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KÄSITTELYTAPA JA METODIT  
 
 
 
   Tämän tutkimuksen runko on tavanomaista "rankelaista" historiankirjoitusta, jossa arkistoläh-
teiden perusteella yritetään selvittää, wie es eigentlich gewesen ist. Keskeisenä lähteenä ovat tällöin 
olleet Uusi Suomi Oy:n hallintoelinten pöytäkirjat, erinäiset kirjeet, muistiot ja laskelmat sekä osin 
päiväkirjan luontoiset muistiinpanot. Tietenkin on käytetty myös ilmestynyttä Uutta Suomea ja 
muitakin lehtiä sekä tutkimus- ja muuta kirjallisuutta, jota on kylläkin pääteeman ja koko 
tutkimuskaudenkin osalta vähän.  
   Lehdistön sekä ylipäänsä suomalaisen yhteiskunnan aiemmasta kehityksestä on tunnetusti 
runsaasti taustakirjallisuutta. Sen sijaan kaudelta 1976-91 on hyvin vähän historiallista tutkimusta, 
saati erikoistöihin perustuvia yleisesityksiä esim. poliittisesta tai yhteiskunnallisesta kehityksestä. 
Sosiologista, kansantaloudellista ja muuta yhteiskuntatieteellistä tutkimusta on, mutta silti tässäkin 
työssä välttämätön suomalaisen yhteiskunnan kehityksen analysointi viime vuosikymmeninä ei voi 
toistaiseksi olla juuri sanomalehden pääkirjoitusta syvällisempää.  
   Olenkin varonut paisuttelemasta yleisen yhteiskunnallisen ja kulttuuritaustan esittelyä, niin 
helppoa kuin tämän kuvailu asioita ammatikseen seuranneelle lehtimiehelle olisikin. Suppeus tältä 
osin ei tarkoita taustan vähättelyä; ei Uudessa Suomessa tietenkään eletty eikä toimittu 
yhteiskunnallisessa tyhjiössä. 1  
 
 
                            * 
 
   Työn olisi voinut rajata sen "rankelaisimpaan" osaan; joku saattaisi pitää tulosta tällöin jopa 
"tieteellisempänä" tai ainakin (koulumestarimaisesti arvioiden) selkeämmin "opinnäytteenä".  
   Kovin poikkeuksellisena ei voi kylläkään enää pitää haastattelujen käyttämistä tapahtumakulkujen 
konstruoinnissa. Tekstiluonnosten lähettäminen kommentoitavaksi mukana olleille on myös 
palauttanut tapahtumia heidän mieleensä ja auttanut aukkojen täyttämisessä. Keskeisten 
haastattelujen muistiinpanot ovat (usein asianomaisten jälkikäteen tarkistamina) käytettävissä. 
   Muistitiedon ristiriitaisuus ja epätarkkuus on silti tullut esiin tässäkin työssä. Pääsääntöisesti 
olenkin nojannut kirjallisiin ensisijaislähteisiin ja turvautunut muistitietoon vain aukkojen 
täyttämiseksi.   
   Kaikki tämä on kuitenkin jo tavanomaista "arkipäivän rankelaisuutta", jonka metodiikkaa on 
tuskin syytä laveammin esitellä Pentti Renvallin tai muiden oppi-isien referoinnilla.  

                     
    1Vrt. esim.: Suomen tulevaisuus ..., Suomi 2020 ..., Suomi 2017, Sosiaalipolitiikka 2017, Kansantalous 2017, 
Savolainen: Suomen strategia, Taloudellisen suunnittelukeskuksen ja Sitran julkaisut, Kansallinen teollisuusstrategia 
ym. julkaisut, joissa arvioidaan 1970- ja 1980-lukujen kehitystä. Kirjoittaja on käsitellyt kaikkia em. julkaisuja monissa 
lehtiartikkeleissaan ja osallistunut moniin keskeisiin tapahtumiin. Vrt. myös kirjoittajan laatimat "Uuden Suomen 
Suomalaisen klubin" ja Kauppalehden Optio-klubin keskustelut vuodesta 1983, joissa vaikuttajat ovat keskustelleet 
keskeisistä kehityslinjoista. - Taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä vuoden 1991 loppupuolelle saakka kirjoittaja 
on myös käsitellyt teoksissaan Kehitysmaasta elintaso-Suomeen ja Talouden vapauden puolesta. 
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Lähdekritiikin tavanomaisia sääntöjä olen tietenkin pyrkinyt noudattamaan, joskaan tässä ei em. 
peruslähteiden osalta ole ollut suuria ongelmia.  
   Pöytäkirjalähteiden osalta on huomattava, että niiden laatijat olivat yleensä tavallaan asianosaisia - 
tyypillisenä esimerkkinä päätoimittaja Johannes Koroma Uusi Suomi Oy:n hallituksen 
pitkäaikaisena sihteerinä. Lähteen kirjoittajalla oli siis intressejä painottaa sitä johonkin suuntaan, 
mikä saattoi (lähinnä tiedostamattomasti) vaikuttaa lopputulokseen. Pöytäkirjojen tarkistaminen ei 
voinut ainakaan täysin suodattaa tätä.  
   US-yhtiöiden eri toimielinten pöytäkirjoissa on puheenvuoroja referoitu kiitettävän usein, vaikkei 
varsinaisia keskustelupöytäkirjoja tehty kuin poikkeuksellisesti. Pöytäkirjasarjoissa on tosin aukkoja 
(esim. US-yhtiön johtoryhmän osalta 1983-86). 
   Erilaisten muistiinpanojen tarkkuuteen ovat vaikuttaneet mm. laatijoiden perustiedot. Esim. 
vuorineuvos E.O. Mansukoski, jonka osin päiväkirjamaisia muistiinpanoja olen käyttänyt paljon, 
tunsi US:n toimituksen asiat vain pinnallisesti. Moni muu muistiinpanojen tekijä on taas saattanut 
ymmärtää kerrotut liiketaloudelliset tiedot puutteellisesti.  
   Kaikkea tätä olen yrittänyt suodattaa lähdekriittisesti. Tekstiä ei ole kuitenkaan paisutettu 
pohtimalla rikkiviisaasti jokaisen yksittäisen lähteen sisintä olemusta. Yleensä lähdekritiikki näkyy 
johtopäätöksissä eivätkä ongelmat primäärilähteiden osalta eroa mistä tahansa lähihistorian 
tutkimuksesta. 
 
                              * 
 
   Erityinen kriittisyys on ollut tarpeen käytettäessä muistelmia, pamfletteja ja "tutkivan 
journalismin" tuloksia. 
   Muistelmista Jarmo Virmavirran tuoreeltaan laatiman Herää Suomi-teoksen sinänsä suppeaa US-
osuutta sävyttää poleemisuus, vaikka hän ilmaisee sen maltillisesti. Sitä paitsi Virmavirta tunsi Uusi 
Suomi-yhtiön aiempaa kehitystä vain pinnallisesti. Jaakko Lassilan muistelmiin ei US:n osalta liity 
sellaista kitkeryyttä kuin niiden Kansallispankkia koskevaan loppuosaan, mutta teksti on US:n 
osalta ylimalkaista (itse asiassa se näyttää osin seuraavan laatimieni ja Lassilalle lähettämieni 
haastattelumuistiinpanojen runkoa).   
   Uutta Suomea sivuavissa pamfleteissa on helppo osoittaa detaljivirheitä. Silti tällaisia lähteitä ei 
ole viisasta sivuuttaa. Tunnekylläinen ja tendenssimäinen Tapaus Uusi Suomi heijastaa tavallaan 
päiväkirjamaisesti eräiden toimittajien mielialoja, mutta kertoo myös ilmeisen luotettavasti ja US:n 
toimitusosaston arkistoa täydentävästi ay-liikkeen toiminnasta US:n kriisissä.  
   Lähinnä "tutkivaan journalismiin" kuuluvassa A-P Pietilän Oikean Paukun tarinassa taas on 
lukuisten mutkien oikaisujen rinnalla sellaisia "tutkivalla journalismilla" saatuja tietoja, joita 
tavanomaisin historiantutkimuksen keinoin on vaikea hankkia. Tutkimukselleni Pietilän detaljitiedot 
eivät ole kylläkään olleet olennaisia enkä ole käyttänyt Paukku-teosta paljonkaan. Yleisemmin 
historiantutkimus joutunee sen sijaan pohtimaan kantaansa "tutkivaan journalismiin" niin lähteenä 
kuin metodina, jos omasta ajastamme halutaan esitellä muukin kuin virallinen julkisivu.  
   Perusongelma on "tutkivien journalistien" nojautuminen nimettömiin lähteisiin. Niiden 
luotettavuuden tarkistaminen on ongelmallista, mutta monet tiedot saadaan vain tällä metodilla. 
(Niin ne on tosin saatu usein ennenkin - anonyymi tieto on vain päässyt kirjalliseen asuun kirjeessä, 
päiväkirjassa tai vaikkapa poliisiraportissa). Historiantutkijat joutuvat uskoakseni vielä, paitsi 
käyttämään "tutkivan journalismin" julkaisemia tuloksia, myös opettelemaan sen menetelmiä (ja ao. 
toimittajat mm. lähdekritiikin perussääntöjä).  
   Tässä tutkimuksessa ei ole kylläkään käytetty kuin parissa kohdassa nimettömiä, luottamuksellisia 
lähteitä. Myös omaan muistitietooni olen nojannut mahdollisimman vähän ja lähinnä 
tunnelmakuvien elävöittämiseksi; yksikään rakennelma ei ole sen varassa. Oman muistitietoon 
nojautumisen olen tuonut esiin lähdeviitteissä aina, kun kysymys on ollut muusta kuin yleisesti 
tunnetuiksi katsottavista tiedoista.  
   Journalistisia metodeja olen sen sijaan käyttänyt haastatteluissa. Kokemukseni mukaan 
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haastateltava ei useinkaan "avaudu" työntämällä nauhuri hänen eteensä, vaan keskustelua on 
käytävän rennossa ilmapiirissä. Olen silti pyrkinyt tarkistamaan jälkikäteen näin saadun tiedon 
oikeellisuuden niin sen esittäjältä kuin (tietenkin) mahdollisista muista lähteistä.                    
 
