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1987-1992

Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida strategisen johtamisen 
sopimusmallin soveltuvuutta sanomalehtialalle. Tätä ongelmaa 
lähdettiin ratkaisemaan tutkimalla alan liittoumia. 
Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, miksi ja miten 
erilaiset liittoumat ovat sanomalehtialalle syntyneet. 
Tutkimuksen alkuoletuksena oli, että alalla on olemassa 
erilaisia liittoumia, joita voidaan tutkia.

Lähdeaineisto

Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle tarkastelemalla aiheeseen 
liittyviä aikaisempia tutkimustraditioita. Tutkimuksen 
analyyttisen viitekehyksen perustana käytettiin Reven
strategisen johtamisen sopimusmailla, jota kehiteltiin
sanomalehtialalle sopivaksi. Empiirinen tutkimus koostui 
kirjallisiin lähteisiin perustuneista kolmen 
sanoma1ehtiyhtymän yritysanalyyseistä. Yritysanalyyseissä
esiteltiin tutkittujen sanomalehtikonsernien strategiset 
liittoumat kronologisesti.

Tietojen analysointi

Empiirisen tutkimuksen tulokset esitettiin viitekehyksestä 
sovelletun sanomalehtialalle sopivan mallin jaottelun
mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena oli tutkia viitekehyksen 
soveltuvuutta sanomalehtialan analysointiin. Myös liittoumien 
jaottelu niiden luonteen mukaan oli yhtenä osatavoitteena.

Tulokset

Tutkimuksen perusteella strategisen johtamisen sopimusmalli 
soveltuu käytettäväksi sanomalehtialalle. Sisäiset liittoumat 
olivat selvästi ulkoisia liittoumia merkittävämmässä asemassa, 
vaikka ne sitovatkin runsaasti pääomaa ja vaativat 
hallinnollisia resursseja. Tulevaisuudessa sanomalehtiyhtymien 
tulee solmia myös ulkoisia liittoumia, jotka vaativat vähemmän 
näitä voimavaroja, koska sisäiset liittoumat eivät ole 
kaikissa tapauksissa yrityksen kannalta mielekkäitä.

Avainsanat

sanomalehdistö, strategia, yritysteoria, yritysyhteistyö, 
kilpailu, Suomi, menestyminen
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ALKUSANAT

Tämä tutkimus on osa Helsingin kauppakorkeakoulussa lukuvuonna 
3.992-93 toteutettavaa UUSI STRATEGI А-pr o jekt ia. Projektin 
tavoitteena on kuvata sanomalehtialan strategioita eri 
teoreettisista näkökulmista ja täydentää näitä näkökulmia 
empiirisillä tutkimuksilla. Projektin käynnistäjänä toimii 
Ritva Rautkyiä ja siihen kuuluu vetäjän lisäksi kuusi 
tutkijaa.

UUSI STRATEGIА-projekti tutkii sanomalehtialaa Suomessa. Sen 
tavoitteena on etsiä vastauksia kysymykseen, miten 
sanomalehdet ovat hyödyntäneet eri strategioita nykyisessä 
kilpailuympäristössä. Kukin projektin tutkijoista käyttää eri 
viitekehystä tutkimuksensa lähtökohtana, joten lopputuloksena 
on myös kuusi erilaista tutkimusta sanomalehtialasta. 
Yhdistävänä tekijänä näillä viitekehyksillä on se, että ne 
lähestyvät sanomalehtialaa strategisen johtamisen 
näkökulmasta.

Tutkijat - Satu Hattari, Mari Aaltonen, Outi Pesonen, Taina 
Rouhiainen, Mika Neva-aho ja Juha Aarvala - tutkivat kukin 
sanomalehtialaa eri lähestymistavoista käsin. Eri 
tarkastelutavoista johtuen on kunkin tutkijan tavoite 
erilainen ja myös empiirisen tutkimuksen kohteena olevat 
sanomalehdet vaihtelevat tutkijasta riippuen.

Satu Hattari tutki Hedbergin oppimisteorian avulla miten 
sanomalehtialan organisaatio voi oppia 
vuorovaikutussuhteissaan toimintaympäristönsä kanssa.
Mari Aaltosen lähestymistapa oli sosioekologinen verkkomalli 
ja erityisesti sanomalehtien välinen yhteistyö. Outi Pesonen 
erikoistui toimialatasolla sanomalehtien kehittymiseen. Taina 
Rouhiainen käytti Ansoffin strategisen johtamisen mallia 
tutkiessaan sanomalehtiyritysten sopeutumista ympäristöönsä. 
Mika Neva-aho lähestyi sanomalehtien diversifioitumista



sähköiseen viestintään käyttäen viitekehyksenään 
sosioekologista verkkomallia. Minun lähtökohtana oli Reven 
strategisen johtamisen malli ja sanomalehtialalla vallitsevat 
liittoumat.

Lopuksi haluaisin kiittää Sanomalehtien Liittoa arvokkaista 
neuvoista ja myötämielisestä suhtautumisesta tutkimustani 
kohtaan. Myös saamani kirjallinen materiaali auttoi 
tutkimukseni suorittamista huomattavasti.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen lähtökohta

Suomessa sanomalehdistön asema on mediamaailmassa erittäin 
vahva. Vuonna 1990 maassamme ilmestyi 252 sanomalehteä, joiden 
yhteenlaskettu levikki oli noin 4 miljoonaa kappaletta. Näistä 
vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyviä sanomalehtiä, jotka 
Unescon tilastoissa luetaan päivälehdiksi, oli 66 kappaletta. 
Niiden yhteislevikki oli 2,8 miljoonaa, mikä merkitsee 556 
kappaletta tuhatta asukasta kohden. Tämä luku oikeuttaa Suomen 
levikkitiheydessä mitattuna kolmanneksi maailmassa.1 
(Sanomalehtien Liitto 1991a)

Verrattaessa suomalaista sanomalehdistöä muiden 
markkinatalousmaiden sanomalehdistöihin voidaan havaita 
muutamia erityispiirteitä (Sanomalehtien Liitto 1991b, 15):

- kokonaislevikki on jatkuvassa ja vakaassa kasvussa
- suurin osa sanomalehdistä on tilattuja
- erityisesti kestotilaukset eli jatkuvat tilaukset ovat 

lisääntyneet
- suurin osa toimitetaan tilaajille varhaisjakelussa
- seitsenpäiväisiä lehtiä on runsaasti2
- irtonumerosanomalehtiä on vähän, mutta niiden levikki 
kasvaa nopeasti3

- maakuntalehdistö on vahva

Edellämme ovat vain Norja ja Japani.

Enemmän kuin missään muussa Pohjoismaassa.

Irtonumeroina myytävien sanomalehtien osuus 
kokonaislevikistä on vain noin 10 prosenttia.
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- sanomalehtiketjuja on edelleen suhteellisen vähän, 
vaikka kehitys on viime aikoina kulkenut kohti 
omistuksen keskittymistä

- suomalaiset lukevat runsaasti sanomalehtiä (noin 46 
minuuttia päivässä)

- sanomalehtien levinneisyydessä eli kokonaislevikkiä 
väkilukuun verrattaessa Suomi on toisena Euroopassa ja 
kolmantena maailmassa

- sanomalehtituotannon teknisessä kehityksessä Suomi on 
maailman kärkimaiden joukossa

Sanomalehdistön voidaan sanoa olevan Suomessa yhä merkittävä 
yhteiskunnallinen instituutio ja vaikuttaja. Sanomalehdillä on 
valtaa, joidenkin mielestä jopa liikaakin. Sanomalehdistön 
asemasta on viime aikoina käyty vilkasta keskustelua.

Valtion lehdistötuki. Edistääkseen ja ylläpitääkseen 
monipuolista ja moniarvoista lehdistöä ja torjuakseen 
lehtikuolemia, valtio loi lehdistötukij ärj estelmän. Valtio 
tukee Suomessa sanomalehdistön toimintaa sanomalehtien 
tilausmaksujen liikevaihtoverottomuudella, korvaamalla 
postille niitä tappioita, jotka posti ilmoittaa aiheutuvan 
lehtien kuljetuksesta ja jakelusta. Tästä käytetään yleisesti 
nimitystä kuljetustuki. Lisäksi valtio tukee erillisellä 
määrärahalla sanomalehtien yhteisjakelua. Myös valtion 
ilmoittelua sanomalehdissä on pidetty eräänlaisena 
tukimuotona.

Suoran tuen määrä vuonna 1992 on 141 miljoonaa markkaa. 
Valtioneuvosto jakaa 69 miljoonaa markkaa harkinnanvaraista 
tukea lehdistölautakunnan4 esityksen perusteella. 
Valtioneuvoston myöntämä tuki on osoitettu yksinomaan

Lehdistölautakunta on elin, jossa poliittisilla puolueilla 
on edustajansa.
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poliittisesti sitoutuneille lehdille. Puolueet saavat lisäksi 
lehdistötukea, jonka määrä perustuu puolueen kansanedustajien 
lukumäärään. Tämä tuki on 43 miljoonaa markkaa vuonna 1992. 
Samaan aikaan lehdistön yleiseen kuljetustukeen, joka jakautuu 
sanoma- ja aikakauslehtien kesken, osoitetaan 270 miljoonaa 
markkaa, josta sanomalehdistön osuus on noin 60 prosenttia. 
Lehdistötuen osuus on noin 2-3 prosenttia sanomalehdistön 
yhteenlasketusta vuotuisesta liikevaihdosta. (Pyykkönen 1992)

Lehtiryhmittäin tarkasteltuna suurin osa tuesta on mennyt 
kakkoslehdille ja pääkaupunkiseudulla ilmestyville lehdille, 
ei kuitenkaan Helsingin Sanomille. Viimeksi mainittuun ryhmään 
kuuluvat suurimpien puolueiden pää-äänenkannattaj at. 
Lehdistötuen suurin epäkohta on se, että suurin osa tuesta 
jaetaan poliittisesti sitoutuneille lehdille ja tukirahoja 
riittää vain harvoin sitoutumattomille lehdille. Tukitoiminta 
on saanut aikaan sen, että maassamme on sanomalehtiä, jotka 
ovat täysin riippuvaisia tuesta. Tuki on siis omalta osaltaan 
vähentänyt sanomalehtien kilpailua ja pyrkinyt pitämään 
ennallaan rakennetta, joka ilman tukitoimia olisi luhistunut 
tai ainakin muuttunut radikaalisti.

Lehdistötuen kannattajat ovat taas väittäneet, että se on 
ainoa mahdollisuus ylläpitää monipuolista lehdistöä. 
Sanomalehdistön valtion tukea aiotaan vähentää ja jakaa 
entistä tiukemmin perustein vuodesta 1993 lähtien. Suuria 
muutoksia on siis odotettavissa myös tältä suunnalta.

Huolimatta valtion lehdistötuesta ei uusien sanomalehtien 
perustaminen ole sen helpompaa Suomessa kuin sellaisissa 
maissa, jossa lehdistötukea ei makseta, kuten Tanskassa 
(Gustafsson 1990, 19).

Sanomalehdistön keskittyminen. Sanomalehdistön keskittyminen 
oli vielä ennen 1980-lukua melko vähäistä, mutta vauhti on
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kiihtynyt selvästi 1980-luvulla (Lönnfors 1989).5 Esimerkiksi 
vuonna 1986 neljällä suurella sanomalehtiyrityksellä oli 
hallussaan 34 prosenttia kokonaislevikistä ja vuonna 1989 tuo 
luku oli jo 45 prosenttia (ibid.). Pääosa tuosta kasvusta 
johtuu vuoden 1988 lehtikaupoista.

Suomessa keskittyminen on kansainvälisesti verrattuna vielä 
melko vähäistä, joskin selvää käsvua on meilläkin ollut 
havaittavissa. Taulukkoon 1-1 on kerätty Suomen kolme suurinta 
sanomalehtikonsernia ja niiden osuudet kokonaislevikistä 1990. 
Nämä kolme suurinta konsernia ovat myös tämän tutkielman 
empiirisen analyysin kohteina.

TAULUKKO 1-1. Suomen kolme suurinta sanomalehtikonsernia ja 
niiden osuudet sanomalehtien kokonaislevikistä 1990.

Konserni Osuus kokonaislevikistä (%)

1. Sanoma Osakeyhtiö 17,0
- 3 päivälehteä

2. Aamulehti-yhtymä 12,5
- 8 päivälehteä
- 4 harvemmin ilmestyvää

3. TS-yhtymä 4,2
- 3 päivälehteä
- 1 harvemmin ilmestyvä

Lähde: Sanomalehtien Liitto (1991c)

Keskittymisessä on eroteltavissa kaksi peruslajia, 
taloudellinen ja julkaisullinen (Liikenneministeriö 1989, 41) .

Vuonna 1950 Suomessa oli 19 sellaista paikkakuntaa, jossa ei 
ilmestynyt kilpailevia lehtiä. Vuonna 1988 niitä oli jo 48.

5
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Taloudellisessa keskittymisessä voidaan erottaa varsinainen 
keskittyminen eli erillisten yksiköiden sulautuminen yhdeksi 
yksiköksi ja ei-varsinainen keskittyminen, jossa jokin yksikkö 
kasvaa muita oleellisesti suuremmaksi. Lisäksi taloudellisessa 
keskittymisessä on yleensä erotettavissa kolme perustyyppiä:

- horisontaalinen keskittyminen, jolloin syntyy 
esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtien sekä 
paikallisradioiden yhteenliittymiä

- vertikaalinen keskittyminen, jolloin esimerkiksi 
paperitehdas omistaa lehden ja sitä painavan 
kirjapainon

- diagonaalinen keskittyminen, jolloin monialayhtymä 
omistaa lehtiä, ravintoloita ja tupakkateollisuutta, 
tai osia niistä

Meillä esiintyy sanomalehtialalla sekä horisontaalista että 
vertikaalista keskittymistä. Julkaisullinen keskittyminen on 
yleensä sananvapauden kaventumista. Usein puhuttaessa 
taloudellisesta keskittymisestä on sen katsottu merkitsevän 
myös julkaisullista keskittymistä.

Keskittymisen vaikutuksista ollaan montaa mieltä. 
Keskittymisen puoltajat hyväksyvät sen nykyaikaisen 
talouselämän tyypillisenä ilmiönä ; sanomalehtien 
kustantamisessa keskimääräiset tuotantokustannukset 
pienenevät, kun myytyjen lehtien määrä kasvaa (Jyrkiäinen 
1990). Suurilevikkisen sanomalehden valmistus tulee siis 
halvemmaksi kuin pienilevikkisen.

Keskittymisen vastustajat ovat olleet huolissaan keskittymisen 
vaikutuksista sanomalehtialan kilpailuun. Kato on näet 
koetellut monesti niitä lehtiä, jotka ovat kullakin 
paikkakunnalla jääneet kakkosiksi. Ykköslehtien nimikemäärä on 
laskenut vain lievästi (Salokangas 1982) . Samaan aikaan
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sanomalehtien kulutus on kasvanut eli lehtien lukeminen on 
keskittynyt aiempaa enemmän ykköslehtien lukemiseksi.

On olemassa useita eri teorioita siitä, miksi kakkoslehdet 
eivät pysty kilpailemaan ykköslehtien kanssa tasaväkisesti. 
Seuraavaksi luku 2 esittelee joitakin merkittävimpiä 
sanomalehtialan kilpailuteorioita, joista osa on keskittynyt 
selittämään ykkös- ja kakkoslehtien kilpailua.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimusongelma. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia 
strategisen johtamisen sopimusmallin soveltuvuutta 
sanomalehtialan liittoumien analysointiin. Tutkimuksen 
kohteena on kolme levikiltään Suomen suurinta seitsenpäiväistä 
sanomalehteä, Helsingin Sanomat, Aamulehti ja Turun Sanomat, 
jotka kaikki ovat oman alueensa ykköslehtiä. Tutkimus käsittää 
seuraavat alaongelmat:
- millaisia sisäisiä liittoumia sanomalehtialalla on
- millaisia ulkoisia liittoumia sanomalehtialalla on
- miksi näitä liittoumia on syntynyt
- miten ne ovat syntyneet

Tutkimukseni kohdistuu sanomalehtialalla vallitseviin 
liittoumiin ja alkuoletuksena on se, että alalla on olemassa 
liittoumia. Sisäiset liittoumat tarkoittavat tässä 
tutkimuksessa saman yrityksen/yhtymän eri osien välisiä 
liittoumia. Sisäisiä liittoumia syntyy esimerkiksi 
yritysostojen, fuusioiden ja tytäryritysten perustamisien 
kautta. Ulkoiset liittoumat tarkoittavat yritystenvälisiä 
liittoumia.6 Lähtökohtanani on se, että jokaisella yrityksellä

6 Sisäiset liittoumat tarkoittavat samaan konserniin
kuuluvien yritysten välisiä liittoumia; kun taas ulkoiset 
liittoumat yritysten välillä eivät tarkoita näin kiinteätä 
yhteistoimintaa.
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on olemassa optimaalinen määrä sisäisiä- ja ulkoisia 
liittoumia. Kun tämä tasapaino on löydetty, konserni toimii 
mahdollisimman tehokkaasti.

Tutkimukseni viitekehys on Reven (1990) strategisen johtamisen 
sopimusmalli, jonka soveltuvuutta sanomalehtialan 
analysointiin tutkitaan. Mallin avulla alan liittoumia on 
mahdollista tutkia ja vertailla saatuja tuloksia aikaisempien 
tutkimusten havaintoihin ja johtopäätöksiin.

Analyyttinen viitekehys. Reven (1990) viitekehyksen mukaan 
strateginen johtaminen on strategisen ytimen ja strategisten 
liittoumien ryhmittelyä kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi. 
Viitekehyksen mukaan yrityksen eri liittoumilla on keskeinen 
merkitys menestymisen kannalta ja viitekehys määritteleekin 
kaikki yritykselle mahdolliset liittoumat. Analyyttisen 
viitekehyksen lopulla on yrityksen eri liittoumat yhdistetty 
yhteen kuvioon, johon on koottu sekä asemointi- että 
sopimusteoria yhdeksi yleiseksi viitekehykseksi. Tässä työssä 
tarkastellaan niitä liittoumia, jotka ovat tyypillisiä 
sanomalehtialalle.

Aikaisempi tutkimus. Tässä tutkimuksessa sovellettua Reven 
(1990) lähestymistapaa ei ole käytetty aiemmin, joten tältä 
osin aikaisempia empiirisiä tutkimustuloksia ei ole 
käytettävissä. Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsaus käsittää 
ja analysoi sanomalehtien kilpailustrategioita koskevat 
tutkimukset, koska ne ovat lähinnä käyttämääni viitekehystä.

Toimialan valinta. Sanomalehtiala sopii hyvin toimialaksi 
tähän tutkimukseen, koska sanomalehdistön yhteiskunnallinen 
merkitys Suomessa ja muissa Pohjoismaissa on varsin suuri 
verrattuna muuhun Eurooppaan. Sanomalehdistön voidaan sanoa 
olevan yhä merkittävä yhteiskunnallinen instituutio ja
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vaikuttaja. Viime aikoina sanomalehtialalla on tapahtunut 
huomattavia muutoksia, kuten konkursseja, johdon vaihdoksia ja 
ilmestymiskertojen vähenemisiä. Nämä mullistukset antavat 
aihetta tarkastella alaa hieman syvällisemminkin. Tarkasteluni 
kohdistuu sanomalehtialalla vallitseviin liittoumiin, koska 
niillä näyttäisi olevan keskeinen merkitys tällä toimialalla.

Sanomalehtiala on muutosten edessä, sillä lehtien 
kokonaismarkkinat eivät todennäköisesti tule enää juurikaan 
kasvamaan eli levikin kasvattaminen tapahtuu toisten lehtien 
kustannuksella. Etenkin kasvava sähköinen viestintä asettaa 
uusia vaatimuksia sanomalehdistölle. Mikäli ne haluavat 
menestyä kilpailussa ihmisten vapaa-ajasta, on niiden kyettävä 
muuttumaan. Lisäksi sanomalehdistölle maksettavaa valtion 
lehdistötukea ollaan pienentämässä ja muuttamassa. Lisäksi 
sanomalehdille ollaan asettamassa arvonlisäveroa vuoden 1994 
alusta lähtien. Myös mainonnan määrän lasku vallitsevan 
taloudellisen lamakauden aikana on myös pakottanut lehdistön 
entistä kustannustietoisempaan liiketoimintaan. Näiden 
tekijöiden valossa voidaan sanoa, että sanomalehdistö on 
suurten muutosten edessä. Myös sanomalehtialan empiirisen 
tutkimusaineiston niukkuus Suomessa on ollut toimialan 
valinnan yhtenä perusteena.

1.3 Tutkimuksen rakenne

Kuvio 1-1 esittelee tutkielman rakenteen muodostumisen. Siitä 
ilmenee tutkimuksen eteneminen ja se selittää myös mihin luvun 
5 johtopäätökset perustuvat.

Luku 1 sisältää tutkimuksen johdannon ja siinä tarkennetaan 
tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma. Tutkielmani 
käsittelee sanomalehtialan strategioita, ja siksi luku 1.1 
esittelee tutkimukseni kannalta merkittäviä suomalaisen 
sanomalehdistön erityispiirteitä.
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Johdanto 1=> Aikaisempi Empiirisen Kolmen
luku l tietämys - sa- tutkimuksen sanomalehti-

nomalehtialan > analyytti- => yrityksen
kilpailustra- nen viite- empiirinen
tegioista kehys analyysi
luku 2 luku 3 luku 4

------ 7Г-----

—v------------------- V—i
JOHTOPÄÄTÖKSET
luku 5 <

i

Kuvio 1-1. Tutkielman rakenne

Luku 2 esittelee sanomalehtialan kilpailustrategioita 
käsitteleviä tutkimuksia. Esiteltävät tutkimukset on valittu 
mukaan siten, että ne tarkastelevat samaa ilmiötä kuin oma 
tutkimukseni. Kustakin tutkimuksesta on esitelty tutkimuksen 
tavoitteet, malli ja tulokset. Lopuksi on esitelty näiden 
teorioiden puutteet oman tutkimukseni kannalta. Toisin sanoen 
luku 2 perustelee ja analysoi miksi tutkimukseni 
viitekehykseksi on valittu strategisen johtamisen 
sopimusmalli.

Luku 3 esittelee Reven (1990) strategisen johtamisen 
sopimusmallin, joka on tutkielmani analyyttinen viitekehys. 
Malli korostaa sisäisten ja ulkoisten liittoumien merkitystä 
ja sen mukaan yrityksellä on olemassa optimaalinen määrä 
erilaisia liittoumia.

Luku 4 koostuu kolmen sanomalehtiyrityksen, Helsingin 
Sanomien, Aamulehden ja Turun Sanomien empiirisistä 
analyyseistä. Analyysien tavoitteena on kuvata tekijöitä, 
mitkä ovat vaikuttaneet siihen, että sanomalehtialalla on
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liittoumia. Lisäksi tutkimuksen kohteena on liittoumien 
synty/kuolema ja niihin vaikuttaneet tekijät.

Luku 5 esittelee tutkimuksen johtopäätökset. Ensiksi 
empiirisen tutkimuksen tuloksia ja analyyttistä viitekehystä 
tarkastellaan yhdessä. Tätä seuraa tulosten vertaaminen 
luvussa 2 esitettyihin teorioihin, ja luvun lopussa esittelen 
joitakin ehdotuksia tulevia tutkimuksia varten.
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2 SANOMALEHTIALAN KILPAILUSTRATEGIOITA KOSKEVA TUTKIMUS

Tässä tutkimuksessa sanomalehtialan kilpailustrategioita 
koskeva aikaisempi tutkimus on jaettu kahteen osaan. Jako on 
suoritettu tutkimusten luonteen perusteella ja mukaan on 
otettu tutkimukset, jotka ovat suomalaisen sanomalehtialan ja 
tämän tutkimuksen kannalta merkittäviä. Sanomalehdistön 
rakennemuutos -tutkimuksella tarkoitetaan kilpailuteorioita, 
jotka tutkivat sanomalehdistön rakenteen muutosta. Tarkastelun 
kohteena ovat erityisesti johtavassa markkina-asemassa olevat 
sanomalehdet ja niiden kanssa kilpailevat sanomalehdet. 
Tavoitteena on selittää, mitkä tekijät ovat johtaneet valta- 
aseman syntyyn ja mistä syystä. Tällä tutkimussuunnalla on 
pohjoismaissa varsin laaja tutkijakunta. Muu sanomalehtialan 
kilpailustrategioita koskeva tutkimus on tässä rajattu 
koskemaan lähinnä suorituskyvyn ja liiketoimintastrategioiden 
analysointia. Tältä suunnalta ei ole olemassa kovinkaan paljoa 
tutkimuksia, jotka käsittelisivät Suomea tai Pohjoismaita, ja 
siksi tässäkin tutkimuksessa aiempi sanomalehtialaa koskeva 
tutkimus painottuu rakennemuutoksen tutkimukseen. Esiteltäviä 
tutkimuksia valittaessa oli kriteerinä se, että teoria sopii 
myös Suomen oloihin. Tällöin varsinkin muissa Pohjoismaissa 
suoritetut tutkimukset ovat varsin huomioon otettavia, koska 
sanomalehtiala on näissä maissa varsin samankaltainen.

Esittelen luvussa 2.1 sanomalehdistön rakennemuutokseen 
kohdistuvaa tutkimusta useasta eri lähestymistavasta, koska 
tältä suunnalta on olemassa useita tutkimuksia ja niiden 
esittely tässä yhteydessä on tarkoituksenmukaista. Luku 2.2 
esittelee sanomalehtialan kansainvälistä suorituskykyä ja 
erilaisia liiketoimintastrategioita koskevia tutkimuksia. 
Aineiston niukkuuden vuoksi luvussa ei esitetä kuin yksi 
tutkimus, joka on suoritettu Suomessa ja on erittäin 
merkittävä tämän tutkimuksen kannalta. Kolme muuta tässä 
luvussa esiteltävää tutkimusta on tehty Ruotsissa.
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2.1 Sanomalehdistön rakennemuutostutkimus

Sanomalehdistön rakennemuutoksen tutkiminen alkoi toisen 
maailmansodan jälkeen, kun kaikissa Pohjoismaissa esiintyi 
ilmiö nimeltä lehtikuolema. Useilla alueilla jokin sanomalehti 
oli saanut etumatkan muihin nähden sekä levikissä että 
ilmoitusmäärissä, ja seurauksena oli, että tämä lehti menestyi 
ja tappiolle jääneet lehdet kuihtuivat ja lakkasivat monessa 
tapauksessa ilmestymästä. Ilmiötä pidettiin niin haitallisena, 
että siihen johtavia syitä ryhdyttiin tutkimaan. Erityisesti 
puolueet vaativat tällaista tutkimusta, sillä niiden 
sanomalehdistö kärsi ilmiöstä varsin selvästi ja yhtenä 
tavoitteena olikin puoluelehdistön pelastaminen.

Myös tutkijat alkoivat kiinnostua lehtikuolemista ja tämä 
kiinnostus sai aikaan useita tutkimuksia sanomalehdistön 
rakennemuutoksesta. Pohjoismaissa näitä tutkimuksia tehtiin 
1960 ja 70-luvuilla ja tärkeimpiä rakennemuutosta selittäviä 
teorioita olivat:

- levikkikierretoria
- laatukilpailun teoria
- kotitalouksien peittoprosentin teoria
- ilmoitusmarkkinoinnin teoria
- lehdistön vaiheittainen kehitysteoria

Suurin osa näistä teorioista syntyi sanomalehdistöön 
kohdistuneiden ruotsalaisten tutkimusten tuloksena, mutta 
mukaan mahtuu myös tanskalainen ja norjalainen tutkimus. 
Kaikki tutkimukset eivät ole saaneet suurta tunnustusta 
osakseen, mutta niiden esittely tässä tutkimuksessa on 
kuitenkin mielekästä, koska ne kaikki tarkastelevat samaa 
ilmiötä eri lähestymistavoista käsin. Salokangas (1982) on 
todennut artikkelissaan varsin osuvasti, että vaikka näiden 
teorioiden tutkimustuloksissa on vaihteluita eikä
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yksimielisyyttä kehityksen syiden tärkeysjärjestyksestä ole, 
on selvää, että toisistaan poikkeavat lähestymistavat ja 
niiden mukaan vaihtelevat tutkimustulokset ovat tutkimuskentän 
kokonaisuuden kannalta suureksi hyödyksi, niinkuin asioiden ja 
ilmiöiden valaiseminen monelta näkökannalta yleensäkin tapaa 
olla. Tämä lausunto puoltaa omalta osaltaan monien eri 
teorioiden esittelyä ja siksi tässäkin tutkimuksessa 
esitellään varsin laajasti aiempaa sanomalehtialan 
kilpailustrategioihin kohdistuvaa tutkimusta. Tavoitteena on 
antaa yleiskäsitys aiemmasta tietämyksestä, sekä perustella 
luvussa 3 esitetyn viitekehyksen valintaa. Seuraavaksi 
esittelen mainitut viisi sanomalehdistön rakennemuutosta 
koskevaa teoriaa siinä järjestyksessä, missä ne on julkaistu. 
Esitys on siis kronologinen vanhimmasta nuorimpaan teoriaan.

2.1.1 Levikkikierreteoria

Levikkikierreteorian esitteli ensimmäisen kerran ruotsalainen 
tutkija Lars Furhoff vuonna 1967. Teoria sai suuren huomion ja 
olikin pitkään tämän alan johtava teoria. Tämän 
sanomalehtialan kilpailuteorian lähtökohtana oli ajatus lehden 
toimimisesta kaksilla markkinoilla : se myy toisaalta 
ilmoitustilaa ilmoittajille ja lehdet tilaajille (Furhoff 
1967). Hänen mukaansa sekä ilmoituksilla että toimitetulla 
tekstillä on oma lukuarvonsa, ja jotta lehti voisi saavuttaa 
tilaajien mielenkiinnon, on markkinoiden kumpaakin puoliskoa 
palvelevien lehden sisältöryhmien vastattava lukijoiden 
tarpeita.

Levikkikierreteoria käsittelee juuri tätä vuorovaikutusta 
lehden molempien markkinaosapuolien välillä. Paikkakunnan 
suurimmalla lehdellä on teorian mukaan parhaat mahdollisuudet 
onnistua tässä tavoitteessa, koska suuri levikki houkuttelee 
mainostajia, mikä lisää lehden taloudellisia resursseja, 
joiden avulla lehti voi parantaa laatuaan. Lehden parantunut
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laatu puolestaan kasvattaa levikkiä entisestään ja tämä taas 
lisää mainosten määrää. Näin suuri sanomalehti on päässyt 
kierteeseen, jossa menestys lisää menestystä. Lisäksi suuri 
lehti hyötyy myös suuruudestaan, koska kustannukset myytyä 
lehteä kohden ovat alhaisemmat kuin kakkoslehdellä, jonka 
pitää yrittää säilyttää sama taso kuin ykköslehdelläkin, mutta 
pienemmillä taloudellisilla resursseilla. Yleensä kakkoslehdet 
eivät onnistu säilyttämään laatuaan ja seurauksena on 
mainostajien määrän väheneminen, mikä puolestaan vähentää 
taloudellisia resursseja, josta seuraa taas laadun 
heikkeneminen. Lopputuloksena on, että kuluttajat alkavat 
suosia ykköslehteä ja kakkoslehden suosio laskee entisestään. 
Syntyy siis tilanne, jossa kakkoslehti on joutunut 
kierteeseen, joka saattaa tuhota lehden (ks. kuvio 2-1).

Pienempi lehti Suurempi lehti

Levikin lisäys

Laadun paraneminen

Epäj atkuvuus

Tulojen lisääntyminen

Laadun heikkeneminen

Riittävätkö resurssit?

Levikin lasku

Tulojen niukkuus

Mainostajien mielen
kiinnon lisääntyminen

Mainostajien mielen
kiinnon väheneminen

Kuvio 2-1. Levikkikierreteoriamallit
Lähde : Engwall (1978, 89) (suomennos tutkijan)
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Kuvio 2-1 esittää ykkös- ja kakkoslehden levikkikierremallit, 
joissa menestys lisää menestystä ja epäsuotuisa kehitys 
aiheuttaa entistä suurempia ongelmia kakkoslehdelle. Malli ei 
juurikaan anna toivoa kakkoslehdilie ja tämä onkin mallin 
suurin puute.

Tutkimuksessaan Furhoff (1967) korosti erityisesti ilmoitusten 
roolia kierteen aloittajana ja arveli nimenomaa 
pikkuilmoitukset tärkeimmiksi. Ne lisäävät lehden lukijakuntaa 
ja lisääntynyt lukijamäärä houkuttelee suurempia mainostajia 
lehdelle ja näin kierre kohti menestystä on alkanut.

Kierteen oletetaan johtavan lopulta siihen, että yhdellä 
markkinointialueella ei ole tilaa kuin yhdelle sanomalehdelle. 
Kehitys ei ole ollut kuitenkaan näin suoraviivaista, vaan 
Furhoff (1967) päätteli, että kilpailutilanne on joustavampi, 
ja että yhden lehden monopoliasema ei välttämättä toteudu 
kaikilla markkinoilla.

Furhoffin empiirisen tutkimuksen kohteena oli useita kymmeniä 
ruotsalaisia sanomalehtiä eri puolilla maata ja hän jaotteli 
tutkimuksiensa perusteella sanomalehdistön neljään eri 
luokkaan (Furhoff 1973):

1) ykköslehtiin
2) kakkoslehtiin
3) ykköslehtiin, joilla on samoja vaikeuksia kuin 

kakkoslehdillä
4) kakkoslehtiin, joilla ei ole kakkoslehtien vaikeuksia

Jaottelu todisti sen, että teorialla oli joitakin puutteita ja 
se saikin voimakasta kritiikkiä osakseen. Tästä huolimatta 
teoria oli pitkään vallitsevassa asemassa sanomalehtien 
kilpailustrategioita tutkittaessa. Kritiikkiä esitettiin 
erityisesti siitä syystä, että levikkikierreteoria ei kyennyt
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selittämään Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä tapahtunutta 
lehdistön kehitystä. Näissä kaupungeissa oli joistakin 
toiseksi suurimmista sanomalehdistä tullut suurimpia, ja monet 
kakkoslehdet eivät olleetkaan joutuneet vaikeuksiin, vaan 
olivat joko säilyttäneet tai jopa kasvattaneet levikkiään.

Kritiikin lisääntyessä Furhoff joutui muuntelemaan 
alkuperäistä levikkikierreteoriaansa, jotta se olisi paremmin 
vastannut todellisuutta. Furhoffin (1973) mukaan sanomalehti, 
jolla on korkein alueellinen levikki nauttii myös suurimmasta 
markkinapotentiaalista eli sillä on suurin määrä lukijoita 
sillä alueella, josta mainostajat ovat kiinnostuneita. Sekä 
alueellinen levikki että markkinointi ovat siis yhtä tärkeitä 
kuin kokonaislevikki määriteltäessä minkä tahansa sanomalehden 
kasvupotentiaalia (Furhoff 1973). Tehdyistä täydennyksistä 
huolimatta teoriaa kutsutaan edelleen levikkikierreteoriaksi.

2.1.2 Laatukilpailun teoria

Tanskalainen Niels Thomsen (1972) analysoi maansa lehdistön 
keskittymistä 1870-luvulta aina 1970-luvulle. Tutkimustensa 
alkuvaiheista lähtien hän tulkitsi keskittymisilmiön 
prosessiksi, joka vahvistaa itse itseään. Markkinointialueen 
suurin lehti kasvattaa levikkiään osaksi sivumääränsä ja 
toimituksellisen sisältönsä ansiosta, osaksi ilmoitusten 
itsenäisen vetovoiman turvin. Seurauksena on lehden tilaus- ja 
ilmoitustulojen kasvaminen, joka mahdollistaa puolestaan 
toimituksellisen sisällön kehittämisen sekä laadullisesti että 
määrällisesti (ibid.). Tämän kehitys vahvistaa itse itseään ja 
niin päästään kierteen toiselle kierrokselle. Muille kuin 
alueen suurimmalle lehdelle prosessi on vastakkainen ja 
seurauksena saattaa olla jopa lehden lakkauttaminen.
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Thomsen (1972) tutki prosessimalliaan varsin pitkällä 
aikavälillä ja laajalla aineistolla suurtutkimuksessaan 
"Dagbladskonkurrencen 1870-1970", jonka kohteena oli 
journalistiikan, politiikan ja talouden rooli Tanskan 
sanomalehdistön rakennekehityksessä. Tuloksien mukaan malli 
piti varsin hyvin paikkansa. Eräänä syynä tähän voi olla 
Thomsenin (1972) lähestymistapaa leimaava pitkälle menevä 
empiirisyys. Hänen mielestään monipuolisen systemaattisen ja 
empiirisen numeroaineiston kerääminen oli välttämätön 
edellytys tällaisen lehdistörakenteen kokonaisanalyysin 
suorittamiseksi. Tästä lähestymistavastaan johtuen Thomsen 
(1972) ei halunnut nimetä ehdotonta avaintekijää, joka olisi 
kaikissa tapauksissa ratkaissut sanomalehtien välisen 
kilpailun lopputuloksen.

Thomsenin (1972) mukaan pikkuilmoitusten ratkaisevan suurta 
lukuarvoa ei ollut todistettu1 ja eri lehtien 
toimituksellisessa sisällössä oli enemmän määrällistä ja 
laadullista eroavaisuutta kuin Furhoff oli vuonna 1967 
ilmestyneessä levikkikierreteoriassaan esittänyt. Thomsen 
(1972) ei kuitenkaan kieltänyt etteikö pikkuilmoitusten 
lukuarvo joissakin tapauksissa saattanut olla ratkaiseva 
tekijä, mutta samalla hän korosti lehdistön rakennuskehityksen 
olevan monien eri suuntiin vetävien tekijöiden summa, josta on 
vaikeaa erottaa yhtä tärkeintä vaikuttajaa. Mikäli tällainen 
tekijä kuitenkin pitäisi erottaa, se liittyisi hänen mukaansa 
lehden toimituksellisen sisällön määrän ja laadun 
kehittämiseen, lehden tekemiseen ja markkinointi edellytysten 
luomiseen (ibid.). Tämä tarkoitti siis lähinnä laatukilpailua, 
joka ilmenee yhtä hyvin tekniikkaan kuin toimituksen 
henkilöstöresursseihinkin kohdistuvina investointeina.

Jonssonin tutkimus, jossa tutkittiin ilmoitusten merkitystä 
sanomalehdelle ilmestyi vasta 1977 ja siinä todistettiin 
ilmoituksilla olevan tärkeä merkitys sanomalehdelle. 
Tarkemmin tutkimusta on esitelty luvussa 2.1.4.



24
Thomsenin (1972) lehtiyrityksen sisäisen kehittämisen 
strategia-näkökulma onkin tärkein seikka, joka erottaa hänet 
ilmoitusmarkkinointia korostavista sanomalehtialan 
kilpailustrategioista.2

2.1.3 Kotitalouksien peittoprosenttiteoria

Ruotsissa sanomalehdistön tutkimukset jatkuivat 1970-luvulla 
ja vuonna 1974 Karl Erik Gustafsson julkaisi oman 
tutkimuksensa, joka ei tukenut levikkikierreteoriaa 
(Gustafsson 1978). Hän suoritti tutkimuksia noin 50 
ruotsalaisessa sanomalehdessä tavoitteenaan osoittaa, että 
sanomalehden levikki ei yksinään ollut riittävän validi 
kilpailuvahvuuden mittari. Kotitalouksien peittoprosentti oli 
sen sijaan hänen mukaansa paljon tehokkaampi indikaattori 
(ibid.). Gustafssonin (1978) tutkimuksen lähtökohtana oli 
levikkikierreteoria, jonka puutteita hän yritti mallillaan 
parantaa. Levikkikierreteoria oli tuohon aikaan niin suosittu 
ja yleisesti tunnustettu, että Gustafssonin oli pakko ottaa se 
lähtökohdakseen ja vasta todistettuaan sen puutteet hän 
saattoi esittää oman uuden kotitalouksien peittoprosenttia 
käsittelevän teoriansa.

