
Hanko Helmi Kytönen
Orimattila Paavo Kurttila
Savonlinna Suoma Tbrunen
Järvenpää Margit Muttonen
Riihimäki Teila Nieminen

Työsuojeluvaltuutettu M irja Pircklén
1. varavaltuutettu M arja Turunen
2. varavaltuutettu Tiina Siltala-Taimi
Tekniset toim ihenkilöt

Työsuojeluvaltuutettu Rauno Verronen
1. varavaltuutettu Mikko Siemann
2. varavaltuutettu Alpo Mehtonen
Työntekijät

Työsuojeluvaltuutettu Pentti Hakala
1. varavaltuutettu Timo Saarinen
2. varavaltuutettu Erkki Raunio
Sanom alehdenjakajat

Työsuojeluvaltuutettu Anja Vartiainen
1. varavaltuutettu Eila Käm ä
2. varavaltuutettu Eira Salonen
T y ösuojeluasiam iehet
Latomo Timo Saarinen
Puhelinpalvelu Eeva Hirsimaa
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T yösuojelutoim ikunta
Työsuojelupäällikkö Veikko Ryhänen
1. 2. 87 alkaen
Työsuojeluvalmutettu Matti Saari
Varatyösuojeluvaltuutettu Heikki Pitkänen
Työsuojeluvaltuutettu Antero Heinonen
Osallistumisoikeudella
Työsuojeluvaltuutettu Inkeri Kekki
Työsuojeluvaltuutettu Ulla Satosuo
Pääluottamusmies Pertti Liinkangas
T yösuojeluvaltuutetut
Toimituksellinen henkilöstö

Työsuojeluvaltuutettu Inkeri Kekki
1. varavaltuutettu Leena Olkkonen
2. varavaltuutettu Liisa Kaijalainen
Konttoritoim ihenkilöt

Työsuojeluvaltuutettu Ulla Satosuo
1. varavaltuutettu Tuula Aaltonen
2. varavaltuutettu Tuula Lindell
Tekniset toim ihenkilöt

Työsuojeluvaltuutettu Antero Heinonen
1. varavaltuutettu Urpo Halttunen
2. varavaltuutettu Arvo Lindberg
Työntekijät

Työsuojeluvaltuutettu Matti Saari
1. varavaltuutettu Heikki Pitkänen
2. varavaltuutettu Pentti M äkelä
T yösuojeluasiam iehet
HT-paino, paino Pentti M äkelä
HT-paino, jälkikäsittely Martti Nisula
HT-paino, reproduktio Reijo Toivanen
ST-paino Erkki Palmu
Tapiolan paino Otso Parsio
M T-paino, paino Heikki Pitkänen
MT-paino, jälkikäsittely Kari Aalto
Korjaamot Matti Saari
Ruokalat Vieno Ahokas
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Johtajisto 1988
H allitu s

Ilta= Sanomat

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

Vastaava päätoimittaja
Vesa-Pekka Koljonen

Päätoimittaja Lauri Helve
Oy Lippupalvelu — Biljettjänst Ab

Toimitusjohtaja Elvi Neuvonen

Hallituksen työvaliokunta

S a n o m a p rin t

Aatos Erkko, puheenjohtaja
Väinö J. Nurmimaa
Jaakko Rauramo

Ryhmänjohtaja Heikki Saraste
Hallintojohtaja Heikki Mielonen
Markkinointijohtaja Anne Valsta
Kustannusjohtaja Eero Sauri
Asiakaspalvelujohtaja Antero Väisänen
Sanomapainon johtaja Hannu Kilttiä

Palkkavaliokunta
Aarne Castrén, puheenjohtaja
Teo Mertanen
Väinö J. Nurmimaa

Viestintäpoliittinen valiokunta

Erikoislehdet Oy

Teo Mertanen, puheenjohtaja
Aatos Erkko
Jaakko Rauramo

Toimitusjohtaja Harri Roschier
Tecnopress Oy

Toimitusjohtaja Eero Hakala
(31. 1. 1988 saakka)

K e sk u sh a llin to
Hallituksen puheenjohtaja Aatos Erkko‘
Toimitusjohtaja Jaakko Rauramo
Varatoimitusjohtaja ja sanomalehtiryhmän
johtaja Heikki Huhtanen
Varatoimitusjohtaja M atti Anderzén,
viestintä ja yhteiskuntasuhteet