                              * 
 
   Kokonaiskuvan hahmottamiseksi olen kuitenkin mennyt edellä hahmoteltua, hieman lavennettua 
"rankelaisuutta" tai "historismia" pidemmälle. Kun olen opiskeluajoista alkaen katsonut olevani 
"lamprechtilainen kollektivisti", olen pyrkinyt tapahtumakulkujen konstruoinnin ohella 
hahmottamaan sitä ilmapiiriä ja "kulttuuria", jossa Uudessa Suomessa ja sen liepeillä toimittiin. 2 
   Olenkin mm. tuonut esiin ehkä pieniä, mutta mielestäni kuvaavia yksityiskohtia arvellen tällaisen 
mosaiikin antavan kuvan "uussuomalaisesta elämänmuodosta", miksei "mentaliteetistakin" melko 
tuoreen historiantutkimuksen suuntauksen hengessä. Jossakin määrin olen tällöin myös nojautunut 
omiin muistikuviini eli "haastatellut itseäni". 
   Ilmapiirin hahmottamiseen liittyy keskeisten henkilöiden ominaisuuksien analysointi. Tämä on 
tietenkin vielä ongelmallisempaa tai ainakin "herkempää" kuin ilmapiirin yleinen kuvailu. Etenkin 
yhteisössä, jossa asioita hoitivat vahvat persoonallisuudet, olisi kuitenkin ollut jopa todellisuuden 
väärentämistä litistää heidät kasvottomiksi nimiksi joissakin toimissa ja toimielimissä.  
   Muotokuvien osuvuudelle on tietenkin sekä etua että haittaa siitä, että olen tuntenut ao. henkilöt 
jopa vuosikymmenien ajalta. Tällainen analysointi (osin ehkä psykologisointi) ei ole kuitenkaan 
tekstissäni kovin laajaa; uskoakseni jo kuvaukset ao. henkilöiden toiminnasta eri tilanteissa myös 
todistavat, ovatko luonnehdintani olleet perusteltuja. 
   Kaikkiaan uskon Collingwoodin lailla siihen, että löytääkseen olennaista historiantutkijan on 
eläydyttävä asiaan. Ja vaikken kuvittele olevani Egon Friedell, on paljon perää hänen toteamuk-
sessaan, että "ainoa tapa tunkeutua historialliseen syysuhteisuuteen on taiteilijan tie, luova elämys". 
3 Eläytyminen tuo tietenkin ongelmia - mutta ainakin yhtä vääristynyt kuva syntyy nojautumalla 
vain ulkokohtaisesti virallisiin päätöksiin tai (kuten toisinaan taloushistoriassa) pelkkiin kylmiin 
numerosarjoihin erityisemmin kysymättä, mitä, keitä ja millaista niiden takana on ollut. 
   Tällaiseen kulttuurihistorialliseen lähestymistapaan voi ehkä rinnastaa yhteiskuntatieteilijöiden 
erkaantumisen 1950-luvun "mittaavasta" amerikkalaisesta sosiologiasta. Erilaiset mielipide- ja muut 
mittaukset kertovat silti paljon ja näennäisen eksaktisti myös Uuden Suomen toimintaympäristöstä, 
etenkin sen lukija- ja tilaajakunnasta. Prosenttijakautumat ja t-testein mitatut korrelaatiot eivät silti 
antaneet valmista reseptiä lehden parantamiselle - eivätkä ne anna myöskään patologista diagnoosia 
US:n kuolinsyistä. Eksakteja faktoja on täydennettävä kvalitatiivisin, jos kohta väistämättä 
tulkinnanvaraisin menetelmin.   
   Perinteisessä taloushistoriallisessa mielessä US:n loppuvaiheet voitaisiinkin kirjoittaa hyvin 
lyhyesti - kuten on kirjoitettukin. Kakkoslehden asemassa ja ns. alenevan levikkikierteen paineessa 
lehti oli kroonisesti tappiollinen. Kun ilmoitustulot romahtivat, kustantajayhtiö joutui muihin 
vaikeuksiin ja koko kansantalous lamaan, Uusi Suomi lopetettiin. Rakenteelliset tekijät ratkaisivat 
lopputuloksen ainakin tutkimuskaudella; myöhemmin voin ehkä selvittää, mitkä ratkaisut johtivat 
kakkoslehden uralle vuosikymmeniä aikaisemmin. On kuitenkin syytä tutkia myös sitä pitkää 
prosessia, jolla lehden kuolemaa yritettiin lykätä sekä esillä olleita eri vaihtoehtoja. 
 
 
                             * 
 

                     
    2Vrt. esim. Bauer: Einführung in das Studium der Geschichte s. 69-72. 

    3R.C. Collingwood: The Idea of History; Egon Friedell: Uuden ajan kulttuurihistoria (osa 1 s. 23). 
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   Erityinen ongelma on tietenkin kirjoittajan oma objektiivisuus (tai subjektiivisuus). Olin Uuden 
Suomen palveluksessa vuodesta 1964 alkaen kolmessa erässä yli 20 vuotta ja välikausinakin avustin 
lehteä. Sen kuoltua olen työsuhteessa Aamulehti-yhtymään hoitanut lehden "pesää", selvittänyt sen 
historiaa ja kirjoittanut yhtymän lehtiin. 1972-76 olin US:n taloustoimituksen päällikkö, 1976-78 
yksi toimituspäälliköistä ja huhtikuusta 1983 alkaen yksi päätoimittajista. Vaikken kuulunut 
ylimpiin päättäjiin (en ollut esim. yhtiön johtoryhmän jäsen ja osallistuin vain pari kertaa sen 
hallituksen kokouksiin), vaikutin varmaan tutkimuksessa kuvattuihin ratkaisuihin ja tapahtumiin. 
Puhdasoppisen silmissä olen epäilemättä "insider", jollen peräti jäävi. 
   Tilanne ei kuitenkaan ole ainutlaatuinen - esimerkkeinä vaikkapa Arvi Korhonen ajopuuteorian 
selvittäjänä, Max Jakobson viime vuosikymmenien ulkopolitiikan kuvaajana tai Matti Klinge 
yliopiston ja ylioppilaskunnan historioitsijana tuoreista taistolaiskauden selvityksistä puhumatta. 
Etenkin lähihistorian tutkijalla on miltei aina joitakin siteitä tutkimuskohteeseen. Omat sidonnai-
suuteni ovat hyvin avoimia ja helposti arvioitavissa. Asioihin perehtymisestä on taas omat etunsa 
etenkin kohteessa, jossa asioiden hoito ei ole ollut virastomaisen selkeää.  
   Lukijoiden on tietenkin pääteltävä, olenko pystynyt riittävästi "sammuttamaan itseni". Tästäkin 
syystä olen kuvannut keskeisiä lähteitä ehkä liiankin laveasti. Tietenkin voi lähteä Osmo Jussilan 
lailla siitä, että tutkijan on esitettävä tiiviisti johtopäätöksensä, opponentin (ja muiden kriittisten 
lukijoiden?) asia on tarkistaa arkistoissa tulkintojen ja lähteiden kytkennät. Eiköhän tämä ole 
kuitenkin kohtuuton vaatimus jopa tieteelliselle yleisölle, maallikoista puhumatta. Päinvastoin 
tutkimuksen tulisi aina tarjota tutkijan omien johtopäätösten rinnalla lukijalle riittävästi materiaalia 
omien johtopäätösten tekemiseen; tämän vaatimuksen olen eri keskusteluissa esittänyt 
kulttuurikritiikillekin.   
   Yksi keino päästä ainakin näennäisesti subjektiivisuuden ongelmasta olisi ollut oman toimintani 
häivyttäminen koko prosessista, kuten kommunistimaissa poistettiin kirjoista ja kuvista 
"epähenkilöitä". Tietokoneen poistonäppäimellä tämä olisi käynyt yksinkertaisesti; roolini US:ssa ei 
ollut niin keskeinen, että tämä olisi merkittävästi vääristänyt tapahtumien konstruointia. Tuskin 
epähenkilö-metodi edustaisi kuitenkaan todellista objektiivisuutta.  
   Kuten edellä totesin, olen nojannut omaan muistitietooni mahdollisimman vähän. Omia 
muistioitani yms. olen sen sijaan käyttänyt siinä kuin muidenkin laatimia; referoinnin oikeellisuus 
on tarkistettavissa arkistossa tältäkin osin. Ja ehkä voi hämmästellä sitä, että kun esim. 
apulaisprofessori Esko Salminen nojautuu muistitietoihini Suomen lehdistön historiassa, se on 
tiedettä, mutta kun joudun turvautumaan niihin joskus itse (enkä varsinaisesti omassa asiassani), 
näin ei voisi tehdä. Ehkä voi myös sanoa, että olen harrastanut sosiologiassa käytettyä "omakoh-
taista havainnointia".  
  