Gustafssonin (1978) kilpailuteorian mukaan lehden menestys ei 
perustukaan niin paljon sen kokonaislevikkiin kuin sen 
peittoprosenttiin. Sanomalehden menestys on riippuvainen hyvin 
suuressa määrin lehden kyvystä aikaansaada säännölliset 
kontaktit kotitalouksiin tietyllä alueella. Mitä enemmän nämä 
kotitaloudet lukevat lehteä verrattuna kilpaileviin 
sanomalehtiin sitä enemmän lehti kiinnostaa mainostajia.

2 Tällaisia ilmoitusmarkkinointia korostavia sanomalehtialan 
kilpailustrategioita koskevia tutkimuksia on tehty varsinkin 
Ruotsissa. Tässä tutkimuksessa noita teorioita edustavat 
Furhoffin (1967), Gustafssonin (1974) ja Jonssonin (1977) 
esittämät tutkimukset.
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Kotitalouksien peittoprosentti tarkoittaa lehden myytyjen 
numeroiden määrää 100 kotitaloutta kohden ja prosentteina 
esitettäessä sitä voidaan käyttää kilpailuvahvuuden mittarina 
(ibid.).

Gustafsson (1978) osoitti tutkimuksessaan, että sanomalehden 
markkinoilletunkeutuminen ja kaupallinen menestys korreloivat 
positiivisesti. Myös kotitalouksien peittoprosentti kuvasi 
hyvin lehden levikkialueella olevan sanomalehden 
kilpailuvoimaa. Sanomalehden kotitalouksien peittoprosentin 
ollessa yli 50 on lehti mainostajalle välttämätön 
mainosväline, ja tästä syystä kotitalouksien peiton asteen ja 
sanomalehden mainosvälinearvon välillä vallitsee suora 
riippuvuussuhde (ibid.). Sanomalehtiä, joiden kotitalouksien 
peittoluvut ovat pienempiä kuin 50 % niiden 
ilmestymisalueella, kutsutaan matalapeittolehdiksi ja lehtiä, 
joiden peittoprosentti ylittää 50 kutsutaan 
korkeapeittolehdiksi.

Kotitalouksien peittoprosenttiteoria sai ilmestyessään 
Ruotsissa niin suuren tunnustuksen, että sanomalehden 
kotitalouksien peittoaste otettiin huomioon jaettaessa valtion 
lehdistötukea (ibid.). Kotitalouksien peittoluvut ovat myös 
paljon herkempiä sanomalehtialan markkinatrendien osoittajia 
kuin levikkiluvut (ibid.), joten teorian saama yleinen 
hyväksyntä ei ole mikään ihme.3

3Seuraava esimerkki valaisee kotitalouksien peittoprosentti- 
ja levikkikierreteorian välisiä eroja selkeästi. 
Levikkikierreteorian mukaan kolme samassa paikassa ja yhtä 
suurella levikillä julkaistavaa sanomalehteä, joilla on eri 
jakelualueet ovat yhtä vahvoja ja niillä on yhtä suotuisat 
kasvunäkymät (Gustafsson 1978). Kotitalouksien peittoteorian 
mukaan peiton suurempi aste määrittelee vahvuuden määrän ja 
yli 50 % peiton omaava sanomalehti hallitsee markkinoita nyt 
ja tulevaisuudessakin (ibid.). Kumpikin malli siis pitää eri 
tekijöitä kilpailun kannalta ratkaisevina.
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Gustafssonin (1978) mukaan tiheä peitto mieluiten suppeahkolla 
alueella on varsin tärkeä tekijä menestymiskierteen 
käynnistäjänä. Saavutettuaan yli 50 % kotitalouspeiton on
sanomalehti saanut markkinat hallintaansa. Mainonnan tuodessa 
noin 60 % sanomalehtialan tuloista, riippuu lehden menestys 
erittäin suuressa määrin siitä, kuinka hyvin se onnistuu 
tunkeutumaan markkinoille (ibid.). Sanomalehtimainonta on 
suurin kaupallisen mainonnan muoto, joten siinä liikkuvat 
rahasummat ovat merkittäviä.4 Ilmoittajien yleinen vaatimus 
sanomalehtivalinnassa on se, että he saavuttavat 
mahdollisimman paljon lukijoita sillä alueella, jolla he 
toimivat. Siksi voidaankin todeta kotitalouksien 
peittoprosentin ja päivälehtien taloudellisen tuloksen välillä 
vallitsevan positiivisen yhteyden ja peittoprosentti näyttäisi 
olevan hyvä yleinen mittari minkä tahansa lehden markkina- 
arvosta sen julkaisupaikkakunnalla (ibid.).

2.1.4 Ilmoitusmarkkinoinnin teoria

Ruotsalainen tutkija Sveker Jonsson jatkoi tutkimuksia siitä, 
mihin Furhoff (1967) ja Gustafsson ( 1974) olivat lopettaneet.

Vuonna 1991 mainonnan investoinnit olivat 6 154 miljoonaa 
markkaa ja laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli -10,7 % 
(6 880 miljoonaa vuonna 1990) . Sanomalehtien osuus mainonnan 
kokonaisinvestoinneista oli 53 % vuonna 1991. Mainonta 
väheni 3-7-päiväisissä sanomalehdissä -15,4 % ja kasvoi 
paikallislehdissä +3,0 % vuonna 1991. Mainonnan 
investoinnit kertovat mainostajien ostojen suuruuden 
mainosvälineiltä ja palveluyrityksiltä ja toisaalta näiden 
yritysten myynnin arvon mainostajille. Media-investointien 
osuus mainonnan kokonaisinvestoinneista oli 4 592 miljoonaa 
markkaa eli 75 % prosenttia vuonna 1991, loput 1 562 
miljoonaa (25 %) käytettiin mainonnan suunnitteluun ja 
tuottamiseen. Näistä media-investoinneista, mitä Gustafsson 
(1978) juuri tarkoittanee, sanomalehtien osuus oli 61 %. 
Suurimpana mainosvälineryhmänä olivat maakunnalliset 
sanomalehdet ja suurimpia mainonnan investoijia ovat 
edelleen kaupan ketjut ja vähittäisliikkeet. (Sanomalehtien 
Liitto 1992a)
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Mielenkiinnon kohteena hänen väitöskirjassaan oli ilmoitusten 
merkitys sanomalehdistön keskittymisessä. Tutkimus koostui 
sanomalehtiyritysten omistuksen yleisestä kuvauksesta, niiden 
liiketoimintaperiaatteiden esittelystä, kolmen kaupungin 
sanomalehtimarkkinoiden kannattavuuden analysoinnista ja 
tutkimukseen valittujen sanomalehtien mainonnan 
yksityiskohtaisesta analyysistä. Mainoksien otos oli 
suuruudeltaan 3000 kappaletta.

Jonsson (1977) tarkasteli ilmoitusten roolia sanomalehtien 
välisessä kilpailussa Tukholmassa ajanjaksolla 1930-1949, 
Göteborgissa vuosina 1925-1940 ja Malmössä 1935-1954, koska 
nämä olivat ne kolme kaupunkia, joiden levikkikierreteoriästä 
poikkeavaan kehitykseen jo Furhoff (1967) oli viitannut, 
samoin hänen kriitikkonsa. Jonssonin (1977) kilpailustrategian 
lähtökohtana oli siis ilmoitusten merkitys sanomalehdistön 
kilpailussa. Ilmoitusten tarkempi pohdinta oli jäänyt syrjään, 
kun Furhoff in teorian arvostelijat olivat johdattaneet huomion 
lehtien toimituksellisen sisällön merkitykseen.

Jonsson (1977) lähti tutkimuksessaan liikkeelle siitä, että 
ilmoituksista tuli lehdille enemmän rahaa kuin tilauksista ja 
että ilmoitukset eivät olleet pelkkiä rahankerääjiä, vaan 
niillä oli myös lukuarvo, joka lisäsi sanomalehden 
houkuttelevuutta. Tähän samaan arvioon oli aiemmin päätynyt 
myös Furhoff (1967), mutta nyt Jonsson (1977) alkoi tehdä 
laajaa empiiristä tutkimusta siitä lähtökohdasta, että eri 
ilmoitustyypeillä oli erilainen lukuarvo. Toinen hänen 
kysymyksistään kosketteli eri ilmoituskategorioiden 
nettotuloja (Jonsson 1977).

Tutkimuksensa edistyessä Jonsson (1977) totesi, että 
peittoprosentilla oli ollut ratkaiseva merkitys myös 
menneisyydessä ja että sen avulla voidaan selittää miten 
entinen kakkoslehti onkin onnistunut nousemaan ykkös1ehdeksi :
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sillä on ollut ilmestymiskaupungissaan ja sen lähellä 
korkeampi peittoprosentti kuin kokona is levikiltään suuremmalla 
lehdellä ja siksi se on houkutellut tiettyjä ilmoitusryhmiä 
paremmin kuin toinen lehti, jonka painos levittäytyy ohuempana 
kerroksena laajemmalle alueelle. Myös lukijakunnan rakenteella 
oli merkityksensä, sillä ostovoimainen lukijakunta on 
vaikuttanut sekä ilmoitusten eri ryhmien määrällisiin 
suhteisiin että ilmoitusten määrään (ibid.).

Prosessin käynnistäjinä toimivat pikkuilmoitukset. Lehti voi 
Jonssonin (1977) tulosten mukaan olla aluksi taloudellisesti 
huonommassa asemassa kuin toinen lehti, mutta jos siinä on 
enemmän lukuarvoltaan korkeita ilmoituksia, sen 
puoleensavetävyys on suuri ja se saa lisälevikkiä. Levikin 
noustessa lisääntyvät ilmoitukset myös sellaisissa 
kategorioissa, jotka tuovat lehdelle enemmän ilmoitustuloja 
kuin halvat pikkuilmoitukset (ibid.). Kun lehden talous on 
tällä tavoin parantunut, lehti kykenee panostamaan muihin 
kilpailukeinoihin, kuten sisältöön, jakeluun, 
tuotantotekniikkaan ja halpoihin tilaushintoihin.

Käytettäessä kotitalouksien peittoteoriaa levikkikierreteorian 
sijasta Jonsson (1977) havaitsi, että muutoksia ei 
tapahtunutkaan Tukholmassa eikä Malmössä. Göteborgissakin 
tapahtuneet muutokset olivat paljon pienempiä kuin Furhoff oli 
esittänyt (Gustafsson 1978). Tämä havainto antaakin syyn 
tarkastella Jonssonin (1977) tekemää tutkimusta kaupungeittain 
hieman tarkemmin. Ennen tätä tarkastelua on syytä painottaa 
muutamaa seikkaa.

Tutkittaessa ruotsalaisen sanomalehdistön kilpailua aika
sarja-analyysin avulla on syytä muistaa, että sekä levikki- 
että mainosmarkkinat kasvo ivat tarkasteltuna ajankohtana. Tämä 
laajeneminen vaikutti selvästi kilpailevien yritysten 
toimintaan. Kasvavilla markkinoilla yrityksen on nimittäin
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mahdollista kasvattaa tuotantoaan ilman, että se välttämättä 
vaikuttaa kilpailijan liiketoimintaan, vaikka kilpailijan 
markkinaosuus pienenisikin. Toisaalta kylläisillä- tai 
laskevilla markkinoilla kilpailijat seuraavat jokaista 
liikettä ja ovat valmiina puolustustoimiin tuotantoasteensa 
säilyttämiseksi.

Myös Ruotsin väkiluku ja kotitalouksien määrä on kasvanut 
vähitellen samalla, kun mainonnan merkitys markkinoinnissa on 
kasvanut. Vuosisadan alussa mainonta oli vielä vähäistä eikä 
ollut lainkaan itsestään selvää, että yritykset mainostivat 
(Gustafsson 1978). Kansallista mainontaa alkoi esiintyä 
Ruotsissa 1920-luvulta lähtien. Levikkitiedot tuolta ajalta 
olivat epäluotettavia, koska ne perustuivat lehtien omiin 
ilmoituksiin ja niiden pohjana olivat usein lehtien painettu 
bruttomäärä (ibid.). Ensimmäiset luotettavat tiedot Ruotsin 
sanomalehtimarkkinoista ilmestyivät 1940-luvulla. 1950-luvun 
puolivälissä lainsäädäntö muutti ruotsalaisen teollisuuden 
kilpailuolosuhteita ja esimerkiksi tuottajan asettamat 
jälleenmyyntihinnat kiellettiin. Jälleenmyyntiä 
rationalisoitiin suurempien liikkeiden ja itsepalvelun 
lisääntyessä. Myös valmistajat ja muut tavaran toimittajat 
investoivat enemmän suoraan asiakkaisiin kohdistuvaan 
mainontaan ja sanomalehtimainonnasta tuli mainonnan johtava 
muoto (ibid.). Jokaisen ruotsalaisen sanomalehdistön 
tutkimuksen, joka perustuu aikasarja-analyysiin, on otettava 
huomioon nämä olennaiset muutokset markkinoissa 1900-luvun 
aikana (ibid.) Seuraavaa Jonssonin (1977) tutkimuksen 
aineistoa tarkasteltaessa on tämä tosiasia syytä pitää 
mielessä.

Tukholmassa Jonsson (1977) tarkasteli kolmea päivälehteä, 
Dagens Nyheteriä, stockholms-Tidningeniä ja Svenska 
Dagbladettia. Tarkasteltaessa näiden lehtien levikkiä vuodesta 
1933 aina vuoteen 1949 asti havaitaan, että Dagens Nyheter
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nousi kakkoslehdestä alueen ykköslehdeksi ohi Svenska 
Dagbladetin. Stockholms-Tidningenin levikki säilyi tasaisen 
matalana koko tarkastelujakson ajan ja lehti onkin lakannut 
sittemmin ilmestymästä. Sattunutta kehitystä ei voida selittää 
pelkästään levikkikierreteorian avulla, vaan lisäksi tarvitaan 
kotitalouksien peittoteoriaa (Jonsson 1977) . Peittoprosentteja 
tarkasteltaessa Dagens Nyheterin luku oli suurin koko 
tarkastelun ajan kasvaen 30 prosentista 49 prosenttiin vuoteen 
1949 mennessä (ibid.). Myös Stockholms-Tidningenillä oli 
kohtalaisen suuri osuus (25 %) , joka pieneni 20 prosenttiin 
ajanjakson lopulla. Luvun suuruutta selittää lehden laaja 
jakelualue, sillä yli 60 % sen levikistä tuli Tukholman 
ulkopuolelta. Vaikka lehti olikin kerran Ruotsin suurin 
sanomalehti, se ei ilmesty enää (Gustafsson 1978). Svenska 
Dagbladetin peittoprosentti oli koko periodin noin 20 
prosenttia ja on sitä nykyisinkin (ibid.). Dagens Nyheterin 
mainonnan määrä oli koko ajan alueen suurin ja se onkin 
kasvattanut kilpailumarginaaliaan 1940-luvulta lähtien 
(Jonsson 1977, 44). Vuonna 1978 sen kotitalouksien 
peittoprosentti oli 59 % (Gustafsson 1978).

Malmössä tutkimuksen kohteeksi valittiin Arbetet, Skånska 
Dagbladet ja Sydsvenska Dagbladet. Myös siellä tapahtui 
muutoksia lehtien keskinäisessä suosituimmuudessa: Skånska 
Dagbladet menetti ensin tarkasteluajankohtana 1935-1954 
levikillä lasketun ykköstilansa Sydsvenska Dagbladetille ja 
lopulta se menetti vielä kakkostilansa Arbetetille (Jonsson 
1977, 118) . Tätäkään kehitystä ei levikkikierreteoria kyennyt 
selvittämään, joten taas tarkasteltiin kotitalouksien 
peittolukuja. Vielä 1930-luvulla Arbetet oli Malmön suurin 
sanomalehti, mutta sen peittoprosentti ei ollut yli 50 
prosenttia eli se ei kyennyt saavuttamaan hallitsevaa asemaa 
ja sen peittoprosentti pienenikin 37 % vuoteen 1948 mennessä 
(Jonsson 1977, 120). Samaan aikaan Sydsvenska Dagbladet 
kasvatti osuuttaan aina 52 prosenttiin asti ja siirtyi
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johtavaksi lehdeksi (Jonsson 1977) . Skånska Dagbladet menetti 
jalansijaansa koko ajan Malmössä ja ilmestyy nykyisin vain 
suuren lehdistötuen ansiosta.

Vaikka Sydsvenska Dagbladetin (riippumaton liberaalilehti) ja 
Arbetetin (sosialidemokraattinen lehti) kotitalouksien 
peittoprosentit poikkeavat toisistaan, on näillä kahdella 
sanomalehdellä lähes sama kokonaislevikki (noin 100 0Ó0 lehteä 
kummallakin). Ne ovat saavuttaneet levikkinsä eri tavoin, 
Sydsvenska Dagbladet on kasvanut etenkin Malmössä ja sen 
lähialueilla ja Arbetet on kasvattanut levikkiään nopeasti 
vuoden 1954 jälkeen pääasiallisesti laajentamalla 
jakelualuettaan toimimalla yhteistyössä muiden 
eteläruotsalaisten ja göteborgilaisten 
sosialidemokraattilehtien kanssa. Mainonta tuottaa noin 60 % 
sanomalehtien tuloista Ruotsissa ja se on suorassa yhteydessä 
sanomalehden ilmestymispaikan kotitalouksien 
peittoprosenttiin, joten tämä laajennus ei voi olla 
taloudellisesti kannattava. Arbetetin kilpailuvoima 
mainosmarkkinoilla on todennäköisesti säilynyt samana sen 
kasvavasta levikistä huolimatta. Lopuksi voidaan vielä todeta, 
että vuodesta 1974 lähtien Arbetet ja Skånska Dagbladet ovat 
myyneet yhdessä mainostilaa kansallisilla markkinoilla. 
Tuloksena on ollut se, että kaksi sanomalehteä voivat tarjota 
kansallisille mainostajille noin 40 % kotitalouspeiton 
Malmössä ja alennetun hinnan niiden erillishintoihin 
verrattuna. Jos tämä liittoutuminen olisi tapahtunut aiemmin 
olisi Malmön sanomalehtimarkkinat saattaneet kehittyä 
erilaisiksi. (Gustafsson 1978)

Göteborg oli ainoa näistä kolmesta kaupungista, jossa 
lehdistön suhteellinen voima todella siirtyi niin, että 
kakkosasemassa ollut lehti lopulta valtasi markkinat 
itselleen. Tutkittaessa göteborgilaisten sanomalehtien,
Göteborgs Handels- ooh Sjöfarts-Tidningin, Göteborgs-Postenin
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ja Ny Tidin levikkien kehitystä vuosien 1925-44 aikana 
havaitaan, että Göteborgs Handels- ooh Sjöfarts-Tidning on 
menettänyt ykkösasemansa kakkoslehdelle Göteborg Postenille, 
josta on tullut selvästi alueen valtalehti. Ny Tid oli koko 
tuon ajan levikiltään yhtä suuri ja vuonna 1965 malmöläinen 
sanomalehti Arbetet syrjäytti sen (Gustafsson 1978). 
Tutkittaessa vielä samojen lehtien kotitalouksien 
peittoprosentteja havaitaan sama ilmiö: Göteborgs Handels- ooh 
Sjöfarts-Tidning oli aluksi peitoltaan suurempi, mutta 1930- 
luvulla Göteborgs-Posten oli jo noussut sen kanssa tasoihin ja 
1940-luvulla tilanne oli 60 % vastaan 30 % Göteborgs-Postenin 
hyväksi (Jonsson 1977, 79). Vuonna 1978 tilanne oli se, että 
Göteborgs-Posten ostettiin lähes joka talouteen Göteborgissa 
ja Göteborgs Handels- ooh Sj öfarts-Tidning oli kutistunut 
täydentäväksi viikkolehdeksi ja sen markkinapeitto oli vain 7 
prosenttia (Gustafsson 1978) . Göteborgissa oli siis 
kakkoslehti noussut hallitsevaksi ykköslehdeksi.

Analysoitaessa tähän johtaneita syitä hieman tarkemmin voidaan 
havaita mielenkiintoisia asioita. GHT5 säilytti monia 
vuosikymmeniä kotitalouksien peittonsa 30 prosentissa 
huolimatta GP: n menestyksestä ja toiseksi GHT: n 
peittoprosentti oli vain 30 silloinkin, kun se oli 
markkinajohtajana (Jonsson 1978, 79). GHT ei siis saavuttanut 
koskaan 50 prosentin ratkaisevaa asemaa markkinoilla eli sen 
ollessa suurilevikkisin lehti Göteborgissa 1920-luvulla sen 
peittoprosentti oli kuitenkin pieni. GP levikki ylitti GHT:n 
levikin 1930-luvun paikkeilla, mutta siitä huolimatta GP ei 
mainosten määrä lehdessä kasvanut ennen kuin vasta kymmenen 
vuoden kuluttua ja joidenkin alueiden mainontaa GHT hallitsi

5 GHT tarkoittaa tässä Göteborgs Handels- ooh Sjöfarts- 
Tidningiä ja GP tarkoittaa Göteborgs-Postenia.



33
vieläkin pidempään. Kehityksen tarkemman analyysin avulla GP:n 
menestyksen avaintekijät voidaan paljastaa.

Vuonna 1926 GP:n omistajuus vaihtui ja uusi johto järjesti 
sanomalehden markkinoinnin uudelleen. Hinta-, lehti-, jakelu
ja myyntipolitiikka suunniteltiin suuria lukijakuntia 
ajatellen, kun samaan aikaan GHT säilyi laatusanomalehtenä 
(Jonsson 1977, 182). GHT ilmestyi iltapäivisin ja se myytiin 
pääasiassa irtonumeroina, kun GP puolestaan ilmestyi aamuisin 
ja suurin osa sen levikistä perustui tilattuihin numeroihin 
(ibid.) GP:n levikki oli 40 prosenttia pienempi kuin GHT:n, 
kun lehti aloitti tilaamiseen perustuvan ilmestymisensä. 
Tehokkaalla ovelta-ovelle markkinoinnilla GP kasvatti nopeasti 
levikkiään, samaan aikaan GHT ei edes harkinnut aamujakeluun 
siirtymistä, koska halusi välttää populistiseksi 
leimautumisen. Se siirtyi aamujakeluun vasta 1948, kun 
markkinat oli jo menetetty.

Saatuaan enemmän lukijoita Göteborgissa kuin GHT:llä oli GP 
valtasi systemaattisesti mainosmarkkinat. GP ryhtyi 
luokittelemaan mainoksia eri osastoihin, mikä osoittautuikin 
varsin kannattavaksi toimenpiteeksi. Mainosten luokittelusta 
huolimatta GP saavutti teollisuusmainonnassa vasta vuonna 1970 
suuremman volyymin kuin GHT, joka onnistui voimakkaalla 
erikoistumisella pitämään tuon mainossegmentin itsellään hyvin 
pitkään (Gustafsson 1978). Lisäksi GP voimisti aluksi otettaan 
yleisluontoisista mainoksista ja siirtyi vasta vähitellen 
selektiivisempään mainontaan. Taulukko 2-1 esittelee GP: n 
menestyksen tärkeimmät tekijät.
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Taulukko 2-1. Göteborgs-Postenin menestyksen avaintekijät

Ratkaiseva tapahtuma Vuosi

1. Göteborgs-Postenin johto vaihtuu. 1926
Hyökkäävä markkinointi levikin kasvattamiseksi:
hinta, tuote, jakelu ja myyntipolitiikka tehtiin 
miellyttämään suurta lukijakuntaa.

2. Sama kotitalouksien peitto Göteborgissa kuin
Göteborgs Handels- ooh Sjöfarts-Tidningillä (3 0/30). 1930

3. Suurempi kotitalouksien peitto Göteborgissa kuin
Göteborgs Handels- ooh Sjöfarts-Tidningillä. 1932
Vaikutus: suurempi mainonnan määrä kuin GHT:llä

- myydään/ostetaan ilmoituksissa (1936)
- kadonnut/löytynyt ilmoituksissa (1936)
- paikallisten näyttelyiden ilmoittelussa (1938)

4. Yli 50 prosentin kotitalouksien peitto Göteborgissa. 1941 
Vaikutus: suurempi mainonnan määrä kuin GHT:llä

- luokitelluissa ilmoituksissa yleensä (1942)
- vuokrataan ilmoituksissa (1942)
- työpaikkailmoituksissa (1942)
- kansallisten näyttelyiden ilmoittelussa (1945)
- tuotantohyödykemainonnassa (1970)

Lähde: Jonsson (1977, 182-249) (suomennos tutkijan)

Matalien peittoprosenttien sanomalehdet yrittävät yhä edelleen 
käyttää hyväkseen taulukossa 2-1 esitettyä GP:n menestymisen 
mallia laajentaakseen markkinoitaan. On kuitenkin 
epätodennäköistä, että samanlaista menestystä enää esiintyisi, 
koska matalan peittoprosentin sanomalehdet joutuvat



35
kilpailemaan lehtien kanssa, joiden peitto on yli 50 
prosenttia. Jokaisen sanomalehden menestyminen tapahtuu 
nykyisin jonkun toisen lehden kustannuksella, joten jokainen 
toimi saa aikaan välittömän vastareaktion.

Jonsson (1977) tuo esille tutkimuksessaan vielä yhden 
mielenkiintoisen näkökannan: useat näistä kolmen kaupungin 
sanomalehtimarkkinoiden eroista on selitettävissä 
kotitalouksien peittoprosentin avulla, mutta se ei kerro, 
miksi sosialidemokraattinen sanomalehti on selviytynyt 
voittajana vain Malmössä. Vastaus tähän ongelmaan löytyy 
Jonssonin tutkimuksesta, jossa hän myös analysoi 
sanomalehdistön lukijakunnan kehittymistä näissä kolmessa 
kaupungissa.6 Hän osoitti kuinka molemmat liberaalilehdet 
Dagens Nyheter ja Göteborgs-Posten perustivat ja laajensivat 
levikkejään alempi- ja keskiluokkaisen lukijakunnan 
keskuudessa, kun konservatiivinen Svenska Dagbladet ja 
oikeistoliberaalinen Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 
keskittyivät pääasiassa ylempiin sosiaaliluokkiin. Siksi 
sosialidemokraattisen sanomalehdistön oli vaikeata kilpailla 
Tukholmassa ja Göteborgissa, sekä Ny Tid Göteborgissa että 
Socialdemokraten (myöhemmin Morgon-Tidningen) Tukholmassa 
jäivät pieniksi lehdiksi (ibid.).

Göteborgs-Posten ja Dagens Nyheter saivat vastaavasti suuret 
markkinaosuudet. Malmössä sosialidemokraattinen Arbetet oli 
hetken aikaa suurempi kuin Sydsvenska Dagbladet 
(konservatiivinen, myöhemmin riippumaton liberaali 
sanomalehti), joka muistutti ennemminkin Svenska Dagbladetia 
tai Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidningeniä kuin Dagens 
Nyheteriä tai Göteborgs-Postenia, mutta se sai lisää lukijoita 
kasvavasta keskiluokasta (ibid.). Nämä olosuhteet antoivat 
Arbetetille mahdollisuuden kohtalaisen suureen

6 Nämä kolme kaupunkia ovat Tukholma, Göteborg ja Malmö.
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markkinaosuuteen verrattuna sen tukholmalaiseen tai 
göteborgilaiseen vastineeseen. Tämä selittää luultavasti myös 
sen, miksi Arbetet onnistui säilyttämään kolmasosan Malmön 
markkinoista, samalla kun Morgon-tidningen ja Ny Tid 
lakkasivat ilmestymästä (ibid.).

Yhteenveto. Jonssonin tutkimustulosten analysointi osoittaa 
selvän yhteyden kotitalouksien peiton ja sanomalehden 
mainosvälinearvon välillä. Tätä yleistystä ei voida kuitenkaan 
soveltaa kaikkeen mainontaan (ks. taulukko 2-2).

Taulukko 2-2. Eri perustekijöiden suhteellinen merkitys 
lehtimediavalinnassa.

Mainosluokka

Valintamahdollisuudet

Suurin hyöty

levikki peitto laatu

kaikki
samanar
voisia

Tuotantohyödykemainonta OX
Kansallisten näyttelyi-
den mainonta 0 X
Paikallisten näyttelyi-
den mainonta X 0
Luokitellut/ilmoitukset
yleensä 0 X
Virallinen ilmoittelu OX
Huvitilaisuusilmoitukset X OX
Perhettä koskevat ilmoi-
tukset OX OX
Kiinteistöilmoitukset X 0
Myydään/ostetaan
ilmoitukset OX
Vuokrataan ilmoitukset OX
Työpaikkailmoitukset OX
Sekalaiset ilmoitukset OX

O = Jonssonin (1977) tutkimuksessaan esittämä hypoteesi 
X = Tutkimuksen tulos
Lähde: Jonsson (1977, 182-249) (suomennos tutkijan)
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Taulukko 2-2 erottelee kolme erilaista tekijää, jotka voivat 
vaikuttaa erityyppisten mainosten sijoittumiseen eri lehtiin. 
Viimeisessä sarakkeessa oleva "kaikki samanarvoisia" 
tarkoittaa, että mikään näistä tekijöistä ei vaikuta tähän 
luokkaan lainkaan. Kotitalouksien peitto oli selvästi tärkein 
tekijä, sillä se ratkaisee valinnan yhdeksässä tapauksessa 
kahdestatoista esillä olleesta. Levikki selitti vain perhettä 
koskevien ilmoitusten valinnan, tosin yhdessä laadun kanssa. 
Syntymästä, kuolemasta ja häistä ilmoittelu saattoi olla 
suuresti riippuvainen valitun lehden tarkoitukseen sopivasta 
imagosta. Laatu oli myös tärkeä tekijä teollisuusmainonnassa, 
mikä tulikin selvästi esille Göteborgs Handels- ooh Sjöfarts- 
Tidningin tapauksessa ja on yhä merkittävä Svenska Dagbladetin 
tapauksessa (Gustafsson 1978). Virallisen ilmoittelu ei ollut 
mistään tutkitusta kolmesta tekijästä riippuvainen, johtuen 
lainsäädännöstä. Muuten virallinen ilmoittelu keskittyisi 
sanomalehtiin, joilla on suurin kotitalouksien peitto. 
Huvitilaisuusilmoituksia oli myös tasaisesti kaikissa 
lehdissä, mutta Jonssonin (1977) tutkimuksen mukaan nekin 
alkanevat kasautua suuren peittoprosentin sanomalehtiin.

Jonssonin (1977) tulkinta lehden menestyksen avaimista on 
monelta osin samanlainen kierretulkinta kuin Furhoffin (1967), 
mutta paljon empiirisempi ja yksityiskohtaisempi. Yhteistä on 
ennen kaikkea se, että painopiste on samassa osassa lehden 
sisältöä: kumpikin pitää ilmoituksia (nimenomaa 
pikkuilmoituksia) prosessia käynnissä pitävänä tekijänä.

2.1.5 Lehdistön vaiheittainen kehitysteoria

Norjalainen Svennik Hoyer (1977) arvosteli "kierreteorioita" 
siitä, että ne eivät selittäneet tilannetta, jossa 
lehtikuolema on mahdollinen. Norjan sanomalehdistön 
rakennemuutosta kartoittavassa tutkimuksessa Hoyer (1977) 
lähtee hakemaan selitystä rakenteen muutoksille toiselta
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suunnalta kuin ruotsalaiset tutkijat ja Thomsen7, nimittäin 
sanomalehdistön kehityksen vaiheittaisuudesta, joka puolestaan 
perustuu lehdistökentän monien taustatekijöiden 
yhteisvaikutukseen.

Hoyer (1977) jakoi Norjan lehdistökehityksen neljään 
vaiheeseen. Í) Varhaisin kasvukausi, joka jatkui noin vuoteen 
1880. Vaihetta leimaisi markkinoiden suopeus ja 
liikkumattomuus. 2) Lehdistön ekspansiovaihe, joka kesti noin 
vuodesta 1880 ensimmäiseen maailmansotaan asti, ja jonka 
aikana lehtien määrä ja lukijakunta kasvoi ja kullakin 
paikkakunnalla alettiin julkaista useaa sanomalehteä. 3) 
Ylimenokausi kesti ensimmäisestä toiseen maailmansotaan ja 
silloin siirryttiin ekspansiosta keskittymiseen. Uusia 
sanomalehtiä perustettiin edelleen, mutta samaan aikaan 
vanhoja lopetettiin eli lehtien nimikemäärä ei kasvanut. 
Markkinoilla ei ollut enää tilaa useammille lehdille, vaan 
pikemminkin markkinat alkoivat olla niukat myös 
olemassaoleville lehdille. 4) Lehdistön keskittyminen on 
viimeinen kausi, joka alkoi noin vuonna 1950 sota-ajan 
rajoitusten tultua puretuksi.

Hoyerin (1977) teorian mukaan rakennemuutos on seurausta 
tuotantokapasiteetin ja lehtimarkkinoiden loivan S-käyrää 
noudattavan laajenemiskehityksen yhteispelistä. Kun markkinat 
laajenevat, ja tuotantokapasiteetti on samaan aikaan alhainen, 
lisääntyy kilpailu lehtien kesken. Tuotantokapasiteetin 
kasvaessa ja markkinoiden laajenemisen hidastuessa, vihdoin 
pysähtyessä ja jopa laskiessa lehdistössä alkaa keskittyminen, 
joka periaatteessa johtaa jälleen markkinointialuekohtaisiin 
monopoleihin (ibid.). Hoyer (1977) sisällyttää yhteiskunnan

7 Thomsen (1972) selitti pitkälle lehtikuolemia lukijakunnan 
määrällisen kasvun ja yhteiskunnan poliittisen kehityksen 
kautta.
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taloudellisen, poliittisen ja sosiaalisen kehityksen 
lehtimarkkinoiden taustamuuttujiin. Hänen lähestymistapansa 
poikkeaa siis melkoisesti muista rakennemuutoksen tutkimiseen 
käytettävistä malleista.

2.2 Sanomalehtialan kilpailukyvyn tutkiminen

Sanomalehtien kilpailukykyä koskeva tutkimus on eroteltavissa 
sanomalehdistön rakennemuutostutkimuksesta sen tavoitteiden 
ansiosta. Tämän tyyppisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää 
esimerkiksi seuraavanlaisia tekijöitä: miten kannattavia 
tutkitut yritykset ovat olleet, millaisia strategisia 
ratkaisuja yritykset ovat tehneet, missä määrin ne ovat 
hyödyntäneet markkinapotentiaaliaan ja mitkä tekijät 
vaikuttavat ja miten yrityksen kannattavuuteen. 
Yrityskohtaisten tekijöiden lisäksi on mukaan pyritty ottamaan 
myös kokonaistaloudellisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä, 
jotka vaikuttavat sanomalehtialaan. Kaiken kaikkiaan 
kilpailukykyä koskevan tutkimuksen voidaan sanoa olevan 
tavoitteeltaan pidemmälle menevää tutkimusta kuin 
rakennemuutoksen analysointi, joka pyrki vain selvittämään 
lehdistökuolemien syitä ja seurauksia. Tähän tutkimukseen on 
tämän tutkimussuunnan edustajiksi valittu kolme Ruotsissa 
tehtyä tutkimusta sekä Helsingin Kauppakorkeakoulussa vuosina 
1987-88 suoritettu tutkimus, joka on alansa merkittävin 
Suomessa ja sopii siksi erittäin hyvin mukaan tähän työhön.

2.2.1 Sanomalehden sisällön merkityksen analysointi

Tavoitteet. Vuonna 1981 julkaisi ruotsalainen Sven Linderoth 
tutkimuksensa sanomalehtien sisällön muutoksista. Tutkimus 
koski muutamaa maakuntalehteä, jotka olivat joko 
monopoliasemassa tai kilpailutilanteessa. Tutkimuksen 
lähtökohtana oli kysymys siitä, vaikuttaako samalla alueella 
julkaistavien, mutta eri puoluekantoja tukevien lehtien
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välinen kilpailu niissä julkaistujen poliittisten ja 
taloudellisten kirjoitusten sisältöön (Linderoth 1981, 191). 
Analyysin kohteena olivat paikallisten lehtien sisältö 
kokonaisuudessaan. Tällaisia tutkimuksia ei Ruotsissa ole 
aiemmin juurikaan tehty eli tämä on lajinsa ainoimpia 
edustajia ja sopii siksi erinomaisesti tutkielmani osaksi.

Jokainen lehti joutuu ratkaisemaan julkaisemansa materiaalin 
useiden eri tavoitteiden vaikuttaessa valintaan. Linderoth 
(1981) jakaa nämä erilaiset tavoitteet kolmeen ryhmään: 
poliittisiin, taloudellisiin ja journalistisiin. Poliittiset 
tavoitteet voidaan määritellä tavoitteiksi edistää valittua 
poliittista ideologiaa (Linderoth 1981, 192). Taloudelliset 
tavoitteet tarkoittavat sitä, että lehden tulisi tuottaa 
voittoa omistajilleen ja sen tulisi kehittyä ja säilyä 
hengissä ilman tukea (ibid.). Journalistiset tavoitteet 
merkitsevät lehden toimittamista ilman "painostusryhmien" 
vaikutusta (ibid.). Linderoth (1981) väittää, että näiden 
tavoitteiden välillä on sekä ristiriitoja että yhteistyötä. 
Näin päästäänkin kolmeen hypoteesiin siitä, kuinka poliittisen 
ja taloudellisen sisällön tulisi poiketa monopoli- ja 
kilpailuasemassa olevissa lehdissä (ibid.):

1. Puoluepolitiikka vaikuttaa vähemmän paikallisten 
poliittisten uutisiin alueella, jossa ei ole kilpailua.

2. Monopoliasemassa oleva lehti on avoimempi paikalliselle 
taloudelliselle julkaisumateriaalille.

3. Monopoliaseamassa oleva lehti on herkempi kontrolloimaan ja 
kyseenalaistamaan sekä paikallista taloudellista että 
poliittista materiaalia.

Tutkimuksesta. Analyysin kohteena olivat viiden 
eteläruotsalaisen sanomalehden poliittiset ja taloudelliset
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sisällöt vuosina 1949-1976. Tutkitut kaupungit olivat 
Kristianstad ja Karlskorna, ja näissä kaupungeissa tutkittiin 
viittä eri sanomalehteä, Kristianstadsbladet, Kristianstads 
Läns Tidning, Kristianstads Län Demokraten, Blekinge Läns 
Tidning ja Sydöstra Sveriges Tidning (Linderoth 1981, 193) . 
Kristianstadissa ei ole 1950-luvun lopun jälkeen ilmestynyt 
kuin Kristianstadsbladet ja siten siellä on sen jälkeen 
vallinnut monopolitilanne. Karlskornassa ilmestyy yhä kaksi 
kilpailevaa lehteä, jotka olivat myös tämän tutkimuksen 
kohteena. Tutkimusta varten Linderoth analysoi 15-25 
prosenttia kunkin lehden toimitetusta materiaalista vuosien 
1949-1976 väliseltä ajalta. Lisäksi hän haastatteli lehtien 
journalisteja, kaupunginvaltuutettuja ja lehtien vastaavia 
toimittajia.