E u ro c a b le -ry h m ä
Eurocable Oy

Toimitusjohtaja Tapio Kallioja
Helsinki Televisio Oy

Toimitusjohtaja Pekka Jaakola

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

Janco Kabel-TV A/S

Toimitusjohtaja Kjell Gulliksen
E C I Communications AG

Toimitusjohtaja Tapio Kallioja

S tartel
S a n o m a le h tiry h m ä

Ryhmänjohtaja Pertti Huhtala

Ryhmänjohtaja Heikki Huhtanen

Tietojärjestelmäjohtaja Hannu Aunesluoma

Markkinointijohtaja Matti Huopaniemi,
Helsingin Sanomat
Markkinointijohtaja Sakari Almi,
Ilta=Sanomat
Hallinto- ja talousjohtaja Tapani Kivelä
Ilmoitusmyyntijohtaja Pertti Metsähuone
Tuotantojohtaja Jouko Nurmela
Materiaalitoimenjohtaja Pertti Puolakka

Sininen K irja Oy

Toimitusjohtaja Pertti Huhtala

**
Lehtikuva Oy

Toimitusjohtaja Patricia Seppälä
Simonpaino Oy

Helsingin Sanomat

Toimitusjohtaja Nils Ittonen

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

Toimitusjohtaja Aatos Erkko

Sanoma, Inc.
C rafton Graphic Company, Inc.

Toimitusjohtaja Henry A . Engler
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Osoitteet
Sanoma Osakeyhtiö
Keskushallinto

Sanoma Osakeyhtiö
Hallituksen puheenjohtajan toimisto

Olavinkatu 1 B, 5. krs
00100 Helsinki
P11059
00101 Helsinki

Martinkyläntie 11 A
01770 Vantaa
P117
01771 Vantaa

Puh. 122 4661
Telex 122657 sanoy sf
Telekopio 122 4659

Puh. 122 4661
Telex 125632 sanlasf
Telekopio 122 2968

Helsingin Sanom at — Ilta = Sanomat

Korkeavuorenkatu 32
00130 Helsinki

Oy Lippupalvelu — Biljettjänst Ab

Lehtikuva Oy

Mannerheimintie 5
00100 Helsinki

Ludviginkatu 6—8
00130 Helsinki

P1240
00101 Helsinki

Puh. 122 4990

P1406
00101 Helsinki

P uh.1221
Telex 122772 helad sf
Telekopio 122 2013

P u h .1221
Telex 124774 lkuva sf
Telekopio 612 1571

Sanom aprint

Tecnopress Oy

Höyläämötie 1
00380 Helsinki

Erikoislehdet Oy

Strömbergintie 4
00380 Helsinki

Vanhan-Mankkaan tie 33
02180 Espoo

P1107
00381 Helsinki

P164
00381 Helsinki

Puh.524 144

Puh. 1201
Telex 125848 sacom sf
Telekopio 120 5599

Puh. 120 5711
Telex 122006 sprin sf
Telekopio 120 5269

Eurocable Oy

Helsinki Televisio Oy

Olavinkatu 1 B, 5. krs
00100 Helsinki

Janco Kabel-TV A/S

Opastinsilta 8 B
00520 Helsinki
P182
00521 Helsinki
P uh.15 651
Telex 122820 hctv sf
Telekopio 146 920

ECI Communications AG

Ensjöveien 7
N-0608 Oslo 6
Norge

Switzerland

P121
00101 Helsinki
Puh. 122 4221
Telex 122657 sanoy sf
Telekopio 693 1326
Startel

Sininen K irja Oy

Uudenmaankatu 16—20
00120 Helsinki

Uudenmaankatu 16—20
00120 Helsinki

P1382
00121 Helsinki

P uh.122 4881
Telex 125368 sinfo sf
Telekopio 601 875

P uh.122 3311
Telex 125368 sinfo sf
Telekopio 601 875

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

Sanoma, Inc.

Crafton G raphic Company, Inc.

229 West 28th Street
New York, N.Y. 10001
USA

229 West 28th Street
New York, N.Y. 10001
USA

Puh.(212)239-1438

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