                            * 
 
   Tuomari en pyri olemaan. En sitä paitsi löydä mitään yksittäistä "virhettä", joka olisi ollut 
aiheuttanut vanhimman tälle vuosisadalle säilyneen suomenkielisen lehden kuoleman, en myöskään 
vaihtoehtoa ja "reseptiä", joka olisi sen estänyt edes todennäköisesti. Prosessissa ei ole konnia eikä 
virheettömiä sankareitakaan. Moni henkilö ponnisteli sen sijaan voimiensa ja näkemystensä 
mukaisesti US:n pelastamiseksi; joillekin se saattoi tuoda ongelmia myöhemmälle elämänuralle. 
Joidenkin ratkaisujen näyttäytyminen tekstissäni kriittisessä valossa ei merkitse ao. päättäjien 
motiivien kyseenalaistamista.  
   Tietenkin ihmisten motiivit ovat monikerroksisia: on yleisiä ja henkilökohtaisia tavoitteita sekä 
intressejä. Esim. kunnianhimossa ei ole mitään hävettävää, se on päin vastoin jokseenkin 
välttämätön päättäjän ominaisuus. Erilainen epävirallinen vaikuttaminen kuuluu myös jokaiseen 
yhteisöön eikä sitä tule leimata ainakaan aina juonitteluksi. Kaikkea tällaista ilmeni myös US:n 
pitkässä kuolinprosessissa - ehkä tavanomaista enemmänkin, sillä kuolemaansa vastaan taisteleva 
lehti ei vetänyt puoleensa aivan tavanomaisia johtohahmoja. Kaikki tämä oli kuitenkin luonnollista. 
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   Ei ole myöskään "lopullista" historiallista totuutta, vaan se syntyy kehinä. Pamfletteja ja 
muistelmia seuraavat ensimmäiset systemaattiset, usein mukana olleiden laatimat selvitykset (esim. 
viime sotien historiassa Öhqvistin, Halstin, Oeschin ym. teokset 1950-luvulla; rinnastan tekstini 
tavallaan heihin). Tulevat tutkijat jatkavat tästä kokonaisvaltaisemmin, kun vertailu- yms. 
materiaalia on riittävästi käytettävissä ja perspektiivi on muutoin avartunut. Suhteellisen laveana 
työni tarjonnee myös lähtökohtia tuleville tutkijoille. 
 
                              * 
 
   Tutkimuksen eri kerrostumat erottuvat uskoakseni jo itse tekstissä ja viimeistään lähdeviitteistä. 
Peruskerrostumana on siis "objektiivista" tapahtumakulkujen konstruointia, tähän liittyvää vertailua 
mm. toisiin lehtiin sekä yhteiskunnalliseen taustaan kytkemistä. Tämän päälle tulee ilmapiirin ja 
henkilöiden luonnehdintaa sekä vaihtoehtojen analysointia, mikä on tietenkin väistämättä 
"subjektiivisempaa". Kuten mainittua, olen kuitenkin pyrkinyt tarjoamaan ehkä liiankin lavealti 
aineistoa myös näkemyksistäni ehkä poikkeavien johtopäätösten tekemiselle.   
   Tutkimus on pääosin kronologinen. Alkuun käsittelen lehtikuolemaa yleisesti sekä US:n ja sen 
edeltäjien kehitystä 1970-luvun puoliväliin saakka. Tämän jälkeen vuorossa ovat tapahtumat, jotka 
johtivat lehden pelastamiseen 1976 sekä olennaisiin muutoksiin sen linjassa ja johtoportaassa.  
Analysoituani pelastajien edessä 1976 olleita haasteita kuvaan jokseenkin kronologisesti US:n 
vaiheet hamaan lopettamiseen 1991 saakka sekä sen jälkeisiä "jälkivärähtelyjä". 
   Loppuluvussa analysoin ongelmakeskeisesti niin US:n johtamista ja strategiaa kuin keskeisten 
liiketaloudellisten indikaattorien kehitystä koko tutkimusjaksolla sekä tarjolla olleita vaihtoehtoja. 
Toiston välttämiseksi viittaan myös kronologisessa jaksossa aika ajoin loppuluvun taulukoihin. 
Lukemisen voi aloittaa myös tästä päästä. Liiteosassa on mm. henkilöluetteloja.  
   Tavanomaista loppuyhteenvetoa, jossa kaikki kerrataan, en ole pitänyt tarpeellisena. Sen sijaan 
päälukujen (viimeistä lukuunottamatta) lopussa on lyhyt yhteenveto ao. jaksosta ja alussa usein 
kulloisenkin "lähtötilanteen" kuvaus. 
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LEHTIKUOLEMISTA JA LEHDISTÖN RAKENTEESTA 
                                  
 
 
   Tämän tutkimuksen taustalla on yleisemmin kysymys lehtien ja ylipäänsä yritysten kuolemasta.  
   Yrityksenä sanomalehti Uusi Suomi oli kylläkin erikoislaatuinen, vaikka yhtymäkohtia 
"tavallisten" yritysten kriiseihin ja kuolemiin tietenkin löytyy. Liiketaloudellisesti Uusi Suomi kuoli 
jo 1970-luvun puolivälissä; tuskin mitään teollisuuslaitosta tai palveluyritystä olisi ylläpidetty 
käyttökatteen ollessa - 37 % liikevaihdosta. US rinnastuikin kulttuurilaitokseen tai miksei 
etujärjestöön, kun lehteä yritettiin ylläpitää taloudellisten lähtökohtien toivottomuudesta huolimatta. 
Siksi en lähde etsimään rinnastuksia "tavallisiin" yrityskuolemiin. 
   Sen sijaan lehtikuolemiin US:n kohtalo antaa merkittävääkin lisävaloa, vaikka tässäkin lehti oli jos 
ei ainutlaatuinen, niin ainakin Suomessa harvinaisessa kategoriassa.  
 