Tulokset. Tutkimuksen tuloksien nojalla vain ensimmäinen 
esitetyistä väitteistä sai tukea osakseen (Linderoth 1981, 
194) . Muut kaksi hypoteesia eivät pitäneet näiden tutkimusten 
valossa paikkaansa. Tämän yllättävän tuloksen jälkeen 
Linderoth ( 1981, 197) kuvaa lopuksi monopoliasemassa olevan 
sanomalehden kehitystä seuraavasti: "taloudelliset tavoitteet 
vaikuttavat paikalliseen poliittiseen materiaaliin enemmän 
kuin taloudellinen materiaali ja sitoutuneisuus poliittisiin 
puolueisiin on vähenemässä sekä vaalien läheisyydessä että 
muinakin aikoina." Paikallisessa talousmateriaalissa sidokset 
yritystekijoihin säilytetään, kun taas aiemmin lehden 
kolumnien ulkopuolella olleet tekijät ovat sidoksissa vain 
vähäisessä laajuudessa lehteen (ibid.). Tällaisia tekijöitä 
ovat esimerkiksi työntekijät ja ammattiyhdistysliikkeet. 
Taloudelliset tavoitteet vaikuttavat lehden sisältöön enemmän 
passiivisesti kuin aktiivisesti (ibid.).

Poliittisten tavoitteiden päämääränä on säilyttää siteet 
puolueeseen, jota sanomalehti on perinteisesti tukenut.
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Journalistiset tavoitteet eivät vaikuta sisältöön kovinkaan 
paljon. (ibid.)

2.2.2 Analyysi erilaisten avustusten vaikutuksesta 
sanomalehden toimintaan

Tavoitteet. Erilaisten avustusten määrän huomattava kasvu 
Ruotsissa innosti Raimo Issalia vuonna 1984 analysoimaan 
niiden vaikutusta sanomalehteen. Avustuksia on olemassa montaa 
eri lajia, esimerkiksi suoraa ja virallista sekä epäsuoraa. 
Issal (1984) tutki mitä vaikutuksia on mahdollisuudella saada 
erilaisia avustuksia sanomalehden tekoon. Tarkemmin sanottuna 
hän haki vastausta seuraaviin kysymyksiin (ibid.):

1. Miten mahdolliset avustukset vaikuttavat sanomalehden 
johdon toimintaan?
2. Miten mahdolliset avustukset vaikuttavat organisatorisen 
toimintakentän vaikutukseen?

Tutkimuksesta. Tutkimus suoritettiin keräämällä tietoa siitä, 
kuinka sanomalehden johto toimi erilaisissa tilanteissa. 
Tutkittavana yrityksenä oli yksi A-press-konsernin 
sanomalehdistä, Demokraten. Tutkimuksessa käytettiin myös 
apuna osallistuvaa havainnointia ja erilaisia haastatteluja, 
jotka suoritettiin vuosina 1978-1981 (Issal 1984). Lisäksi 
tutkimuksessa on käytetty apuna paljon kirjallista materiaalia

Tulokset. Issalin (1984) mukaan yrityksen ulkoisessa 
ympäristössä on olemassa kolme vaikutuksiltaan merkittävintä 
tekijää - kaupalliset markkinat, avustusmarkkinat ja 
olosuhteet. Yrityksellä on yhteydet kuhunkin näistä 
markkinoista. Sanomalehden sisällä on Issalin (1984, 201)
mukaan kaksi kilpailevaa organisatorista toimintakenttää - 
kaupallinen ja toimituksellinen, jotka taistelevat
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vaikutusvallasta. Nämä ulkoiset ja sisäiset tekijät 
muodostavat yhdessä Issalin (1984) teorian perustan.

Tutkimuksen mukaan sanomalehti, joka oli saanut 
tuotantoavustusta, oli muuttunut ohuemmaksi, suurempi 
kirj uimiseksi,, enemmän kuvia ja lehden omia ilmoituksia 
sisältäväksi. Lehden tuotantokustannukset eivät siis olleet 
kasvaneet lainkaan, vaikka se oli saanut avustusta juuri 
niiden kasvamisen takia.

Siirryttäessä virallisista avustuksista kohti "epävirallisia" 
avustuksia näytti erilaiset yhteydet avustajiin olleen varsin 
merkittäviä. Lehdet loivat eräänlaisen tunnistusstrategian, 
jotta niiden olisi helpompi saada lisää avustuksia myös 
"epävirallisia" teitä hyödyntäen (Issal 1984, 203). Tässä 
yhteydessä tuli myös budjetointi asiantuntemus arvokkaaksi, 
sillä avustajat jakoivat avustuksia lehtien budjetteihin 
perustuen.

Johdon toimia voidaan kuvata myös kolmella eri 
toimeenpanevalla roolilla: kauppias, avustaja ja lakimies 
(ibid.). Kauppias toimii parantaakseen suhteita kaupallisiin 
markkinoihin, avustaja puolestaan yrittää luoda hyvät suhteet 
avustusmarkkinoihin ja lakimiehen tehtävänä on luoda molempiin 
markkinoihin mahdollisimman hyvät suhteet niin, että lehden 
toiminta on tasapainossa. Tämä tehtävä ei ole helppo, sillä 
eri tehtävien välille syntyy helposti ristiriitoja, ja lisäksi 
kukin tekijä pyrkii osaltaan hallitsevaan asemaan (Issal 1984, 
204). Ulkoisen ympäristön tuottavin osa määrittelee sen, mikä 
kolmesta roolista tulee hallitsevaksi organisaatiossa.

Tutkimuksen empiirinen aineisto osoitti, että toimituksellinen 
voima kasvaa, kun avustuksen saamisen mahdollisuus lisääntyy 
(Issal 1984, 206). Kun odotus avustusten saamisesta vähenee, 
kaupallinen voima lisää omaa vaikutustaan organisaatiossa.
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Näiden muutosten havaitseminen vie aikaa, koska toimenpiteiden 
muutos tapahtuu ensiksi ajatuksen tasolla, joka sitten 
vaikuttaa toimintaan (ibid.)* Tutkittaessa näitä muutoksia 
havaitaan eri tekijöiden vaikutusten etenevän aaltomaisesti. 
Välillä kaupallinen voima on suurin ja välillä 
toimituksellinen voima on merkittävin vaikuttava tekijä. 
Näiden tekijöiden vaikutusajan pituus vaihtelee suuresti 
riippuen olosuhteista, missä lehti toimii. Issal (1984, 207) 
mainitsee joitakin tärkeitä tekijöitä, jolloin vaikutusten 
painopiste saattaa muuttua :

a) muutosmekanismi eli se mikä voi aiheuttaa muutoksia 
toimintakenttien vaikutuksessa
b) päälliköt eli henkilöt, jotka ottavat johtajan osan 
organisatoristen toimintakenttien kilpaillessa keskenään
c) ristiriitapisteet eli asiat, joiden ratkaisutavasta kaksi 
puolta voivat kilpailla
d) ristiriitakentät eli foorumit, jossa kaksi osapuolta voi 
kohdata taistellakseen

Kukin näistä neljästä tekijästä voi nopeuttaa painopisteen 
muutosta, sillä ilman niitä muutosprosessi tapahtuisi 
todennäköisesti hitaasti.

Lopuksi Issal (1984, 209) kokoaa tutkimuksensa tärkeimmät
havainnot yhteen:

1) viralliset avustukset johtavat tilanteisiin, joissa saattaa 
olla edullista huonontaa kaupallisten markkinoiden tulosta, 
jotta sanomalehti saisi enemmän avustuksia 
kokonaistaloudellisen tilanteensa parantamiseksi.

2) epävirallisten avustusten suhteen sanomalehden johto 
oletetaan aktiiviseksi esimerkiksi siten, että se käyttää
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erilaisia budj ettitaktiikoita tai yrittää vaikuttaa 
"takakautta" päättäjiin.

3) yrityksien, jotka saavat suurimman osan rahoistaan 
epävirallisina avustuksina voidaan olettaa toimivan samalla 
tavoin kuin perinteiset valtion virastot.

4) raja-analyysin lopputulos määrittää sen toimeenpanoroolin, 
joka hallitsee organisaatiota tietyssä pisteessä, tietyn 
aikaa.

5) avustusten saantiolosuhteet vaikuttavat melko merkittävästi 
sanomalehden ulkomuotoon ja sisältöön.

6) avustusten saannin mahdollisuudet vaikuttavat 
organisatoristen toimintakenttien vaikutukseen; lisääntyneet 
avustusmahdollisuudet vahvistavat toimituksellista voimaa ja 
vähentyneet mahdollisuudet taas lisäävät kaupallisen voiman 
vaikutusta organisaatiossa.

2.2.3 Sanomalehtialan kilpailuolosuhteiden analysointi

Tavoitteet. Vuonna 1984 valmistui Ruotsissa toinenkin 
tutkimus, joka käsitteli sanomalehtialaa. Helene Hafstrand 
analysoi lehtialan kilpailuolosuhteita ja hänen 
tutkimusongelmansa olivat seuraavat (Hafstrand 1984, 67-68):

1) Ovatko lehdet sisällöltään samantapaisia?
2) Vetävätkö lehdet puoleensa samoja lukijakuntia?
3) Onko lehtien levikkimallit samankaltaisia?
4) Ovatko lehdet yhtä ajankohtaisia?
5) Vaikuttavatko lehdet toistensa toimenpiteisiin?

Tutkimuksesta. Tutkimuksessa tutkittiin lehtien painoksien, 
lukijakuntien ja sisältöjen muutoksia. Tutkimuksen kohteena
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olivat ICA-kuriren, Land ja VI,jotka kaikki ovat hyvin saman 
tyyppisiä lehtiä. ICA-kuriren on perustettu vuonna 1942 ja se 
oli alkujaan ilmaisjakelulehti. Vuonna 1982 sen painos oli 
619 000 ja se oli muuttunut maksulliseksi lehdeksi. Land oli 
tutkituista lehdistä selvästi nuorin, se aloitti 
ilmestymisensä vuonna 1971 maataloustuottajien etujärjestön 
kustantamana. Sen levikki vuonna 1982 oli 411 000 kappaletta. 
VI alkoi ilmestyä jo vuonna 1913, tosin nimi oli tuolloin 
toinen, Konsumentbladet. Vuodesta 1936 nimi on ollut VI ja sen 
painos vuonna 1982 oli 256 000 kappaletta. Kaikkia lehdet
ilmestyivät vuonna 1982 yhden kerran viikossa. Suurin osa 
tutkimuksesta perustui jo olemassa olleisiin dokumentteihin ja 
tutkimuksiin, mutta sisältötutkimusta varten Hafstrand teki 
kvantitatiivisen analyysin joka perustui tutkittujen lehtien 
vuonna 1979 ilmestyneisiin numeroihin. Tässä 
sisältöanalyysissä kiinnitettiin huomiota seuraaviin 
seikkoihin (Hafstrand 1984, 19):

- eri lehden osien muotoon
- maantieteelliseen keskittymiseen
- aihevalintoihin
- mainoksiin
- volyymiin, teksti ja mainokset

Kilpailuolosuhteita tutkittaessa hyödynnettiin useita eri 
kilpailuteorioita, joista uusin oli Porterin (1980) 
kilpailuteoria (Hafstrand 1984, 21). Hafstrand (1984)
määritteli ne olosuhteet, jolloin kaksi lehteä kilpailevat 
kesken seuraavasti:

1) Lehdillä tulisi olla samantapainen sisältö.
2) Lehtien tulisi houkutella samoja lukijoita.
3) Lehdillä pitäisi olla samantapainen levikkikehitys.
4) Lehtien tulisi olla yhtä ajankohtaisia.
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5) Lehtien tulisi reagoida muissa lehdissä tapahtuneisiin 
muutoksiin joko automaattisesti tai tietoisesti muuttuen.

Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen kohteena olivat siis 
varsin monet lehden sisältöön liittyvät tekijät ja 
kilpailuolosuhteet. Kvantitatiivinen analyysi osoitti lehtien 
sisällössä olleen sekä eroja että yhtäläisyyksiä (Hafstrand 
1984, 67). Yhteistä kaikissa kolmessa tutkitussa lehdessä oli 
suuri määrä yksittäistä kuluttajaa koskevia artikkeleita. VI: n 
lukijoista 30 % luki myös ICA-kurirenia ja 16 % luki myös 
Landia (ibid.). Landin lukijoista puolestaan 39 % luki myös 
ICA-kurirenia (ibid.). Lukijat olivat koulutukseltaan myös 
hyvin samankaltaisia (ibid.) Ainoa suurempi ero lehtien 
lukijoissa oli se, että suurin osa ICA-kurirenin lukijoista 
oli naisia.

Levikkiä tutkittaessa oli havaittavissa selvää jakautumista 
siten, että Landilla oli suurin levikki Pohjois-, ja Etelä- 
Ruotsissa, Viillä Keski-, ja Pohjois-Ruotsissa, kun ICA- 
kurirenin levikki oli jakautunut tasaisesti ympäri maata 
(Hafstrand 1984). ICA-kurirenilla ja Viillä oli tutkituista 
lehdistä suurin kotitalouksien peitto neljässä kunnassa ja 
Landilla peitto oli suurin kuudessa kunnassa Ruotsin 
kuudestatoista (ibid.). Kukin lehti ilmestyi vain kerran 
viikossa ja se takasi sen, että kukin lehti oli suunnilleen 
yhtä ajankohtainen. Tutkimukset osoittivat myös, että toisen 
lehden toimenpiteet eivät vaikuta välttämättä toiseen lehteen. 
Esimerkiksi toisen lehden levikin pienentyminen ei välttämättä 
vaikuttanut toisen lehden levikkiin lainkaan (ibid.).

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että sisällön yhtäpitävyys on 
vain yksi kriteeri arvioitaessa kilpailuolosuhteita. Kun useat 
muutkin tekijät, esimerkiksi lukijat, levikit ja 
ajankohtaisuus ovat useammalla lehdellä samat on mahdotonta 
sanoa, mikä näistä kilpailutekijöistä on hallitsevassa
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asemassa. Tärkeimpiä ovat lukijat, levikki ja 
kilpailuolosuhteet. Lopuksi voidaan todeta, että 1979 ICA- 
kuriren ja Land sekä ICA-kuriren ja VI kilpailivat rajusti 
keskenään. (Hafstrand 1984, 70)

2.2.4 Kansainvälisen suorituskyvyn ja liiketoimintastrategian 
analysointi

Tutkimus on suoritettu Helsingin Kauppakorkeakoulussa 
lukuvuonna 1987-88 ja sen ohjaajana toimi professori Eero 
Artto ja se kuului osana Artton johtamaan Kansainvälinen 
suorituskyky ja liiketoimintastrategiat -projektiin. Tämän 
osaprojektin tavoitteena oli tutkia strategioiden vaikutusta 
suorituskykyyn sanomalehtialalla, ja sen ovat tehneet tutkijat 
Arto Kousa ja Riitta Alamiekkaoja.

Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida ja 
vertailla erilaista strategiaa noudattavien 
sanomalehtikustantamojen suorituskyvyn kehitystä ajanjaksolla 
1977-1986 (Kousa & Alamiekkaoja 1988, 15). Yritysten 
noudattamien strategioiden oletettiin vaikuttavan niiden 
suorituskykyyn ja yrityksiä tutkittiin konsernitasolla, koska 
näin voitiin tarkastella diversifioitumisen vaikutusta 
yrityksen suorituskykyyn (ibid.).

Yritysten suorituskykyä analysoitiin tutkimuksessa Artton 
kehittämällä kassavirtatekniikalla ja kokonaiskilpailukyky- 
indikaattorilla (Kousa & Alamiekkaoja 1988, v) . 
Sanomalehtikustantamoj en kilpailuympäristöä analysoitiin 
Porterin (1980, 1985) kehittämien kilpailustrategioiden
avulla.3 Myös sanomalehdistön rakennemuutoksen yhteydessä 
esiintulleista teorioista tutkimuksessa käytettiin Furhoffin

Luvussa 3.1 on esitelty Porterin (1980, 1985) 
kilpailustrategian pääpiirteet.
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(1967), Thomsenin (1972), Gustafssonin (1974) ja Jonssonin 
(1977) teorioita hyväksi. Tutkimuksessa sovelletut menetelmät 
olivat siis varsin monipuolisia, mikä omalta osaltaan nostaa 
tutkimuksen arvoa. Tutkimuksen lähdeaineistona käytettiin 
kahden ruotsalaisen, suomalaisen, norjalaisen, tanskalaisen ja 
saksalaisen, kolmen englantilaisen ja yhden australialaisen 
kustantamoyrityksen vuosikertomuksia vuosilta 1977-1986.

Kousan & Alamiekkaojan (1988) mukaan sanomalehtialalla 
vallitsee voimakkaasti oligopolistiset markkinat, joilla 
johtava yritys määrää markkinoiden toimintaehdot: lehden 
muodon ja sisällön, jakelukanavat ja ilmestymisajankohdan. 
Markkinoille saapumisen ajankohta ratkaisee 
markkinajohtajuuden syntymisen, sillä varhain markkinoille 
saapunut lehti pystyy luomaan nopeasti sille uskollisen 
lukijakunnan, jota myöhemmin syntyneiden sanomalehtien on 
vaikea vallata (ibid.). Sanomalehdet ovat syntyneet 
yhteiskunnallisten liikkeiden äänenkannattajiksi, siksi niiden 
toiminnassa edelleen painottuvat myös ei-taloudelliset 
päämäärät.

Tulonsa sanomalehti saa lukijoilta ja mainostajilta ja 
karkeasti voidaan sanoa, että kaksi kolmannesta aamulehtien 
tuotoista on ilmoitustuottoja, yksi kolmannes on 
levikkituottoja. Iltapäivälehdissä tilanne on päinvastainen. 
Sanomalehtikustantamojen kustannuksista muodostavat 
merkittävän osan tuotannolliset koneet, työvoima, 
sanomalehtipaperi ja jakelu. Alan työvoimaintensiivisyys on 
viime aikoina vähentynyt uuden teknologian läpimurron myötä. 
Uudet sähköiset viestimet eivät tuhoa sanomalehteä, vaan sitä 
luetaan enemmän ja ilmoitusvälineenä sanomalehti on jopa 
parantanut asemaansa (Kousa & Alamiekkaoja 1988). 
Sanomalehtiorganisaatiossa piilee monia mahdollisuuksia; 
liiketoimintaa voidaan harjoittaa jakeluverkostoilla,
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arkistoilla ja tilaajatiedoilla, ja tulevaisuudessa nämä 
mahdollisuudet käytetään todennäköisesti hyödyksi (ibid.)*

Tutkimuksesta. Lähtökohtana tutkittavia yrityksiä ja maita 
valittaessa oli löytää Suomen sanomalehtimarkkinoiden kanssa 
vertailukelpoiset maat ja yritykset (Kousa & Alamiekkaoja 
1988, 16-17). Pohjoismaat todettiin melko yhtenäiseksi
markkina-alueeksi, koska kulttuurilliset ja sosiaaliset olot 
ovat varsin samankaltaiset. Levikkitiheydet ovat pohjoismaissa 
kansainvälisesti korkeat ja sanomalehdistön osuus 
mainosmarkkinoista Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa on korkea 
(ibid.). Tanskassa levikkitiheys on muita pohjoismaita 
alhaisempi ja sanomalehtien osuus mainosmarkoista on pienempi 
(ibid.). Kohdeyrityksiksi valittiin Suomesta Sanoma-yhtymä ja 
Uusi Suomi Oy, Ruotsista Dagens Nyheter-konserni ja Hb svenska 
Dagbladets Ab & Co, Norjasta Aftenposten ja A/S Dagbladet sekä 
Tanskasta Politiken-konserni ja Det Berlingske Hus, jotka 
kaikki kustantavat päätuotteenaan valtakunnallisia laatulehtiä 
(ibid.).

Saksan Liittotasavallan sanomalehtimarkkinat todettiin 
voimakkaasti alueellisesti jakautuneiksi. Maassa on paljon 
ilmaisjakelulehtisiä ja tiedotusvälineiden omistusta säätelee 
monopolilainsäädäntö. Kohdeyrityksiksi valittiin 
valtakunnallisia laatulehtiä kustantavat Axel Springer 
-konserni ja Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH. (Kousa & 
Alamiekkaoja 1988, 16-17)

Iso-Britanniassa ovat sanomalehtimarkkinat jakautuneet 
selvästi populistisen ja laatulehdistön kesken. 
Populaarilehtien levikit ovat moninkertaiset laatulehtiin 
verrattuna. Kustantamoiden toimintaa vaikeuttavat korkea 
palkkataso, ylisuuret työntekijämäärät, jatkuvat työmarkkina- 
häiriöt ja vanhanaikainen teknologia. Kohdeyrityksiksi
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otettiin The Daily Telegraph plc, The Guardian and Manchester 
Evening News plc ja News International plc. (ibid.)

Lisäksi tutkimuksiin otettiin mukaan sähköisiin viestimiin 
diversif ioitunut australialainen mediayritys, News Corporation 
ltd, esimerkkinä kansainvälisestä sanomalehtikustantamosta 
(ibid.).

Pohjoismaiset kohdeyritykset jaettiin johtavia yleislehtiä ja 
keskittyneitä kakkoslehtiä kustantaviin yrityksiin. 
Ensimmäisessä ryhmässä verrattiin Sanoma-yhtymän suorituskykyä 
Dagens Nyheter -konserniin, Aftenposteniin ja Politiken- 
konserniin. Uusi Suomi Oy:tä tutkittiin yhdessä Hb Svenska 
Dagblads Ab & Co:n, A/S Dagbladetin ja Det Berlingske Husin 
kanssa. Muut maat käsiteltiin maittain yksitellen omina 
ryhminään muista tutkittavista ryhmistä erillisinä.

Tulokset ja johtopäätökset. Sanomalehdistö on kohdemaissa 
saavuttanut saturaatiovaiheen. Alan kansainvälistymistä 
ehkäisevät kieli- ja kulttuurimuurit sekä useiden maiden 
lainsäädäntö. News Corporationin kansainvälistymisen on 
mahdollistanut toimiminen yhtenäisellä kielialueella. 
Tutkimuksessa havaittiin lainsäädännöllisiä esteitä ainakin 
Norjassa, Saksan Liittotasavallassa, Yhdysvalloissa ja 
Australiassa. (Kousa & Alamiekkaoja 1988, 173)

Porterin (1980, 1985) kilpailustrategia-analyysillä todettiin 
hankkijoiden ja alalla olevien kilpailijoiden vaikutus 
merkittäväksi. Uusien kilpailijoiden tuloa alalle ehkäisevät 
tehokkaasti korkeat alalletulon esteet. Korvaavien tuotteiden 
uhkaa vähentää se, ettei yksittäinen korvaava tuote kykene 
täyttämään kaikkia sanomalehden tehtäviä. Liiketoimintatasolla 
tärkeimmät strategiat olivat differointi ja keskittynyt 
differointi. (Kousa & Alamiekkaoja 1988)
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Pohjoismaisten johtavia yleislehtiä kustantavien yritysten 
strategiana on ollut saavuttaa mahdollisimman laaja 
lukijakunta. Laajalla lukijakunnalla on pyritty 
ilmoitustuottoj en lisäämiseen. Keskittyneitä kakkoslehtiä 
kustantavien yritysten strategiana on ollut tavoittaa 
homogeeninen lukijakunta ja tarjota ilmoittajille mahdollisuus 
segmentoituun mainontaan. (Kousa & Alamiekkaoja 1988, 174)

Johtavia yleislehtiä kustantavat yritykset olivat keskimäärin 
olleet varsin kannattavia. Suhteellisella nettovoitolla 
mitattuna ryhmän kannattavin yritys koko tutkimusperiodilla 
oli Sanoma-yhtymä (12,4 %). Toiseksi kannattavin yritys oli 
ollut Dagens Nyheter -konserni (5,2 %) ja selvästi
kannattamattomin Politiken konserni (-0,4 %) . Aftenpostenista 
oli saatavissa vain vuoden 1986 arvo 7,5 %. Eri maissa
toimivien yritysten vertailukelpoisuutta heikentää kuitenkin 
niiden erilainen toimintaympäristö. (Kousa & Alamiekkaoja 
1988, 174)

Keskittyneitä kakkoslehtiä kustantavien yritysten 
keskimääräinen kannattavuus oli tutkimusperiodilla huono. 
Ryhmän sisäinen kannattavuus järjestys suhteellisella 
nettovoitolla mitattuna oli seuraava: A/S Dagbladet (1,2 %), 
Hb Svenska Dagbladets Ab & Co (0,3 %), Det Berlingske Hus 
(-2,3 %) ja Uusi Suomi Oy (-8,1 %) . (Kousa & Alamiekkaoja 
1988, 175)

Pohjoismaisessa kilpailukyky-analyysissä todettiin johtavia 
yleislehtiä kustantavien yritysten olleen koko tutkimusajan 
keskittyneitä kakkoslehtiä kustantavia yrityksiä 
kilpailukykyisempiä, koska niiden keskimääräiset suhteelliset 
kokonaiskustannukset näytetasolla olivat pienemmät kuin 
keskittyneitä kakkoslehtiä kustantavien yritysten. Lisäksi 
johtavia yleislehtiä kustantavat yritykset olivat Politiken- 
konsernia lukuunottamatta kyenneet kattamaan
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kokonaiskustannuksensa, kun keskittyneitä kakkoslehtiä 
kustantavista yrityksistä oli liiketoiminnallaan ainoastaan 
A/S Dagbladet kyennyt kattamaan kokonaiskustannuksensa. 
Molempien ryhmien suhteelliset kokonaiskustannukset olivat 
laskeneet tutkimusperiodin aikana uuden teknologian 
mahdollistamien kustannussäästöjen ansiosta, (ibid.)

Saksalaiset ja Englantilaiset kohdeyritykset olivat 
tutkimusajankohtana suunnilleen yhtä kannattavia kuin 
pohjoismaiset johtavia yleislehtiä kustantavat yritykset. Vain 
The Daily Telegraph plc (-0,1 %) poikkesi tästä linjasta ja 
senkin kilpailukykyä olivat heikentäneet yrityksen korkeat 
osinkomaksut. Australialainen News Corporation oli 
suhteellisella nettovoitolla mitattuna tutkimusperiodilla 
melko huono (1,3 %) . Kannattavuuden alhaiseen tasoon vaikutti 
yrityksen aggressiivinen kasvustrategia, joka perustui 
kannattamattomien yritysten hankkimiseen ja saneeraukseen. 
Tästä johtuen News Corporationin perusteella ei voida 
muodostaa käsitystä kansainvälistymisen potentiaalisesta 
kannattavuudesta sanomalehtialalla. (Kousa & Alamiekkaoja 
1988, 176) .

Kohdeyritysten diversifioitumista tutkimalla havaittiin 
sanomalehdenkustannukseen liittyvän ilmeisiä 
laajennusmahdollisuuksia. Tätä osoitti tutkittujen yritysten 
muiden toimintojen yhdenmukaisuus. Liitännäistoimialoille 
diversifioitumista pidettiin tutkimusaineiston perusteella 
erillistoimialoille diversifioitumista kannattavampana. 
Diversifioitumisesta huolimatta useimmilla kohdeyrityksillä 
sanomalehtiala oli yrityksen kannattavin osa. Tässä 
kannattavuudessa on havaittavissa kuitenkin erittäin suuria 
eroja. Tutkimustulos tukee levikkikierreteorian väitettä 
suotuisasta kierteestä. (Kousa & Alamiekkaoja 1988, 176-177)
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Tutkittavien yritysten kannattavuutta voidaan osin selittää 
kotitalouksien peiton avulla. Näyteyritysten kehityksen 
perusteella oli havaittavissa jyrkkä kahtiajako 
mainosmarkkinaosuuksissa. Riittämättömän peiton 
kohderyhmässään (alueellisesti tai tietyssä lukijasegmentissä) 
omaava lehti ei kykene houkuttelemaan ilmoittajia. Lehden 
peiton noustessa tietyn kriittisen rajan yli olivat sen 
ilmoitukset nousseet enemmän kuin niiden oli odotettu 
nousevan. Kohdeyritykset, jotka olivat ilmoittajien mielestä 
saavuttaneet riittävän peiton, olivat tutkimusperiodilla 
varsin kannattavia. (Kousa & Alamiekkaoja 1988, 177)

Niiden sanomalehtiyritysten, joiden kannattavuus perustuu 
ilmoitustuottoihin, talous on erittäin suhdanneherkkää. 
Valtakunnallisille lehdille taloudellisten suhdanteiden 
vaikutus merkkitavara- ja työpaikkailmoitteluun on erittäin 
merkittävää. Paikallislehdissä tapahtuva päivittäistavara- 
mainonta ei ole yhtä suhdanneherkkää. Menestyminen 
ilmoitusmarkkinoilla on yksi sanomalehtialan tärkeimmistä 
menestystekij öistä. (ibid.)

Ilmoitusmarkkinoilla menestymisen ohella sanomalehtialan 
tärkeimmäksi menestystekijäksi todettiin alhaisen 
kustannustason saavuttaminen uutta teknologiaa hyödyntämällä. 
Ratkaisevaa oli onnistuminen uuden teknologian käyttöönotossa. 
Osassa yrityksiä työntekijöiden vastustus oli aiheuttanut 
yrityksille suuria menetyksiä, (ibid.)

2.3 Yhteenveto

Luku 2 esitteli yhdeksän erilaista lähestymistapaa analysoida 
sanomalehtialan kilpailua. Esitellyt tutkimukset on valittu 
mukaan siten, että ne ovat malliltaan mahdollisimman lähellä 
tässä tutkimuksessa sovellettavaa mallia, ja että ne 
soveltuvat myös Suomen oloihin, mikä rajoittikin tarjolla
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olevan materiaalin määrää huomattavasti. Usean eri 
sanomalehtialan kilpailustrategian esittely on välttämätöntä 
tutkielman analyyttisen viitekehyksen valinnan 
perustelemiseksi. Keskustelun tarkoituksena oli esitellä ne 
syyt, joiden takia tämän tutkielman analyyttiseksi 
viitekehykseksi valittiin luvussa 3 esiteltävä malli. 
Tarkoituksena on osoittaa valitun viitekehyksen vahvuudet 
verrattuna tässä luvussa esitettyihin malleihin. Vedän 
seuraavaksi yhteen esittämäni yhdeksän kilpailuteorian 
puutteet ja heikkoudet, koska niiden esiintuominen on 
viitekehyksen! valinnan kannalta keskeistä. Valitun 
viitekehyksen tavoitteena on luonnollisesti vähentää ja 
poistaa näitä puutteita ja heikkouksia eli sen olisi tarkoitus 
soveltua paremmin sanomalehtialalle kuin edeltäjiensä.

Aikaisemmat sanomalehtialan kilpailustrategioita koskevat 
tutkimukset jaettiin kahteen ryhmään: sanomalehdistön 
rakennemuutoksen tutkimukseen ja sanomalehtialan kilpailukyvyn 
tutkimiseen. Tämä jako suoritettiin tutkimusten 
lähestymistapojen perusteella ja se on eräs tapa jakaa 
sanomalehtialan teorioita. Painopiste oli 
rakennemuutostutkimuksessa, koska materiaalia oli runsaasti 
tarjolla ja varsinkin Pohjoismaissa tällä tutkimussuunnalla 
näyttäisi olevan vankka kannatus ja perinne. Muuta 
sanomalehtialan kilpailustrategioita koskevaa 
tutkimusmateriaalia oli jokseenkin niukasti, mutta olemassa 
oleva materiaali oli sitäkin merkittävämpää tämän tutkimuksen 
kannalta. Taulukko 2-3 on yhteenveto esitellyistä teorioista.



56
Taulukko 2-3. Yhteenveto sanomalehtialan kilpailustrategioita 
koskevista tutkimuksista

Teoria Tärkein tekijä menestymisessä

Levikkikierreteoria Ilmoitukset ja levikki
(Furhoff 1967) yhdessä

Laatukilpailuteoria
(Thomsen 1972)

Käytössä olevien panosten määrä

Kotitalouksien peitto- 
teoria (Gustafsson 1974)

Yli 50 prosentin peitto 
jakelualueen kotitalouksissa

Ilmoitusmarkkinoinnin Ilmoitukset eri kategorioissa
teoria (Jonsson 1977)

Lehdistökehityksen vaiheit- 
taisuudesta ( Hoyer 1977)

Monien taustamuuttujien yhteis
vaikutus

Sisällön merkityksen 
teoria (Linderoth 1981)

Taloudellisten tavoitteiden
saavuttaminen

Avustustenteoria Kaupalliset markkinat,
(Issal 1984) avustusmarkkinat ja olosuhteet

Kilpailuolosuhdeteoria
(Hafstrand 1984)

Lukijat, levikki ja kilpailu
olosuhteet

Kilpailukyvyn- 
teoria (Kousa &
Alamiekkaoj a 1988)

Ilmoitusmarkkinat ja uuden
teknologian hyödyntäminen
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Sanomalehdistön rakennemuutosta tutkivien mallien suurin puute 
on se, että ne pyrkivät selittämään vain sen miksi on olemassa 
ykköslehtiä ja kakkoslehtiä. Ne eivät tarkastele ilmiötä 
yleensä kovinkaan monelta suunnalta, vaan niiden ehdottamat 
mallit ovat usein todella pelkistettyjä ja melko yksipuolisia. 
Seurauksena tästä onkin se, että nämä mallit eivät kykene 
selittämään kaikkia sanomalehtialan kilpailussa tapahtuneita 
ilmiöitä. Käyttökelpoisin näistä teorioista on Jonssonin 
(1977) kilpailuteoria, koska siinä on yhdistettynä myös osia 
Furhoffin (1967) ja Gustafssonin (1974) malleista, ja näin 
ollen sen lähestymistapa on näistä teorioista laaja-alaisin. 
Hoyerin (1977) esittämä vaiheittainenteoria vaikuttaa 
enemmänkin historian tarkastelulta kuin varsinaiselta 
kilpailustrategialta. Thomsenin (1977) kilpailuteoria on 
puolestaan mielenkiintoinen, mutta sekin on puutteellinen, 
koska siinä ei painoteta riittävästi ilmoitusten merkitystä 
sanomalehdelle. Tutkimus julkaistiin ennen Jonssonin (1977) 
esittelemää väitöskirjaa.

Sanomalehtialan kilpailukykytutkimuksessa oli lähestymistapa 
varsin laaja. Niissä hyödynnettiin sanomalehdistön 
rakennemuutoksen tutkimuksen yhteydessä esitettyjä malleja ja 
lisäksi kahteen niistä oli otettu mukaan Porterin (1980, 1985) 
kilpailustrategia. Lisäksi Kousan & Alamiekkaojan malliin oli 
sisällytetty joitakin laskentatoimessa käytettäviä 
analyysimenetelmiä. Linderothin (1981) analyysin suurin 
heikkous oli sen rajoittuneisuus ainoastaan monopoliaseman 
tutkimiseen. Tutkimuksessa ei kilpailuaspekti saanut kovinkaan 
suurta huomiota osakseen. Issalin (1984) malli tutki 
avustusten vaikutusta sanomalehtien toimintaan, ja tässä 
olikin sen suurin puute; kannattavimmat ja menestyneimmät 
sanomalehdet eivät saa avustuksia. Tämän takia ei tämä malli 
sovellu kuin harvojen lehtien tutkimiseen. Hafstrandin (1984) 
mallin suurin puute puolestaan oli se, että se tutki lehtiä, 
jotka ilmestyivät vain kerran viikossa. Lehdet olivat
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muutenkin varsin vaatimattomia; lähinnä ilmaisjakelulehtien 
tyyppisiä. Suurin osa sanomalehdistä ilmestyy kuitenkin 
useammin. Monipuolisuudessaan tutkimusta voidaan kuitenkin 
varsin hyvänä, joskin tutkimuksen kohteena olevat lehdet olisi 
kannattanut mielestäni valita toisin. Kousan & Alamiekkaojan 
(1988) mallissa sanomalehtialan kilpailutilannetta lähestytään 
käyttäen hyväksi aikaisempaa tietämystä ja tuloksena onkin 
varsin kattava tutkimus sanomalehtialan kilpailusta, jossa on 
esitetty alalla menestymisen kannalta tärkeät tekijät ja 
lisäksi on vertailtu eri yrityksiä keskenään. Tästä laaja- 
alaisuudestaan johtuen tätä tutkimusta voidaan pitää 
merkittävänä ja ansiokkaana.

Kaikki esitellyt yhdeksän teoriaa antavat arvokasta tietoa 
siitä, miten sanomalehtialan kilpailua on aiemmin tutkittu. 
Nämä mallit ovat kaikki kuitenkin puutteellisia, koska 
yksikään niistä ei ota huomioon liikkeenjohdon näkökulmaa. 
Tämä onkin näiden mallien suurin puute, sillä yrityksen 
johtamisen analysointi on yksi kilpailustrategian tutkimisen 
vaiheista. Sen sivuuttaminen analysoitaessa jonkin alan 
kilpailua ei ole mahdollista ilman, että lopputulokset 
kärsivät. Tämä tosiasia on ollut perustana valitessani 
tutkimukseni viitekehystä, jonka tavoitteena soveltua 
sanomalehtialan liittoumien kuvaamiseen paremmin kuin 
aikaisemmin esitettyjen mallien. Luku 3 esittelee strategisen 
johtamisen sopimusmallin, jossa tämä tekijä on otettu huomioon 
yhtenä strategian osana.



3 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS

Tässä tutkielmassa sovelletaan Reven (1990) viitekehystä, joka 
yhdistää asemointiteorian ja sopimusteorian yhdeksi yleiseksi 
viitekehykseksi. Alkuperäisen viitekehyksen tavoitteena on 
antaa yrityksille ja johtajille normatiivisia ohjeita sekä 
ohjata strategisen johtamisen tutkimusta. Viitekehys keskittyy 
yrityksen strategisen aseman analysointiin ja sen avulla 
yritys voi määritellä parhaan mahdollisen asemansa tiettyjen 
ulkoisten olosuhteiden vallitessa ja säilyttää sen. Viitekehys 
määrittelee myös ne tekijät ja voimavarat, joita yritys 
tarvitsee asemansa määrittelemiseen, säilyttämiseen ja 
edelleen kehittämiseen. Esittelen ensimmäisenä tässä luvussa 
kilpailukykyyn perustuvan asemointiteorian, jota seuraa 
yrityksen sopimusteorian esittely. Sen jälkeen käsittelen 
strategista ydintä, strategisia liittoumia ja kannustimia, 
joita tarvitaan lopuksi luvussa 3.5 esitetyn integroidun 
strategiamallin muodostamiseen.

Taustaa. Reven (1990) lähtökohtana viitekehyksen luomiselle on 
havainto, että strategista johtamista varten ei ole olemassa 
edes alkeellista yrityksen teoriaa. Lähinnä tällaista teoriaa 
on edustanut Porterin (1980) asemointiteoria. Tämä ei 
kuitenkaan Reven (1990, 133) mukaan yksinään riitä, vaan se 
kelpaa vain osaksi strategian teoriaa. Syynä on se, että 
teoria kertoo paljon siitä, kuinka yritys voi sopeutua eri 
kilpailuvoimiin, mutta se ei juurikaan käsittele yritystä tai 
sen johtamista.

Reven (1990) mukaan strategisen johtamisen teoria muodostuu 
kahdesta suuresta kokonaisuudesta :

1) kilpailukykyisen asemoinnin teoriasta
2) yrityksen teoriasta
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Porterin (1980, 1985) asemointiteoria on vahva ehdokas 
kilpailukykyyn perustuvaksi asemointiteoriäksi (Reve 1990 , 
133). Yrityksen teorian lähtökohtana Reve ( 1990) käyttää 
aiempia taloustieteellisiä teorioita kehitellen niitä edelleen 
viitekehykseen sopivaksi. Tämä strategia-teorian 
kaksijakoisuus on seurausta strategian perusajatuksesta 
sovittaa yhteen yrityksen ainutlaatuisia voimavaroja ja sen 
yhteyksiä jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön parhaan 
mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi.

'3.1 Kilpailukykyyn perustuva asemointiteoria

Kilpailukykyyn perustuvaksi asemointiteoriäksi Reve (1990) 
valitsi Porterin (1980, 1985) asemointiteorian, joka 
määrittelee toimialan kilpailuun vaikuttavat tekijät (ks. 
kuvio 3-1). Tarkastelun kohteena on siis yksittäinen toimiala, 
joka tarkoittaa yrityksistä muodostunutta ryhmää, joka tuottaa 
toisiaan korvaavia tuotteita.