 
                               * 
 
   Sanomalehtiä on Suomessa kuollut kymmenittäin, muita lehtiä sadoittain. Useimmat kuolleet 
lehdet eivät kuitenkaan ehtineet kasvaa imetysikää pidemmälle. Omassa sarjassaan ovat harvat 
poliittisista syistä lopetetut lehdet.  
   Asemansa vakiinnuttaneita lehtiä alkoi kuolla yleisemmin toisen maailmansodan jälkeen, kun 
puoluelehtijärjestelmä rapautui (vaikka pysyikin pitkään muodollisesti voimassa), ilmoittelu sekä 
koko markkinointi systematisoituivat ja levikkikierre alkoi vaikuttaa täydellä voimalla. Ilmoitukset 
alettiin keskittää kunkin talousalueen levinneimpään lehteen, joka saattoi lisätuloilla lisätä 
ilmestymistiheyttään ja sivulukuaan, vahvistaa toimitustaan, parantaa painolaatuaan ja jakeluaan 
jne. Näin vahvistunut ykköslehti sai lisää tilaajia ja yhä suuremman osan ilmoitustuloista, joiden 
varassa ykköslehden oli myös helppo kilpailla tilaushinnalla. Ainakin se saattoi asettaa tilaushin-
nalle tosiasiallisen katon, kuten Helsingin Sanomat teki US:lle. 
   Levikkikierre ajoi kakkoslehdet ahtaalle, joskin niiden toimintaa jatkettiin usein tappiollisenakin 
kauan kustantajayhtiön muiden tuottojen varassa. Jo alkuaan heikot, kuten Edistyspuolueen 
kakkoslehdet kaatuivat kuitenkin nopeasti, jota kuinkin talvisotaan mennessä. 1950- ja 1960-
luvuilla myös monen perinteisen kokoomuslaisen, alkuaan ehkä seudun ykkösenäkin olleen lehden 
kustantajat kyllästyivät jatkuviin tappioihin. Ilmeisesti "omaa" lehteä ei myöskään koettu enää yhtä 
tarpeelliseksi kuin ennen; lehdistössä puoluepoliittisuus haalistui ja ykköslehti tuli yhä 
välttämättömäksi seurata niin paremman uutistarjonnan kuin laajemman ilmoitusvalikoiman takia. 
Monet ilmoitukset sisältävät tärkeää informaatiota. 
   Näin kuolivat mm. aikanaan maineikkaat ja merkittävät kokoomuslaiset lehdet Kaiku (1949), 
Lahti (1963), Uusi Aura (1964) ja jopa puolueen hallitsema Savo (1972). Samoin kävi Jyväskylän 
kokoomuslehdelle nimen ja toiminta-ajatuksen vaihtamisista huolimatta sekä eräille pienemmille, 
osin alun perin alakynnessä olleille oikeiston äänenkannattajille. US:n kannalta kokoomuslehdet 
olivat tietenkin läheisimpiä kuolonuhreja. 
   Maalaisliitto-keskustapuolue ylläpiti sitkeämmin tärkeimpiä kakkoslehtiään Karjalan Maata, 
Kymen Sanomia, Lallia ja Liittoa; Ilkka puolestaan hivuttautui vähitellen Seinäjoen seudun 
ykköslehdeksi. (Maakansa-Suomenmaahan palataan jäljempänä).  
   Ruotsinkielinen porvarillinen/riippumaton lehdistö on ollut vakaata; yleensä pienestä levikistään 
huolimatta nämä lehdet ovatkin olleet ainakin omassa kieliryhmässään ykköslehtiä. Viime aikoina 
pieniä ruotsinkielisiä lehtiä on tosin siirtynyt Hufvudstadsbladetin kustantajalle ja erilaisia 
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yhteistyösuunnitelmia on viritelty, mikä saattaa johtaa pienten lehtien kuolemaan ainakin täysin 
itsenäisesti toimitettuina. Puhtaasti suomenkielisten seutujen (Tampereen, Porin) pienet 
ruotsinkieliset sanomalehdet ovat kuolleet. Ruotsinkielinen iltapäivälehti Nya Pressen lopetettiin 
1974. 
   SDP:n lehdistö harveni muutamalla nimikkeellä 1950- ja 60-luvuilla, mutta enimmäkseen 
puolueen vankka kenttäorganisaatio piti kiinni heikkenevistä piirilehdistään, kunnes valtion ja ay-
liikkeen lehtisetelien tuki pelasti ne pitkäksi aikaa 1970-luvun alussa. Sama koskee kansande-
mokraattista lehdistöä 1940-luvun lopun ensi harvennuksen sekä Kansan Uutisten synnyn (1957) 
jälkeen. 4       
 
                            * 
 
   Kuolleita lehtiä ei ole kovin paljon tutkittu toisin kuin menestyneitä. Perussyystä, laskevaan tai 
nousevaan levikkikierteeseen joutumisesta voi kuitenkin piirtää selkeän kuvan. Tästä on myös 
lehtikohtaisia legendoja.  
   Ykköslehdeksi valikoituneen puoluelehden ja ao. seudun "poliittisen ilmaston" välillä on vaikea 
löytää vahvaa korrelaatiota. Niinpä taistelun ovat kaikkialla (lukuun ottamatta osin Kotkan seutua 5) 
voittaneet porvarilehdet, vaikka lehden levikkialue olisi vahvasti vasemmistolaista. Sen sijaan  
keskustalehdet ovat menestyneet monilla jo Maalaisliitolle vahvoilla alueilla - eivät kuitenkaan 
Oulun seudulla eivätkä Pohjois-Karjalassa. 
   Vasemmistolehtien lähes täydellinen tappio levikkitaistelussa on varmasti johtunut niiden 
vahvasta puoluelehtiluonteesta, jota muut kuin aatteelle uskollisimmat alkoivat vieroksua. Tosin 
yritysjohtajien asenteetkin vaikuttivat takavuosina porvarilehtien niskan päälle pääsyyn; 
vasemmistolehdissä ei mielellään ilmoiteltu, kun porvarilehtiä saatettiin tukea niin ilmoituksin kuin 
tukitilauksin.  
   Ratkaisevaa etenkin vanha- ja nuorsuomalaisina perustettujen lehtien menestykselle on yleensä 
ollut tarmokas, taitava liikkeenjohto, joka on kannustanut niin lehden laadun nostamiseen kuin 
tulokselliseen levikkityöhön. Näin mm. Turun Sanomat löi Uuden Auran, Kaleva Kaiun, Etelä-
Suomen Sanomat Lahti-lehden ja Karjalainen nousi ykköseksi alueella, jossa Kansallinen 
Kokoomus ei ole ollut järin vahvoilla. Markoissa mitaten tuloksellisin esimerkki taitavasta 
liikkeenjohdosta on tietenkin Helsingin Sanomain voitto Uudesta Suomesta, mitä tarkastellaan tässä 
tutkimuksessa tarkemmin. 
   Usein levikkivoiton taustalla oli vahva johtaja, josta tuli yleensä vähitellen myös lehden omistaja: 
Ketoset, Korkeakivet, Kivekkäät, Aaltoset ja Erkot ovat legendoja. Voittoisissa Maalaisliiton 
lehdissä omistajapiiri on ollut hieman laajempi, mutta samaa köyttä vetävä.  
   Häviölle joutuneissa vasemmistolehdissä omistaja eli puolueorganisaatio puuttui usein 
voimakkaasti lehtien sisältöön niiden menestystä vaarantaen. Lehtien edellytettiin noudattavan 
poliitikkojen tai esim. työväen osuusliikkeiden johtajien toiveita, mikä ei välttämättä vastannut 
potentiaalisten tilaajien odotuksia. Lehtiyhtiöistä puristettiin myös varoja muuhun toimintaan niin 
kauan kuin tämä oli mahdollista. Niin SDP:ssä kuin SKDL:ssä/Vasemmistoliitossa oman lehdistön 
voimien keskittäminen on myös ollut hidasta, vaikka tätä on suunniteltu ainakin 1970-luvun alusta 
lähtien. 6    

                     
    4SLH 3 sekä 5-7. 

    5Kotkassa sosiaalidemokraattinen, mutta puoluekoneistosta etäisyyttä ottanut Eteenpäin jäi selvästi vahvimmaksi 
osapuoleksi 1980-luvun fuusiossa Etelä-Suomen ja sittemmin keskustalaisen Kymen Sanomien kanssa; myös Kouvolan 
Sanomat ja - merkittävää kyllä - osaomistajana Sanoma Oy olivat mukana järjestelyissä.  

    6Vasemmistolehtien tilannetta on käsitelty toistuvasti ao. lehdissä etenkin työväenlehtipäivänä 1.3. Kirjoittaja on 
seurannut päivittäin niin Suomen Sosialidemokraattia (Demaria) kuin Kansan Uutisia (ja sen edeltäjiä) 1950-luvun 
alkupuolelta lähtien. Näkemys perustuu myös lukuisiin keskusteluihin vasemmistolehdistön monien johtavien 
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                              * 
 
   Jos levikkikierteen voittajissa on yhteisiä piirteitä, niin häviäjien kuolinkamppailuissa voi nähdä 
eroja omistuspohjan ja osin tähän liittyen poliittisen taustan perusteella.  
   Nopeimmin tappiollinen lehti näyttää lopetetun, jos sillä oli suhteellisen harvoja yksityisiä 
osakkaita, kuten monissa perinteikkäissä, hävinneissä kokoomuslehdissä. Yksityisomistajat eivät 
enää suvainneet lehtien tappioita - etenkin, jos kustannusyhtiön kirjapainon ja kiinteistöjen avulla 
saattoi saada tuottoja. Ainakin haluttiin estää omaisuuden häviäminen. 
   Jos kakkoslehden omistus on levinnyt laajalle jopa osuuskuntamaisesti, omistajilla on yleensä 
muitakin intressejä kuin mahdollinen pieni osinko. Lehden tappioita on tällöin tilkitty eri keinoin. 
Tämä selittänee Keskustan kakkoslehtien hengissä pysymistä; myös Savon pääomistaja oli 
Kokoomuksen puolueorganisaatio. Vielä vahvempi tämä intressi on ollut tietenkin puolueor-
ganisaation omistamissa vasemmistolehdissä. Tuhoisin kuolonaalto työväenlehdistössä onkin koettu 
vasta 1990-luvulla, tämän tutkimuksen tarkastelukauden jälkeen. 
   Mitään tappiollista yritystä ei tarvitse kuitenkaan loppujen lopuksi tappaa, ei myöskään 
lehtiyritystä. Tappioiden jatkuessa, oman pääoman ja erilaisten varausten ehtyessä yritys kuolee 
väistämättä, jollei tukirahoitusta löydy ja anneta. Jos yrityksessä on monia haaroja, niistä tappiolliset 
on leikattava pois ennen kuin ne kaatavat kaiken.  
   Kuoleva lehti on yleensä ollut jo niin voipunut, ettei sille ole jäänyt paljon surijoita kohtalon 
hetken saavuttua. Tässäkin suhteessa Uusi Suomi oli poikkeus.  
     
                               * 
   
   Pääkaupungin lehdet ovat kaikkiaan olleet eri sarjassa kuin  niin ykkös- kuin kakkoslehdet 
maakunnissa. Itse asiassa Uusi Suomi oli ensimmäinen ns. päälehti, joka lopetettiin taloudellisista 
syistä - ja toistaiseksi myös viimeinen, jos Suomenmaan katsoo jatkuneen Liiton kylkiäisenä. Yksi 
tämän tutkimuksen tehtäviä onkin selvittää, miten pääkaupunkilainen lehtikuolema eroaa 
maakunnissa melko tiuhaan koetuista. 
   US:ssa oli paljon yhteistä em. kuolleiden keskeisten kokoomuslehtien kanssa. Myös US oli 
perinteikäs ja aikanaan sen edeltäjät olivat olleet tavallaan ykköslehtiäkin (jos sivuuttaa Helsingin 
ruotsinkieliset lehdet). US:lla ei ollut yhtä vahvaa omistajaa, joskin Tuko- sekä KOP-ryhmillä oli 
1970-luvun alussa suuret salkut täynnä Akseli Gallen-Kallelan suunnittelemia kustannusyhtiön 
osakekirjoja. Vaikka omistajat olivat yksityisiä yrityksiä ja henkilöitä (Kansallisen Kokoomuksen 
osakesalkku US:ssa on aina ollut ohut), osakkailla oli muitakin kuin taloudellisia intressejä. 
Osinkoja maksettiin US-yhtiössä kylläkin 1970-luvun alkuun saakka, vaikkei tähän loppuvaiheessa 
ilmeisesti ollutkaan aidosti voittovaroja.  
   Oy Uudella Suomella oli myös merkittävää omaisuutta, jota olisi voinut käyttää tuottavasti: lähes 
puoli korttelia kiinteistöjä Helsingin keskustan parhailla paikoilla, kaksi korttelia Ruoholahdessa, 
monipuolinen kirjapaino sekä Kauppalehti ja joukko aikakauslehtiä. Karun liiketaloudellisesti US-
yhtiön omistajien olisi kannattanut 1970-luvun alussa lopettaa tappiolliseksi käynyt yrityksen 
nimilehti ja ehkä myydä kirjapaino sekä muut lehdet (kuten jäljempänä ilmenee, Kauppalehden 
mahdollisuuksia ei tällöin nähty). Jäljelle jäänyt kiinteistö- ja sijoitusyhtiö olisi voinut jakaa aika 
ajoin ilmeisen hyviä osinkoja. 
   Tutkimukseni yksi tarkoitus onkin selvittää, miksei Uusi Suomi kuollut yhtä yksinkertaisesti kuin 
Uusi Aura ja sen kohtalontoverit.    
 
                            * 

                                                                  
henkilöiden kanssa.    
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   Kansainvälisesti US:lle löytynee vertauskohtia helpommin kuin kotimaasta. Tässä tutkimuksessa 
lehden kehitystä peilataan etenkin Svenska Dagbladetiin, joka on pidetty pystyssä jatkuvasti suurista 
tappioistaan huolimatta. Vertailukohdan saattaisi tarjota myös Stockholms-Tidningen, joka vaihtoi 
1960-luvulla väriä porvarillisesta sosiaalidemokraattiseksi, kuoli kertaalleen, nousi välillä 
haudastaan, mutta on suurista ponnisteluista ja ay-liikkeen panostuksesta huolimatta kuollut 
lopullisesti. Tietyn vertailukohdan saattaisi tarjota myös kaatunut Göteborgs Handels- och 
sjöfartstidning. Ruotsin lehtien yksityiskohtaisen kehityksen seuraaminen ei ole kuitenkaan ollut 
tässä tutkimuksessa laajemmin mahdollista. 
   Suurten maiden lehtiolot poikkeavat niin paljon suomalaisista, että vertailut ovat vaikeita. Jo 
saksaa osaa sata miljoonaa ihmistä, englantia vielä moninkertainen määrä. Tällöin jopa 
sveitsiläislehdillä, kuten Neue Zürcher Zeitungilla, on moninkertainen potentiaalinen lukija- ja 
tilaajakunta mihin tahansa suomalaislehteen verrattuna; vastaavasti lehtien mahdollisuudet 
erikoistumiseen esim. eliittilehdeksi ovat olleet eri luokkaa kuin Pohjoismaissa. Silti suurtenkin 
maiden laatulehdet (esim. Frankfurter Allgemeine tai The Times) ovat levikiltään pienempiä kuin 
Helsingin Sanomat. Monet niistä voivatkin Die Weltin tai The Timesin lailla ilmestyä vain 
kustannusyhtiönsä voitollisten populaarilehtien tuella. Tämäkin kertoo US:n liikkumatilasta; 
useinhan sille tarjottiin esikuvaksi em. ulkomaalaisia kuuluisuuksia. 
   Kakkoslehdet suomalaisessa mielessä ovat käyneet mm. Saksassa vähiin aivan suurimpia 
kaupunkeja lukuun ottamatta. Yleensä Helsingin kokoisessa kaupungissa Saksassa ilmestyy yksi 
laadukas (HS:n rinnalla tosin usein ohut) maakuntalehti, valtakunnallisen populaarilehden Bildin 
aluepainos sekä ehkä keveitä irtonumerolehtiä. Eliitti seuraa myös valtakunnallisiksi katsottuja 
laatulehtiä. US:n kuolemassa ilmennyt kehitys lienee  näissä maissa kuitenkin vain edennyt 
pidemmälle kuin Suomessa: ehkä meilläkin on kohta vain sarja maakuntien ykkösiä, valtakun-
nallinen HS, pari päivittäistä irtonumerolehteä 7 sekä Kauppalehden kaltaisia erikoislehtiä. Vai 
olisiko tilaa myös todelliselle eliittilehdelle (HS:n laadukkuudesta huolimatta)?    Tämä tutkimus 
pyrkii selvittämään, miten tuollaista kehitystä yritettiin jarruttaa. Se kertoo myös, mitä mahdolli-
suuksia toteutuneesta poikkeavalle kehitystielle olisi nyt tarjolla. 
              