Uusien tulokkaiden 
uhka

Ostajien
vaikutusvalta

Korvaavien tuotteiden 
tai palvelasten uhka

OstajatToimittajat

Korvaavat
tuotteet

Alan mahdolliset 
tulokkaat

Kilpailu nykyisten 
yritysten kesken

Alan
kilpailijat

KUVIO 3-1. Toimialan kilpailuun vaikuttavat tekijät 
Lähde : Porter (1980, 24)
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Yrityksen kilpailustrategian päämääränä on löytää sellainen 
asema, jossa yritys parhaiten kykenee puolustautumaan 
kilpailuvoimia vastaan tai kykenee parhaalla mahdollisella 
tavalla hyödyntämään niitä. Kuviossa 3-1 esitetyt tekijät siis 
määrittelevät toimialan kilpailuun vaikuttavat tekijät. Kunkin 
tekijän voimakkuus ja merkitys vaihtelee aloittain eli eri 
toimialoilla vallitsevat erilaiset kilpailuolosuhteet, mikä on 
varsin ymmärrettävää. Toimialan kilpailutekijöiden analysointi 
onkin Porterin (1980, 1985) kilpailustrategian lähtökohtana.

Porter (1980, 1985) määrittelee kolme perusstrategiaa: 
kustannusjohtajuus, differointi ja keskittyminen.
Kustannusiohtaiuus tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen 
kustannukset ovat alhaisemmat kuin sen kilpailijoiden 
tuotteiden ollessa kuitenkin lähes yhdenvertaisia 
kilpailijoiden tuotteiden kanssa. Tämä kustannusetu voi johtua 
esimerkiksi suurtuotannon eduista, oppimisesta tai 
teknologiasta. Differointia harrastava yritys pyrkii olemaan 
alallaan ainutlaatuinen joissakin asiakkaiden yleisesti 
arvostamissa suhteissa, kuitenkin niin, että se on 
taloudellisesti kannattavaa. Differointi voi perustua tuotteen 
ominaisuuksiin, palveluun, jakelujärjestelmään ja moniin 
muihin tekijöihin. Keskittvmisstrateaiaa käyttäessään yritys 
valitsee toimialan sisältä kapean kilpailukentän, joka voi 
olla yksi segmentti tai segmenttiryhmä, ja laatii strategiansa 
niin, että se palvelee kohdesegmenttejä paremmin kuin 
kilpailijat ja sulkee muut segmentit ulkopuolelle. 
Keskittymistä on olemassa kahdenlaista, kustannuspainotteista 
ja differointipainotteista. Kustannuspainotteisessa 
keskittymisessä yritys pyrkii saavuttamaan kustannusedun 
kohdesegmentissään ja di ffero intipainotteisessa 
keskittymisessä tavoitteena on noudattaa differointia 
kohdesegmentissä. Molemmat keskittymisstrategiat perustuvat 
keskittyjän kohdesegmenttien ja alan muiden segmenttien 
välisiin eroihin.
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3.2 Yrityksen teoria

Yrityksen teorian perustana Reve (1990, 135) käyttää 
liiketoimien kustannusteoriaa ja välitysteoriaa lisättynä 
joillakin sosiologian ja oikeustieteen ajatuksilla 
sopimuksista. Lopputuloksena on teoreettinen viitekehys, josta 
hän käyttää nimitystä yrityksen sopimusteoria. Tämä viitekehys 
lähtee liikkeelle välitysteorian ajatuksesta, jossa yritys 
nähdään sopimusten yhdyssiteenä (ibid., 136):

a) Yritys = f(sopimukset)

Strategiaa käsittelevässä kirjallisuudessa yritystä pidetään 
kimppuna kykyjä tai ainutlaatuisia voimavaroja, jotka on 
tehokkaasti yhdistetty vastaamaan muuttuvan ympäristön 
tarpeisiin. Kun määritelmään a) lisätään strategiaa 
käsittelevän kirjallisuuden havainnot taidoista yhdessä 
välitysteorian kannustavan rakenteen käsitteen kanssa, saadaan 
(ibid.):

b) Sopimukset = f(taidot, kannustimet)

Taitoja tarvitaan taloudellisten mahdollisuuksien 
toteuttamisessa, ja kannustimet varmistavat taitojen 
säilyttämisen. Määritelmät a) ja b) eivät kuitenkaan riitä 
muodostamaan yrityksen teoriaa, vaan lisäksi tarvitaan käsitys 
yrityksen tehokkaista rajoista (ibid.). Siksi mukaan tarvitaan 
yritystenväliset yhteydet ja sopimukset, kuten yhteis
yritykset, lisenssit, franchising-sopimukset ja muut 
yhteenliittymät.

Reven (1990, 137) mukaan yrityksen sisäiset suhteet voidaan 
määritellä sisäisten sopimusten ja yritystenväliset suhteet 
ulkoisten sopimusten avulla. Yhdistettäessä nämä määritelmään 
a) saadaan (ibid.):
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c) Yritys = f(sisäiset sopimukset, ulkoiset sopimukset)

Sisäisten- ja ulkoisten sopimusten erottelu ei ole tarpeen 
vain eroteltaessa eri tyyppisiä suhteita, vaan myös 
osoitettaessa sitä, että taidot ja kannustimet ovat erilaisten 
sisäisten ja ulkoisten sopimusten yhteydessä. Reve (1990, 138) 
määrittelee sisäiset sopimukset seuraavasti:

d) Sisäiset sopimukset = f(ydintaidot, organisatoriset
kannustimet)

Tavoitellessaan strategisia päämääriään yrityksen ydintaidot 
tarvitsevat täydennykseksi täydentäviä taitoja. Yrityksen 
ydintaidot ovat usein organisaation yksipuolisessa hallinnassa 
ja täydentävät taidot toisten organisaatioiden hallinnassa 
(ibid.). Ulkoiset sopimukset voidaan esittää seuraavasti (Reve 
1990):

e) Ulkoiset sopimukset = f(täydentävät taidot, organi
saatioiden väliset kannustimet)

Täydennettäessä nyt määritelmää c) laajennuksilla d) ja e) 
saadaan seuraava määritelmä (ibid.):

f) Yritys = f(ydintaidot, organisatoriset kannustimet,
täydentävät taidot, organisaatioiden väliset 
kannustimet)

Reve (1990, 138) antaa lopuksi määritelmästä f) uuden
määritelmän, joka hänen mukaansa palvelee paremmin yrityksen 
johtamista:

g) Yritys = f(strateginen ydin, strategiset liittoumat)
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Näin muodostettu yrityksen sopimusteorian viitekehys keskittyy 
kannustinjärjestelmään, joka pitää yrityksen koossa, ja jossa 
yrityksen harjoittama liiketoiminta määrittää strategisen 
ytimen.

3.3 Strateginen ydin

Yrityksen strateginen ydin tarkoittaa niitä yrityksen 
erityisvoimavaroj a, jotka ovat välttämättömiä yrityksen 
strategisten päämäärien saavuttamiseksi. Näitä voimavaroja 
tulisi hallita sisäisesti, varmistaen, että niiden hallintaan 
on käytettävissä kaikki saatavilla olevat organisatoriset 
kannustimet (Reve 1990, 139) .

Strateginen ydin on käsitteenä lähellä yrityksen liikeideaa, 
joka erottaa yrityksen muista kilpailevista yrityksistä 
(ibid.). Yrityksille on usein tärkeää määritellä strateginen 
ydin. Ydintaidot voidaan jakaa neljään ryhmään voimavarojen 
mukaan (Reve 1990, 140) :

1) Sijainti
- voimavarojen liikkumattomuus, esimerkkinä kaivostoiminta

2) Fyysiset voimavarat
- teknologiset edut

3) Inhimilliset voimavarat
- tietotaidon edut

4) Kohdistetut voimavarat
- erityisinvestoinnit

Strategista ydintä on kehitettävä muuttuvan ympäristön kanssa 
yhdessä ja sen määrittely on suoritettava aika ajoin 
uudestaan, jotta yritys voisi toimia menestyksellisesti myös 
tulevaisuudessa.
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Reve (1990, 141) esittää kolme teoreettista ja yrityksen 
johtamiseen liittyvää avaintekijää, jotka ovat yhteydessä 
strategiseen ytimeen. Ensimmäinen on strategisen ytimen 
muodostaminen, jolla hän tarkoittaa yrityksen syntyprosessia, 
joka voi tapahtua yrittäjyyden tai jonkinlaisen innovaation 
kautta, jossa voimavaroja yhdistetään uudella tavalla (ibid.). 
Ymmärtääksemme strategista ydintä meidän täytyy ymmärtää 
innovaatio- ja yrittäjyysteorioita. Toinen avaintekijä on, 
kuinka yritys voi suojella strategista vdintään säilyttääkseen
kilpailuetunsa. Yrityksen kannalta on välttämätöntä, että se 
voi suojella strategista ydintään muilta yrityksiltä, koska 
sen avulla yritys erottautuu kilpailijoistaan. Kolmas tekijä 
on, kuinka vritvs voi jatkuvasti kehittää ja uudistaa
strategista vdintään. kun ympäristön vaatimukset muuttuvat.
Useat empiiriset tutkimukset osoittavat, että yritykset 
harvoin sopeutuvat ympäristön muutoksiin strategia- 
kirjallisuuden esittämällä tavalla (Reve 1990, 142) . Yleisesti 
ottaen tiukan kilpailun toimialoilla yritysten on ryhdyttävä 
ripeästi korjaamaan strategista ydintään markkinoiden antaessa 
siihen aihetta. Jos yritys ei kykene strategiseen 
uudelleenmääritykseen, niin lopputuloksena on joko johdon 
vaihtuminen tai yrityksen valtaus (ibid.). Tämä edellyttäisi 
kuitenkin, että yrityksen hallintoneuvosto ja pääomamarkkinat 
hoitaisivat tehtävänsä tehokkaasti, mitä harvoin tapahtuu.

Yrityksen rajoista. Yrityksen harjoittama liiketoiminta 
määrittää tehokkaasti yrityksen rajat. Jokaisen yrityksen 
rajat ovat hieman erilaiset, siksi jokaisella toimialalla on 
tilaa usealle yritykselle. Nämä rajat on tarkistettava 
määräajoin kriittisten avaintekijöiden vaihdellessa yrityksen 
toimialalla. Mitä enemmän nämä tekijät ovat vaihdelleet sitä 
vähemmän tarvitaan erityistaitoja, ja lopputuloksena on 
todennäköisesti yritysten välisten sopimusten määrän kasvu. 
Yrityksen strategisen ytimen kannalta on erittäin tärkeää, 
että yritys kykenee määrittelemään omat rajansa tehokkaasti.
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3.4 Strategiset liittoumat

Yrityksen rajojen tulisi aina olla sopusoinnussa yrityksen 
ainutlaatuisista voimavaroista koostuvan strategisen ytimen 
kanssa. Ilman strategista ydintä ei yritys voi menestyä. 
Strategisen ytimen täsmentämisen jälkeen yrityksen tulee 
määritellä ne edut (ks. kuvio 3-2) , joita yritys voi saavuttaa 
tämän ytimen ansiosta (Reve 1990, 146). Joissakin tapauksissa 
prosessi saattaa johtaa yrityksen rajojen laajentamiseen 
vertikaalisen integraation tai horisontaalisten yritysostojen 
•kautta, mutta usein samat edut voidaan saavuttaa strategisten 
liittoumien avulla (ibid.).

sisäisten pAAoma- 
MARKKINCHDEN EDUT

LAAJUUDEN
EDUT

ALASPÄINKULKEVAN 
INTEGRAATION EDUT

ylOspAjnkulkevan
INTEGRAATION EDUT

SUURTUOTANNON 
I EDUT I

MONOPOUN 
I EDUT I

Kuva 3-2. Strategiseen ytimeen perustuvat edut 
Lähde: Reve (1990, 147) (suomennos tutkijan)

Reven (1990, 146) mukaan yritys voi saavuttaa strategisen
ytimen perusteella neljänlaisia etuja. Kunkin edun
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saavuttamiseksi on olemassa oma strateginen polkunsa:
alaspäinkulkeva vertikaalinen integraatio, ylöspäinkulkeva 
vertikaalinen integraatio, horisontaalinen integraatio ja 
diversifioitmninen.

Kaksi ensimmäistä vaihtoehtoa liittyvät vertikaaliseen 
integraatioon, ja ne voivat perustua esimerkiksi teknologia- 
tai j akeluratkaisuihin. Integraatiosta saatavat edut voidaan 
usein saavuttaa myös yritysten välisillä vertikaalisilla 
sopimuksilla tehokkaammin kuin omilla vertikaalisilla 
yrityksillä. Täydellinen vertikaalinen integraatio sitoo 
pääomaa ja luo huomattavia hallinnollisia ongelmia yrityksen 
suuntautuessa kohti uusia aloja, joilta sillä on vain vähän 
kokemusta. On olemassa vain harvoja tapauksia, jolloin 
täydellinen vertikaalinen integraatio on kannattavaa. 
Yrityksen voimavarojen ollessa ainutlaatuisia saattaa 
täydellinen vertikaalinen integraatio olla perusteltua, muissa 
tapauksissa sopimuksiin perustuva integraatio on tehokkaampi 
ratkaisu.

Vertikaalista integraatiota on siis olemassa kahta eri lajia.
Alaspäinkulkeva____ integraatio tarkoittaa asiakkaisiin
kohdistuvia siteitä ja niitä voidaan käyttää hyväksi silloin, 
kun asiakkaat ovat yrityksen menestyksen kannalta tärkeä 
tekijä, ja näinhän tilanne usein on. Ylöspäinkulkeva 
integraatio puolestaan tarkoittaa siteiden luomista 
hankkijoihin päin. Tätä integraatiota kannattaa käyttää 
silloin, kun raaka-aineet ovat niukkoja tai ne vaativat 
erikoisjärjestelyjä yrityksen toimintaprosessissa.

Suurtuotannon etuihin perustuva strateginen laajeneminen on 
erittäin yleistä. Suurtuotannon edut voidaan saavuttaa 
investoimalla yrityksen tuotantokapasiteettiin, mutta nopeampi 
tapa on horisontaalinen integraatio, joka voidaan toteuttaa 
yritysostojen ja yhteenliittymien avulla. Joissakin
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tapauksissa horisontaalista integraatiota voidaan rajoittaa, 
koska se saattaa vähentää kilpailua, jos alalla on vain vähän 
yrityksiä. Ääritapauksena on tilanne, jossa yritys saavuttaa 
monopoliaseman markkinoilla.

Uusi teknologia on vähentänyt suurtuotannon etuja monella 
alalla, ja yritykset yrittävät keksiä uusia keinoja etujen 
saavuttamiseksi. Yhteisyritykset ovat eräs tapa koittaa 
saavuttaa näitä etuja varsinkin silloin, kun yrityksen 
pääomaresurssit ovat pienet. Horisontaalisia strategisia 
liittoumia voidaan käyttää tehokkaasti silloin, kun myös 
vertikaalisia yhteyksiä voidaan liittää mukaan. Esimerkkinä 
tällaisesta hyväksikäytöstä on vähittäismyyjän ja hankkijan 
välinen yhteistyö, jossa kumpikin hyötyy tehostetusta 
toiminnasta.

Neljäs strateginen laajentumismahdollisuus on laajuuteen 
perustuvat edut. jotka saavutetaan diversifioitumalla 
lähialueille. Laajuuteen perustuvat edut syntyvät, kun yritys 
jakaa tai käyttää hyväkseen joitakin yleisiä taitoja, jotka 
löytyvät yrityksen strategisesta ytimestä. Onnistuessaan 
laajuuden edut tuottavat synergisiä etuja yritykselle ja niitä 
tulisi hallita sisäisten tai keskinäisten suhteiden avulla 
(Reve 1990, 149).

Diversifiointi, joka perustuu yrityksen omiin resursseihin, 
aiheuttaa samoja ongelmia kuin vertikaalinen integraatio, se 
sitoo esimerkiksi pääomaa ja vaatii hallintoresursseja. 
Vaihtoehtona ovat jälleen liittoumat, mutta ongelmana näissä 
liittoumissa on . strategisten voimavarojen jako. Yritysten 
tulee voida luottaa toisiinsa, jotta ne voivat toimia 
tehokkaasti.

Strateginen ydin sisältää yrityksen ydintaidot, joita 
hallitaan sisäisten suhteiden avulla. Strategiset liittoumat
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ovat sopimuksia täydentävistä taidoista, joita tulisi hallita 
keskinäisesti (Reve 1990, 150) . Taidot ovat täydentäviä 
silloin, kun yritys voi saavuttaa jonkun aiemmin mainituista 
neljästä edusta yhdistämällä erilaisia taitoja strategiseen 
ytimeensä. Näiden etujen arviointi vaatii talouden ja 
organisaation analysointia, jotta saavutettaisiin hyvä 
yhteensopivuus ja kannattavuus yrityksen toiminnassa (Reve 
1990, 151). Yritys saattaa joskus solmia liittoutumia, joiden 
tarkoitus on vahvistaa muita liittoumia, esimerkiksi 
horisontaalisten liittoumien solmiminen vertikaalisten 
liittoumien vahvistamiseksi.

Muodostaessaan erilaisia liittoumia yrityksistä tulee Reven 
(1990) mukaan verkko-organisaatioita, joista hän esittää 
seuraavat vaihtoehdot. Ensiksi organisaatio, jossa on valta- 
asemassa yksi yritysryhmä ja toiseksi organisaatio, joka 
perustuu yhdistettyihin taitoihin.

Kannustinjärjestelmän merkitys. Suurin ero yrityksen sisäisten 
ja ulkoisten sopimusten välillä on vaihdon hallintaan 
käytettävien kannustinten lukumäärässä. Yrityksen sisäiset 
sopimukset perustuvat pääasiassa hierarkkiseen valvontaan, ja 
ulkoiset sopimukset perustuvat yhteisvalvontaan muiden 
yritysten kanssa, tosin molemmissa tapauksissa esiintyy hieman 
kumpaakin tyyppiä. Tuloksiin perustuvia kannustimia voidaan 
käyttää silloin, kun toimintaa on helppo valvoa ja mitata. 
Voimavarojen ollessa erityislaatuisia ja toiminnan ollessa 
vaikeasti valvottavaa ja mitattavaa on käytettävä muunlaisia 
organisatorisia kannustimia (Reve 1990, 152). Verrattaessa 
yritysten sisäisten- ja ulkoisten sopimusten hallintoa 
näyttäisi organisaation hallinto olevan kovaa ja 
auktoriteettiin perustuvaa ja organisaatioiden välinen 
hallinto hillittyä ja neuvotteluihin perustuvaa (ibid.). 
Neuvottelu- ja suhdetoimintaan liittyvät taidot ovat yhä
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yleisempiä strategisessa johtamisessa, ja ne korostavat 
strategisten kannustinjärjestelmien tärkeyttä.

3.5 Integroitu strategiamalli

Reven (1990, 154) kehittämässä yksikertaisessa strategia-
mallissa on siis kaksi tärkeää elementtiä: ydinstrategia ja 
strategiset liittoumat. Ydinstrategiaa hallitaan organisaation 
kannustimiin perustuvien sisäisten sopimusten avulla, ja 
strategisia liittoumia organisaatioiden välisiin kannustimiin 
perustuvilla ulkoisilla sopimuksilla. Ydintaidot ovat 
ainutlaatuisia ja niiden hallinta tapahtuu yrityksen sisällä, 
ja täydentävien taitojen hallinta on hoidettu liittoumien 
avulla. Kaikki perusvoimavarat saadaan markkinoilta (ibid.).

Reven (1990) mallin mukaan strateginen johtaminen on 
strategisen ytimen ja strategisten liittoumien ryhmittelyä 
kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi. Malli on ohjeellinen 
väittäessään, että tehokkuusetuj a voidaan saavuttaa 
määrittelemällä yritykselle tehokkaat rajat. Mallin mukaan 
yrityksellä on olemassa optimaalinen määrä sisäisiä- ja 
ulkoisia sopimuksia, jotka määrittelevät yrityksen 
ihanteellisen strategisen aseman annetuissa ulkoisissa 
olosuhteissa. Strategia koostuu kriittisistä taidoista ja 
yhteyksistä, joita sopivat kannustimet pitävät yhdessä. 
Taitoja ja yhteyksiä tulee luoda, säilyttää ja kehittää 
yhdessä tehokkaiden rajojen kanssa. Yrityksen on määriteltävä 
tehokkaat rajansa, jotta se voi säästää liiketoiminnan 
kustannuksia.

Strategisen ytimen määrittelyn yhteydessä Reve (1990, 155)
esitteli neljä erilaista etua, joita yritys voi saavuttaa : 
alaspäinkulkevan- ja ylöspäinkulkevan integraation edut, 
suurtuotannon- ja laajuuden edut. Kun voimavarat eivät ole 
luonteeltaan ainutlaatuisia, voidaan nämä edut saavuttaa
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tehokkaiten strategisten liittoumien avulla. Näitä liittoumia 
on myös neljää eri tyyppiä, jotka on esitelty kuviossa 3-3.

STRATEGINEN
VERKKO

UUDET KILPAILUALUEET

DIVERSIFIOITUMISEEN
PERUSTUVAT
LIITTOUMATI_ _ _ I

I- - - 1
HORISONTAALISET

LIITTOUMAT

KILPAILIJAT

Kuva 3-3. Strategisen johtamisen koottu malli 
Lähde : Reve (1990, 155) (suomennos tutkijan)

Diversifioitumiseen perustuvat liittoumat on rajoitettu tässä 
koskemaan suurtuotannon etujen hyväksikäyttöä, ja lisäksi 
siihen kuuluu vain diversifiointi lähialueille (Reve 1990, 
156) . Horisontaaliset liittoumat on rajoitettu koskemaan vain 
laajuuden etujen hyväksikäyttöä, eivätkä mukaan kuulu 
kartellit tai monopolit, koska ne ovat lailla kiellettyjä 
useissa maissa (ibid.).

Reven (1990) esittämän strategisen sopimusmal1in (ks. luku 
3.2) mukaan yrityksen hallinnossa saavuttamia etuja voidaan 
käyttää edullisen strategisen aseman luomiseen. Tämä teoria 
täyttää Reven (1990) mukaan Porterin (1980, 1985) 
kilpailukykyyn perustuvan asemointimaiIin (ks. luku 3.1)
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puutteet. Näiden kahden mallin yhdistäminen yhdeksi malliksi 
(ks. kuvio 3-4) on teoreettisesti mahdollista (ibid.)*

KILPAILI
KENTT/

DIVERSIFIOITUMISEEN
PERUSTUVAT
LIITTOUMAT

ALASPÄIN
KULKEVAT
LIITTOUMAT

YLÖSPÄIN
KULKEVAT

LIITTOUMAT
STRATEGINEN

YDIN

HORISONTAALISET
LIITTOUMAT

HYÖKKÄÄJÄT

Kuva 3-4. Strategisen johtamisen integroitu malli 
Lähde: Reve (1990, 157) (suomennos tutkijan)

Reven (1990, 156) mukaan mallit voidaan yhdistää, koska 
asemointi ja sopimusten teko ovat kaksi strategian päätekijää. 
Näistä asemointi on ulkoinen tekijä ja sopimukset muodostavat 
sisäisen ja yhdistävän tekijän. Näiden tekijöiden välillä on 
tietyt yhteydet.

Kuviossa 3-4 ylöspäinkulkevat- ja alaspäinkulkevat liittoumat 
määrittelevät yrityksen aseman suhteessa sen hankkijoihin ja



73
asiakkaisiin. Vertikaalisia liittoumia hyväksi käyttäen yritys 
saattaa onnistua pystyttämään alalletulon esteitä, jolloin 
yritys voi hyödyntää markkinoiden epätäydellisyyttä. Samaan 
aikaan yritys voi hyödyntää integraation etuja, joita se voi 
saada vertikaalisista liittoumista (esimerkiksi paremman 
jakelun ja markkinoinnin muodossa) . Horisontaaliset liittoumat 
ovat merkittäviä, kun kysymyksessä ovat potentiaaliset 
hyökkääjät. Muodostamalla horisontaalisia liittoumia yritys 
voi estää mahdollisten tulevien hyökkääjien toimet tai 
pystyttää alalletulon esteitä uusien hyökkääjien alalletulon 
estämiseksi. Diversifioitumiseen perustuvat liittoumat ovat 
merkityksellisiä yrityksen suunnatessa toimintaansa uusille 
alueille. Kun diversifioinnilla tarkoitetaan teknologisia 
sopimuksia toisten yritysten kanssa, se voi olla myös keino 
kohdata menestyksellisesti korvaavia tuotteita olemassa 
olevilla markkinoilla. Diversifiointi on tällöin keino siirtää 
teknologiaa, mikä valmistaa yritystä kohtaamaan korvaavien 
tuotteiden synnyttämää kilpailua. Toinen vaihtoehto on se, 
että liittoumat mahdollistavat yrityksen siirtymisen kypsältä 
toimialalta uudelle toimialalle teknologiamuutosten yhteydessä 
(Reve 1990, 157) .

Täysin kehittyneen integroidun strategiamallin tulisi kattaa 
kaikki mahdolliset strategiat, joita yritys voi käyttää. 
Lisäksi mallin tulisi osoittaa kaikki strategiset 
laajennusmahdollisuudet ja sen tulisi näyttää kuinka eri 
vaihtoehdot vaikuttavat toisiinsa. Edelleen mallin tulisi 
antaa ulkoisten muutosten ohjata yritystä sen sopeutuessa 
muuttuvien markkinoiden tarpeisiin. Tämä viimeinen tekijä 
osoittaa strategian asemointimallin ja strategian 
sopimusmallin yhdistämisen tärkeyden. Lähtökohtaolettamuksen 
mukaan organisaation ja yrityksen välillä tarvitaan 
sopeuttamista strategisten ja taloudellisten päämäärien 
saavuttamiseksi.
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4 EMPIIRINEN ANALYYSI

4.1 Tutkimusmenetelmän sekä kohdeyritysten j a tutkittavien 
liittoumien valinta

Empiirinen tutkimus perustuu sekundaariaineistoon, kuten 
vuosikertomuksiin, lehtiartikkeleihin, kirjallisuuteen ja 
erilaisiin raportteihin. Tutkielmani viitekehys on 
käsitteiltään vielä tässä vaiheessa niin täsmentymätön, että 
kvalitatiivinen tutkimus on ainoa mielekäs vaihtoehto.1 
Erityisesti tutkittaessa syitä analyyttisessä viitekehyksessä 
esitettävien liittoumien syntyyn on tapaus- eli case-tutkimus 
erittäin sopiva tutkimustyyppi juuri syvällisyytensä ja 
vapaamuotoisuutensa takia. Tässä tutkimuksessa tapaustutkimus 
on siis suoritettu monipuolisen sekundaariaineiston pohjalta.

Verratessaan kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta 
keskenään Uusitalo (1991) toteaa, että kvalitatiivisen 
tutkimuksen aineiston tulee edustaa tutkimuskohteen olennaisia 
piirteitä. Aineiston kerääminen, käsittely ja analyysi 
kietoutuvat tiiviisti yhteen ja aineiston rajat ovat avoimet. 
Tyypillinen tutkimusaineisto koostuu kenttähavainnoinnista, 
vapaamuotoisista haastatteluista, erilaisista dokumenteista ja 
kulttuurin tuotteista. Aineiston analysointi tavat ovat 
vahvasti aineistosidonnaista ja vähemmän sääntöihin 
sidottavissa. Aineiston kyllääntyminen tapahtuu, kun uudet 
tapaukset eivät enää tuo uusia piirteitä. Aineisto on 
kattavaa, kun tulkinta ei perustu satunnaisiin poimintoihin. 
Kvalitatiivinen tutkimus kehittelee teoriaa eteenpäin. Tässä

Reve (1990) kirjoittaa itse mallistaan seuraavaa: "The value 
of the framework presented ultimately rests on its ability 
to provide strategic guidance for firms and managers, and on 
its ability to provide some research guidance to the field 
of strategic management. The present chapter takes a small 
step on the theory development avenue."

1
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tutkimuksessa käytetään hyväksi useita toisiaan tukevia ja 
täydentäviä sekundaarilähteitä, jotta saadut tulokset olisivat 
mahdollisimman luotettavia.

Case-tutkimus on eräs kvalitatiivisen tutkimuksen vaikeimmista 
menetelmistä. Se mahdollistaa laajan näkökulman moniin 
tutkimuksen kannalta tärkeisiin asioihin. Lisäksi eräs sen 
vahvuuksista on mahdollisuus käyttää useampaa lähdettä 
hyväksi. Monista lähteistä saatu toisiaan tukeva tieto 
parantaa tutkimuksen luotettavuutta. (Yin 1989, 84-85)

Kuvio 4-1 esittelee tämän työn empiirisen tutkimuksen 
rakenteen. Tutkimuksen perustana on analyyttinen viitekehys ja 
analyysi koostuu kahdesta osasta: tiedon keruusta sekä 
analyysistä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään.

------------------------------ 1
Aikaisempi tutkimus <----------------------

Tutkimuksen viitekehys <
------------V-------------
Toimialan valinta 

I
------------V-------------
Yritysten valinta

-------------------------- V-----
Tiedon keruu: Tiedon analysointi:
Yrityskontaktit < > Osaraportit

Sekundaariaineiston hankinta Lopullinen raportointi

Kuvio 4-1. Empiirisen tutkimuksen rakenne

Yritysten valinta. Tutkittaviksi yrityksiksi on valittu 
Helsingin Sanomat, Aamulehti ja Turun Sanomat, koska ne ovat 
maamme kolme suurinta sanomalehteä liikevaihdoltaan. Lisäksi



76
kukin lehti on julkaisualueensa ykköslehti. Vuonna 1991 
Helsingin Sanomien levikki oli suurin (482.944), Aamulehden 
kolmanneksi suurin (144.567) ja Turun Sanomien neljänneksi 
suurin (134.705) virallisten tarkistettujen tietojen mukaan 
(Sanomalehtien Liitto 1992b). Kutakin sanomalehteä tutkitaan 
konsernin osana eli analysoinnin kohteena ovat tarkemmin 
määriteltynä Sanoma Yhtymä, Aamulehti-Yhtymä Oy ja TS-Yhtymä.

Tutkittavien yritysten analysointi. Yrityksiä analysoitiin 
tutustumalla kustakin yrityksestä saatavilla oleviin 
kirjallisiin tietolähteisiin. Tällä tavoin koottiin 
perustiedot yritysten strategisista liittoumista. Tämän 
materiaalin perusteella laadittiin osaraportteja, joiden 
pohjalta luku 4 sai lopullisen muotonsa. Tutkielman lopussa 
olevassa luvussa 5 tuloksia vertaillaan tutkimuksen 
viitekehykseen sekä luvun 2 aikaisempiin sanomalehtialan 
tutkimuksiin. Luku 5 kokoaa tutkimuksen tärkeimmät havainnot 
ja johtopäätökset yhteen.

Tutkittavat liittoumat on valittu siten, että mukaan on 
jokaisesta yrityksestä otettu teoreettisesti 
mielenkiintoisimmat tapaukset. Kustakin strategisesta 
liittoumasta selvitetään syntyajankohta, yhteistyökumppanit, 
liittoumatyyppi, ja mitä se käytännössä merkitsee. Liittoumien 
luokittelussa horisontaalisiin ja vertikaalisiin sekä 
diversifioitumista määriteltäessä on käytetty apuna teoksen 
"Suomen graafinen teollisuus ja uusi Eurooppa" jaottelua, jota 
on muunneltu tähän tutkimukseen sopivaan muotoon. Malliin on 
lisätty diversifioituminen ja horisontaalinen integraatio 
tarkoittaa tässä tutkimuksessa sanomalehden laajentumista joko 
paikallis- ja/tai aikakauslehti toimintaan (ks. kuvio 4-2). 
Jaottelun selkeyttäminen helpottaa lisäksi tutkimuksen kulun 
seuraamista, mikä on ehdoton edellytys validille 
tutkimukselle. Myös tutkielman reliabiliteetti paranee 
luokittelu- ja tulkintasääntöjen selkiytyessä.
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Kuvio 4-2. Vertikaalinen ja horisontaalinen integraatio sekä 
diversifioituminen
Lähde: Suomen graafinen teollisuus (1991, 24, mukaillen)

Kuvion 4-2 horisontaalisilla liittoumilla tarkoitetaan 
sanomalehden siirtymistä paikallis- ja/tai aikakauslehti 
toimintaan. Vertikaaliset liittoumat taas käsittävät 
sanomalehden toimimista joko jakelu- tai kuvanvalmistusalalla; 
on myös mahdollista, että lehti toimii molemmilla aloilla 
samanaikaisesti. Sanomalehden suunnatessa kohti paikallisradio 
ja/tai TV-kanava toimintaa on kyseessä diversifioituminen. 
Seuraavaksi analysoin tutkittavien yritysten tärkeimmät 
strategiset liittoumat Reven (1990) strategisen johtamisen 
mallista sovelletun kuvion 4-2 avulla. Tämän sanomalehtialalle 
mukailtu malli konkretisoi ja täydentää viitekehyksenä 
sellaiseksi, että liittoumien tarkastelu tulee mahdolliseksi.

JAKELU
SANOMALEHTI

KUVANVALMISTUS

TV-KANAVA
PAIKALLISRADIO

SANOMALEHTI



78
4.2 Aamulehti ja sen strategiset liittoumat

Esittelen ensimmäiseksi luvussa 4.2.1 lyhyesti Aamulehden 
historian. Tämän jälkeen seuraa liittoumien tarkastelu, joka 
kootaan yhteen luvun 4.5 alussa.

4.2.1 Aamulehti-Yhtymän historia

Aamulehti perustettiin konservatiivisen ja kieliasiassa 
varovaisen Tampereen Sanomien kilpailijaksi. Fennomaanit 
olivat alusta asti mukana lehden toiminnassa, ja lehti olikin 
kieli- ja koulukysymyksessä radikaali. Aamulehteä julkaisemaan 
perustettiin yhtiö, Tampereen Kirjapaino Oy, joka sitä yhä 
julkaisee. Ensimmäinen näytenumero ilmestyi 3.12.1881 
Tampereella (Suomen Lehdistön Historia 5, 13) . Säännöllisen
ilmestymisensä lehti aloitti vuonna 1882, aluksi kaksi kertaa 
viikossa. Ensimmäiseksi päätoimittajaksi valittiin 
perustajajäseniin kuulunut F.W. Jalander.

Vuoden 1890 alusta lähtien Aamulehti alkoi ilmestyä kuusi 
kertaa viikossa ja se oli Suomen suurilevikkisimpiä 
sanomalehtiä (ks. taulukko 4-1) melkein 5. 000 numerollaan
(Suomen lehdistön Historia 5, 14). Vain pääkaupunkiseudun
sanomalehdillä oli suurempi levikki. Vuodesta 1930 lähtien 
Aamulehti alkoi ilmestyä seitsemän kertaa viikossa (Suomen 
Lehdistön Historia 5 1988, 14).

Taulukko 4-1. Aamulehden levikin kehitys 1882 - 1985 
1882 1921 1948 1968 1979 1985

1 400 20 000 70 733 101 942 130 646 140 133

Lähde : Suomen Lehdistön Historia 5 (1988, 14)

Aamulehti saavutti päälehden aseman Tampereella ja Pohjois- 
Hämeessä jo 1880-luvulla, eikä sillä sen jälkeen ole ollut
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vakavaa kilpailijaa (ibid.)* Lehden ylivoimaisuus alueen 
lehtimarkkinoilla on vain korostunut sotien jälkeen ja on 
johtanut levikkiin, jonka ylittävät vain Helsingin Sanomat ja 
Ilta-Sanomat.

Aamulehden johtokunnassa ei vielä 1890-luvulla ollut suuria 
konflikteja, vaan vanha- ja nuorsuomalaiset pystyivät 
toimimaan tyydyttävässä yhteisymmärryksessä. Tampereen 
Kirjapaino Oy; n omistus oli koko 1800-luvun lopun ajan 
laajapohjaista, yksittäisiä suuromistajia ei ollut. 
Autonomiakauden lopun Aamulehti oli suomalaisen puolueen 
linjalla, vaikka kesän 1918 hallitusmuotokysymyksessä se ei 
aivan heti asettunut puoluetovereittensa enemmistön 
monarkistiselle kannalle. Lehti muutti linjaansa, ja joulukuun 
puoluekokouksessa se luontevasti ryhtyi kokoomuspuolueen 
äänenkannattajaksi, mitä se on yhä 1992. (Suomen Lehdistön 
Historia 5 1988, 13)

Aamulehti-Yhtymän pääomistajat ja heidän prosenttiosuutensa 
yhtiön äänistä vuonna 1989 olivat seuraavat (Korhonen 1989, 
26) :

C V Åkerlundin säätiö 8,3
Panostaja Oy 8,3
Pohjola 6,7
Ilmarinen 4,4
Yhtyneet Paperitehtaat 4,2
Yhdyspankki 3,8
Tekstiiliteollisuuden Työnantajaliitto 3,2 
KOP:n eläkesäätiö 2,9
Alfred Kordelinin Säätiö 2,7
Tampereen Aluesäästöpankki 2,7
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki 1,8
Heikki Häkkinen 1,7
Muut 49,3
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Aamulehden omistuspohja oli ja on edelleen varsin laaja. 
Selkeää pääomistajaa ei voida nimetä, toisin kuin Sanoma 
Yhtymässä ja TS-Yhtymässä.

Hyvän kannattavuutensa ansiosta Aamulehti on voinut hankkia 
korkeatasoista kirjapainokalustoa ja olla ajan tasalla myös 
ulkoasullisten ja journalististen uudistusten suhteen. 1970- 
luvulta lähtien Aamulehti on lisäksi ollut lehdistön 
teknologisen kehityksen johtavia yrityksiä Suomessa, ja 1970- 
luvun lopulla alkaneessa prosessissa, joka on siirtänyt yhä 
useampia paikallislehtiä maakuntien ykköslehtien omistukseen 
se on ollut yksi aktiivisimmista ostajista. (Suomen Lehdistön 
Historia 5 1988, 13-14)

Taulukko 4-2. Aamulehti--Yhtymän liikevaihto ja tilikauden
voitto vuosina 1987-1991 (mmk).

1987 1988 1989 1990 1991

Liikevaihto 660 856 1481 1616 1507
Voitto 2 46 -25 -5 -116

Lähde: Aamulehti-Yhtymä 1991

Liikevaihtoa tarkasteltaessa taulukosta 4-2 voidaan selkeästi 
havaita vuoden 1988 suurten lehtikauppojen vaikutus ; silloin 
Aamulehti-Yhtymä osti Vaasa Oy:n ja Uusi Suomi Oy:n. Näiden 
kauppojen jälkeen ei Aamulehti-Yhtymä ole kyennyt tekemään 
voitollista tulosta yhtenäkään tilikautena. Tämä tilanne on 
johtanut useisiin saneerauksiin yhtymän eri osissa 
tappiokierteen katkaisemiseksi. Vuoden 1991 lopulla yhtymän 
henkilöstö oli keskimäärin 4.540 mukaan lukien lehdenjakajat 
(Aamulehti-Yhtymä 1991).
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4.2.2 Aamulehti-Yhtymän strategiset liittoumat 1987-1992

Vuodesta 1987 lähtien Aamulehdellä on ollut seuraavia 
liittoumia, joista ensin käsittelen horisontaalisia, sitten 
diversifioitumiseen perustuvia sekä lopuksi vertikaalisia ja 
muita liittoumia.