                     
    7Käsite "iltapäivälehti" on harhaanjohtava, lehdethän ovat nykyisin saatavilla jo varhain aamulla. Myös Bild on 
aamulehti, samoin Englannin suuret populaarilehdet. 
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Johdanto 
  
 
 
 

SAVUAVILLA RAUNIOILLA 
  
 
 
 
   Moni suomalainen havahtui maan vanhimman suomenkielisen lehden kriisiin vasta, kun Uuden 
Suomen talo Mannerheimintiellä syttyi tuleen 23. toukokuuta 1976. Toisin kuin yleisesti kuviteltiin, 
talo ei tosin ollut lehdelle erityisen perinteinen, vaan oli ostettu yhtiölle vasta 1930-luvulla 
konttorikäyttöön. US:n ja sen edeltäjien henki eli ensi sijassa Lönnrotinkadun taloissa, joista oltiin 
jo lähtemässä. Suurelle yleisölle komea tulipalo symboloi kuitenkin lehtiyhtiön ahdinkoa.  
   Vertauskuvallisuutta korosti se, että Oy Uuden Suomen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Lassila 
riensi sunnuntaiaamuna palopaikalle ja ainakin legendan mukaan potki hiiltyneitä ovia auki 
murahtaen "kyllä vakuutus maksaa". Näin torjuttiin Pohjola-yhtiöiden mainetta nirsona maksajana - 
mutta tuotiin havainnollisesti esiin myös se, että Uuteen Suomeen oli tullut reipas uudistaja. 1 
   Uusi Suomi-yhtiö oli näyttänyt tilinpäätöksissään yhä komeampia tappioita 1970-luvun alusta asti, 
mutta niitä ei ollut otettu tosissaan - olihan lehti porvarillisen elämänmuodon symboli. Varsin 
hitaasti alkoi yhtiön oma väkikin ymmärtää, ettei työpaikka ollut pomminvarma. Vielä 1960-luvulla 
vanhemmat kollegat esittelivät kesätoimittajalle heti yhtiön johtokunnan nimilistan lisäten, että 
"tuollaiset herrat eivät päästä lehteä ikinä kaatumaan". Osa toimittajista tulkitsi asian jopa niin, ettei 
työn paiskimisella ollut suurta väliä. 
   Talvella 1976 kuvitelmia oli ravisteltu ankarasti. Suomen Kuvalehden suuressa jutussa yhtiön 
johtokunnan aiempi puheenjohtaja Tauno Angervo oli tosin vielä vakuuttanut Juha Nummiselle, 
että Oy Uusi Suomi oli vauras yhtiö 2. Angervoa Pohjolassa 1974 seurannut Lassila kertoo 
kuitenkin pian oivaltaneensa, miksi edeltäjä oli pyrkinyt niin innolla irti Uudesta Suomesta, vaikka 
halusikin roikkua mm. Kajaani-yhtiössä. 3 Uusi Suomi oli kaatumaisillaan. 
   Osa päättäjistä suhtautui tilanteeseen jo fatalistisesti. Tämän kirjoittajan sanouduttua irti US:sta 
tammikuussa 1976 siirtyäkseen Keskuskauppakamarin tiedotuspäälliköksi päätoimittaja Pentti 
Poukka soitti jonkin hetken kuluttua ja sanoi ääni väristen: "Tämä lehti lopetetaan". Sitten hän sulki 
puhelimen kommenttia odottamatta. Saman käsityksen esitti lehtiyhtiön hallitukseen kuulunut 
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Sakari Yrjönen järjestön illallisten pikkutunneilla. 
   Toimitukselle tilanteen dramaattisuus paljastui vasta tammikuussa 1976 Poukan kertoessa, että 
vastoin odotuksia yhtiön rahoitusta ei ollut saatu kuntoon. Siihen asti Poukan linjana oli ollut valaa 

                     
    1US 24.5.1976; US:n uutisselostus Lassilan toiminnasta palopaikalla ei ollut näin dramaattinen, vaan tieto perustuu 
kirjoittajan muistikuviin. Totta tai liioittelua, legenda kuvasi mielialoja.  

    2SK 30.1.1976. 

    3Lassilan haastattelu; Lassila: Markka ja ääni s. 159-162. 
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toiveikkuutta toimitukseen "kyllä se siitä"-hengessä. 4   
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten ja miksi Uutta Suomea ei lopetettukaan 
1976, vaan se ilmestyi vielä 15 vuotta aika ajoin kukoistaenkin, joskin joutuen toistuviin kriiseihin.  
 
 
Kakkoslehden asemaan jääminen 
 
 
   Monien ongelmien juuret lienevät jo vuosikymmenien takana. 5 Keskeistä oli ollut jo Uuden 
Suomettaren jääminen pääkaupungissa kakkoslehdeksi Helsingin Sanomien noustessa 1910-luvulla 
levikiltään suuremmaksi. Lehtien valtakunnalliset levikit olivat kylläkin 1930-luvulle saakka lähellä 
toisiaan ja taloudellisesti US menestyi aika ajoin hyvin. Levikkikierre alkoi kuitenkin vaikuttaa 
etenkin 1950-luvulta alkaen samalla kun mainonta systematisoitui. Ns. kontaktihinta (ilmoitushinta 
suhteessa kyselytutkimuksella selvitettyyn lehden lukijamäärään) ohjasi yhä selkeämmin ilmoittelun 
kunkin alueen suurimpaan lehteen; Uudellamaalla se oli HS. Tästä kierteestä US ei päässyt koskaan 
irti. 6       
   Voidaan sinänsä keskustella siitä, oliko Uusi Suomi 1847 perustetun Suomettaren jatkaja; välissä 
oli kolmen vuoden tauko 1866-69. Kuitenkin jo vuosikymmeniä perinneketjua on pidetty itsestään 
selvyytenä, mikä näkyi mm. merkkipäivien viettämisenä.     Suometar (1847-66) oli ensimmäinen 
kestävä yritys tarjota lehdistössä suomeksi yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti painavaa asiaa, ei 
vain kansan valistamista ja (hivenen) viihdyttämistä. Lehden avainhahmoilla Paavo Tikkasella ja 
Rietrikki Polénilla oli aatteellisen linjanvedon ohella kuitenkin vetoa myös uutisjournalismiin - jopa 
vastoin J.V. Snellmanin ohjeita. Lehden levikki olikin korkeimmillaan Krimin sodan aikana. 
Lopulta Suometar sortui aatteellisiin riitaisuuksiin ja taloudellisiin vaikeuksiin (yritettyään ensin 
1980-luvun lopun US:n tavoin pelastusta "pitkästä loikkauksesta", 1860-luvulla 
kuusipäiväisyyteen). 
   Uusi Suometar (1869-1918) oli (vanha)suomalaisen puolueen päälehti tai pikemminkin puolue 
kehittyi osin lehden ympärille. Kuitenkin pitkäaikainen päätoimittaja Viktor Löfgren-Lounasmaa 
kehitti siitä myös journalistisesti johtavan suomenkielisen lehden. Poliittiset myrskyt keikuttivat silti 
lehden talouttakin; niinpä Uusi Suometar oli sortovuosina perustuslaillisten ilmoitusboikotissa, mikä 
saattoi vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. 
   Kun porvarillinen puoluekenttä itsenäisyyden murroksessa järjesteltiin uudelleen, Uusi Suometar 
muuttui "Uuden Suomen turvaamiskomitean" piirustusten mukaisesti 1919 Uudeksi Suomeksi, kun 
taas itsenäisyysmiesten Uudesta Päivästä kehitettiin samaan yhtiöön kuulunut Iltalehti; alkuun se 
jaettiin myös US:n maanantainumerona. Suomen johtava iltapäivälehti lakkautettiin kuitenkin 
tappiollisena 1930-luvun pulassa; Sanoma Oy perusti pian tyhjiöön oman iltapäivälehtensä.     
Puoluejärjestelyssä US sai nuorsuomalaisia kirjoittajia, mm. runsaasti pääkirjoituksia laatineen E.N. 
Setälän. Kokoomuksen suuntataistelu (talous)liberaalien ja "suomettarelaisten" kesken heijastui sen 
päälehteen, jossa päätoimittajat vaihtuivat herkästi. 1920-luvun kiistat olivat kuitenkin pientä 
verrattuna 1930-luvun myrskyihin. Kokoomuksen oikeistosiipi hallitsi Uutta Suomea ja valtasi sen 
                     
    4Hall/US-SKK:n toim.os. 15.1.1976, ptk, USark G 7. 

    5SLH 1-7, eri artikkelit; Louhivuori: Suometar 1, Nieminen: Suometar 2, Uusi Suometar; Kuusiston historiikki, US 
12.1.1987; Vesa Vares: US:n vaiheita 1930-luvulla esittelevä sarja US:ssa 1987 (perustui Vareksen pro gradu-työhön, 
joka ollut kirjoittajan käytössä); Salokangas: Uusi Suomi ja ... HAik 1/1985; HS:n kuukausiliitteen juhlanumero 1990. 
- US:n oma historiankirjoitus on pääosin vasta alkuvaiheessa ja kirjoittajan kuva aiemmista vaiheista saattaa tarkentua. 
Oheinen kuvaus perustuu myös toimituksen "perimätietoon" ja kirjoittajan aiempiin keskusteluihin osin jo manalle 
menneiden henkilöiden kanssa. - Poukan ja Honkajuuren haastattelut.  