Horisontaaliset liittoumat: Kustannustoiminta. Aamulehden 
strategisena ytimenä on sanomalehti nimeltä Aamulehti. Lisäksi 
konserniin kuuluivat paikallislehdet: Koillis-Häme. Koillis- 
Lappi, Kurun Sanomat. Nokian Uutiset. Raahen Seutu ia Suur-
Keuruu. (Tampereen Kirjapaino Oy 1987)

Horisontaaliset liittoumat: Painopalvelut jakautuivat kolmeen 
yksikköön eli Tampereen arpatehtaaseen, Tamprintiin ja Jämsän 
Lehti Oy:n Lehtipainoon. Tampereen Arpatehdas on voimakkaasti 
erikoistunut aikakaus-, erikois-, ja sarjakuvalehtien 
kustantajien palvelemiseen Euroopan laajuisesti. Myynnistä 
viennin osuus oli 50 % vuonna 1987. Vienti suuntautui lähinnä 
Englantiin, Ruotsiin, Saksan Liittotasavaltaan, Norjaan ja 
Tanskaan. Tamprintin toiminta organisointiin vuonna 1987 
uudelleen painopalvelu- ja kustannusyksiköiksi, joille 
nimettiin omat vetäjänsä. Tamprintin voimat keskitettiin oman 
kapasiteetin markkinointiin. Kustantaj apalvelut olivat 
voimakkaasti mukana myös konsernin muiden painopalvelujen 
markkinoinnissa. Jämsän Lehti Ov:n Lehtipainon liikevaihdosta 
Nokian Uutisten, Suur-Keuruun ja Koillis-Hämeen osuus oli 30 
%, Tamprint markkinoi 35 % ja loput 35 % koostui kirjapainon 
myymistä muista tuotteista, (ibid.)

Diversifioitumiseen perustuvat liittoumat: sähköinen 
viestintä. Vuonna 1987 Aamulehti-yhtymän toiminta keskittyi 
kolmeen erillistoimintoon eli Kymppikanavaan, Infostand- 
järjestelmään ja А-uutisiin. Kvmppikanava on yrityksille 
tarkoitettu tietopankki, jonne asiakkaat ovat yhteydessä
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puhelimen välityksellä. Tietopankissa on tiedostoja, joita 
toimittavat tiedontuottajat, kuten vakuutusyhtiöt, pankit ja 
huolintalaitokset. Myös Tampereen Puhelinosuuskunta (TPO) ja 
Suomen Yrittäjäin Keskusliitto välittivät tietoja rekisteriin. 
Infostand-iäriestelmä toimii Helsinki-Vantaan lentoasemalla. 
Järjestelmään kuuluu 14 informaatiopistettä, joissa jokaisessa 
on nähtävänä suomen- ja englanninkieliset uutiset, lentoaseman 
tiedotuksia, matkailutietoa sekä video- ja ruutumainontaa. 
Aamulehti tuottaa kaapelitelevisioyhtiö Tampereen Tietoverkko 
(TTV) Oy:lie А-uutiset viitenä päivänä viikossa. Muuna kuin 
TTV: n ohj elmalähetysaikana kanavalla ovat nähtävissä 
Aamulehden tekstiuutiset. Aamulehti toimittaa myös Tampereen 
Puhelinosuuskunnalle puhelinuutiset. joiden markkinointi 
tapahtuu yhdessä TPO:n kanssa, (ibid.)

Muut liittoumat. Paragon-liiketoimintayksikkö toimi tarrojen 
ja lomakkeiden toimittajana sekä Helsingissä että Tampereella. 
Svstek ja Tietovoima toimivat tietotekniikan alalla. 
Tietojärjestelmätoimitukset olivat Systekin vahvinta aluetta, 
Tietovoima toimi kansainvälisesti välittäen erilaisia atk- 
palveluita esimerkiksi Ruotsiin, Englantiin ja Turkkiin, 
(ibid.)

Vuonna 1988 toiminimi Tampereen Kirjapaino Oy muuttui 
Aamulehti-yhtymä Oy:ksi ja samalla yhtymärakenne 
selkeytettiin. Vuosi 1988 oli Aamulehti-yhtymässä myös 
merkittävien yritysostojen aikaa. (Aamulehti-yhtymä Oy 1988)

Kustannustoiminta. Merkittävimmät vuoden 1988 yrityskaupat 
olivat Vaasa Ov:n osake-enemmistön osto1 ja Uusi Suomi Oy:n 
osakevaihto. Näiden kauppojen johdosta Aamulehti-yhtymään 
liittyi neljä uutta sanomalehteä, Pohjalainen, Uusi Suomi, 
Iltalehti ja Kauppalehti. Lisäksi kaupan mukana tuli 
Lehtipaino, joka painaa Uusi Suomi Oy : n lehdet ja joitakin 
muita lehtiä Vantaalla. Vaasa Oy: n mukana tulivat Vaasan
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Kirjapaino ja Seinäjoen Kirjapaino. Sekä Uusi Suomi Oy että 
Vaasa Oy jatkoivat toimintaansa itsenäisinä yhtiöinä, (ibid.)

Painopalvelut. Vuonna 1988 aloitti toimintansa Aamulehti
yhtymän ja Yhtyneitten Paperitehtaiden muodostama kirjapaino 
Printpoint Ov. Kirjapainon omistivat alunperin Uusi Suomi Oy 
ja Tilgmann puoliksi. Tilgmann myi osuutensa Yhtyneille 
Paperitehtaille ja Aamulehti osti Uusi Suomi Oy:n osuuden. 
Printpoint on neliväri-heatset-rotaatiopainotalo, joka on 
keskittynyt erityisesti suursarjäisiin suoramarkkinointi- 
tuotteisiin ja niiden ohella muihin mainospainotuotteisiin 
sekä lehtien liitteisiin. (Kauppalehti 6.3.1988, 4)

Sähköiset viestimet. Ainoana vuoden 1988 muutoksena oli 
Aamulehti-yhtymän luopuminen Kvmppikanavasta. (ibid.)

Muut liittoumat. Paragonin liiketoimintoja täydennettiin 
vuonna 1988 kahdella tarratoimintojen kaupalla. Oy Tilgmann 
Ab: n tarraosasto ostettiin huhtikuussa ja Tarrasta Oy: n 
osakekanta marraskuussa. Näiden ostojen jälkeen Paragon oli 
Suomen suurin sekä lomake- että tarramarkkinoij ana. Systek 
luopui vuoden 1988 alussa Unisys-suurkoneiden maahantuonnista, 
markkinoinnista ja huollosta, jotka siirtyivät Unisys 
Corporationin suomalaiselle tytäryhtiölle. Systek hankki 
tilalle vastuunalaisen yhtiömiehen osuuden porilaisesta 
Tietojärjestelmä Ky : stä, joka muutettiin osakeyhtiöksi nimeltä 
Optimi-Ohielmistot Ov. Syyskuussa ostettiin Data Check Oy:n 
osake-enemmistö, marraskuussa yhtymä hankki Ov Top-Memo Ab:n. 
Barcode Ov:n joulukuussa. Lisäksi lokakuussa oli hankittu 
lähes puolet Scandinavian Office Machines Ab:n osakekannasta. 
Ryhmien tunnetuimmat tuotteet koostuivat maksupäätteistä, 
vähittäiskaupan järjestelmistä, Optimi-yritysohjelmistoista ja 
teollisuuden viivakoodi- sekä tiedonkeruuj ärj estelmistä. 
Tietovoima osti maaliskuussa 1988 osake-enemmistön
ruotsalaisesta Team Data Ab:sta. joka puolestaan osti
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ruotsalaisen Databolagen Ab: n osakekannan. Vuoden lopussa 
Tietovoima osti vielä Nokia Datan MISTEL-videotextoiminnan 
sekä julkisti uuden atk-palvelutuotteen PILETTI- 
1ippupalvelujärjestelmän. (Aamulehti-yhtymä Oy 1988)

Vuonna 1989 tapahtui Aamulehti-yhtymässä monia fuusioita ja 
yhtiöittämisiä. Syynä tähän oli edellisenä vuotena tapahtunut 
toimintojen merkittävä laajentuminen.

Kustannustoiminta. Aamulehti osti Pyhäjokiseudun Kustannus 
Ov: n osake-enemmistön yhtiön aikaisemmilta omistajilta. 
Hankinnan mukana tuli paikallislehti Pyhäjokiseudun lisäksi 
ilmaisjakelulehtinen Raahelainen sekä Oulussa ja Helsingissä 
sijainneet kirjapainot. Raahen Kirjatyö Ov fuusioitiin 
Aamulehti-yhtymään 1.11.1989. (Aamu1ehti-yhtymä Oy 1989)

Painopalvelut. Arpatuotanto myytiin Tampereen Arpatehtaalta 
Tampereen Tamset Oy:lie joulukuussa ja näin 45 vuotta jatkunut 
toiminta jatkui uuden yrittäjän turvin. Tamprintin toiminta 
jakautui entistä selvemmin kahteen yksikköön, Tamprint 
Tampereeksi ja Tamprint Helsingiksi. Varsinkin Helsingin 
yksikkö markkinoi edelleen merkittävästi yhtymän muita 
painolaitoksia, (ibid.)

Sähköinen viestintä. Elokuussa 1989 Tampereen Seudun 
Paikallisradio Ov, Radio Tampere, aloitti lähetystoimintansa. 
Aamulehden omistus yhtiöstä on 50 % ja toisen puoliskon omisti 
Kansan Lehti. Lisäksi Aamulehti hankki 10,2 % : n osuuden 
valtakunnallista radiomainontaa harjoittavasta Audiomedia 
Oy;stä. Aamulehti hankki myös 16,3 % 'Suomen Paikallis TV 
Kanavat Ov:stä, joka aloitti myös toimintansa vuoden 1989 
lopulla. (ibid.)

Muut liittoumat. Paragon Ov osti Spontel-ryhmään kuuluneelta 
Kunnallispaino Oy:Itä lomakepainotoiminnot joulukuussa 1989.
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Tehty kauppa vahvisti entisestäänkin Paragonin asemaa Suomen 
johtavana lomaketoimittajana. Tarraliiketoimintaa 
harjoitettiin sekä Paragon että Tarrasta toiminimillä. Systek- 
rvhmä osti Ruotsista teollisuuden kokonaisjärjestelmiin 
erikoistuneen DataWahl Ab:n ja vuoden 1989 lopussa Systekiin 
liitettiin ruotsalainen tietokonealan laite- ja 
ohjelmistomarkkinoija TM Data-yhtiöt, jotka toimivat Norjassa, 
Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Lisäksi sovittiin TM Datan 
USA:n ja Hong Kongin yhtiöiden siirtymisestä Systekiin. LO
Computer____ Service____ Oy perustettiin Systek Oy: n
huoltoyritykseksi, jonka tehtävinä olivat myytyjen tuotteiden 
asennus-, huolto- ja korjaustoiminta. Vuoden 1989 alussa 
yhdistettiin Tietovoiman hotellijärjestelmät -yksikkö ja 
ruotsalaisen tytäryhtiön Team Data Ab.n sekä norjalaisen 
Teamco-yhtymän omistaman Scandicom Ab:n voimavarat ja niistä 
muodostettiin yhtiö nimeltä Nordic Team Hotel and Travel 
Systems Ab. Uusi yhtymä Nordic Team on Pohjoismaiden johtava 
atk-yritys hotelli-, ravintola- ja matkailualalla. Vuoden 1989 
aikana Nordic Team siirtyi kokonaan Tietovoiman omistukseen. 
Lisäksi 1.12.1989 aloitti toimintansa Finnish Data Power Oy, 
jonka omistivat Tietovoima Oy ja Modul-ryhmä Oy suhteessa 50- 
50. Yritys tarjosi monipuolisia konekeskuspalveluj a ja se 
toimi Raumalla, Porissa, Helsingissä ja Tampereella, (ibid.)

SVUL-taustainen Telesport Oy ja Tietovoima Oy sopivat 
PILETTI-1ipunmyyntij ärj estelmän laajentamisesta Tampereen 
ulkopuolellekin (Kauppalehti 30.11.1989, 4). Konsernin 
omistusosuus Ov Pressfoto Ab:ssä nousi 44,3 %:iin (Aamulehti- 
yhtymä Oy 1989) . Vuoden 1989 aikana Aamulehti-yhtymä myi 
muovikorttiliiketoimintansa espoolaiselle Oy EuroCoding 
Ltd:lie (Kauppalehti 21.4.1989, 5).

Vuoden 1990 tammikuussa Aamulehti-yhtymä Oy siirtyi 
virallisesti uuteen organisaatioon. Sen mukaan yhtymän 
varsinaiset liiketoiminnot tapahtuvat tytäryhtiöissä.
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Aamulehden julkaiseminen siirtyi 1.1.1990 alkaen Kustannus Oy 
Aamulehdelle. paikallislehtien kustannus keskitettiin Suomen 
Paikallissanomat Ov:lle. Ainoastaan alkuvuonna 1989 yhtymään 
hankittu Pyhäjokiseudun Kustannus Oy jäi järjestelyn 
ulkopuolelle. Painopalveluissa yhdistettiin Tamprint, 
Tampereen Arpatehdas ja Jämsän Lehtipaino Algraphics Oy:ksi, 
jonka osakkuusyhtiönä toimi lisäksi Printpoint Oy. (Aamulehti- 
yhtymä Oy 1989)

Systek Oy:stä muodostettiin vuoden 1990 aikana Aamulehti- 
yhtymän tietotekniikan emoyhtiö nimeltä Suomen Aidata Oy. 
Yhtiö hankki kaikkien tytäryhtiöidensä vähemmistöosuudet ja 
muiden konserniyhtiöiden omistamat tietotekniikkayhtiöt. 
Paragon Oy -konserni huolehti lomake- ja tarrapalveluista. 
(Aamulehti-yhtymä Oy 1990)

Kustannustoiminta. Vuonna 1990 kustannustoimintaa harjoittivat 
Kustannus Oy Aamulehti, Uusi Suomi Oy, Vaasa Oy, Suomen 
Paikallissanomat Oy ja Pyhäjokiseudun Kustannus Oy -konserni. 
Vaasa Oy ja Pyhäjokiseudun Kustannus Oy fuusioitiin Aamulehti- 
konserniin vuoden 1990 aikana. Vaasa Oy lisäsi 
omistusosuutensa Oy Seinäjoesta 63 % : iin, jolloin tästä tuli 
tytäryhtiö. Uutena palveluna Aamulehti esitteli Tampereen 
Viestinnän nimellä toimineen tutkimuspalveluyksikön, jonka 
palveluina olivat toimitukselliset gallup-kyselyt, lehden 
tuotekehitystä edistävät markkinakartoitukset ja ennen kaikkea 
ilmoitusasiäkkäitä palvelevat erillistutkimukset ja 
tietopankkianalyysit. (Aamulehti-yhtymä Oy 1990)

Painopalvelut. Vuoden 1990 aikana Aamulehti-yhtymä osti 
Printpoint Oy:n koko osakekannan Yhtyneiltä Paperitehtailta. 
Painopalvelutoimintaa vahvistettiin vielä ostamalla Printel 
Oy:Itä tuotantokoneita, joista muodostettiin Vantaalle 
Tenprint -niminen tulosyksikkö Algraphics Oy:öön. Yksikkö
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keskittyi suuriin aikakauslehtiin ja mainospainotuotteisiin.
(ibid.)

Sähköinen viestintä. Uutena palveluna kehitettiin 
telekopiolaitetta tulostimena käyttävä FaxNews-palvelut jonka 
markkinat ovat ennen kaikkea matkailualalla. Aamulehti-yhtymä 
Oy oli suoraan tai tytäryhtiöidensä kautta osakkaana neljässä 
paikallisradiossa: Radio Tampere 50 %, Radio Jämsä 49 %, Radio 
Ykkönen 19 % ja Radio Seinäjoki n. 10 %. Lisäksi Aamulehti- 
yhtymä Oy osti Tampereen Työväen Sanomalehti Oy:n osuuden 
Tampereen Tietoverkko Oy:stä ja tuli näin 34,3 % 
omistusosuudella sen suurimmaksi yksittäiseksi osakkaaksi. 
Yhtymä on myös MTV Oy:n omistaja yhteensä 5,8 % osuudella.
(ibid.)

Muut liittoumat. Vuoden 1990 alkukuukausina liitettiin Paragon 
Oy: n harjoittamaan lomakeliiketoimintaan Kunnallispainosta 
ostettu lomakeliiketoiminta. Heinäkuussa toiminta laajeni 
Orimattilassa sijaitsevan lomakepaino Doraprint Oy:n 
osakekannan ostolla. Marraskuun alussa Paragon perusti yhdessä 
Eficap Oy: n kanssa Kouvolan Lomakepaino Oy -nimisen 
lomakepainantaa harjoittavan yrityksen Kuusankoskelle. Paragon 
omisti puolet yhtiön osakkeista. Yritys osti Kouvolan 
Kirjapainolta sen lomakeliiketoiminnan sen perustamisensa 
yhteydessä. Paragon-Tarra organisoitiin tuotannollisesti 
tulosalueiksi, joiden perustana on tietty tuotantomenetelmä. 
Huhtikuussa liiketoimintaa laajennettiin perustamalla Suomen 
Laser-Ladonta Ov. joka keskittyi painopinnan valmistukseen 
kotimaiselle pakkaavalle teollisuudelle. Yhtiö perustettiin 
jatkamaan Pikseli Oy : n liiketoimintaa, lisäksi siihen 
siirrettiin Paragon-Tarran painopinnanvalmistuksen 
henkilökunta, (ibid.)

Nordic Team Hotel and Travel Systems Oy laajensi 
kansainvälistä toimintaansa Euroopassa paikallisten osakkaiden
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kanssa yhdessä lähinnä Espanjaan ja Puolaan. Nordic Team - 
ryhmän yhtiöt myytiin suomalaiselle emoyhtiölle, Nordic Team 
Hotel and Travel Systems Oy:lie. Aidata myi Ruotsista 
DataWahlström -yhtiöt sekä TM Data Ruotsin liiketoiminnan ja 
TM Data Tanskan ia TM Data Norjan. Ruotsissa sijainneet SOM- 
rvhmä ia Svstek Skandinavia lopetettiin ja TM-Data Suomi 
asetettiin selvitystilaan. Tietovoima hankki vuoden 1990 
lopussa ensin omistukseensa loput 50 % Finnish Data Power Oy:n 
osakekannasta ja myi sitten yhtiön Tietotehtaalle. Samalla 
myyt iin myös henkilöstöhallinnon tieto j är jestelmäliiketoiminta 
Tietovoima Oy:stä. Kauppahinnan maksuna saatiin Tietotehdas 
Oy: n osakkeita, jolloin Aamulehti-yhtymästä tuli eräs 
Tietotehdas Oy: n suurimmista osakkaista, (ibid.)

Vuosi 1991 oli Aamu 1 ehti-yhtymälie vaikea vuosi. Yhtymän tulos 
oli raskaasti tappiollinen ja se johtikin huomattaviin 
muutoksiin. Yhtymään henkilökuntaa irtisanottiin ja 
tappiollista liiketoimintaa saneerattiin. Merkittävin 
tapahtuma oli raskaasti tappiollisen sanomalehti Uusi Suomen 
lakkauttaminen marraskuun lopussa.

Kustannustoiminta. Vuonna 1991 emoyhtiöön fuusioitiin 
Pyhäjokiseudun Kustannus Oy ja Intento Oy. Emoyhtiöstä 
siirrettiin diffuusiolla edellisvuonna fuusioitujen entisen 
Vaasa Oy:n liiketoiminnat uudelle Vaasa Oy:lie ja 
Pyhäjokiseudun Kustannus Oy myi ennen fuusiota Pyhäjokiseudun 
Kirjapaino Oy:n osakkeet Suomen Paikallissanomat Oy:lie. 
Pyhäjokiseudun Kirjapaino Oy:lie siirtyi fuusion jälkeen 
Pyhäjokiseutu -lehti. Uusi Suomi lakkautti Uusi Suomi -lehden 
julkaisemisen marraskuun lopussa. Uusi Suomi Oy:n nimi 
muutettiin vuoden 1991 lopussa US-Mediat Ov:ksi. Samalla 
yhtiöitettiin liiketoiminnot Kustannusosakeyhtiö 
Kauppalehteen. Kustannusosakeyhtiö Iltalehteen ia Suomalaiseen
Lehtipaino Ov:öön. (Aamulehti-yhtymä Oy 1991)
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Painopalvelut. Printpoint Oy:n liiketoiminnat siirrettiin 
diffuusiolla Algraphics Oy:lie. Algraphics Oy osti vuoden 1991 
alussa Hyvinkään Kirjapaino Ov:n osakekannan Sanoma 
Osakeyhtiön tytäryhtiöltä Sanem Oy:itä. Joulukuussa Hyvinkään 
Kirjapaino Oy fuusioitiin Algraphics Oy:öön. Elokuussa 
käynnistyi sivunvalmistusyksikkö Suomalaiset lehtipainot, joka 
muodostettiin Uusi Suomi Oy:n siviilipuolen 
sivunvalmistuksesta ja Alraphicsin Tamprint/Helsingin 
sivunvalmistusyksiköstä. Yksikön vastuulle tuli samalla Jämsän 
Lehtipainon ja Suomalaisen lehtipainon kapasiteetin 
markkinointi ja myynti, (ibid.)

Sähköinen viestintä. Vuoden 1991 aikana ei sähköisen 
viestinnän osalta tapahtunut muutoksia Aamulehti-yhtymässä.

Muut liittoumat. Paragoniin kuuluivat vuonna 1991 emoyhtiö 
Paragon Oy sekä sen tytäryhtiöt Paragon-Tarra Oy, Suomen 
Laser-Ladonta Oy, Doraprint Ov ia Kouvolan Lomakepaino Oy,
joka tuli kokonaan Paragonin omistukseen elokuussa 1991. 
Toimintavuoden aikana yhtiöryhmässä toimintoja selkeytettiin 
ja vähennettiin siten, että vuoden 1991 lopussa Paragon Oy:n 
tyttäristä toimintaansa jatkoivat Doraprint Oy ja Paragon- 
Tarra Oy. Emoyhtiö ja Doraprint Oy harjoittivat 
lomakeliiketoimintaa; Paragon-Tarra Oy keskittyi 
tarraliiketoimintaan. Suomen Laser-Ladonnan liiketoiminta 
siirrettiin Paragon-Tarra Oy:öön ja Kouvolan Lomakepainon 
liiketoiminta lopetettiin kokonaan, (ibid.)

Aidata Oy:hyn fuusioitiin Barcode Ov. Data Check Oy, LO 
Computer Service Oy ja Ootimi-Ohielmistot Ov. Barcode Oy:n 
huolto ja hallinto jätettiin emoyhtiöön ja myynti sekä 
tuotetuki siirrettiin Tietovoima Oy:lie. Nordic Team Finland 
Ov fuusioitiin Nordic Team Hotel and Travel Systems Oy:öön. 
Nordic Team Sverige Ab myi käyttötoimintonsa Televerketille ja 
Nordic Team Computer Service Ab myi teknisen huollon MBO-
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kaupalla. Tietovoima Oy myi pääosan taloushallintoyksiköstään 
KT-Tietokeskus Oy:lie. (ibid.)

Vuoden 1992 alku toi suuria muutoksia jälleen Aamulehti-yhtymä 
Oy:öön. Yhtymän pitkäaikainen toimitusjohtaja Timo Laatunen 
erosi ja hänen tilalleen kutsuttiin Matti Packalén 1.5.1992 
lukien. Huhtikuussa yhtymän koko hallitus erosi ristiriitojen 
saattelemana ja uusi hallitus aloitti toimintansa huhtikuun 
lopulla. Aamulehti-yhtymä selkeytti yhtymärakennettaan 
kesäkuussa 1992 toimiala- ja asiakaspohjaiseksi (Kauppalehti
18.6.1992, 5). Yhtymä jaettiin kolmeen divisioonaan: 
lehtiryhmään graafiseen teollisuuteen ja Aldata-ryhmään 
(ibid.).

Kustannustoiminta. Lehtiryhmään kuuluvat Kustannus Oy 
Aamulehti. Kustannus Ov Iltalehti. Kustannus Oy Kauppalehti,
Vaasa Ov ia Suomen paikallissanomat. Holding-yhtiö US-mediat 
sulautetaan yhtiön keskushallintoon. Yhtymän sanomalehtien 
määrä ei muuttunut, (ibid.)

Painopalvelut. Graafiseen teollisuuteen kuuluu koko yhtymän 
painotuotanto eli Kustannus Ov Aamulehden painotuotanto, 
Suomalainen Lehtipaino Ov, Vaasan Kirjapaino Oy, Suomen
paikallisanomat Ov:n painotuotanto, Algraphics Ov ia Paragon
Oy (Kauppalehti 18.6.1992, 5). Algraphics Oy:n 
euroformaattinen sanomalehtilinja siirrettiin Suomalainen 
Lehtipaino Oy:öön (Aamulehti-yhtymä Oy 1992).

Sähköinen viestintä. Tampereen Seudun Paikallisradio Pyistä 
tuli täysin omistettu tytäryhtiö Aamulehti-yhtymä Oy:n 
ostettua puolet sen osakkeista Kansan Lehden konkurssipesältä 
(Aamulehti-yhtymä Oy 1992) . Aamulehden kaapelitelevisiouutiset 
lopetettiin kesäkuussa toistaiseksi, koska lehti haluaa 
keskittää voimavarat Aamulehden tekemiseen (Helsingin Sanomat
22.4.1992, A7).
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Muut liittoumat. Aldata-ryhmään kuuluvat Suomen Aidata Oy, 
Data Check Oy, Nordic Team Hotel and Travel Systems Oy,
Optimi-Ohielmistot Ov. Svstek Ov, Tietovoima Oy ia Oy Top-Memo
Ab (Kauppalehti 18.6.1992, 5). Näistä Data Check Oy, Optimi- 
Ohjelmistot Oy ja Nordic Team Finland Oy aloittivat 
toimintansa uudelleen vuoden 1992 alussa (Aamulehti-yhtymä 
1992) .

Aamulehti-yhtymä Oy osti Hufvudstadsbladet Ab:Itä ja Oy Turun 
Sanomilta Ov Pressfoto Ab: n osakkeet. Tällä kaupalla 
Aamulehti-yhtymä Oy nostaa omistuksensa ja ääniosuutensa Oy 
Pressfoto Ab:ssä 89,6 % : iin. (Kauppalehti 4.5.1992, 4)

4.3 Turun Sanomat ja sen strategiset liittoumat

Tässä luvussa käsittelen aluksi TS-Yhtymän historiaa lyhyesti. 
Tämän jälkeen seuraa strategisten liittoumien esittely 
vuosilta 1987-1992. Luvun 4.5 alussa kokoan yhteen nämä 
liittoumat. Yhteenveto toimii samalla luvun 4.5 analyysin 
lähtökohtana.

4.3.1 TS-Yhtymän historia

Tuomari Antti Mikkola ja muut Turun perustuslailliset 
perustivat vuonna 1904 Turun Sanomat Sanomia Turusta - lehden 
jatkajaksi. Turun Sanomien näytenumerot julkaistiin 
joulukuussa 1904, joten lehti aloitti säännöllisen 
ilmestymisen kuusi kertaa viikossa vuoden 1905 alussa. Lehti 
perustettiin suomenmielisten perustuslaillisten eli 
nuorsuomalaisten äänenkannattajaksi ja vastapainoksi 
vanhasuomalaiselle Uudelle Auralle. (Suomen Lehdistön Historia 
7 1988, 141)

Kilpailussa Uuden Auran kanssa Turun Sanomat oli autonomian 
ajalla vielä alakynnessä, mutta saavutti vanhemman lehden
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levikkietumatkaa ja ohitti sen vuonna 1918 hallitusmuoto- 
taistelun yhteydessä. Lehti nimittäin edusti suositumpaa 
tasavaltalaisuutta, kun taas Uuden Auran linja horjui ennen 
kuin se päätyi kuningasmielisyyteen. Uudessa puoluejaossa 
Turun Sanomista tuli edistyspuoluelainen. 1920-luvulla lehti 
varmisti asemansa Turun luetuimpana lehtenä ja alkoi ilmestyä 
seitsemän kertaa viikossa. Taulukko 4-3 kuvaa lehden levikin 
kehitystä alkuajoilta 1980-luvulle. (ibid.)

Taulukko 4-3. Turun Sanomien levikinkehitys 1905-1985.
1905 1920 1940 1960 1970 1985

5.000 21.000 30.540 72.692 108.886 131.399

Lähde: Suomen Lehdistön Historia 7 (1988, 143)

Menestyksen kannalta merkittävintä 1920-luvulla oli se, että 
toimitusjohtaja ja sittemmin lehden enemmistöomistaja Arvo 
Ketonen tietoisesti edisti sellaista journalismia, joka 
houkutteli suurta lukijakuntaa. Turun Sanomista tuli runsaasti 
kuvitettu, viihteen muistava, urheilusta kiinnostunut 
sanomalehti. Lehden kasvava levikki mahdollisti panostamisen 
sisällön kehittämiseen. Yleisöön menevistä ominaisuuksista 
huolimatta Turun Sanomat ei lakannut olemasta poliittinen 
lehti: sen päätoimittajat olivat aktiivisia 
edistyspuoluelaisia vaikuttajia ja myös Arvo Ketonen 
osallistui puoluetoimintaan aina kansanedustajuutta myöten. 
(Suomen Lehdistön Historia 7 1988, 141)

Turun Sanomien omistus on kytkeytynyt varsin tiiviisti 
Ketosen-suvun ympärille. Vuonna 1989 lehden tärkeimmät 
omistajat ja heidän omistamansa osuudet olivat (Korhonen 1989, 
27) :

Taru Kinnunen 
Keijo Ketonen

18,9
18,9
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Mikko Ketonen 18,9
Marja Ruóla 18,8
Tietolomake Oy 14,8
Polytypos Oy 7,8
Muut 1,9

Turun Sanomat on siis varsin selkeästi perheyhtiö, sillä neljä 
suurinta osakkeenomistajaa ovat sisäruksia. Näin ulkopuoliset 
eivät pääse vaikuttamaan lehden asioihin.

Turun Sanomien suhde pienenevään edistyspuolueeseen alkoi 
saada sodan jälkeen uusia piirteitä; lehti alkoi ottaa 
etäisyyttä puolueeseen olemalla puolueen linjoilla oman 
harkintansa puitteissa. Edistyspuolueen lakattua toimimasta 
1950-luvun alussa ja sen perinnön jakaannuttua useaankin 
puolueeseen Turun Sanomat jäi yhä liberaalipuolueen, Suomen 
kansanpuolueen äänenkannattajaksi kunnes 1961 se sanoutui 
siitä irti ja ilmoittautui sitoutumattomaksi. (Suomen 
Lehdistön Historia 7 1988, 142)

Taulukko 4-4. TS-Yhtymän liikevaihdon ja tilikauden voittojen 
kehitys vuosina 1987-1991 (mmk).

1987 1988 1989 1990 1991

Liikevaihto 539 604 718 788 759
Voitto 2 3 -1 -6 -15

Lähde: TS-Yhtymä (1991)

Tarkasteltaessa TS-Yhtymän liikevaihdon kehitystä taulukon 4-4 
avulla voidaan selvästi havaita se, että yhtymän kasvu vuoden 
1988 aikana tapahtui pahaan aikaan, koska tuolloin alkoi 
taloudellinen nousukausi olla Suomessa lopuillaan. Yhtymään 
hankittiin yrityksiä, joita ei kasvun taittumisen takia ole
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saatu kannattaviksi. Tämä näkyy tappiollisina tilinpäätöksinä. 
Osasyynä tappioihin on myös talouden raju taantuminen, mikä on 
näkynyt etenkin mainonnan määrän laskuna. Myös TS-Yhtymä 
tullee saneeraamaan toimintojaan rajusti tulevina vuosina. TS- 
Yhtymä työllisti vuoden 1991 aikana keskimäärin 3.096 henkilöä 
(TS-Yhtymä 1991).

4.3.2 TS-Yhtymän strategiset liittoumat 1987-1992

Vuosi 1987. TS-Yhtymän tilikausi ei ala vuoden vaihtuessa, 
vaan lokakuussa. Tästä syystä vuoden 1987 tilanteeseen on 
otettu mukaan myös vuoden 1986 kolme viimeistä kuukautta. TS- 
yhtymän toiminnot olivat jakautuneet neljään ryhmään, jotka 
olivat: Sanomalehtiryhmä, Luetteloryhmä, Arkkituoteryhmä ja 
Lomakeryhmä. (TS-Yhtymä 1986/87)

Tarkastelen ensimmäisenä TS-Yhtymän horisontaalisia 
liittoumia, jonka jälkeen tulee vertikaalisten liittoumien 
tarkastelu. Lopuksi seuraa diversifioitumiseen perustuvien 
sekä muiden liittoumien esittely.

Horisontaaliset liittoumat: Kustannustoiminta. TS-Yhtymän 
ainoa sanomalehti oli vuonna 1987 Turun Sanomat, joka oli 
tuolloin neljänneksi suurilevikkisin sanomalehti Suomessa. 
Lehden painatuksesta huolehtii TS-yhtymän Lehtipaino. Turun 
Sanomien, Aamulehden ja Helsingin Sanomien yhteinen 
markkinointiorganisaatio j atkoi valtakunnallista markkinointia 
ja paikallistasolla toimivat Turun Sanomien omat 
markkinointiyksiköt, (ibid.)

Vertikaaliset liittoumat: Jakelu. TS-Yhtymän jakelupalvelujen 
tuottamisesta huolehti Tietoiakelu Oy. Kuljetukset hoidettiin 
runkokuljetuksin. Turun Tietotarjonta Oy huolehti puolestaan 
jakelupalvelujen markkinoinnista ja julkaisi Aamuset -nimistä 
ilmaisjakelulehteä. Lisäksi Varsinais-Suomen
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Maatalouskeskuksen tiedotuslehti Farma-sanomien julkaisu 
kuului yhtiön toimintaan vuonna 1987. (ibid.)

Vertikaaliset liittoumat: Kuvanvalmistus. Turun Tietokuva Oy 
vastasi TS-Yhtymän kuvanvalmistuspalveluista. Yhtiön toiminta 
jakaantui kolmeen sektoriin: pääasiassa Turun Sanomia 
palvelevaan uutiskuvaustoimintaan ja uutiskuva-arkiston 
käyttäjiin, studiokuvausyksikköön sekä video-ohjelmien 
tuotantoyksikköön, Visicomiin. (ibid.)

Diversifioitumiseen perustuvat liittoumat: Sähköinen 
viestintä. Sähköisen viestinnän yksikkö tarjosi videotex- 
pohjaisia tietopankki- ja yhdyskäytäväpalveluja sekä kaapeli- 
tv-kanavan. Turun Teiset vastasi puhelimenvälityksellä 
tarjottavista palveluista. Turun Kaapelitelevisio Oy, josta TS 
omistaa 30 %, välittää kaapeli-tv-ohjelmaa Turun alueella. 
Ohjelmatoiminnan hoitamisesta vastasi Turku-TV, jonka 
omistajia ovat Lounais-Suomen Kirjapaino Oy, Förlags Ab 
Sydvästkusten ja Oy Turun Sanomat. Turku-TV toimitti 
paikä11isuutiset ja TS-kaape1isanomat -nimistä 
informaatiopakettia, (ibid.)

Muut liittoumat. Luettelorvhmä painoi 1987 kaikki Suomen 
puhelinluettelot Luettelopainossaan (Lantto 1987, 13). Painon 
liikevaihdosta viennin osuus oli 3,2 % ja se koostui lähinnä 
erilaisista luetteloista ja värityskirjoista (TS-Yhtymä 
1986/87). Muu liikevaihto syntyi puhelinluetteloiden 
painatuksesta. Turun Sanomat omisti myös 10 % : n osuuden Suomen 
Keltaiset Sivut Oy:stä, joka huolehtii valtakunnallisesta 
ilmoitushankinnasta ja osallistuu luettelotuotteiden 
tuotekehitykseen (ibid.). Muut omistajat yrityksessä ovat 
Posti- ja telelaitos 30 %, Helsingin Puhelin Osuuskunta 30 % 
sekä muut osakkaat 30 % (ibid.).
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Arkkituoteryhmä koostui kolmesta erillisestä yrityksestä: 
Serioffsetista, Repro-Time Ov:stä ia Uudenmaan Kirjapaino
Pyistä. Serioffsetin liikevaihdosta 76 % koostui monivärisistä 
mainospainotuotteista, lehtien ja kirjojen osuus oli 12 % ja 
loppuosa kuului erilaisille pienpainatteille kuten lomakkeille 
kirjekuorille, kutsu- ja käyntikorteilie. Repro-Time Oy : n 
toimintana olivat erilaiset repro-palvelut. Uudenmaan 
Kirjapainon Oy:n tuotevalikoimaan kuuluivat korkeatasoiset 
lehdet ja mainospainotuotteet. (ibid.)

Lomakeryhmän tuotteita olivat taulukointilomakkeet, 
arvopaperituotteet, esipainetut lomakkeet ja suoramainonta 
tuotteet. Polvtvpos Ov myi Euroformin, Tietolomakkeen ia 
Lomaketehdas Ov:n valmistamia tuotteita. Vientimarkkinoilla 
toimivat saksalainen ketjulomakepaino, Polvtvpos GmbH, 
sveitsiläinen tytäryhtiö, Polytypos AG, englantilainen, 
Polytypos Ltd ja ruotsalainen Polytypos Svenska 
Datablanketter. Kotimaan osuus toiminnasta oli 53 % ja viennin 
osuus oli 47 %. (ibid.)

Lisäksi TS-Yhtymään kuului Kiinteistö Ov Turun Kauppakortteli. 
jonka toiminta koostui kiinteistöosakkeiden hallinnasta. Turun 
Sanomien Artukaisissa sijaitseva ammattioppilaitos on 
kirjapainoalalla jatko- ja täydennyskoulutusta antava 
teollisuuden erikoisammattikoulu. Koulutus kestää 1-1,5 vuotta 
pohjakoulutuksesta riippuen. Hakijoilta edellytetään joko 
yleisen ammattikoulun graafisen linjan suoritusta tai muuten 
hankittua käytännön kokemusta. Opiskeluajaita maksetaan 
työehtosopimuksen mukainen palkka. Lähes kaikki koulusta 
valmistuneet ovat sijoittuneet TS-Yhtymän palvelukseen, 
(ibid.)

Vuosi 1988 oli TS-Yhtymässä strategiamuutoksen aikaa. Tähän 
asti yhtymän kasvu oli toteutettu siviilikirjapainosektoria ja 
kiinteistötoimintaa laajentamalla eikä aktiivinen mielenkiinto
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ollut suuntautunut muihin lehtikustantamoyhtiöihin. 
Sanomalehtien keskittymisen levitessä myös TS-yhtymän 
ilmestymisalueelle oli tästä strategiasta luovuttava.

Kustannustoiminta. Kesällä 1988 tapahtui merkittävä muutos 
yhtymärakenteessa, kun Salon Seudun Sanomalehti Oy:stä tuli 
konserniyhtiö. Suoraan emoyhtiön omistukseen hankittiin 49 % 
osakkeista Lounais-Suomen Säästöpankilta. Oy Turun Sanomat 
osti kokonaan Aarotuote Ov -nimisen yhtiön osakekannan, joka 
omistaa 35,5 % Salon Seudun Sanomalehti Oy:n osakkeista. Näin 
konserniomistus on yhteensä 84,5 %. Salon Seudun Sanomalehti 
Oy muodosti kokonaan omistamineen tytäryhtiöineen TS-Yhtymän 
alakonsernin, jonka toimivia tytäryhtiöitä olivat Sanomalehti 
Oy Somero ja Salon Ykkösiakelu Ov. Lisäksi Turun Sanomat oli 
mukana kymmenen muun lehtiyhtiön kanssa perustamansa Pro 
Lehdistö Oy:n kautta tukemassa nykyisten lehtiyhtiöiden aseman 
säilyttämistä. (TS-Yhtymä 1987/88)

Jakelu. Tietojakelu Oy huolehti entisen vuoden tapaan 
jakelupalvelujen tuottamisesta. Kustannustason nousu pakotti 
vuonna 1988 tutkimaan yhteisjakelun mahdollisuuksia entistä 
tarkemmin tulevaisuutta ajatellen, (ibid.)