    6Löyttyniemi:Sanomalehdistön rakenne ... SLH 3 s. 307-427. Vrt. myös Jyrki Jyrkiäinen: Sanomalehdistön 
keskittyminen (1994). 
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avulla hetkeksi myös puolueen. 1930-luvun lopulla suuntataistelu kuitenkin laantui ja oikeistolinjaa 
edustanut päätoimittaja S.J. Pentti sai lähteä. Samoihin aikoihin määriteltiin lehden linja kaavalla, 
joka oli voimassa vuoteen 1976; Uutta Suomea tuli toimittaa "Kansallisen Kokoomuspuolueen 
hengessä", mutta itsenäisesti. 
   Poliittiset taistelut saattoivat haitata US:n toimintaa uutisten välittäjänä ja ylipäänsä lehtitalouden 
markkinoilla. Tosin Uutta Suomea pidettiin mahtavana lehtenä, jonka ympärille oli keskittynyt 
valtaosa "ensimmäisen tasavallan" eliittiä. Sillä oli vahva, kasvava levikki ympäri maata. 
Kohtalokkaasti 1890 perustettu Helsingin Sanomat (alkuaan Päivälehti) omaksui 1930-luvulla 
kuitenkin uuden strategian samalla kun Erkon perhe valtasi sen. HS etääntyi Edistyspuolueesta, 
julistautui ainakin muodollisesti riippumattomaksi ja tavoitteli määrätietoisesti myös pääkaupungin 
vasemmistolaista väestöä. 
   Sanoma Oy:n saadessa määrätietoisen isännän Erkkojen sarjasta (Eero-Eljas-Aatos) Oy Uuden 
Suomen omistus pysyi hajanaisena. Lehtiyhtiön taloudenhoitaja Armas Lassila yritti kyllä hankkia 
monen kollegansa lailla johtamansa lehtiyhtiön osake-enemmistöä, mutta hänen hankkeensa 
torjuttiin suuressa yhtiökokouksessa, joka jouduttiin pitämään Vanhassa Ylioppilastalossa. 
   US:sta ei siten tullut yhden liikemiehen yritystä (Lassilalla oli tosin myös poliittisia harrastuksia), 
vaan valtaa Mannerheimintie 6:ssa käyttivät tunnetut, usein liike-elämää lähellä olleet oikeistolaiset, 
kuten Eino Suolahti (vanh.). Kokoomuspuolueella organisaationa ei sen sijaan ollut juuri omistusta 
US-yhtiössä, vaikka lehteä pidettiinkin ilman muuta puolueen pää-äänenkannattajana, jollei pää-
äänenä.  
   Ongelmaksi muodostui ehkä se, että US:n johtokunnan jäsenet (myös johtavat liikemiehet) pitivät 
lehteä enemmänkin yhteiskunnallisten harrastustensa välineenä kuin liikeyrityksenä. Lehdeltä ei 
tällöin odotettu ensi sijassa suurta voittoa, mutta näkökulma saattoi johtaa peräti lehtitaloudellisten 
näkemysten sivuuttamiseen pitkällä tähtäyksellä vaarallisesti. HS:n esim. annettiin  vallata 
aggressiivisin ottein johtava asema pikkuilmoitusten markkinoilla; niitä väitetään US:ssa jopa 
halveksitun.  
   Kuvaavaa ehkä oli sekin, että epäonnistuneen valtaushankkeen jälkeen US-yhtiön 
taloudenhoitajaksi kiinnitettiin 1938 uudella toimitusjohtajan tittelillä hallitusneuvos Esko Riekki, 
joka oli joutunut eroamaan luomansa Etsivän Keskuspoliisin (nykyisen Suojelupoliisin) johdosta. 
Riekki oli ansioitunut jo itsenäisyystaistelussa, mutta yrityksen johtaminen oli hänelle yhtä vierasta 
kuin journalistiikka. Tarkkana hallintomiehenä hän oli ennen muuta säästäväinen; legendan mukaan 
Riekin ensimmäinen toimenpide US:ssa oli ottaa käyttöön lyijykynien jatkovarret, sinänsä 
hyödylliset laitteet. 
   Vuoteen 1958 ulottuneella Riekin kaudella ei kylläkään tyydytty vain säästämään, vaan 1950-
luvulla lehtiyhtiö rakennutti uuden painotalon Ruoholahteen ja kokeili Helsingin olympiakisojen 
aikaan myös toistamiseen iltapäivälehdellä, Päivän Uutisilla. Tyypillisesti hankkeesta luovuttiin 
nopeasti.  
   Erityisesti Riekin varovaisuus näkyi säännöstelykaudella. Kun HS ylitti tietoisesti 
paperikiintiönsä, US seurasi tunnollisesti viranomaisten määräyksiä - ja alkoi jäädä kilpailijastaan 
yhä enemmän levikissä jälkeen. US:n neuvotteluasema oli tosin etenkin syksyn 1944 jälkeen 
poliittisesti heikko, kun HS saattoi nojata siihen, ettei työväestön eniten lukemaan lehteen tohdittaisi 
puuttua jyrkästi. 
   Oman taustapuolueen putoaminen pitkäksi aikaa oppositioon ei kylläkään vienyt US:n koko 
vaikutusvaltaa. Lehti koettiin edelleen porvarillisen väestön, etenkin lukeneiston päälehdeksi. 
Päätoimittaja Lauri Aho oli presidentti J.K. Paasikiven, Uuden Suomettaren entisen toimittajan, 
luottamusmiehiä. Tämä tiedettiin ja se vahvisti lehden asemaa.  
   Yhtä kaikki: 1950-luvulle tultaessa US oli ilmestymisseudullaan selkeästi kakkoslehti HS:n 
kokonaislevikin ollessa jo kolminkertaisen.     
 