Kuvanvalmistus. Turun Tietokuva Oy:lie valmistui uusi studio, 
joka mahdollisti toimimisen täyden palvelun kuvausyksikkönä ja 
täydentää omalla panoksella TS-Yhtymän julkaisu- ja 
viestintäkokonaisuutta (ibid.).

Sähköinen viestintä. Teiset liitettiin helmikuussa 1988 Posti- 
ja telelaitoksen Telesampopalveluun, ja näin Turun Telsetin 
palvelut olivat saatavissa kakkien Suomessa tarjolla olleiden 
tietoverkkojen kautta. Tekstiuutispalvelu laajeni Turun 
kaapeliverkosta Forssan, Hämeenlinnan, Kotkan, Laitilan, 
Mikkelin, Raision, Rauman, Riihimäen, Salon ja Someron 
alueille. Turkulaisen lehtiryhmän - Turun Sanomien, Turun
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Päivälehtien ja Åbo Underrättelserin - yhteistyössä perustaman 
Turku-TV:n pa ika 11isuutis et nähtiin Turun 
kaapelitelevisioverkossa viitenä päivänä viikossa. Turun 
Kaapelitelevisio Oy:n liittymämäärä oli 22 000 taloutta vuoden 
1988 loppupuolella. (ibid.)

Muut liittoumat. Uudenmaan Kirjapaino muutti emoyhtiön 
omistamiin ajanmukaisiin toimi- ja tuotantotiloihin Vantaan 
Petikkoon. Samalla hankittiin uudet painokoneet sekä tehtiin 
muita kilpailukykyä ja palvelutasoa parantavia investointeja. 
Muita muutoksia ei Arkkituotervhmän toiminnassa tapahtunut 
vuonna 1988. Luettelorvhmä paransi kannattavuuttaan 16 % ja 
jatkoi toimintaansa kuten aikaisemminkin. Polytypos Ltd muutti 
omaan uuteen kiinteistöön Englannissa. Tavoitteena oli 
parantaa myynnin edellytyksiä ja asiakaspalvelun tasoa 
kilpailijoihin verrattuna. Muuten Lomakervhmän toiminnassa ei 
tapahtunut muutoksia, (ibid.)

Kiinteistötoiminnassa TS-Yhtymä oli perustamassa yhdessä 
Pohjolan, SYP:n, DataCityn ja Tavoite Oy: n kanssa Turun 
Arvokiinteistöt Ov:tä. Yhtiö omisti Turussa joitakin 
kiinteistöjä ja tavoitteli paikkaa OTC-listalta. Turun Sanomat 
omisti yhtiöstä 18,69 % ja oli yhtiön suurin omistaja yhdessä 
Tavoitetuote Oy:n kanssa. (Valli 1988)

Vuosi 1989 oli TS-Yhtymässä kasvun aikaa ja yhtymään 
ostettiinkin useita uusia yrityksiä täydentämään 
yhtymärakennetta. Toiminnan kannattavuus parani 
käyttökatteella mitattuna ja käyttökate oli 17,8 % 
liikevaihdosta. (TS-Yhtymä 1988/89)

Kustannustoiminta. Tilikauden aikana TS-yhtymä hankki 
enemmistöosuuden (72 %) Uudenkaupungin Kirjapaino Oy:stä, 
jonka päätoiminta on Uudenkaupungin Sanomien kustantaminen, 
Lehtisen suvulta. Oy Turun sanomat kasvatti osuuttaan Salon
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Seudun Sanomat Oy:stä ja yhtiön osakkeiden omistamiseen 
keskittynyt Agrotuote Oy sulautettiin emoyhtiöönsä Oy Turun 
Sanomiin 27.9.1989. Turun Sanomien ilmoitusosastolle 
perustettiin ilmoitusmarkkinoinnin tueksi tutkimusyksikkö. 
Lehtiyritysten omistusrakennemuutoksen yhteydessä TS-yhtymä 
lisäsi Oy Pro Lehdistö Ab:n osakkuuttaan, (ibid.)

Jakelu. TS-Yhtymä hankki omistukseensa päiväjakeluun ja 
mainospainotuotteiden jakeluun erikoistuneen Turku-Palvelu 
Ov:n. joka siirtyi tytäryhtiö Tietojakelu Oy:n omistukseen 
toukokuussa. Tietojakelu Oy: n päiväjakelu siirtyi samalla 
Turku-Palvelu Oy:lie. Salon seudun varhaisjakelutoiminta 
siirtyi myös vuonna 1989 Salon Seudun Sanomilta Tietojakelu 
Oy:lle. (ibid.)

Kuvanvalmistus. Turun Tietokuva Oy säilytti asemansa Turun 
talousalueella täyden palvelun kuvausyksikkönä ja 
ohj elmantuottaj ana (ibid.)

Sähköinen viestintä. Tekstiuutisten välitys aloitettiin myös 
Helsinki Television (HTV) verkkoon. Uutispalvelu saavutti jo 
yli 300 000 taloutta ja sitä välitettiin yhteensä 25 
paikkakunnalle eri puolilla Suomea. Turun Sanomat oli mukana 
perustamassa kesällä 1989 Suomen Paikallis-TV Kanavat Oy:tä 
(PTV) yhdessä Aamulehden, Sanoma Oy:n ja Turun, Tampereen ja 
Helsingin KATV-yhtiöiden kanssa. Yhtiön painopistealueena olli 
paikallinen ohjelmatoiminta kaapeli-TV-verkoissa. (ibid.)

Muut liittoumat. Arkkituoteryhmän eli Serioffsetin, Repro-Time 
Oy : n ja Uudenmaan Kirjapaino Oy:n toiminta vuonna 1989 oli 
vakiintumisen aikaa eikä toiminnassa tapahtunut muutoksia. 
Luettelopainoon tehtiin uusia investointeja markkinaosuuden 
säilyttämiseksi ja toiminta jatkui edelleen kannattavana. TS- 
Yhtymän Lomakervhmään kuuluivat suomalaiset yhtiöt Polytypos 
Oy, Lomaketehdas Oy ja Turun Tietopostitus Oy. Lomakeryhmän
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emoyhtiö oli Pölytypos Oy. Lomakeryhmän ulkomaiset tytäryhtiöt 
olivat ruotsalainen Polytypos Svenska Datablanketter Ab 
Polytypos, sveitsiläinen Polytypos Data Products AG ja 
englantilainen Polytypos Ltd. Polytypos Oy omistaa mainitut 
yhtiöt yhdessä Oy Turun Sanomien kanssa, ja omistusosuus on 50 
%. Toiminta säilyi kullakin yrityksellä edellistenvuosien 
kaltaisena. Kauden 1989 alussa jälkikäsittely- ja 
postitustoiminnot eriytettiin Turun Tietopostitus Oy:ksi. Tämä 
toimenpide selkiinnytti suoramarkkinointi- ja 
arvopaperituotteiden jälkikäsittelyä ja postitustoimintoj a 
sekä paransi Lomakeryhmän kannattavuutta. Helmikuussa 1989 
yhdistettiin Euroformin ja Tietolomakkeen tuotanto samaan 
Polytypos Oy:n tuotantolaitokseen Artukaisten lomaketaloon.
(ibid.)

Kiinteistöosakkeiden hallintaa varten perustettu Kiinteistö Oy 
Salon Kauppakortteli oli ensimmäistä kertaa mukana 
konsernitilipäätöksessä. Turun Tietolehdet Oy: n nimi 
muutettiin toiminnan luonteen muuttumisen yhteydessä TS Auto
ja Viestintämuseo Ov:ksi. Yhtiön toimialan oli harjoittaa 
teollisen ja taiteellisen kulttuuriperinteen säilyttämistä. 
Tarkoitusta varten yhtiö voi omistaa ja kerätä kokoelmia ja 
järjestää näyttelyitä. Kokoelmissa oli 99 autoa, runsaasti 
viestintäalan välineistöä muun muassa latomakoneita, telealan 
välineistöä tietokoneita ja muuta alan materiaalia eri 
vuosisadoilta ja vuosikymmeniltä, (ibid.)

Vuosi 1990. TS-Yhtiöiden 85. toimintakausi päättyi 
tyydyttäviin tuloksiin. Taloudellinen laskukausi vaikutti 
graafisen alan kannattavuuteen selvästi ja kiristi kilpailua 
kysynnän supistuessa.

Kustannustoiminta. Salon Seudun Sanomalehti -Yhtymään 
kuuluivat 1990 Salon Seudun Sanomalehti Oy, Sanomalehti Oy 
Somero, kiinteistön hallintayhtiö Somerpaino Oy,
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mainos jakeluyhtiö Tekstinvalmistus Oy, ilmaisjakelulehti Salo- 
Lehti Oy ja paikallislehti Ykkös-Sanomat. Woodholding Oy, 
jonka ainoana tehtävänä oli omistaa Salon Seudun Sanomalehti 
Oy:n osakkeita sulautettiin Oy Turun Sanomiin. Fuusion jälkeen 
emoyhtiön omistusosuus Salon Seudun Sanomalehti Oy:ssä kasvoi 
98,7 prosenttiin. TS-yhtymä myi lisäksi Viestintäkehitys 
Oy:stä peräisin olleet Aamulehti-Yhtymä Oy:n osakkeensa Oy 
Turun Sanomien ja Sanoma Osakeyhtiön puoliksi omistamalle 
Aamukaste Ov:lle. (TS-Yhtymä 1989/90)

Jakelu. Tietojakelu Oy ja Turku-Palvelu Oy vastasivat yhdessä 
jakelupalveluista. Suurimpana haasteena oli valtakunnallisen 
yhteisjakelutoiminnan laajentaminen yhtiöiden toiminta- 
alueella. Jakelupalvelujen markkinoinnista vastasi edelleen 
tytäryhtiö Turun Tietotarjonta Oy. (ibid.)

Kuvanvalmistus jatkui entiseen tapaan Turun Tietokuva Oy:ssä. 
Yhtiön liikevaihto oli 8,4 mmk ja henkilöstöä oli keskimäärin 
27. (ibid.)

Sähköinen viestintä. TS-yhtymä seuraa aktiivisesti sähköisen 
viestinnän kehitystä omalla toimialueellaan. Tästä oli vuonna 
1990 osoituksena osakkuudet useissa uusissa sähköisen 
viestinnän yrityksissä, paikallisradioissa ja vastaavissa. 
Varsinaisessa toiminnassa ei vuonna 1990 tapahtunut muutoksia. 
(ibid.)

Muut liittoumat. Arkkituotervhmään liitettiin mukaan vuonna 
1990 Uudenkaupungin Kirjapaino. Luettelorvhmä allekirjoitti 
painatussopimukset, jotka ulottuvat luetteloalueesta riippuen 
vuosiin 1993-97. Lomakervhmän laatupolitiikkaa käsittelevä 
henkilöstön koulutus aloitettiin Turun Tietopostitus Oy :ssä. 
(ibid.)
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Vuosi 1991 oli laskun aikaa TS-Yhtymässä, sillä sen 
liikevaihto laski 3,7 %. Yhtymän kannattavuuden tukipilareina 
toimivat sanomalehdet ja lomakepaino. Lomakeryhmän liikevaihto 
laski eniten eli 14,4 %. Myös ilmoitusmyynnissä tapahtui 
lievää supistusta, joka tosin oli vähäisempää kuin muiden 
suurten sanomalehtien. Kaiken kaikkiaan laskusuhdanteelta 
näyttänyt kehitys muuttui tilikauden aikana taloudelliseksi 
lamaksi. (TS-Yhtymä 1991)

Kustannustoiminta. Turun Sanomien kannattavuus jatkui vielä 
hyvänä. Kolmatta kertaa konserni tilinpäätöksessä mukana ollut 
Salon Sanomalehti Oy tytäryhtiöineen oli uudehko jäsen TS- 
Yhtymän kannattavien yhtiöiden joukossa. Uudenkaupungin 
Kirjapainon tulos oli tappiollinen. Kokonaisuutena 
sanomalehtiryhmä teki tyydyttävän tuloksen, (ibid.)

Jakelutoiminta jatkui vuonna 1991 kuten edellisenäkin vuonna.

Kuvanvalmistus ei myöskään muuttunut vuoden 1990 toiminnasta.

Sähköinen viestintä. Suurin yksittäinen muutos oli Lähiökanava 
Oy:n sisällyttäminen TS-Yhtymän konsernitilinpäätökseen. Yhtiö 
harjoittaa radio- ja televisiotoimintaa. Muu sähköinen 
viestintä sujui vuoden 1990 malliin, (ibid.)

Muut liittoumat. TS- Auto- ja Viestintämuseo Oy sulautettiin 
Oy Turun Sanomiin 24.8.1991. TS-Yhtymän konsernit il ipäätökseen 
ilmaantui kaksi arvopaperikauppaa harjoittavaa yritystä : 
Arvotaulu Oy ia Aamunkoitto Oy. TS-Yhtymä omistaa kummankin 
yrityksen 100 prosenttisesti. Turun Suoiatieto Oy:n toimintana 
oli hallinnollinen, laskennallinen yms. konsultointi. Myös 
tämä yritys oli mukana ensimmäistä kertaa ja se omistaa TS- 
Yhtymä täysin. Muu liiketoiminta jatkui ilman suurempia 
muutoksia, (ibid.)
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Vuosi 1992 alkoi TS-Yhtymässä ikävissä merkeissä. Turun 
Sanomat ilmoitti lomauttavansa koko henkilöstönsä kahden 
viikon ajaksi syyskuun loppuun mennessä. Lomautukset eivät 
keskeytä mitään yhtiön toimintoja ja esimerkiksi sanomalehti 
Turun Sanomat ilmestyminen jatkuu normaalisti. Lomautus koskee 
kaikkiaan lähes 1 200 : aa henkilöä. Ylempien toimihenkilöiden 
osalta lomautus hoidetaan leikkaamalla vastaavasti heidän 
lomaltapaluurahojaan. (Kauppalehti 29.4.1992, 5)

Kustannustoimintaa harjoittavat TS-Yhtymässä emoyhtiö Oy Turun 
Sanomat. Salonseudun Sanomalehti Oy ia Uudenkaupungin
Kirjapaino Oy. Oy Turun Sanomat koostuu TS Toimituksesta, 
Markkinoinnista ja TS Lehtipainosta. Salonseudun Sanomalehti 
Oy:n tytäryhtiöinä toimivat Sanomalehti Oy Somero, Somerpaino 
Oy, Salon Ykkösjakelu Oy ja Ykkös-Sanomat Oy. (TS-Yhtymä 1991)

Jakelu. Tietojakelu Oy ja Turku-Palvelu Oy vastaavat 
jakelupalvelujen tuottamisesta TS-Yhtymässä. Palvelujen 
markkinoinnista huolehtii Turun Tietotarjonta Oy, joka 
julkaisee myös joitakin lehtiä, (ibid.)

Kuvanvalmistus. Turun Tietokuva Oy huolehtii 
kuvanvalmistuksesta kolmessa yksikössä: Uutiskuvausyksikössä, 
Studioyksikössä ja videotuotantoyksikössä. Kukin yksikkö 
vastaa oman alueensa palvelujen tuottamisesta ja 
kehittämisestä, (ibid.)

Sähköinen viestintä. OY Turun Kaapeli TV:n osakkeista TS- 
Yhtymä omisti vuoden 1992 alussa 35,0 %. Yhtiö toimii 
kaapelikanavana Turun alueella. Lähiökanava Oy huolehtii 
radio- ja televisiotoiminnasta. Lisäksi TS-Yhtymällä on 
joitakin pieniä osuuksia eri sähköisen viestinnän yrityksissä, 
paikallisradioissa ja vastaavissa, (ibid.)
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Muut liittoumat. TS-Yhtymän tytäryhtiö AGE-Nordic Oy ryhtyy 
välittämään yksinoikeudella Suomesta ja muista Pohjoismaista 
ilmoitusmainontaa etenkin Viron tiedotusvälineisiin. Sopimus 
on yli kymmenvuotinen ja sen virolaisena sopimusosapuolena on 
mainostoimisto AGE, jonka ovat perustaneet Viron radio ja 
televisio, uutistoimisto ETA, Postimees-lehti ja Eesti 
Ekspress -viikkolehti.- Suomalaisosapuoli välittää 
ilmoitustilaa 14 : ään virolais-, yhteen latvialais- ja kahteen 
liettualaislehteen. Lehtien yhteislevikki on yli 3,3 miljoonaa 
kappaletta. Ilmoituksia myydään myös Viron kolmelle 
radiokanavalle ja televisioon. Kirj apainoyhteistyön 
edellytyksiä tutkitaan. Mainostila ja -aika tiedotusvälineissä 
on vielä halpaa. Suurimmat ongelmat ovat lehtien epäselvä 
omistuspohja ja paperipula. Ensimmäiset myydyt mainokset 
olivat suomalaisia. (Helsingin Sanomat 25.2.1992, A8)

Luettelopaino jatkaa menestyksellistä toimintaansa. Samoin 
jatkavat Arkkiryhmään kuuluvat Serioffset, Uudenmaan 
Kirjapaino Oy ja Repro-Time Oy. Lomakeryhmän toiminta koostuu 
tytäryhtiöistä, jotka ovat: Polytypos Oy, Turun Tietopostitus 
Oy, Lomaketehdas Oy, Polytypos Svenska Datablanketter Ab, 
Polytypos Ltd ja Polytypos Data Products AG. Kukin yritys 
toimii samalla toimialalla kuin aiemminkin. (TS-Yhtymä 1991)

Arvopaperikauppaa harrastavat Arvotaulu Oy ja Aamunkoitto Oy. 
Kiinteistöosakkeiden hallintaa harjoittavat Kiinteistö Oy 
Turun Kauppakortteli ja Kiinteistö Oy Salon Kauppakortteli. 
Turun Suojatieto Oy vastaa hallinnollisesta, laskennallisesta 
yms. konsultoinnista, mutta sen asema TS-Yhtymässä ei ole 
vielä vuoden 1992 alussa selvinnyt. (TS-Yhtymä 1991)

4.4 Helsingin Sanomat ja sen strategiset liittoumat

Esittelen jälleen aluksi luvussa 4.4.1 Sanoma Yhtymän 
historian lyhyesti. Tämän jälkeen luku 4.4.2 käsittelee
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yhtymän strategisia liittoumia vuosien 1987 ja 1992 välisenä 
aikana. Luvun 4.5 alkuun on koottu yhteenveto näistä 
liittoumista.

4.4.1 Sanoma Yhtymän historia

Nuorsuomalaisten pääorgaani Päivälehti lakkautettiin 
Bobrikovin murhan jälkeen, eikä puoluesuunta voinut olla ilman 
päälehteä. Kesällä 1904 Päivälehden suurimmat saamamiehet 
perustivat Helsingin Uuden Kirjapaino Oy:n, joka osti 
Päivälehden kirjapainon omaisuuksineen. Helsingin Sanomien 
taakse perustettiin kirjapainon sisaryhtiö Sanoma Oy, koska 
epävakaiden paino-olojen vuoksi haluttiin muodollisesti 
erottaa lehti ja paino toisistaan. Kolmen kuukauden kuluttua 
Päivälehden lakkautuksesta Helsingin Sanomat alkoi ilmestyä 
säännöllisesti. (Suomen Lehdistön Historia 5 1988, 130)

1900-luvun alun Helsingin Sanomat oli nuorsuomalaisten 
päälehtenä keskeinen osa puolueen sisäistä taistelua. 
Kesäkuuhun 1906 saakka lehden päätoimittajan oli puolueen 
oikeistosiipeen kuulunut Heikki Renvall. Kesän 1906 jälkeen 
Helsingin Sanomien linjan muovasivat Eero Erkko, K.J. 
Ståhlberg ja vasemmistosiipeen tuolloin vielä kuulunut E.N. 
Setälä, (ibid.)

Vuosien 1917-18 murroksessa Helsingin Sanomien piiri muodosti 
keskeisen osan tasavaltalaista rintamaa ja oli edistyspuolueen 
perustajien ydinjoukko. Nuorsuomalaisen puolueen päälehdestä 
tuli ilman suuria eleitä edistyspuolueen päälehti. (ibid.)

Vielä 1920-luvun alussa Helsingin Sanomien, Uuden Suomen ja 
Hufvudstadsbladetin levikissä ei ollut olennaisen suurta eroa, 
mutta vuosikymmenen loppuun mennessä Helsingin Sanomat oli 
jättänyt molemmat kauas taakseen. Taulukko 4-5 esittelee 
Helsingin Sanomien levikin kehittymistä.
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Taulukko 4-5. Helsingin Sanomien levikin kehitys 1905-1985. 
1905 1920 1930 1960 1972 1985

6.000 44.200 64.900 251.500 305.016 427.335

Lähde: Suomen Lehdistön Historia 5 (1988, 133)

1930-luvulta lähtien Helsingin Sanomien levikki kasvoi 
nopeammin kuin muiden pääkaupunkiseudun lehtien ja lehti oli 
tämän jälkeen selvästi Suomen suurilevikkisin.

Eero Erkko kuoli syksyllä 1927, ja päätoimittajuus jaettiin 
edistyspuolueen vanhaan kaartiin kuuluneen W.W. Tuomiojan ja 
Eero Erkon vanhimman pojan Eljas Erkon kesken. Tuolloin 
Erkoilla ei ollut Sanoma Oy : n osake-enemmistöä. Sen Eljas 
Erkko sai ostettuaan äitinsä avustuksella yhtiön entisen 
taloudenhoitajan leskeltä ne osakkeet, jotka taloudenhoitaja 
oli vuosien varrella ostellut itselleen. Näin hän sai lehdessä 
taloudellisen vallan ja sen mukaan mahdollisuuden kehittää 
lehteä haluamallaan tavalla. Erkosta tuli lehden ainoa 
päätoimittaja vuonna 1931. (Suomen Lehdistön Historia 5 1988, 
131)

Tämän jälkeen Sanoma Oy:n osake-enemmistö on ollut Erkkojen 
hallussa. Vuonna 1989 Sanoma Yhtymän pääomistajat olivat 
(Korhonen 1988, 26):

Devarda Oy 39
Patricia Seppälä 16
Aatos Erkko 13
Helsingin Sanomain 100-vuotissäätiö 5
Päivälehden Arkistosäätiö 2
Sanoma Osakeyhtiön Eläkesäätiö 1,7
Graafinen Keskusliitto/ Emil Wainion 
rahasto 1,0
Muut 12,3
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Sanoma Yhtymän omistus on keskittynyt Aatos Erkon ja Patricia 
Seppälän haltuun. Äänivallasta noin 80 prosenttia on heillä, 
sillä esimerkiksi Devarda Oy on Aatos Erkon kokonaan omistama 
yhtiö. Myös Sanoma Yhtymää voidaan siis pitää perheyrityksenä, 
kuten TS-yhtymääkin.

Eljas Erkolla oli selkeä pyrkimys luoda lehdestään 
kaupallisesti menestyvä laatutuote. Helsingin Sanomien 
irtaantuminen edistyspuolueesta on nähtävänä pitkänä 
prosessina, joka alkoi 1920-luvun lopulla Erkon ryhtyessä 
toteuttamaan journalistisia, taloudellisia ja poliittisia 
tavoitteitaan. Yksi 1930-luvun merkittävimpiä uudistuksia 
Ilta-Sanomien synty Mäntsälän kapinan päivänä. 1960-luvulla 
Eljas Erkon pojasta Aatos Erkosta tuli työn jatkaja, kun hänet 
nimitettiin Helsingin Sanomien toiseksi päätoimittajaksi. 
(Suomen Lehdistön Historia 5 1988, 131)

1980-luvulla Helsingin Sanomista tuli Pohjoismaiden 
suurilevikkisin sanomalehti ja Sanoma Yhtymän liikevaihto on 
ohittanut Yleisradion liikevaihdon. Vuoden 1991 aikana Sanoma 
Yhtymän palveluksessa oli keskimäärin 5.435 henkilöä (Sanoma 
Yhtymä 1991). Taulukko 4-6 esittelee Sanoma Yhtymän 
liikevaihdon ja tilikauden voiton kehityksen vuosina 1987- 
1991.

Taulukko 4-6. Sanoma Yhtymän liikevaihdon ja tilikauden 
tuloksen kehittyminen 1987-1991 (mmk).

1987 1988 1989 1990 1991

Liikevaihto 1.627 1.801 2.106 2.203 2.001
Tulos 65 60 72 107 105

Lähde: Sanoma Yhtymä (1987, 1989, 1991)
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Helsingin Sanomista on tullut mahtava 
joukkotiedotusinstituutio ja yhtiöstä alan monitoimiyrittäjä. 
Sanoma Yhtymä on onnistunut laajentamaan toimintaansa varsin 
kannattavasti, tosin yhtymän vankka tase mahdollistaa myös 
tappioiden sietoa. Sanoma Yhtymän taseet osoittavat tulosta, 
jonka sijoittaminen on ollut yhtymälle joskus jopa ongelma, 
sillä se on pidättynyt ostamasta paikallis- ja maakuntalehtiä. 
Sanoma Yhtymän tulevaisuus näyttääkin varsin lupaavalta, 
ainakin verrattuna muihin sanomalehtiin. (Suomen Lehdistön 
Historia 5 1988, 132)

4.4.2 Sanoma Yhtymän strategiset liittoumat 1987-1992

Vuonna 1987 Sanoma-yhtymän organisaatio oli jaettu viiteen 
tulosvastuulliseen toimintoon, jotka käsittivät kustannus-, 
kaapelitelevisio-, kirjapaino-, kiinteistö- ja 
yritysviestintätoimintaa (Sanoma Osakeyhtiö 1987).

Sanoma Osakeyhtiön tarkastelu alkaa horisontaalisista 
liittoumista, joista siirrytään vertikaalisiin ja lopuksi 
tulevat diversifioituminen sekä muut liittoumat.

Horisontaaliset liittoumat: Kustannustoiminta. Sanoma-yhtymän 
sanomalehtiryhmä julkaisi vuonna 1987 Helsingin Sanomia ja 
Ilta=Sanomia, jotka jo tuolloin olivat maan kaksi suurinta 
sanomalehteä levikillä mitattuina. Sanoma Osakeyhtiön 
strateginen ydin on Helsingin Sanomat, joka vastasi tuolloin 
koko Uudenmaan sanomalehtien yhteisjakelusta. Levikkimyynnin 
alueorganisaatio hajautettiin toisaalta Helsingin Sanomain ja 
toisaalta Sanomaprintin aikakauslehtien kenttäosastoiksi. 
Sanomalehtien alaisuudessa toimi vuonna 1987 Oy Lippupalvelu- 
Biliettiänst Ab, joka välitti lippuja erilaisiin 
yleisötilauksiin. (ibid.)
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Sanomaprint kustansi aikakauslehtiä, kirjoja ja 
yritysjulkaisuja sekä harjoitti kaupallista 
kirjapainotoimintaa. Erikoisaikakauslehtiä kustantaneet 
tytäryhtiöt Tecnopress Ov ia Erikoislehdet Ov liitettiin 
entistä kiinteämmin Sanomaprintin toimintaan. Kielikursseja 
markkinoinut Ov Linouaphone Ab myytiin 18.11.1987. (ibid.)

Vertikaaliset liittoumat: Kuvanvalmistus. Lehtikuva Oy toimi 
Sanoma-yhtymässä kuvamateriaalin hankkijana ja käsittelijänä. 
Toiminnan varmistamiseksi Euroopassa yhtiö ryhtyi European 
Pressphoto Agency B.V:n osakkaaksi ja edusti Suomessa 
toimiston kuvamateriaalia yksinoikeudella. Lehtikuva Oy:llä 
oli vuonna 1987 sopimuksia myös kansainvälisten 
uutistoimistojen kanssa. Sanomaprintin kanssa kehitetyn 
yhteistyön tuloksena oli esimerkiksi LK-Studion uusien tilojen 
yhteiskäyttö, (ibid.)

Diversifioitumiseen perustuvat liittoumat: sähköinen 
viestintä. Sanoma Osakeyhtiön kaapelitelevisiotoiminnot 
organisoitiin 1.9.1987 alkaen Eurocable-ryhmäksi. Sen 
puitteissa kotimaan kaapelitelevisiotoimintojen hallinnosta ja 
valvonnasta sekä ulkopuolisille tarjottavasta 
ohjelmapalvelusta vastasi Eurocable Ov sekä kansainvälisestä 
satelliitti- ja kaapelitelevisiotoiminnasta sveitsiläinen ECI 
Communications AG. Eurocable-ryhmään kuuluivat Helsinki 
Televisio Ov, Janeo Kabel-TV A/S. Satelvision Ov ja muut 
Sanoma Osakeyhtiön osakkuudet kaapelitelevisio toimintaa 
harjoittavissa yhtiöissä. Näitä osakkuuksia Sanoma-yhtymä 
laajensi hankkimalla vähemmistöosuuden Lontoossa toimivasta 
Westminister Cable Limitedistä sekä irlantilaisesta Cork 
Communications Limitedistä. Helsinki Televisio Oy on 
pääkaupunkiseudulla toimiva kaapelitelevisio, jonka verkkoon 
kuului vuoden 1987 lopussa 126 000 taloutta. Janeo Kabel-TV 
A/S oli Oslossa toimiva kaapelitelevisioyhtiö, jolla oli 
liittymiä 144 000. (ibid.)
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Muut liittoumat. Startel ja samaan toimintoryhmään kuuluva 
Sininen Kiriä Ov muodostivat yritysviestintään erikoistuneen 
liiketoimintayksikön, jonka päätehtäviä olivat 
tietokantakustantaminen ja ajankohtaisinformaation 
tuottaminen. Toiminta jakaantui vuonna 1987 seuraaviin 
pääalueisiin: rahoitusinformaation tuottaminen sekä 
sähköisessä että painetussa muodossa, yrityksille suunnatut 
sähköiset tietopalvelut, 1iikehakemistojen kustannustoiminta 
ja yrityksiä koskevien tietokantojen tuottaminen 
yritysmarkkinoinnin apuvälineiksi. Lisäksi Sanoma-yhtymän 
kiinteistötoimintaa harjoitti Sanoma. Inc:n ja ulkomaista 
kaupallista painotoimintaa harjoitti Grafton Garphic Company, 
Inc, (ibid.)

Sanoma-yhtymällä oli myös vuonna 1987 oma toimittajakoulu, 
josta valmistui toimittajia, sekä oma päiväkoti työntekijöiden 
lapsille, (ibid.)

Vuosi 1988 oli tasaisen kasvun aikaa Sanoma-yhtymässä ; 
Helsingin Sanomat lisäsi levikkiään ja ilmoitusmyyntiään ja 
muutenkin koko konsernin kannattavuus parani. Samana vuonna 
Sanoma Osakeyhtiön ja Helsingin Sanomain liikemerkit 
uusittiin. Vuoden lopussa yhtiö osti Sanomalehtien 
Ilmoitustoimisto Ov:n (Sita) osake-enemmistön Turun Sanomilta 
(Kauppalehti 18.11.1988, 5) Kaupan jälkeen Sanoma Oy omisti 
SITÄ:n osakkeista 59,2 % (ibid.). SITA, joka seuraa Suomessa 
ilmestyviä sanomalehtiä ja toimittaa asiakkailleen näiden 
tilausten mukaan lehtileikkeitä, liitetään itsenäisenä 
osakeyhtiönä Startelin tulosyksikköön (ibid.)

Kustannustoiminta. Sanomalehtien kannalta tärkein tapahtuma 
oli Varkauteen perustettavan painon ensimmäisen vaiheen 
valmistuminen. Varkaudessa elokuussa 1989 alkaneeseen 
Helsingin Sanomain ja Ilta=Sanomain painamiseen valmistuttiin 
sopimalla kuljetus- ja jakeluyhteistyön yksityiskohdista uuden
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painon vaikutusalueen päälehtien kanssa sekä tekemällä 
sopimukset Varkaudesta lähtevistä runkokulj etuksista 
kuljetusliikkeiden kanssa. Varkauden painon käyttöönoton 
jälkeen Helsingin Sanomain vastuulle jäi Uusimaa, jonka 
alueella tuotettu varhaisjakelupalvelu on kaikkien siihen 
ehtivien sanomalehtien käytettävissä ja kattaa 
käytännöllisesti katsoen koko läänin. Sanoma Osakeyhtiön 
omistus perustetussa Kvmen Viestintä Ov:ssä oli 22,3 %. Yhtiö 
jatkoi Kouvolan Sanomat -nimisen, 7-päiväisen sanomalehden 
julkaisemista. Kymen Viestintä Oy oli puolestaan 40 %:n 
vähemmistöosakas Kotkan Sanomat Oy:ssä. Lisäksi Sanoma-yhtymä 
oli osakkaana maakuntalehtien itsenäisyyttä puolustavassa Pro 
Lehdistössä. (Sanoma Yhtymä 1988)

Sanomaprintin toiminnassa oli merkittävintä painotoiminnan 
keskittäminen Martinlaakson painoon. Muuten 
liiketoimintayksikön toiminta jatkui entisellään, (ibid.)

Kuvanvalmistus. Lehtikuva Oy muutti toukokuussa 1988 Ludvigin- 
kadun kiinteistöstä ajanmukaisiin toimitiloihin Erottajankatu 
9 : n sisäpihalle valmistuneeseen uudisrakennukseen. Teknillisiä 
uudistuksia lukuunottamatta ei muutoksia liiketoiminnassa 
tapahtunut. (ibid.)

Sähköinen viestintä. Kaapelitelevisio kanavat laajensivat 
näkyvyysalueitään seka koti- että ulkomailla. Myös yritysten 
välittämien ohjelmapalvelujen määrä kasvoi. Eurocable-ryhmän 
sveitsiläinen tytäryhtiö ECI Communications AG lisäsi 
toimintavuoden alussa jonkin verran osuuttaan Lontoossa 
toimivasta kaapelitelevisio yhtiöstä Westminister Cable 
Company Ltd:stä. Taannehtivasti voimaan tulleet 
kaapeliverkkoja koskevat säännökset rajoittivat ulkomaalaisten 
osakkaiden omistusoikeutta norjalaisissa 
kaapelitelevisioyhtiöissä. Norjan hallitus myönsi Sanoma 
Osakeyhtiölle aikaa elokuuhun 1990 saakka osakkuuden
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muuttamiseen Janeo Kabel-TV A/S :ssä uusien määräysten 
mukaiseksi. (ibid.)

Muut liittoumat. Vuonna 1988 Startelin toiminnan keskeinen 
tapahtuma oli toukokuun alussa toteutettu Startel- 
liiketoimintayksikön muuttaminen osakeyhtiöksi, johon 
yhdistettiin myös tytäryhtiö Sininen Kirja Oy:n toiminnot. 
Sanomalehtien Ilmoitustoimisto Oy siirtyi osakekaupoilla 
Sanoma-yhtymälle vuoden lopulla ja se siirrettiin Startelin 
tulosyksikköön. Helmikuussa allekirjoitetulla sopimuksella 
Sanoma, Inc. myi New Yorkissa sijainneen kiinteistön sekä 
Crafton Graphic Company, Inc:in osakekannan. Kertomusvuonna 
Sanoma Osakeyhtiö hankki vähemmistöosuuden tietopalveluja 
välittävästä Telebase Systems, Inc, -yhtiöstä, jonka kanssa 
tehty operatiivinen yhteistyö jäi Startelin hoidettavaksi.
(ibid.)

Vuosi 1989 oli Sanoma Osakeyhtiön 100-vuotis juhlavuosi. 
Samana vuonna tapahtui myös muita huomattavia muutoksia 
Sanoma-yhtymässä.

Kustannustoiminta. Sanomalehtien kannalta vuoden tärkeimpiä 
tapahtumia olivat Varkauden uuden painotalon vihkiminen ja 
päätös Forssaan rakennettavasta uudesta painotalosta. 
Varkauden painosalueen jakelu tapahtui yhteistyönä itä- ja 
keskisuomalaisten lehtien kanssa. Kymenlaakson ja Pohjanmaan 
alueella jakelu tapahtui yhteistyössä postin kanssa. Hyvinkään 
Sanomalehti Ov ia Hyvinkään Kirjapaino Ov siirtyivät 2. 
kesäkuuta allekirjoitetulla sopimuksella Sanoma Osakeyhtiön 
omistukseen. (Sanoma Yhtymä 1989)

Sanomaprintin tytäryhtiö Tecnopress Ov sulautettiin 
Erikoislehdet Oy :öön, johon sisällytettiin myös 
yritysjulkaisut. Erikoislehdet Oy osti vuoden aikana osake- 
enemmistön Ruotsissa Utemagasinet-aikakauslehteä kustantavasta
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Milvus Färlaas Abista. Noin 10 % Sanomaprintin 
painotuotannosta meni ulkomaille, lähinnä Neuvostoliittoon ja 
Pohjoismaihin, (ibid.)

Kuvanvalmistus. Teknilliset uudistukset jatkuivat Lehtikuva 
Oy:ssä ja kansainväliset suurtapahtumat työllistivät 
Lehtikuvan omia kuvaajia Baltian maissa, Puolassa, 
Tsekkoslovakiassa ja Namibiassa. Toimitusjohtaja Patricia 
Seppälä siirtyi eläkkeelle 31.12.1989 ja hänen tilalleen 
toimitusjohtajaksi nimitettiin Marjukka Luomala, (ibid.)

Sähköinen viestintä. Eurocable Oy ja Helsinki Televisio Oy, 
(HTV), ryhtyivät vuonna 1989 osakkaaksi Suomen Paikallis-TV- 
Kanavat Ovröön, PTV:hen. joka tuottaa ohjelmia ja myy 
mainosaikaa HTV:n sekä Tampereen ja Turun ja muiden kaupunkien 
kaapeli-tv-verkkoihin. Eurocable Oy lisäsi myös 
omistusosuuttaan Kotkan kaapeli-tv-yhtiössä Kotkan Tietoruutu 
Pyissä, HTV:n näkyvyysalue laajeni Keravalle ja Järvenpäähän. 
Toimintavuonna otettiin käyttöön myös Vuosaaren ja 
Herttoniemen vahvistinkeskukset sekä laajennettiin 
välitettävin kanavien määrää 20 kanavaan, joista 12 oli 
maksuttomia peruspalveluita ja 8 maksullisia kanavia, (ibid.)

Muut liittoumat. Startel-ryhmä on Sanoma Yhtymän 
informaatiopalveluiden tuottamiseen keskittynyt 
liiketoimintayksikkö. Siihen kuuluivat 1989 Startel Oy ja 
vuoden alusta lähtien Sanoma-yhtymän kokonaan omistama 
tytäryhtiö Sanomalehtien Ilmoitustoimisto Oy, SITÄ. Startel 
tuotti sähköisiä talouselämän tietopalveluja, kustansi 
liikehakemistoja ja tarjosi business-to-business 
markkinointipalveluja. SITÄ puolestaan tarjosi viestinnän 
seurantapalveluj a. (ibid.)

Vuosi 1990. Sanoma Yhtymän liiketoiminta jakaantui viiteen 
liiketoimintayksikköön, jotka ovat : Sanomalehtiryhmä,
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Sanomaprint, Eurocable, Startel ja Sanomakiinteistöt. Vuoden 
1990 toiminnot ja tuotteet olivat pääasiallisesti samoja kuin 
vuoden 1989. (Sanoma Yhtymä 1990)

Kustannustoiminta. Forssan painon vaikutusalueen 
jakelusuunnittelussa päästiin periaateratkaisuihin 
yhteistyössä alueen ykköslehtien ja postin kanssa. Helsingin 
Sanomain levikkimarkkinointi osallistui myös Hyvinkään 
Sanomien tilauslevikin markkinointiin. Pro Lehdistön, Suomen 
Viestintäkehityksen ja Savon Sanomien kombinaation 
fuusiosopimuksen seurauksena siirtyivät noin 5 % Aamulehti 
Oy:n osakkeista Sanoma Osakeyhtiön ja Turun Sanomain 
omistamalle Aamukaste Ovílle. Hyvinkään Kirjapaino Oy:n 
siirtymisestä Algraphics Oy konserniin sovittiin 7.11.1990. 
Ov Lippupalvelu-Biliettiänst Ab myytiin 21.11.1990 kolmelle 
SVUL:n jäsenliitolle ja Koripallosäätiölle, joka osti 
suurimman osan osakkeista. Muut ostajat olivat Suomen 
Urheiluliitto, Suomen Jääkiekkoliitto ja Suomen 
Pesäpalloliitto, (ibid.)

Sanomaprintin kustannusohjelma käsitti 28 lehteä vuonna 1990. 
Levikkimyynnin alueella Sanomaprint laajensi yhteistyötä A- 
lehdet Oy:n ja Oy Valitut Palat-Reader1 s Digest Ab:n kanssa. 
Milvus Förlags Ab: n koko osakekanta siirtyi Erikoislehdet 
Oy:lie toimintavuoden aikana. Sanomapainon työkannasta hieman 
yli puolet muodostui Sanoma Yhtymän julkaisemista lehdistä ja 
muista painotuotteista. Vajaa puolet kapasiteetista myytiin 
ulkopuolisille asiakkaille, (ibid.)

Kuvanvalmistus. Lehtikuva Ov jatkoi toimintaansa samalla 
tavoin kuin vuonna 1989 (ibid.)

Sähköinen viestintä. Eurocable Oy:n ohjelmatoimiyksikön 
Viihdekanavaa esitettiin HTV:n lisäksi Tampereen, Turun ja 
Lahden kaapeli-tv-verkoissa, joissa sillä oli vuoden 1990
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lopussa yhteensä 19 164 tilaajaa. Ulkomaista omistusoikeutta 
koskevien uusien määräysten vuoksi Sanoma Yhtymän olisi ollut 
luovuttava Janeo Kabel-TV A/S:n enemmistöosakkuudesta 
elokuuhun 1990 mennessä. Norjan viranomaiset pidensivät Sanoma 
Yhtymän hakemuksesta määräajan elokuuhun 1992. Perusteluna 
päätökselle oli omistussäännösten mahdollinen lieveneminen 
Euroopan yhdentymisen seurauksena, (ibid.)

Muut liittoumat. Startel osti kertomusvuonna Ov Infodec Ab:n 
osake-enemmistön. Yhtiö tuotti mikrotietokonej ärj estelmiä 
osake-, optio-, rahamarkkina- ja valuuttakaupan seurantaan. 
Lisäksi Oy Infodec Ab tuotti finanssialaan liittyviä 
salkunhanintä- ja muita "back office" - sovelluksia. Syyskuun 
alussa organisoitiin Startelin Markkinointipalvelut -yksikkö 
keräämään yrityksiä koskevia tietokantoja, joista 
tietojenkäsittelyn avulla toteutetaan tuotteita eri 
markkinoille. Toiminta keskittyi tietokantamarkkinoinnin 
informaatio- ja tiedonhanintapalveluihin sekä yritys- ja 
tuotehakemistojen tuottamiseen. Sanomalehtien Ilmoitutuotto Oy 
muutti kesäkuun alusta uusiin toimitiloihin Lönnrotinkadulle, 
(ibid.)

Sanoma Yhtymän viides liiketoimintayksikkö, Sanomakiinteistöt 
perustettiin 1.1.1990 vastaamaan kiinteistöresurssien 
kehittämisestä ja hallinnasta yhtymätasolla. Sanoma Yhtymään 
kuului kahdeksan kiinteistöosakeyhtiötä ja neljä asunto- 
osakeyhtiötä, joiden omistukseen on siirretty pääosa 
kiinteistökannasta. Omassa käytössä olleet asuin- ja 
liikehuoneistot keskitettiin Sanomain Huoneisto ia 
Kiinteistöholdinq Ov:n omistukseen. Vuoden 1990 merkittävin 
rakennuskohde Sanomakiinteistöille oli Forssan painotalo, 
jonka pääurakoitsijaksi valittiin Rakennustoimisto A. 
Puolimatka Oy. Paino talo valmistuu tuotantokäyttöön syksyllä 
1992. Sanoma Osakeyhtiö teki kesäkuussa 1990 Vantaan kaupungin 
ja kolmen muun yrityksen kanssa yhteistoimintasopimuksen,
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jonka tarkoituksena on luoda Länsi-Vantaalle edellytykset 
raideliikenteen ja siihen liittyvän uuden tytärkaupungin 
rakentamiselle. Yhteistyötoimintaa ja alueen suunnittelua 
koordinoimaan perustettiin Marja-Vantaa Oy, jossa Sanoma 
Osakeyhtiö on osakkaana. Lisäksi Sanoma. Inc. toiminta 
lakkautettiin vuoden 1990 aikana, (ibid.)

Vuosi 1991 oli vaikea vuosi Sanoma Yhtymälle ja koko 
suomalaiselle mediateollisuudelle. Alan kannattavuus heikkeni 
selvästi ja se johti useisiin konkursseihin. Varsinkin 
ilmoitusmyynti supistui merkittävästi taloudellisen 
laskusuhdanteen johdosta.

Kustannustoiminta. Hyvinkään Sanomalehti Oy fuusioitiin kevään 
1991 aikana Sanem Oy:öön ja sen nimeksi tuli Hyvinkään Sanomat 
Oy. Lehden painatus on tapahtunut vuoden alusta Riihimäen 
Sanomat Oy:ssä. Ykköslehtien yhteistyötä ilmoitusten 
välityksessä tehostettiin. Kärkikolmikko. johon kuuluvat 
Helsingin Sanomat, Aamulehti ja Turun Sanomat, markkinoi 
kaikki kolme sanomalehteä käsittävää ilmoituspakettia. Tämä 
mahdollistaa suuren kohderyhmän saavuttamisen samalla kertaa. 
Sanomala-myynti vastasi sanomalehtiryhmän sivunvalmistuksesta, 
painon ja postituksen vapaan kapasiteetin myynnistä ja 
kuormituksesta. (Sanoma Yhtymä 1991)

Sanomaprintin lehtien yhteislevikki jatkui lamasta huolimatta 
ja ryhmä saavutti hyvän tuloksen. Milvus Förlags Ab:n 
saneeraustoimenpiteet saatiin toiminta vuoden aikana 
päätökseen, ja yhtiön tulos oli tyydyttävä, (ibid.)

Kuvanvalmistus. Kuvaustoiminnassa lama vaikutti pahiten 
Lehtikuva Oy:n kaupallisiin kuvaustehtäviin LK-Studiolla. 
Muuten yrityksen toiminta jatkui entisellä tavalla ja saavutti 
menestyksellisen tuloksen, (ibid.)
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Sähköinen viestintä. Uudet Viestimet -ryhmä perustettiin 
1.4.1991 huolehtimaan Sanoma Yhtymän mukanaolosta uusien 
viestimien alueella. Perustettuun ryhmään liitettiin Eurocable 
ja Startel-ryhmä sekä Sanoma Yhtymän keskushallinnon 
kehitysyksikkö. Uudet Viestimet -ryhmään kuulu satelliitti- ja 
kaapelitelevisiotoimintaa sekä informaatiopalvelujen 
tuottamista harjoittavia yhtiöitä. Eurocable Oy:n 
oh j elmatoimintayksikön koostamaa Viihdekanavaa alettiin 
välittää myös Lappeenrannan, Hämeenlinnan, Riihimäen ja Lohjan 
kaapeli-tv-verkoissa. Vuoden 1991 aikana Sanoma Yhtymä luopui 
vähemmistöosakkuudesta Lontoossa toimivasta Westminister Cable 
Company Limitedissä. (ibid.)

Muut liittoumat. Startel Oy : n liiketoiminnot jaettiin kahteen 
tulosyksikköön, markk i no intipa 1ve 1uihin ja 
taloustietopalveluihin. Markkinointipalvelut-vksikkö kerää 
yrityksiä koskevia tietokantoja, joista tietojenkäsittelyn 
avulla valmistetaan tuotteita eri markkinoille. 
Taioustietopalvelut-vksikkö tarjoaa talouselämän ja 
yritystoiminnan käyttämää informaatiota laajan sähköisen 
taloustietopankin muodossa. Yksikön oman taloustoimituksen 
toimittama uutispalvelu Startel Express välittää talouselämän 
uutisia reaaliajassa. Ov Infodec Ab kehittää ja markkinoi 
finanssialan ATK-sovelluksia. Vuoden 1991 lopussa Startel Oy 
osti yrityksen koko osakekannan. Sanomakiinteistöj en 
rakennuttaman Forssan painon harjannostajäisiä vietettiin 
syyskuun 12. päivänä ja rakennustyöt on aikomus saada 
päätökseen vuoden 1992 syksyllä, (ibid.)

Vuosi 1992. Toimintavuoden alussa Sanoma Yhtymällä oli neljä 
tulosyksikköä: Sanomalehdet. Sanomaprint. Uudet Viestimet ia 
Sanomakiinteistöt. Toiminta jatkui kussakin yksikössä vuoden 
1991 mallin mukaisesti. (Sanoma Yhtymä 1991)
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Kustannustoiminta käsitti vuoden 1992 alussa sanomalehtien 
kustantamista ja Sanomaprintin toiminnan. Suurin uudistus oli 
Forssan painon avaaminen 15.7.1992. Siellä painettavien 
lehtien sivut valmistetaan painoasuun Helsingissä, mistä ne 
siirretään tietoliikenneyhteyksiä myöten painoihin (Helsingin 
Sanomat 14.7.1992, A16) . Sanomalehti-ryhmän julkaisemat lehdet 
ovat päätuote Helsingin Sanomat. Ilta=Sanomat ia Hyvinkään 
Sanomat (Sanoma Yhtymä 1991).

Sanomaprintin toiminta koostuu neljästä eri yksiköstä, jotka 
ovat : Aikakauslehdet. Lasten Kirjat. Erikoislehdet ja 
Sanomapaino. Niiden toiminta jatkuu vuoden 1991 tapaan.
(ibid.)

Kuvanvalmistuksesta huolehtii edelleen Lehtikuva Oy. joka 
jatkaa toimintaansa kuten edellisenäkin vuotena (ibid.).

Sähköinen viestintä. Eurocable Oy huolehtii yhdessä 
tytäryhtiöidensä kanssa Sanoma Yhtymän kaapeli-tv-toiminnasta. 
Toiminta jatkuu vuoden 1991 tapaan. Vuoden 1992 syyskuussa 
Sanoma Osakeyhtiö osti viisi prosenttia MTV:n osakkeista 
Maakuntien Viestinnältä (Helsingin Sanomat 2.9.1992 Bll).

Muut liittoumat. Uudet viestimet -ryhmään kuuluu Eurocabelin 
lisäksi Startel Oy, joka huolehtii tytäryhtiöidensä 
avustuksella Sanoma Yhtymän informaatiopalvelujen 
tuottamisesta ja markkinoinnista. Startel-ryhmän toiminnassa 
ei ole tapahtunut muutoksia vuoden 1992 ensimmäisellä 
puoliskolla. Myös Sanomakiinteistöt jatkavat toimintaansa 
vuoden 1991 tapaan. Suurin muutos oli Forssan painon 
rakennuttamisen valmiiksi saattaminen vuoden 1992 heinäkuussa. 
(Sanoma Yhtymä 1991)
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4.5 Yrityksen teorian empiirinen arviointi

Tässä luvussa analysoin viitekehyksessäni (ks. luku 3.2) 
esiteltyä yrityksen teoriaa empiirisen aineiston avulla. 
Aluksi kokoan yhteen Aamulehti-yhtymän, TS-Yhtymän ja Sanoma 
Yhtymän tärkeimmät strategiset liittoumat niin, että mukaan 
otetaan vain sellaiset liittoumat, joiden toimintaa yhtymät 
voivat vaikuttaa. Nämä yhteenvedot toimivat yrityksen teorian 
analysoinnin perustana, siksi ne esitetään tämän luvun 
alkajaisiksi. Kustakin liittoumasta kerrotaan toimiala ja 
mahdolliset muutokset sekä muut merkittävät seikat vuosien 
1987-1992 väliseltä ajalta.

Taulukko 4-7. Aamulehti -yhtymän strategiset liittoumat vuosina 
1987-1992.

Liittouma Toimiala ja mahdolliset muutokset

Aamulehti 

Koillis-Häme 

Koillis-Lappi 

Kurun Sanomat 

Nokian Uutiset 

Raahen Seutu

Sanomalehti ja yhtymän strateginen ydin

Paikallislehti

Paikallislehti

Paikallislehti

Paikallislehti

Paikallislehti
Suur-Keuruu Paikallislehti

Pohjalainen Paikallislehti, joka tuli yhtymään Vaasa
Oy: n osake-enemmistön oston myötä 
vuonna 1988.

Uusi Suomi Sanomalehti, joka hankittiin yhtymään
Uusi Suomi Oy: n osakevaihdolla vuonna 
1988. Suurten kannattavuusongelmien 
johdosta lehti ilmestyi viimeisen kerran 
marraskuussa 1991. Samalla Uusi Suomi Oy: n 
nimi vaihdettiin US-Mediat Oy:ksi.

jatk./...
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Taulukko 4-7. (jatk.)

Liittouma Toimiala ja mahdolliset muutokset

Kauppalehti Taloudellisiin uutisiin erikoistunut 
sanomalehti, joka liittyi konserniin Uusi 
Suomi Oy:n osakevaihdon yhteydessä.

Iltalehti Iltapäivälehti, joka oli osa Uusi Suomi 
Oy:tä ja siirtyi siten yhtymän lehtiin 
vuonna 1988.

Pyhäj okiseutu Paikallislehti, jonka Aamulehti-yhtymä sai 
ostettuaan Pyhäjokiseudun Kustannus Oy:n 
osake-enemmistön yhtiön aikaisemmilta 
omistajilta vuonna 1989.

Raahelainen Ilmaisjakelulehti. Tuli yhtymään
Pyhäjokiseudun Kustannus Oy:n oston myötä.

Etelä-Pohj anmaa Paikallislehti, joka tuli konsernin osaksi 
vuonna 1990, kun Oy Seinäjoesta tehtiin 
tytäryhtiö.

Tampereen Arpa- 
tehdas Oy

Aikakaus-, erikois-, ja sarjakuvalehtien 
kustantajien palveleminen Euroopan 
laajuisesti.

Tamprint Painopalvelu- ja kustannusyksikkö

Tenprint Aikakauslehti- ja mainostuotepaino

Jämsän Lehti Oy 
Lehtipaino

Kirjapaino

Suomalainen 
Lehtipaino Oy

Uusi Suomi Oy:n osakevaihdossa yhtymään 
tullut lehtipaino.

Vaasan
Kirjapaino

Vaasa Oy:n osakekauppojen yhteydessä 
konserniin liittynyt kirjapaino.

Hyvinkään 
Kirjapaino Oy

Vuoden 1991 alussa ostettu kirjapaino.

Seinäjoen
Kirjapaino

Vuonna 1992 tytäryhtiöksi hankittu 
kirjapaino.

Printpoint Oy Neliväri-heatset-rotaatiopainotalo, j oka 
tuli osaksi yhtymää vuonna 1988. Vuoden 
1990 aikana se siirtyi kokonaan konsernin 
omistukseen.

jatk./...
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Taulukko 4-7. (jatk.)

Liittouma Toimiala ja mahdolliset muutokset
Sähköiset Viestimet Erilaisia yrityksille ja yksityisille

tarkoitettuja palveluja. Lisäksi 
paikallisradiotoimintaa.

Radio Sataplus Paikallisradio, jonka Aamulehti-Yhtymä
osti täysin vuoden 1992 alussa. 
Toimintansa radio aloitti vuonna 1989.

Paragon 

Doraprint Oy 

Paragon-Tarra Oy

Systek Oy

Tietovoima Oy

Optimi-Ohjelmistot 
Oy

Data Check Oy

Lomakkeiden toimittaja

Vuoden 1990 aikana ostettu lomakepaino.

Tarroihin erikoistunut painoyksikkö, joka 
syntyi vuoden 1988 aikana.
Maksupääteratkaisujen toimittaja

Erilaisten atk-palvelujen välitys.

Atk-ohjelmistojen toimittaja

Vähittäiskaupan tietojärjestelmiin 
erikoistunut yritys, joka ostettiin vuonna 
1988.

Oy Top-Memo Ab Mikrotietokone- ja atk-yritys

Nordic Team Pohjoismainen atk-yritys hotelli-,
Hotel and Travel ravintola- ja matkailualalla. 
Systems Ab

Pressfoto Ab Vuoden 1992 alussa yhtymä osti tämän
kuvanvalmistukseen erikoistuneen yrityksen 
osake-enemmistön.

Lähde: Aamulehti-Yhtymä (1987-92)

Aamulehti-Yhtymä toimii varsin monella eri toimialalla ja 
tästä syystä sillä on myös useita erilaisia liittoumia kuten 
taulukosta 4-7 käy ilmi. Suurin osa näistä liittoumista on 
yrityksen sisäisiä eli konserni omistaa yhteistyössä olevat 
yritykset joko täysin tai ainakin enemmistöosuuden niistä. 
Vuoden 1991 alusta lähtien konserni aloitti voimakkaan
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yhtymärakenteen selkeyttämisen, joka huipentui vuoden 1992 
toukokuussa uudistettuun organisaatioon. Tämän prosessin 
aikana kannattamattomia yrityksiä myytiin, lakkautettiin ja 
fuusioitiin. Yhtenä tavoitteena oli selkeästi palata kohti 
vanhoja ja tuttuja liiketoimintoja, koska niiden alueella 
yhtymä omaa suurimman osaamisensa.

Seuraavaksi tarkastelen TS-Yhtymän tärkeimpiä strategisia 
liittoumia, jotka kokoan ensiksi taulukkoon 4-8.

Taulukko 4-8. TS-Yhtymän tärkeimmät strategiset liittoumat 
vuosina 1987-1992.

Liittouma Toimiala ja mahdolliset muutokset

Turun Sanomat Sanomalehti ja yhtymän strateginen ydin.

Salon Seudun 
Sanomalehti Oy

Paikallislehti ja painopalvelut. Ostettiin 
yhtymään vuonna 1988.

Sanomalehti Oy 
Somero

Paikallislehti. Yhtymässä vuodesta 1988.

Ykkös-Sanomat Oy Paikallislehti. Yhtymässä vuodesta 1988.

Salo-Lehti Oy Ilmaisj akelulehti

Uudenkaupungin 
Kirjapaino Oy

Sanomalehti ja kirjapaino. Yhtymään vuoden 
1988 aikana.

Luettelopaino Painotyöt. Kaikki Suomen puhelinluettelot

Tietojakelu Oy Jakelupalvelut. Perustettu vuonna 1979.

Turku-Palvelu Oy Jakelupalvelut. Yhtymässä vuodesta 1989.

Tekstinvalmistus Oy Mainosj akelut.

Salon Ykkösjakelu Mainosjakelut ja kustannustoiminta,
oy
Turun Tietopos- 
titus Oy

Postituspalvelut. Yhtymässä vuodesta 1988.

jatk./...
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Taulukko 4-8. (jatk.)

Liittouma Toimiala ja mahdolliset muutokset

Turun Tietotar
jonta Oy

Ilmaisjakelulehti, jakelumarkkinointi ja 
kustannustoiminta.

Turun Kaapeli
televisio Oy

Kaapeli-tv-yhtiö. TS-Yhtymän omistus
yrityksestä on 35 % vuonna 1992.

Suomen Paikallis- 
TV Kanavat Oy

Kaapeli-tv. Perustettu 1989. TS-Yhtymä 
on yksi omistaja.

Lähiökanava Oy Radio- ja televisiotoiminta.

Turun Tietokuva Oy Uutiskuvaus, videotuotanto ja
studiokuvaus. Perustettu vuonna 1980.

Serioffset Moniväriset mainospainotuotteet.

Repro-Time Oy Repro-palvelut.

Uudenmaan
Kirjapaino Oy

Arkkipainotuotteet.

Polytypos Oy Tietokonelomakkeiden markkinointi ja
valmistus.

Lomaketehdas Oy Sarja-, ketjuse11 omakkeet ja
pankkilomakkeet

Polytypos Ltd Tietokonelomakkeiden markkinointi
Englannissa.

Polytypos Svenska 
Datablanketter Ab

Tietokonelomakkeiden markkinointi 
Ruotsissa.

Polytypos Data 
Products AG

Tietokonelomakkeiden markkinointi 
Sveitsissä.

Kiinteistö Oy Tu
run Kauppakortteli

Kiinteistöosakkeiden hallinta.

Kiinteistö Oy Salon Kiinteistöosakkeiden hallinta. 
Kauppakortteli

Somerpaino Oy Kiinteistön hallinta.

Arvotaulu Oy Arvopaperikauppa. Yhtymään vuonna 1990.

Aamunkoitto Oy Arvopaperikauppa.
jatk./...
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Taulukko 4-8. (jatk.)

Liittouma Toimiala ja mahdolliset muutokset

Turun Suojatieto Hallinnollinen, laskennallinen yms.
Oy konsultointi.

AEG-Nordic Oy Ilmoitusmainonnan välitys yksinoikeudella
Viron tiedotusvälineisiin. Perustettu 
vuonna -1992.

Lähde: TS-Yhtymä (1987-91)

TS-Yhtymässä esiintyy horisontaalisia, vertikaalisia ja 
diversifioitumiseen perustuvia liittoumia. Varsinkin erilaiset 
painopalvelut ja niiden tarjoaminen on yhtymän toiminnassa 
merkittävällä sijalla. 1980-luvun aikana konserni osti myös 
paikallislehtiä ja laajeni horisontaalisesti. Myös 
jakelupalvelujen tarjonta on eräs TS-Yhtymän osa-alueita, 
joihin on selvästi panostettu voimavaroja. Sähköinen viestintä 
on noussut 1990-luvulla konsernin yhdeksi laajentumisalueeksi. 
Taloudellinen laskukausi on kuitenkin hillinnyt yhtymän kasvua 
vuodesta 1991 lähtien selvästi. Tappiolliset tilinpäätökset 
ovat pakottaneet saneeraustoimenpiteisiin ja vuoden 1992 
aikana koko konsernin työntekijät lomautetaan porrastetusti 
kahdeksi viikoksi.

Taulukossa 4-9 esittelen Sanoma Yhtymän tärkeimmät strategiset 
liittoumat, joiden avulla yrityksen teoriaa analysoidaan.

Taulukko 4-9. Sanoma Yhtymän tärkeimmät strategiset liittoumat 
vuosina 1987-1992.

Liittouma Toimiala ja mahdolliset muutokset

Helsingin Sanomat Sanomalehti ja yhtymän strateginen ydin.

Ilta=Sanomat Iltapäivälehti. Perustettu vuonna 1932.

Pro Lehdistö Maakuntalehtien itsenäisyyttä puolustava
yhtiö, jossa Sanoma Yhtymä on osakkaana.

jatk./...



Taulukko 4-9. (jatk.)

Liittouma Toimiala ja mahdolliset muutokset

Hyvinkään 
Sanomalehti Oy

Hyvinkään Sanomat nimisen sanomalehden 
julkaisija, joka siirtyi yhtymään 1989

Kärkikolmikko Helsingin Sanomien, Turun Sanomien ja 
Aamulehden yhteinen ilmoitusmarkkinointi 
yksikkö.

Sanomaprint Aikakauslehti kustantaja, lisäksi 
erilaista kaupallista kirjapainotoimintaa.

Tecnopress Tietotekniikan erikoisaikakauslehtien 
kustantaja. Sulautettiin Erikoislehdet 
Oy:öön vuoden 1989 aikana.

Erikoislehdet Oy Erikoisaikakauslehtien kustantaj a.

Milvus Färlags
Ab

Utemagasinet-aikakauslehteä Ruotsissa 
julkaiseva yritys. Hankittu 1989.

Hyvinkään
Kirjapaino Oy

Kirjapaino, jonka osake-enemmistön yhtymä 
osti vuonna 1989. Myytiin Aamulehti- 
Yhtymälle vuonna 1990.

Lehtikuva Oy Kuvanvanhankintaan, -valmistukseen ja - 
käsittelyyn erikoistunut yritys.

Eurocable Oy Kotimaan kaapelitelevisiotoimintojen
halinnosta ja valvonnasta sekä
ulkopuolisille tarjottavasta
ohjelmapalvelusta vastaava yritys.

Helsinki Televisio
oy

Pääkaupunkiseudulla toimiva kaapelitele
visio.

ECI Communications 
AG

Kansainvälisestä satelliitti- ja kaapeli
televisiotoiminnasta vastaava yritys, joka 
toimii Sveitsissä.

Janeo Kabel-TV A/S Oslossa näkyvä kaapelitelevisio, yhtymä 
omistaa yhtiön osake-enemmistön.

Westminister
Cable Company Ltd

Lontoossa toimiva kaapelitelevisio, josta 
yhtymä omisti vähemmistö osuuden. 
Osuudesta luovuttiin vuoden 1991 aikana.

Cork Communications Irlantilainen kaapelitelevisioyritys,
Ltd josta yhtymä omistaa vähemmistöosakkuuden.

jatk./...
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Taulukko 4-9. (jatk.)
Liittouma Toimiala ja mahdolliset muutokset

Suomen Paikallis- Kaapelitelevisiotoimintaa harjoittava 
TV-Kanavat Oy yritys, joka tuottaa ohjelmia ja myy

mainosaikaa Helsingin, Tampereen, Turun ja 
muiden kaupunkien kaapelitelevisioille. 
Yhtymä on osakkaana tässä yrityksessä.

Startel Yritysviestintään erikoistunut yritys.

Sininen Kirja Oy Yritysviestintään erikoistunut yritys.
Yhdistettiin Starteliin vuonna 1988.

Sanomalehtien Suomessa ilmestyvien sanomalehtien
Ilmoitustoimisto Oy seuraamiseen erikoistunut yritys. Osake- 
(SITA) enemmistö ostettiin TS-Yhtymältä 1988.

Oy Infodec Ab Erilaisia finanssialan ATK-sovelluksia
tuottava ja markkinoiva yritys. Ostettiin 
vuonna 1990.

Oy Lippupalvelu Ab Yleisötilauksiin lippuja välittävä yritys.
Myytiin pois vuonna 1990.

Aamukaste Oy Osakkeiden omistukseen erikoistunut yhtiö.

Sanomakiinteistöt Kiinteistöjen omistaminen. Perustettiin
vuonna 1990.

Lähde : Sanoma Yhtymä (1987-91)

Sanoma Yhtymä on ainoa tutkittavista kolmesta konsernista, 
joka ei ole tehnyt tappiota. Helsingin Sanomat on yrityksen 
taloudellinen selkäranka. Toisena tärkeänä tekijänä on 
mielestäni se, että Sanoma Yhtymä ei ole rönsyillyt kovinkaan 
monelle eri toimialalle ja nekin laajentumiset ovat 
tapahtuneet maltillisesti. Sähköisen viestinnän puolella 
kaapelitelevisiotoiminta on selkeästi tärkein panostusalue. 
Myös erilaisten informaatiopalvelujen tuottaminen on viime 
aikoina ollut kasvussa. Useat yhtymän toiminnot liittyvät 
selkeästi läheisesti sanomalehtitoimintaan ja siksi ne 
soveltuvat hyvin konsernirakenteeseen. Ne yritykset, joita ei 
ole saatu mukautumaan yhtymän toimintaan on joko myyty tai
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lakkautettu. Näin on pyritty pitämään konsernin rakenne 
selkeänä ja taloudellisesti kannattavana.

Seuraavaksi arvioin Reven (1990) esittämän yrityksen teorian 
(ks. luku 3.2) soveltuvuutta sanomalehtialalle. Tämän 
analyysin perustana toimivat luvun 4.5 alussa esittämäni 
taulukot Aamulehti-Yhtymän, TS-Yhtymän ja Sanoma Yhtymän 
tärkeimmistä strategisista liittoumista vuosina 1987-1992. 
Mallin mukaan voidaan yritys voidaan määritellä seuraavasti:

Yritys = f(strateginen ydin, strategiset liittoumat)

Tarkastelen ja analysoin ainoastaan tätä Reven esittämää 
määritelmää, koska se palvelee hänen mukaansa paremmin 
yrityksen johtamista. Lisäksi Reve päättää yrityksen teorian 
kehittelyn tähän malliin eli siinä on kiteytettynä kaikki 
edeltävät vaiheet ja juuri siksi se on valittu analyysin 
kohteeksi; näin vältytään turhilta välivaiheilta.

Yrityksen harjoittama liiketoiminta määrittää strategisen 
ytimen (ks. luku 3.3), joka tarkoittaa niitä yrityksen 
erityisvoimavaroj a, jotka ovat välttämättömiä yrityksen 
strategisten voimavarojen saavuttamiseksi. Näitä voimavaroja 
tulisi hallita sisäisesti, varmistaen kaikkien saatavilla 
olevien organisatoristen kannustinten käyttö niiden 
hallintaan. Konkreettisesti sanottuna strateginen ydin on yhtä 
kuin yrityksen liikeidea, joka erottaa yrityksen muista 
kilpailevista yrityksistä, ja siksi sen määritteleminen on 
yritykselle tärkeää.

Strategiset liittoumat (ks. luku 3.4) on jaettavissa kahteen 
ryhmään : yrityksen sisäisiin liittoumiin ja yritysten välisiin 
ulkoisiin liittoumiin. Molempien liittoumien tarkoituksena on 
helpottaa yrityksen liikeidean toteutumista. Liittoumia 
voidaan jaotella horisontaalisiin, vertikaalisiin ja
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diversifioitumiseen perustuviin niiden luonteen mukaan. 
Seuraavaksi analysoin Aamulehti-Yhtymän, TS-Yhtymän ja Sanoma 
Yhtymän strategiset ytimet ja strategiset liittoumat. 
Käytännössä analysoin kunkin sanomalehtikonsernin liikeidean 
ja sen miten sitä on toteutettu liittoumien avulla. Lisäksi 
tutkin miten liittoumat tukevat liikeideaa.

Aamulehti-Yhtymän toiminta alkoi sanomalehti Aamulehden myötä 
1880-luvulla. Tuolloin liikeideana oli tuottaa ja levittää 
informaatiota sanomalehden muodossa. Toimintaa leimasi 
voimakas paikallissidonnaisuus, joka on ominaista edelleenkin 
Aamulehdelle. Vähitellen tähän toimintaan alettiin liittää 
muita graafisen alan palveluja ja näin toiminta alkoi laajeta. 
Seuraavana askeleena mukaan tuli myös muunlainen tiedonvälitys 
ja -tuottaminen, kuten sähköinen viestintä ja atk-palvelut. 
1980-luvun puolivälistä lähtien on jo voitu puhua 
monialakonsernista, jonka strategisena ytimenä on 
sanomalehtitoiminta. Liiketoimintakin on laajentunut aluksi 
kansalliselle tasolle ja lopulta jopa kansainväliseksikin. 
Vuonna 1992 Aamulehti-Yhtymä on jaettu kolmeen liiketoiminta 
ryhmään, kustannustoimintaan, kirjapainotoimintaan ja 
tietotekniikkaryhmään. Tämä jako on tehty toimintojen 
selkeyttämiseksi. Seuraavaksi käyn läpi yhtymän strategisten 
liittoumien jaottelun ja niiden sopivuuden yhtymän 
liikeideaan.

Suurin osa yhtymän liittoumista on sisäisiä, ja siksi 
käsittelen ne ensiksi. Horisontaalisia sisäisiä liittoumia 
ovat vuonna 1992 seuraavat: Koillis-Häme, Koillis-Lappi, Kurun

Pohialainen,
^ n *“* -T. ^ /

Kauppalehti. Iltalehti.
~ i

Pvhäiokiseutu,
Raahelainen. Etelä-Pohianmaa, Tampereen Arpatehdas Ov.
Tamprint ia Tenorint.
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Vertikaalisia liittoumia on yksi: Pressfoto___Ab ja
diversifioitumiseen perustuva liittouma: Radio Sataplus.

Lisäksi yhtymään kuuluu seuraavat painot: Jämsän Lehti_Oy
Lehtipaino. Suomalainen Lehtipaino Oy. Vaasan Kirjapaino.
Hyvinkään Kirjapaino Ov. Seinäjoen Kirjapaino ia Printpoint
Oy, Lomakkeiden painoa harjoitetaan seuraavissa yrityksissä: 
Paragon, Doraprint Ov ia Paraaon-Tarra Oy. Atk-Palveluj a
tarjoavat seuraavat yritykset: Systek Oy, Tietovoima_Oy,
Optimi-Ohjelmistot Ov, Data Check Ov. Ov Top-Memo Ab ja Nordic
Team Hotel and Travel Systems Ab.

Ulkoisia liittoumia on paljon vähemmän, eikä niistä ole 
saatavana selkeitä tietoja. Horisontaalisia ulkoisia 
liittoumia ei Aamu1ehti-Yhtymä11ä edustaa mainosmarkkinointi 
yhteistyö TS-Yhtymän ja Sanoma Yhtymän kanssa. Tämä liittouma 
on nimeltään Kärkikolmikko ja se markkinoi kaikkien kolmen 
lehden käsittävää markkinointipakettia valtakunnallisesti. 
Vertikaalisia liittoumia edustaa j akeluyhteistyö muiden 
lehtien kanssa siten, että kunkin seudun suurilevikkisin lehti 
vastaa alueen jakelusta. Diversifioitumista edustaa yhtymän 
osuus Suomen Paikallis TV Kanavat Ov:stä.

Suurin osa Aamulehti-Yhtymän strategisista liittoumista on 
vielä sisäisiä. Tästä on aiheutunut yhtymälle osittain juuri 
sellaisia ongelmia joita Reve ennustaakin; ne ovat sitoneet 
yrityksen pääomaa ja vaatineet hallintoresursseja. 
Tarkasteltaessa eri liittoumien syntymistä yhtymään havaitaan 
selkeästi se, että 1980-luvun nousukausina Aamulehti-Yhtymä 
laajeni todella rajusti. Siihen liitettiin paikallislehtiä, 
kirjapainoja, lomakepainoja ja atk-palveluj a. Osa näistä 
liittoumista hankittiin selkeästi väärin odotuksin ja se on 
koitunut yhtymän talouden kannalta erittäin raskaaksi. 1990- 
luvun laskusuhdanteen aikana konserni on joutunut saneeraamaan 
voimakkaasti toimintojaan.
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Analysoitaessa eri liittoumien soveltuvuutta yhtymän 
liikeidean toteuttamiseen havaitaan selkeästi se, että mitä 
kauemmas mennään yhtymän alkuperäisestä osaamisesta, tiedon 
graafisesta välityksestä, sitä kannattamattomampaa toiminta on 
ollut. Varsinkin tietotekniikkayritykset ovat osoittautuneet 
erittäin vaikeaksi ryhmäksi ja niiden toimintaa supistetaankin 
kannattavuuden saavuttamiseksi. Parhaiten konsernin 
toiminnassa on taloudellisessa mielessä menestynyt Aamulehti, 
joka on tehnyt vuosien 1987-1991 aikana voitollisen tuloksen. 
Muut yhtymän sanomalehdet ovat tuottaneet hieman heikompia 
tuloksia, tosin Uuden Suomen lakkauttamisen jälkeen myös 
Kauppalehden ja Iltalehden muodostama US-Mediat on yltänyt 
erittäin hyvään taloudelliseen tulokseen. Paikallislehtien 
suurimpana ongelmana on se, että lähes jokaisella lehdellä on 
oma painonsa, jonka ylläpito on erittäin kallista toimintaa. 
Tässä onkin eräs mahdollisuus kehittää yhtymän sisäisiä 
liittoumia kohti paikallislehtien yhteispainoa. Myös muissa 
lehtien toiminnoissa voisi olla mahdollisuuksia 
yhteistoimintaan.

Myös lomake- ja painotoimintoja joudutaan vuoden 1992 aikana 
supistamaan ylikapasiteetin takia. Sähköinen viestintä on 
vielä niin uusi ja pieni toimiala yhtymässä, että sen 
soveltuvuudesta siihen on vaikea sanoa mitään varmaa. Kaiken 
kaikkiaan näyttää siltä, että erilaisten liiketoimintojen 
liittäminen konserniin taloudellisesti kannattaviksi 
yksiköiksi on erittäin hankala ja aikaa vievä prosessi. 
Osittain juuri tästä syystä Panostaja Oy haluaisi erottaa 
Kustannus Oy Aamulehden omaksi yritykseksi Aamulehti-Yhtymästä 
(Riihonen 1992, 5). Tavoitteena on turvata kannattavan 
sanomalehden toiminta jatkossakin konsernin muista 
toiminnoista huolimatta, sillä lehden tuloja on käytetty 
muiden osien tappioiden kattamiseen. Aamulehti-Yhtymän johto 
ei kannata tätä hanketta lainkaan ja tämä onkin aiheuttanut 
ristiriitoja yhtymän omistajien johdon välillä.
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Ulkoisia liittoumia tutkittaessa ei ole käytettävissä mitään 
taloudellisia lukuja, jotka osoittaisivat niiden 
kannattavuuden yhtymälle. On kuitenkin todistettu, että 
esimerkiksi saman jakelualueen lehtien kotiinkuljetus on 
järkevintä ja taloudellisesti halvinta suorittaa alueella 
ilmestyvien sanomalehtien yhteistyönä (Sanomalehtien Liitto 
1992c). Sama ajatus on kolmen lehden mainospaketin 
yhteismarkkinoinnissa ; asiakas saa suuremman kontaktipinnan 
halvemmalla kuin mitä maksaisi kolme eri mainosta, ja 
sanomalehdet voivat keskittää mainosmyyntiään saavuttaen 
kustannussäästöjä. Sama idea on sittemmin siirretty 
kaapelitelevisiotoimintaan, sillä Suomen Paikallis TV Kanavat 
Oy toteuttaa samaa ideaa sähköisen viestinnän puolella.

Tulevaisuudessa Aamulehti-Yhtymän on löydettävä lisää 
mahdollisuuksia ulkoisten liittoumien luomiselle, koska 
sisäiset liittoumat eivät selvästikään ole kaikissa 
tilanteissa paras mahdollinen tapa toimia. Ulkoiset liittoumat 
ovat mielestäni eräs tulevaisuuden keino karsia kustannuksia 
ja päällekkäisiä toimintoja sekä käyttää olemassa olevat 
resurssit tehokkaasti. Sisäisiä liittoumia tarvitaan myös 
täydentämään konsernin toimintoja, mutta ne eivät saa olla 
ainoa mahdollisuus varsinkaan, kun ne usein vaativat pitkän 
sopeutumisajan yhtymän toimintaan.

TS-Yhtymän alkuaikoina liikeideana oli tiedon välittäminen 
sanomalehden muodossa Turussa. Ajan myötä myös Ts-yhtymän 
toiminta laajeni aluksi erilaiseen painotoimintaan ja 
myöhemmin mukaan tuli jakelupalvelulta ja tietokone lomakkeiden 
valmistusta. Toiminnan painopiste oli jo laajentunut 
valtakunnalliseksi ja oli joukossa jopa kansainvälistäkin 
toimintaa. 1980-luvun lopulla TS-Yhtymä osti myös joitakin 
paikallislehtiä ja tuli mukaan sähköiseen viestintään. Vuonna 
1992 yhtymä on jo laajentunut monialakonserniksi, jonka 
toiminnan lähtökohtana on Turun Sanomat. Toiminta on
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kansainvälistymässä nopeasti ja esimerkiksi Baltian maat ovat 
eräs TS-Yhtymän liiketoiminnan ulkomaisista alueista.

Strategisista liittoumista myös TS-Yhtymässä suurin osa on 
sisäisiä. Horisontaalisia sisäisiä liittoumia vuonna 1992 
olivat: Salon Seudun Sanomalehti Ov. Sanomalehti Ov Somero, 
Ykkös-Sanomat Ov ia Salo-Lehti Ov. Yhtymään ei kuulu kovinkaan 
montaa paikallislehteä, koska se ei ole halunnut osallistua 
sanomalehdistön keskittymiskehitykseen. Samaa suuntausta on 
tarkoitus jatkaa yhtymässä tulevaisuudessakin, tosin 
ympäristön muutokset huomioiden.

Vertikaalisia liittoumia ovat seuraavat: Tietojakelu Oy, 
Turku-Palvelu Ov, Tekstinvalmistus Ov, Salon Ykkösjakelu Oy,
Turun Tietopostitus Ov ia Turun Tietotarjonta Oy. Yhtymä 
sijoittanut voimavarojaan selkeästi myös jakelun kehittämiseen 
ja sen tarjontaan.

Diversifiointia edustavat liittoumat ovat vuonna 1992 
seuraavanlaisia : Turun Tietokuva Ov ja Lähiökanava Oy. 
Sähköisen viestinnän osuus yhtymän toiminnasta on vielä niin 
pientä, että sitä vasta opetellaan. Muita liittoumia olivat 
painotöihin erikoistuneet Uudenkaupungin Kirjapaino Oy, 
Luettelopaino. Serioffset, Repro-Time Oy ia Uudenmaan
Kirjapaino Oy. Erilaisten lomakkeiden valmistuksesta ja 
markkinoinnista Suomessa ja ulkomailla vastasivat: Pölytypos 
Ov. Lomaketehdas Oy. Polvtvpos Ltd, Polytypos Svenska
Datablanketter Ab ia Polvtvpos Data Products AG. Lisäksi 
yhtymään kuuluivat: Kiinteistö Oy Turun Kuppakortteli, 
Kiinteistö Ov Salon Kauppakortteli. Somerpaino Oy, Arvotaulu
Ov. Aamukoitto Ov, Turun Suoiatieto Ov ja AEG-Nordic Oy.

Ulkoisia liittoumia on TS-Yhtymällä erittäin vähän ja niistä 
saatavissa oleva informaatio on erittäin niukkaa. 
Vertikaalisia ulkoisia liittoumia edustaa jakeluyhteistyö eri



133

sanomalehtien kanssa toisaalta Turun alueella ja toisaalta 
alueilla, joilla Turun Sanomat on kakkoslehden asemassa. 
Kärkikolmikko on puolestaan horisontaalinen liittouma, jonka 
tarkoituksena on markkinoida maan laajuisesti Aamulehden, 
Turun Sanomien ja Helsingin Sanomien mainostilaa. 
Diversifioitumiseen perustuvia ulkoisia liittoumia edustavat 
sähköisen viestinnän yritykset Turun Kaapelitelevisio Oy ja 
Suomen Paikallis-TV Kanavat Ov. Kokonaisuutena TS-Yhtymän 
ulkoiset liittoumat muistuttavat hyvin paljon Aamulehti- 
Yhtymän vastaavia ; osahan näistä liittoumista on yhteisiä.

TS-Yhtymässä on nähtävissä paljolti saman suuntainen kehitys 
kuin mitä oli Aamulehti-Yhtymässäkin. Turun Sanomat on ollut 
koko tarkasteluajan 1987-92 kannattava yritys. Myös yhtymän 
luettelopaino teki hyvää tulosta tuolloin. Myös Salon Seudun 
Sanomalehti Oy onnistuttiin saneeraamaan kannattavaksi. Muiden 
yhtiöiden tulokset väittelivät jonkin verran, mutta yhteistä 
kaikkien niiden kohdalla oli tappiollisuus. TS-Yhtymässäkin on 
sama ongelma sisäisten liittoumien kannalta ; yhtymän 
strategista ydintä lähellä olevat toiminnat kannattava 
taloudellisesti ja muut toiminnat eivät ainakaan vielä ole 
olleet kovinkaan kannattavia. Varsinkin nousukautena tehdyt 
sisäiset liittoumat, jotka ovat suuntautuneet kauaksi 
yrityksen perustoiminnasta ovat osoittautuneet erittäin 
huonosti yhtymään sopeutuviksi. Tämän takia yhtymä tulee 
varmasti jatkamaan uudistuksia, jotka merkitsevät fuusioita, 
yritysmyyntejä ja kannattamattomien yritysten myyntiä. TS- 
Yhtymä suuntaa kuitenkin myös samalla uusille toimialoille ja 
markkinoille. Tästä on esimerkkinä ilmoitusmainonnan välitys 
Viron tiedotusvälineisiin.

Ulkoisten liittoumien merkitys on vielä toistaiseksi melko 
vähäinen TS-Yhtymässä. Ne saattavat tulevaisuudessa olla 
kuitenkin tärkeitä välineitä opeteltaessa uudella toimialalla 
toimimista. Yhtymälle on varmasti kannattavampaa ensiksi
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tutustua uuden alan toimintaan yhteisyrityksen kautta kuin 
ostaa suoraan oma yritys. Näin voidaan pienemmällä panoksella 
tutkia onko tämä se toimiala, johon konsernin kannattaa 
mahdollisesti seuraavaksi laajentaa liiketoimintaansa. 
Ulkoiset liittoumat ovat siis tulevaisuuden mahdollisuuksia, 
joita tulee osata hyödyntää.

Sanoma Yhtymä poikkeaa kahdesta aikaisemmin tutkitusta 
sanomalehtikonsernista, koska se teki koko tarkasteluajan 
1987-1991 voitollisia tilinpäätöksiä. Yhtymän liikeidean 
lähtökohta oli samanlainen kuin Aamulehdellä ja Turun 
Sanomilla; tiedon tuottaminen sanomalehden muotoon aluksi vain 
Helsingissä. Vähitellen lehti saavutti koko Uudenmaan läänin 
ykkösaseman levikillä mitattuna. Valtakunnallisesti katsottuna 
lehti on kuitenkin Uudenmaan ulkopuolella kakkoslehden 
asemassa. Se on kuitenkin kiistatta valtakunnan 
suurilevikkisin sanomalehti ja sen tuottamat suuret voitot 
ovat koko Sanoma Yhtymän toiminnan perusta.

Vähitellen yhtymän liiketoiminta laajeni aluksi muuhun 
graafiseen toimintaan ja vähitellen sähköiseen viestintään 
sekä yritysviestinnän palvelujen tarjontaan. Yrityksen 
toiminta-alue on laajentunut kansainväliseksi, mutta 
liikeidealtaan konsernin voidaan sanoa yhä olevan erikoistunut 
tiedon tuottamiseen, levittämiseen ja markkinoimiseen sekä 
graafisiin palveluihin. Yhtymä on säilyttänyt rakenteensa 
huomattavasti selkeämpänä ja pienemmälle alueelle 
diversifioituneena kuin esimerkiksi Aamulehti-Yhtymä tai TS- 
Yhtymä. Tämä onkin mielestäni toinen seikka Helsingin Sanomain 
lisäksi, joka on taannut yhtymän taloudellisen kannattavuuden.

Myös Sanoma Yhtymässä ovat sisäiset liittoumat hallitsevia, 
mutta muista kahdesta tutkittavasta konsernista poiketen 
Sanoma Yhtymä on selkeästi kuitenkin pitänyt konsernin 
rakenteen melko selkeänä. Se on pyrkinyt aktiivisesti
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säilyttämään toimintansa melko lähellä sanomalehtitoimintaa, 
mikä on varmasti ollut perusteltu ratkaisu.

Horisontaalisia sisäisiä liittoumia olivat vuonna 1992: 
Ilta=Sanomat. Hyvinkään Sanomalehti Oy, Sanomaprint
Erikoislehdet Oy, ia ruotsalainen Milvus Färlaqs Ab. Yhtymä ei 
ole halunnut hankkia monia paikallislehtiä omistukseensa, 
vaikka rahaa yhtymällä olisi siihen ollut. Syynä tähän 
lienevät sekä paikallislehtien heikko kannattavuus että pelko 
monopoliasemasyytteistä sekä halu säilyttää paikallislehdet 
itsenäisinä.

Vertikaalisia liittoumia edusti: Lehtikuva Oy. Näitä
liittoumia ei Sanoma Yhtymässä ole vielä kovinkaan paljoa.

Diversifioitumiseen perustuvia liittoumia edustivat 1992 : 
Eurocable Oy. Helsinki Televisio Ov. ECI Communications AG ja
Janeo Kabel-TV A/S. Yritysviestintään erikoistuneita yrityksiä 
olivat: Startel, Sanomalehtien Ilmoitustoimisto Oy ia Oy 
Infodec Ab. Lisäksi yhtymään kuuluu Aamukaste Oy ja 
Sanomakiinteistöt. Yhtymä on noudattanut diversifioinnissa 
varsin maltillista linjaa, mikä on käytännössä merkinnyt sitä, 
että se ei ole laajentanut toimintaansa kovinkaan monelle 
uudelle toimialalle, vaan se on pikemminkin vahvistanut 
entisiä yhtymän toimialoja uusilla sisäisillä liittoumilla. 
Tämä politiikka on osoittautunut varsin kannattavaksi ja 
yhtymä jatkanee sitä tulevaisuudessakin.

Ulkoisia liittoumia Sanoma Yhtymässäkään ei ole kovinkaan 
monia. Horisontaalisia ulkoisia liittoumia edustaa: Pro 
Lehdistön osakkuus ja Kärkikolmikon toiminta. Pro Lehdistössä 
yhtymä on merkittävin omistaja ja vuoden 1992 lopulla se 
merkitsee Pro Lehdistön liikkeelle laskeman 38 miljoonan 
markan vaihtovelkakirjalainan kokonaan (Sanoma Osakeyhtiö 
rahoittaa Pro Lehdistön kaupat 1992) Jos konserni vaihtaa ne
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Pro Lehdistön osakkeisiin, tulee Pro Lehdistöstä Sanomain 
tytäryhtiö. Tätä kehitystä ei Sanoma Yhtymässä kuitenkaan 
pidetä haluttavana, eikä yhtymä aio menetellä näin (ibid.).

Vertikaalisia ulkoisia liittoumia yhtymällä on jakelussa ja ne 
ovat samanlaisia kuin Aamulehdellä ja Turun Sanomilla. 
Hyvinkään Sanomien painatus hoidetaan Riihimäen Kirjapaino 
Oy:ssä. Tämä on merkittävä yritys saada myös paikallislehti 
kannattavaksi luopumalla lehden omasta erittäin kalliista 
painotoiminnasta.

Sanoma Yhtymä painattaa Helsingin Sanomia ja llta=Sanomia 
Vantaalla, Varkaudessa ja Forssassa, mikä mahdollistaa 
erittäin laajan levikin aamujakeluna. Lisäksi yhtymä säästää 
kuljetuskustannuksissa huomattavasti, sillä Helsingissä tehty 
valmis sanomalehti siirretään sähköisesti kuhunkin painoon. 
Tämä mahdollistaa Helsingin Sanomien kilpailun laajemmalla 
alueella; sillä pelkällä Vantaan painolla lehti ei ehtisi 
varhaisjakeluun läheskään niin laajasti kuin se nykyään ehtii. 
Sanoma Yhtymässä on siis nähty suuret investoinnit 
painotaloihin kannattaviksi tulevaisuutta silmällä pitäen.

Diversif ioitumiseen perustuvat ulkoiset liittoumat ovat vuonna 
1992 melko vähäisiä. Osakkuudet Suomen Paikallis-TV-Kanavat 
Ov:ssä ia Cork Communications Ltd:ssä ovat tällaisia.

Sanoma Yhtymän strategiset liittoumat ovat tukeneet melko 
hyvin liikeideaa ja siksi yhtymä on tehnyt positiivista 
tulosta vuodesta toiseen. Yhtymän lippulaivana ja 
kannattavimpana yksikkönä on Helsingin Sanomat. Myös 
Ilta=Sanomat ovat tehneet voitollista tulosta. Hyvinkään 
Sanomat ei ole vielä kannattava yritys. Sanomaprint sitä 
vastoin tekee erittäin hyvää tulosta lamasta huolimatta vuonna
1992 .
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Kaapelitelevisiotoiminta on myös saatu vihdoin kannattavaksi 
toiminnaksi usean vuoden opettelemisen ja saneerauksen 
seurauksena. Eräänä apuna tähän lienee yhtymän ulkomaiset 
paikallistelevisioyksiköt, josta saatua kokemusta on 
hyödynnetty kotimaassa. Taloudellinen lama on vaikeuttanut 
selkeästi yritysviestintä yksikön toimintaa ja sen tulos onkin 
tappiollinen.

Ulkoiset liittoumat toimivat Sanoma Yhtymässä mielestäni 
paitsi mahdollisina kustannustenkarsijoina, niin myös uusien 
toimialojen opetteluyksiköinä, joista saatuja tietoja ja 
taitoja voidaan sitten siirtää yhtymän omistamien yksiköiden 
käyttöön. Tämä on todellinen haaste varsinkin Sanoma 
Yhtymälle, koska se haluaa selkeästi sijoittaa osan 
voittovaroistaan uuteen liiketoimintaan.

Kokonaisuutena ottaen Sanoma Yhtymän sisäiset ja ulkoiset 
strategiset liittoumat tukevat konsernin liikeideaa erittäin 
hyvin. Yhtymä on onnistunut välttämään hallitsematonta 
laajentumista melko hyvin, vaikka sillä on ollut suuriakin 
voittovaroja sijoitettavanaan. Varovainen diversifioituminen 
on ollut eräs yhtymän vahvuuksista, jota se tulee noudattamaan 
myös tulevaisuudessakin. Yhtymä on valinnut tähän asti 
selkeästi muutaman toimialan, johonka se panostaa 
voimavarojaan kunnes siitä saadaan kannattava yksikkö 
konserniin. Tässä sopeuttamistyössä Helsingin Sanomien 
voittovarat näyttelevät tärkeää osaa, sillä niiden ansiosta 
yhtymä kestää useammankin tappiollisen vuoden uuden toimialan 
sopeuttamisprosessissa. Tähän asti Sanoma Yhtymä on pysytellyt 
melko tiukasti tiedonvälitystoiminnassa' ja graafisen alan 
palvelujen tuottamisessa. Tulevaisuudessa juuri ulkoiset 
liittoumat voivat olla eräs mahdollisuus uusien toimialojen 
etsinnässä.
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Yhteenveto. Yrityksen teorian soveltaminen sanomalehtialalle 
on mahdollista ja näin myös strategisen johtamisen teoria on 
käyttökelpoinen analysoitaessa sanomalehtialaa. Tutkittaessa 
alaa mallin avulla havaittiin selkeästi sisäisten liittoumien 
olevan hallitsevassa asemassa. Ulkoisia liittoumia ei alalla 
juurikaan vielä ole olemassa, mutta paineita niitä kohtaan on 
mielestäni selvästi nähtävissä. Sisäiset liittoumathan sitovat 
hallintoresursseja ja vaativat pääomaa enemmän kuin ulkoiset 
liittoumat. Näistä syistä johtuen ei tulevaisuudessa ole 
mahdollista, että sanomalehtikonsernien liittoumat ovat lähes 
yksinomaa sisäisiä varsinkin, kun sanomalehtien tulojen ei 
enää odoteta nousevan paljoakaan.

Ulkoiset liittoumat ovat eräs mahdollisuus karsia kustannuksia 
ja päällekkäisiä toimintoja sekä saada tietoja uusista 
toimialoista. Sanomalehtikonserneissa voisi ulkoisia 
liittoumia syntyä esimerkiksi yhteispainon, 
mainosmarkkinoinnin ja jakelun muodoissa. Lisäksi mahdollinen 
muu ylimääräinen painokapasiteetti voitaisiin myydä muille 
kiinnostuneille osapuolille. Tulevaisuudessa uusia liittoumia 
hyödyntävä yritys on varmasti kilpailukykyisempi kuin niitä 
hyödyntämätön. Siksi on tärkeää hyödyntää sekä sisäisiä että 
ulkoisia liittoumia, kun niihin on mahdollista ja järkevää 
panostaa.

Tutkituista kolmesta yrityksestä Aamu lehti-Yhtymä ja TS-Yhtymä 
muistuttivat jonkin verran toisiaan ; ne olivat kumpikin 
laajentaneet toimintaansa hyvien voittovuosien varoilla varsin 
kanaksikin alkuperäisestä sanomalehtitoiminnasta. Yleisiesti 
ottaen nämä toiminnan laajennukset olivat sitä 
kannattamattomampia mitä kauempana ne olivat yhtymän 
strategista ydintä eli sanomalehteä. Uudet toimialat eivät ole 
selvästikään tukeneet tai soveltuneet yhtymien liikeideaan, 
vaan ne heijastelevat pikemminkin oman aikansa 
"muotisuuntauksia". Taloudellinen laskukausi on omalta
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osaltaan vielä vaikeuttanut tätä sopeutusprosessia, sillä 
monet uusia yrityksiä kohtaan asetetut odotukset eivät ole 
toteutuneet lainkaan. Näyttäisikin siltä, että laajentumisen 
ensiaskelet kannattaisi ottaa ulkoisten liittoumien avulla ja 
mahdollisesti sen jälkeen vasta solmia sisäisiä liittoumia, 
jos toimiala vaikuttaa lupaavalta.

Sanoma Yhtymä oli ainoa tutkituista kolmesta yrityksestä, joka 
oli tehnyt voittoa jokaisena toimintavuotena tarkasteluajan 
jakson 1987-1991 aikana. Se ei ollut laajentanut toimintaansa 
useille eri sektoreille, vaan ainoastaan muutamaan tarkoin 
valittuun, joihin konserni sitten panosti voimavarojaan 
runsaasti. Kukin näistä toimialoista on lisäksi melko lähellä 
sanomalehtitoimintaa, mikä lienee osittain selityksenä 
konsernin taloudelliselle menestymiselle. Toisena selkeänä 
syynä konsernin voitollisuuteen on Helsingin Sanomien selkeä 
levikkietumatka muihin sanomalehtiin verrattuna. Helsingin 
Sanomien voittojen ansiosta konsernin rahoitusasema on 
huomattavasti vankempi kuin TS-Yhtymän tai Aamulehti-Yhtymän. 
Sanoma Yhtymän on siis onnistunut löytämään ne sisäiset 
liittoumat, jotka tukevat sen liikeideaa. Myös ulkoisten 
liittoumien puolella se on osoittanut aktiivisuutta, ja siitä 
on osoituksena esimerkiksi Hyvinkään Sanomien painatus 
Riihimäen Sanomat Oy:ssä.

Tutkittaessa eri yritysten liittoumia näyttäisi selvästi 
siltä, että liittoumien tulee olla ainakin aluksi melko 
lähellä yrityksen alkuperäistä toimintaa, jotta ne olisivat 
kannattavia. Liittoumien on toisin sanoen tuettava yrityksen 
liikeideaa mahdollisimman hyvin, jotta yritys menestyisi. Tämä 
on johdonmukainen Reven (1990) strategisen johtamisen 
sopimusmallin kanssa. Reve (1990) esitti, että yrityksen on 
määriteltävä ja tarkistettava toimintansa rajat, jotta se voi 
toimia tehokkaasti. Malli soveltuukin mielestäni kohtalaisen 
hyvin sanomalehtialalle sovellettavaksi.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Empiirisen tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että Reven 
strategisen johtamisen sopimusmalli soveltuu käytettäväksi 
sanomalehtialalle tietyin edellytyksin. Sen käsitteet ja 
ohjeet tarvitsevat vielä selvästi selkeyttämistä, jotta 
mallista olisi hyötyä myös alan yrityksille ja johtajille. 
Tämä tutkimus on siis lajissaan ensimmäinen ja kaipaa 
jatkokseen lisätutkimuksia, jotta mallin soveltuvuudesta 
sanomalehti- tai jollekin muulle toimialalle saataisiin 
parempi kuva. Näin voitaisiin myös yrittää konkretisoida 
viitekehyksen käsitteistöä ja ohjeita.

Yrityksen teorian mukaan yritys koostuu strategisesta ytimestä 
ja strategisista liittoumista. Tutkimustulosten perusteella 
tämä pätee ainakin sanomalehtialalla kohtalaisen hyvin. 
Vaikeuksia aiheutti strategisen ytimen määrittely kullekin 
tutkittavalle yritykselle, mutta tästä ongelmasta selvittiin 
siten, että liikeidea tarkoittaa strategista ydintä. Näin 
saatiin määriteltyä strateginen ydin, jota yrityksen on 
kehitettävä muuttuvan ympäristön kanssa yhdessä, jotta se 
voisi menestyä myös jatkossa.

Tutkimuksen perusteella Aamulehti-Yhtymä, TS-Yhtymä ja Sanoma 
Yhtymä ovat kukin määritelleet liikeideansa uudelleen tietyn 
ajan välein. Aamulehti-Yhtymä ja TS-Yhtymä eivät ole 
kuitenkaan muistaneet nousukautena määritellä yrityksen 
rajoja, jotka ovat jokaisella yrityksellä hieman erilaiset, ja 
siksi jokaisella toimialalla on tilaa useammalle yritykselle. 
Tämä tehokkaiden rajojen "unohtaminen" on saanut aikaan sen 
että kumpikin konserni on laajentunut kannattamattomille 
toimialoille eli on laajentunut rajojensa ulkopuolelle. Reven 
väite siitä, että yrityksen strategisen ytimen kannalta on 
erittäin tärkeää, että yritys kykenee määrittelemään omat 
rajansa tehokkaasti pitää paikkansa.
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Strategiset liittoumat jaettiin ulkoisiin ja sisäisiin sen 
perusteella, oliko kyseessä yritysten väliset vai konsernin 
sisäiset liittoumat. Molemmista tapauksista määriteltiin vielä 
erikseen horisontaaliset, vertikaaliset ja diversifioitumiseen 
perustuvat liittoumat. Näin saatujen jaottelujen avulla 
analysoitiin kunkin konsernin strategisia liittoumia.

Sanomalehtialan liittoumista suurin osa on tällä hetkellä 
sisäisiä liittoumia, ulkoisten liittoumien jäädessä selkeästi 
taka alalle. Sisäiset liittoumat sitovat pääomia ja vaativat 
huomattavia hallinnollisia resursseja ja ovat perusteltavissa 
vain niissä tapauksissa, joissa voimavarat ovat luonteeltaan 
ainutlaatuisia. Muissa tapauksissa ulkoiset liittoumat ovat 
tehokkaampi tapa saavuttaa samat edut. Tämä väite ei 
sanomalehtialalla ole ainakaan vielä saanut huomiota osakseen, 
tosin tulevaisuudessa yritysten pääomaresurssien kasvu ei enää 
toteudu niin suurena kuin tähän asti ja niiden on pakko 
harkita myös ulkoisia liittoumia. Tämä pätee myös 
sanomalehtialalla, jossa markkinat eivät enää juurikaan kasva, 
vaan pysyvät entisen kokoisina tai pienenevät.

Ulkoisilla liittoumilla sanomalehtikonsernit voivat 
tulevaisuudessa parantaa kilpailukykyään; esimerkiksi yhteiset 
painot, mainosmarkkinointiyksiköt, jakelupalvelut ja osittain 
samat toimittajat ovat tulevaisuudessa esiintulevia 
mahdollisuuksia. Ne ovat välttämättömiä, mikäli 
paikallislehdet halutaan säilyttää, sillä niiden talous ei 
kestä nykyisen kehityksen mukana. Tästä on esimerkkejä 
vuodelta 1992 aivan riittävästi. Voidaankin olettaa, että 
ulkoiset liittoumat tulevat lisääntymään sanomalehtialalla 
huomattavasti aivan lähiaikoina, sillä hallituksen kaavailemat 
sanomalehtien verotuksen kiristäminen, lehdistötuen 
leikkaukset, postin jakelupalkkioiden korotukset ja Euroopan 
integraatio lisäävät paineita kohti uudenlaisia liittoumia.
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Tutkimuksessani käyttämän mallin mukaan strateginen johtaminen 
on strategisen ytimen ja strategisten liittoumien ryhmittelyä 
kestävän kilpailuedun saavuttamiseksi. Empiiriset 
tutkimustulokset tukevat tätä väitettä; nyt sanomalehti 
yritykset ovat siinä tilanteessa, että strateginen ydin ja 
strategisten liittoumien suhde on määriteltävä uudelleen. 
Sisäisten liittoumien tueksi tarvitaan myös ulkoisia 
liittoumia, jotta yritys voi toimia tehokkaasti. Tämä 
uudistusprosessi on tulevaisuuden mahdollisuus, johon 
menestyneimmät yritykset tulevat tarttumaan.

Suurin osa sanomalehtialalla vallitsevista liittoumista on 
sisäisiä, ja ne ovat syntyneet yritysostojen, fuusioiden ja 
tytäryritysten perustamisien avulla. Alan ulkoisia liittoumia 
on vähän, ja ne ovat syntyneet lähinnä konsernien yhteisistä 
aloitteista eli yritykset ovat yhdessä perustaneet 
yhteisyrityksen.

Syy siihen, että sanomalehtialan liittoumista suurin osa on 
sisäisiä eli konsernin omia yrityksiä lienee se, että on 
pelätty oman valta-aseman horjuvan, jos solmitaan ulkoisia 
liittoumia. Sisäiset liittoumat on siis nähty ainoana keinona 
menestyä kasvavassa mediakilpailussa. Lisäksi on 
havaittavissa, että osa näistä konserniin hankituista 
sisäisistä liittoumista on suuntautunut kulloinkin "muodissa" 
olleelle toimialalle. On siis haluttu laajentaa 
sanomalehtikonsernin toimia seuraamalla "muotia" eikä tervettä 
järkeä ja lopputulos on ollut taloudellisesti tappiollinen. 
Erityisesti tutkituista konserneista TS-Yhtymä ja Aamulehti- 
Yhtymä ovat noudatelleet joissakin liittoumissaan tätä 
suuntausta varsin kohtalokkain seurauksin. Tämä ajattelutapa 
on nyt osoittautunut vanhentuneeksi, sillä kaikkia konsernin 
liittoumia ei ole järkevää pitää sisäisinä eikä kulloisenkin 
"muodin" tulisi vaikuttaa konsernin liittoumiin. Ulkoiset 
liittoumat vaativat yrityksiltä keskinäistä luottamusta, mutta
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onnistuessaan ne voivat tuoda useita säästöjä konsernille. 
Siksi myös niiden solmimista on tulevaisuudessa lisättävä 
sanomalehtialalla tuntuvasti.

Liittoumien avulla yritys voi saavuttaa useita etuja. 
Vertikaalisia liittoumia hyväksi käyttävä yhtymä saattaa 
onnistua pystyttämään alalletulon esteitä, jolloin yritys voi 
hyödyntää markkinoiden epätäydellisyyttä. Horisontaaliset 
liittoumat ovat merkittäviä, kun kysymyksessä ovat 
potentiaaliset hyökkääjät. Muodostamalla horisontaalisia 
yritys voi estää mahdollisten tulevien hyökkääjien toimet tai 
pystyttää alalletulon esteitä. Diversifioitumiseen perustuvat 
liittoumat ovat merkityksellisiä yrityksen suunnatessa 
toimintaansa uusille alueille.

Empiirisen tutkimuksen perusteella sanomalehtialalla voidaan 
hyödyntää kaikkia näitä liittoumia ja niistä saatavia 
mahdollisia etuja paljon tehokkaammin kuin tähän mennessä. 
Varsinkin diversif ioitumiseen perustuvien liittoumien merkitys 
on tulevaisuudessa tärkeä, sillä jo nyt sanomalehtiyrityksissä 
on havaittavissa laajentumispyrkimyksiä uusille toimialoille. 
Muodostettaessa erilaisia liittoumia on tärkeää selvittää 
kumpi liittouma, sisäinen vai ulkoinen sopii tilanteeseen 
parhaiten.

Tutkituista sanomalehtikonserneista Sanoma Yhtymä oli selvästi 
suurin ja kannattavin. Aamulehti-Yhtymä ja TS-Yhtymä olivat 
hieman pienempiä ja niiden liiketoiminnan voitot jäivät 
selvästi Sanoma Yhtymästä, joka oli säilyttänyt rakenteensa 
huomattavasti muita tutkittuja konserneja selkeämpänä. Se ei 
laajentanut toimintaansa kuin muutamaan, läheisesti 
sanomalehtialaan liittyvään, toimialaan. Lisäksi sillä on 
riittänyt resursseja panostaa kyseisiin toimintoihin ja 
odottaa rauhassa, että ne sopeutuvat konsernin osaksi. 
Helsingin Sanomien osuutta koko yhtymän tärkeimpänä toiminnan
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rahoittajan on syytä korostaa tässä yhteydessä. Mikäli 
toimintaa ei ole saatu sopeutetuksi määrätyssä ajassa 
konsernin muuhun toimintaan on siitä luovuttu. Suurin osa 
Yhtymän liittoumista on vielä sisäisiä, mutta sillä on myös 
ulkoisia liittoumia, joista Hyvinkään Sanomien painatus 
Riihimäen Sanomat Oy:ssä on selkeä osoitus uusien 
toimintamallien etsinnästä.

TS-Yhtymän ja Aamulehti-Yhtymän toimia leimasi toiminnan 
laajeneminen useille eri toimialoille, joista osa on varsin 
kaukana alkuperäisestä toiminnasta. Merkille pantavaa on se, 
että mitä kauemmas alkuperäisestä toiminnasta on menty sitä 
kannattamattomampaa toiminta on taloudellisesti katsottuna 
ollut. Nämä toimialat eivät ainakaan tähän mennessä ole 
sopeutuneet Aamulehti-Yhtymän ja TS-Yhtymän liiketoimintaan. 
Osa syynä on liian positiiviset tuotto-odotukset uusilta 
toimialoilta ja kokemuksen puute. Kummallakin konsernilla 
sisäiset liittoumat ovat diversifioitumisen perustana ja 
tämähän ei mallini mukaan ole paras mahdollinen tapa laajentaa 
toimintaa. Ulkoiset liittoumat ovat parempi tapa hankkia 
kokemusta uusista toimialoista. Tällaisia liittoumia on 
kummallakin yhtymällä vielä niukasti, mutta uskoisin niiden 
määrän kasvavan lähiaikoina niiden mahdollistamien etujen 
vuoksi.

Lopuksi voidaan sanoa, että liittoumien tärkeimpänä tehtävänä 
on toteuttaa valittua liikeideaa. Tämä tietysti vaatii sen, 
että liikeidea on selkeästi määritelty, ja että määritelmää 
täsmennetään tietyin väliajoin. Hyvin liikeideaa tukevat 
liittoumat ovat se tilanne, mihin jokaisen yrityksen tulee 
pyrkiä.

Tulosten vertailu aikaisempaan tutkimukseen. Furhoffin (1967) 
esittelemän levikkikierreteorian mukaan sanomalehden
menestymisen kannalta on tärkeintä ilmoitukset ja levikki
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yhdessä. Tutkimus koski ainoastaan sanomalehden toimintaa eikä 
mukana ollut konserneja kuten tässä tutkimuksessa. Tutkielmani 
kannalta on merkittävää se, että sanomalehden menestyminen on 
juuri se tekijä, jonka avulla konserni laajentaa toimintaansa. 
Sanomalehti on kunkin tutkittava yrityksen strateginen ydin ja 
siksi sen menestyminen on konsernin menestymisen kannalta 
välttämätöntä. Tämä tosiasia yhdistää sanomalehdistön 
rakennemuutos -tutkimuksen tähän tutkielmaan.

Thomsenin (1972) laatukilpailuteoria painotti käytössä olevien 
panosten määrän tärkeyttä ja tätä havaintoa voidaan laajentaa 
myös tähän tutkimukseen; käytettävissä olevat panokset 
määrittelevät selkeästi ne liittoumat, joita yrityksen on 
järkevää solmia.

Gustafssonin kotitalouksien peittoteoria kiinnitti huomiota 
yli 50 % peittoon jakelualueen kotitalouksissa. Tämä takaa 
hänen mukaansa sanomalehden menestymisen, joka puolestaan on 
koko konsernin menestymisen ehdoton edellytys. Aamulehti, 
Turun Sanomat ja Helsingin Sanomat ovat saavuttaneet kukin yli 
50 prosentin kotitalouksien peiton pääjakelualueellaan ja ne 
kaikki ovat menestyneet lehtinä hyvin. Tämä havainto tukee 
kotitalouksien peittoteoriaa.

Ilmoitusmarkkinoinnin teoria (Jonsson 1977) korosti erilaisten 
ilmoitusten merkitystä lehden toiminnassa. Tutkittavana oli 
jälleen vain sanomalehtiä, joten tulosten merkitys tämän 
tutkimuksen kannalta on se, että Aamulehti, Turun Sanomat ja 
Helsingin Sanomat ovat onnistuneet saamaan riittävästi oman 
ilmestymisalueensa ilmoituksia ja tätä kautta ne ovat 
menestyneet myös taloudellisesti. Tämä tutkimustulos on 
yhtäpitävä ilmoitusmarkkinoinnin teorian kanssa.

Lehdistökehityksen vaiheittaisuusteoria (Hoyer 1977) 
muistuttaa paljolti historiatutkimusta ja on verrattavissa
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tämän tutkielman osuuteen, jossa analysoidaan yhtymien eri 
liittoumia. Monet taustamuuttujat ovat yhdessä vaikuttaneet 
niiden syntyyn ja kehitykseen aivan samoin kuin Hoyerinkin 
tutkimuksessa norjalaisen sanomalehdistön kehityksestä. Tältä 
osin tutkielmani ja lehdistökehityksen vaiheittaisuusteoria 
muistuttavat toisiaan ja päätyvät samaan lopputulokseen.

Sisällön merkityksen teorian (Linderoth 1981) havainnot 
taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen tärkeydestä pitävät 
paikkansa myös tämän tutkimuksen suhteen. Mikäli konserni tai 
jokin sen osa ei saavuta taloudellisia tavoitteitaan on 
seurauksena toimenpiteitä niiden saavuttamiseksi. Vastaavasti, 
jos jokin osa saavuttaa jatkuvasti erittäin hyvän tuloksen, 
saattaa sen olla vaikeaa antaa varojaan muiden yksiköiden 
tappioiden peittämiseksi. Näinhän on nyt juuri tapahtumassa 
Aamulehti-Yhtymässä, jossa erittäin kannattavaa Aamulehteä 
yritetään irrottaa tappiollista tulosta tekevästä konsernista.

Isallin (1984) Avustusteoria korostaa kaupallisten 
markkinoiden, avustusmarkkinoiden ja olosuhteiden merkitystä. 
Näillä kaikilla on merkitystä myös ajateltaessa kokonaista 
sanomalehtikonsernia eli nämä havainnot pätevät sovellettuna 
myös tähän tutkimukseen. Myös avustusteorian ja tutkielmani 
johtopäätösten välillä on havaittavissa yhtymäkohtia.

Hafstrandin (1984) Kilpailuolosuhdeteoriän esiintuomat 
lukijat, levikki ja kilpailuolosuhteet ovat 
sanomalehtitoiminnan kannalta merkittäviä tekijöitä, mutta 
hieman sovellettuna ne ovat myös koko yhtymän kannalta 
kriittisiä tekijöitä ja tämä tekijä yhdistää 
kilpailuolosuhdeteoriän ja tämän tutkielman havainnot 
keskenään.

Kilpailukvvvnteorian (Kousa & Alamiekkaoja 1988) huomiot 
kohdistuivat ilmoitusmarkkinoihin ja uuden teknologian
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hyödyntämiseen. Näistä varsinkin uuden teknologian 
hyödyntäminen on yhtymän toiminnan kannalta tärkeää: 
mahdollistaahan se esimerkiksi tehokkaamman tuotannon tai 
saattaa avata mahdollisuudet kokonaan uuteen liiketoimintaan. 
Tämä onkin se yhtymäkohta, joka kilpailukyvynteorian ja tämän 
tutkimuksen välillä on.

Tutkimuskritiikkiä. Validiteetilla tarkoitetaan 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa analyysin arvioitavuutta eli 
lukijan tulee kyetä seuraamaan tutkijan päättelyä. Toinen 
validiteetin merkitys on se, onko tutkittu sitä mitä on 
haluttukin. Jokaisen tutkimuksen tulisi vastata selvästi 
tutkimusongelmaansa. Analyysin toistettavuus taas vaatii 
yksiselitteisiä luokittelu- ja tulkintasääntöjä, jotta 
tutkimuksen reliabiliteetti olisi mahdollisimman korkea. 
(Uusitalo 1991, 81)

Tutkimuksen kohteena olleista Aamulehti-Yhtymästä, TS- 
Yhtymästä ja Sanoma Yhtymästä saatavilla olleet tiedot olivat 
erittäin pitkälle yritysten itsensä antamia, siksi joihinkin 
saatavilla olleisiin tietoihin täytyy suhtautua hieman 
varauksellisesti. Yrityksillä on nimittäin tapana kaunistella 
asioita paremmiksi kuin ne ovatkaan. Yksittäisistä 
liittoumista ei ollut saatavilla kovinkaan yksityiskohtaista 
materiaalia, josta olisi käynyt selkeästi esille esimerkiksi 
kyseiseen toimintayksikköön panostetut voimavarat tai edes 
yksikön taloudellinen tulos. Ulkoisten liittoumien kohdalla ei 
yksikään yritys ilmoittanut juuri mitään tietoja. Nämä tiedot 
hankittiinkin sitten muista lähteistä. Kaikkiaan voidaan 
kuitenkin todeta, että lähteet antoivat kuitenkin puutteistaan 
huolimatta riittävän hyvän kuvan tutkimuksen suorittamiseksi.

Tutkimuksessa käytetyn mallin uutuudesta johtuen oli joitakin 
asioita vaikeata tulkita. Eräs tällainen kohta oli 
diversifioitumisen tutkiminen; Reven malli näet käsittää
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diversifioitumiseen perustuvilla liittoumilla vain 
lähialueille laajentunutta toimintaa. Muutenkin osa 
käyttämistäni käsitteistä ei ole vielä saanut vakituista 
merkitystä, mutta se onkin eräs tämän tutkimuksen ansoista. 
Tavoitteena oli strategisen johtamisen sopimusmallin 
soveltaminen sanomalehtialalle.

Lisäksi on vielä syytä korostaa, että tutkimukseni vastaukset 
tutkimusongelmiin olivat luonteeltaan tentâtiivisia. Tämä 
tarkoittaa sitä, että saadut tulokset ja johtopäätökset on 
tehty sen perusteella, miten asiat näyttäisivät käytetyn 
aineiston valossa olevan. Tämä lähestymistapa on kuitenkin 
riittävä, koska se on perustunut useaan toisiaan tukevaan ja 
varsin laajaan sekundaariaineistoon.

Ehdotukset jatkotutkimuksiksi. Tutkimusta voidaan jatkaa 
eteenpäin siten, että pyrkimyksenä on syventää analysointia 
uudella materiaalilla, jota voitaisiin hankkia esimerkiksi 
haastatteluin. Käyttämään! mallia voisi myös soveltaa 
muillekin toimialoille ja hankkia näin hieman paremman 
käsityksen mal?.in soveltuvuudesta eri toimialoille. Lisäksi 
näin saataisiin joitakin käsitteitä selkeytettyä. 
Sanomalehtialalla tutkimuksen kohteeksi voisi tulla 
esimerkiksi mahdolliset muutokset sisäisten ja ulkoisten 
liittoumien painotuksissa ; lisääntyvätkö ulkoiset liittoumat 
kuten tässä tutkimuksessa odotetaan tapahtuvan. Vaikuttaako 
mahdolliset muutokset yhtymien taloudelliseen tulokseen. Miksi 
ja miten nämä muutokset syntyvät.
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