Uudistusyrityksiä ja valtataisteluja 
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   Tietty pysähtyneisyys tiedostettiinkin Oy Uuden Suomen päättäjäpiireissä, mikä näkyi valittaessa 
seuraajaa Helsingin kaupunginjohtajaksi 1956 siirtyneelle Aholle. Esillä lienee ollut joukko 
kulttuurivaikuttajia, mutta päätoimittajaksi tuli ammattijournalisti Eero Petäjäniemi. Monien 
kollegojensa tavoin häneltä puuttui akateeminen loppututkintokin; hänen oman kertomansa mukaan 
humanistiset opinnot olivat tyssänneet "gootin kielen kurssiin".  
   Liberaali Petäjäniemi oli ollut 1930-luvun ylioppilaselämässä eri puolella kuin "uussuomalaiset" 
ja palvellut sitten pitkään Sanomien imperiumia, viimeksi Ilta-Sanomien päätoimittajana. Uudistaja 
haettiin siis kilpailijan leiristä - eikä viimeistä kertaa. Tämä johti jossain määrin myös siihen, ettei 
Uutta Suomea kehitetty ensi sijassa sen oman perinteen pohjalta. Kuvaavasti Petäjäniemi korvasi 
US:n kuuluisat alakerrat HS:sta omaksutulla yliöllä, joka toki voitiin kuvittaa. 
   Petäjäniemi aloitti lehden kasvojen pesun reippaasti. Pitkäaikaisena Lontoon ja Berliinin 
kirjeenvaihtajana hän painotti ulkomaantoimintaa mm. hankkien US:lle kirjeenvaihtajan tontit 
aiemman Lontoon rinnalla Bonnissa, Pariisissa sekä ensimmäisenä ja pitkään ainoana suomalaisena 
ei-kommunistisena lehtenä Moskovassa. Tämä oli erityisen perusteltua aikana, jolloin Suomen 
Tietotoimiston kansainväliset yhteydet rajoittuivat yhä Ruotsin TT:n valikoiman sähkenipun 
kääntämiseen. 7 
   Uudistuksia jatkettiin nimittämällä 1958 Riekin seuraajaksi toimitusjohtajana Teollisuusliiton 
siihen astinen juristi Osmo Oittinen. Hänkään ei ollut taustaltaan yritysjohtaja, mutta hänellä oli 
selkeitä tavoitteita saada US-yhtiö kasvu-uralle. 
   Jo hieman aikaisemmin Uudelle Suomelle oli ostettu  Kauppalehti-yhtiö. Kirjapainot yhdistettiin 
ja Kauppalehden pieni toimitus siirtyi Fabianinkadulta Vanhan Kirkon puiston reunalle. 
Toimituksellinen yhteistyö US:n kanssa jäi kuitenkin vähäiseksi. Oittinen jatkoi US-yhtiön 
kehittämistä Sanomain malliseksi lehtitaloksi: kokeiltiin nuorisolehdellä, perustettiin (1960) tv-lehti 
Katso ja lopulta (1964) yhdistettiin tuolloin ostettu Uusi Kuvalehti jo aiemmin talossa julkaistuun 
kokoomuslaiseen Naisten Maailmaan. Syntynyt yleisaikakauslehti sai nimen Uusi Maailma. 
   Painopiste oli siis yhtiön laajentamisessa, tavallaan myöhemmän tukijalkastrategian edeltäjässä. 
Tähän liittyi kirjapainon jatkuva kehittäminen; sen käytössä olivat lähes kaikki painomenetelmät 
syvä- ja kivipainoa myöten, se painoi kaikenlaista sanoma- ja aikakauslehdistä käyntikortteihin ja 
oli kaikkiaan merkittävä teollisuuslaitos. 8 
   Oittisella oli kuitenkin mielenkiintoa myös yhtiön nimilehteen. Ilmeisesti lähinnä hänen 
aloitteestaan eräiden lopetettujen kokoomuslehtien (Lahti, Uusi Aura) tilalle perustettiin US:n 
paikallisliitteet jalansijan hankkimiseksi näillä seuduilla. Osin tässä onnistuttiinkin; esim. Turku oli 
loppuun saakka varsin vahva kaupunki US:n levikkikartalla. Liitteet kylläkin sammuivat joidenkin 
vuosien kuluttua. Ongelmallista pääkaupunkiseutua varten luotiin oma liite Suur-Helsinki. Oittinen 
osasi siis nähdä paikallisuuden merkityksen ja myös sen ongelmallisuuden US:lle etsien ratkaisua 
liitteistä, joita voi pitää monien lehtien kaupunkiosastojen edeltäjinä. 
   Vaikka Oittinen oli henkilönä hillitty ja jopa etäinen, hän arvosti sensaatiouutisia tai mm. 
sarjakuvia markkinointivalttina. Hänen toimintansa vaikuttaa silti hajanaiselta - ja joka tapauksessa 
hän ajautui törmäyskurssille niin päätoimittaja Petäjäniemen kuin tämän seuraajan (vuodesta 1964) 
Pentti Poukan kanssa. Jännite toimituksen ja lehtitalon talousjohdon kesken on normaalia, mutta 
US:ssa se vaaransi jo lehden kilpailuasemaa. 
 
HS kasvattaa etumatkaansa 
 
   US-yhtiön hapuilu oli kuitenkin melko vaaratonta niin kauan kun nimilehden pääkilpailijan 
kehitys oli pysähtynyt. 1930-luvulla rohkeasti lehtiään uudistanut Sanomain valtias Eljas Erkko 

                     
    7Rantanen: STT:n uutisia. 

    8Oy Uuden Suomen vuosikertomukset; Nieminen: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon Oy 1849-1949. 
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jäykistyi loppukaudellaan. Kuvaavasti Ludviginkadulle ei hankittu edes puhelinkeskusta, vaan 
toimituksella oli sarja suoria numeroita ja sisäpuhelinlinja, jota jo Eino Leinon väitettiin käyttäneen 
toimitussihteerinä työskennellessään. HS:n levikin nousu pysähtyi ja kääntyi jopa laskuun, kun US 
parhaimmillaan sai nokan lievään nousuun.  
   Sanomain nuori polvi valmisteli kuitenkin radikaaleja uudistuksia ja Eljas Erkon kuoltua 1965 ne 
otettiin pian käyttöön. HS ryhtyi julkaisemaan erityisiä sunnuntaisivuja, kiinnitti ajan henkeä 
heijastaneen kolumnistin Pentti Holapan ja ryhtyi vahvistamaan kulttuuriosastoaan, jossa US oli 
siihen asti ollut ylivoimainen. Talousjournalismi avautui (Taloustiistai). Muutoinkin siirryttiin 
uudenaikaiseen uutisjournalistiikkaan ja perustettiin oma toimittajakoulu. Liikkeenjohto oli 
pitkäjänteistä ja myös kustannustietoista.  
   HS:n määrätietoisen kehitystyön vaikutus näkyi vähitellen levikissä. Pyörittyään 1950-luvun 
puolivälistä alkaen pitkään 250.000 kappaleen tienoilla se nousi 1970-luvun alussa yli 300.000:n ja 
oli 1976 jo lähes 350.000 kpl. Modernisti liberaaliksi koettu HS vetosi ajan radikaaliin nuorisoon - 
eikä vain vasemmistolaisiin. US taas oli helppo leimata "porvarillisen hegemonian" edustajaksi ja 
jopa symboliksi. 
   Uudelta Suomelta 1960-luku menikin kaikkiaan jotenkin ohitse. Vuosikymmenen alussa 
päätoimittaja Petäjäniemi alkoi menettää omistajien luottamusta - osin ehkä Urho Kekkosen 
ymmärtäjänä nootti- ja muissa kriiseissä - ja hänen intonsa sammui, kunnes hänet syrjäytettiin 1964. 
Tosin Petäjäniemi jatkoi vielä pari vuotta ulkomaan-, urheilu- ja kulttuuriosastoista vastaavana, 
lopulta varsin muodollisena  rinnakkaispäätoimittajana. Todellinen valta siirtyi lehden poliittisesta 
puolesta vastanneelle uudelle päätoimittajalle Pentti Poukalle.  
    Nyt aletaan lähestyä tutkimuksen varsinaista aihetta: millaiset lähtökohdat välittömästi edeltänyt 
kausi antoi 1976 US:n pelastajille? 1960-luvun puolivälissä, Poukan tullessa ruoriin ja ennen HS:n 
uudistuksia ja huimaa nousua, US oli kyllä levikiltään kakkoslehti, mutta edelleen tunnustettu 
haastaja ja yleisessä tietoisuudessa kilpailijansa veroinen, jollei arvostuksessa sen edelläkin. Lehti 
tuli omillaan toimeen ja yhtiö tuotti ainakin kirjanpidollisesti voittoa. Vaihtoehtoja oli vielä tarjolla. 
  
 
Ympäristön uhat ja haasteet 
   
   Yhteiskunnallisesti 1960- ja 70-luvut merkitsivät US:n menestystekijöiden kannalta mm. 
kaupungistumista, elintason nousua ja väestön koulutustason parantumista. Kaikkien näiden 
tekijöiden olisi luullut tukeneen porvarillisen laatulehden (sellaisena lehteä mainostettiin) 
menestystä. Kuitenkin US:n virallinenkin levikki jopa hieman laski 1950-luvulla vakiintuneelta 
90.000 kappaleen tasolta. Tällöinkin levikkiä jouduttiin pönkittämään yhä kalliimmin tukitoimin; 
aito taso oli 60.000-70.000 tilausta. 
   US:n taustapuolue Kansallinen Kokoomus sen sijaan hyötyi aikaa myöten yhteiskunnallisesta 
kehityksestä, jos kohta myös jatkuvasta oppositioasemastaan. Pyörittyään pitkään 15 prosentin 
tuntumassa Kokoomuksen kannatus eduskuntavaaleissa ylitti 1970-luvun lopussa 20 prosenttia. 
Uuden Suomen ongelmat eivät siis johtuneet ainakaan yksiselitteisesti sen edustaman aatteen 
suosion laskusta. 
   Päätoimittaja Pentti Poukka on selittänyt monissa yhteyksissä ongelmia yhteiskunnan muutosten 
nopeudella. 1950-luvulle saakka US:n tilaajien kantajoukko, ylempi keskiluokka 
(Bildungsbürgertum) kasvoi melko hitaasti ja tulokkaat sosiaalistettiin sen kulttuuriin. Keinoina 
olivat tietyt tavat, akateemiset perinteet jne. - ja myös Uuden Suomen seuraaminen. Tietyssä 
asemassa ihminen havaitsi pian, että US:n tilaaminen kuului asiaan. Ainakin lehti oli tällöin 
tasavertainen HS:n kanssa. 9 

                     
    9Tämän kirjoittaja muistaa kouluistaan Munkkiniemessä, Kulosaaressa ja Herttoniemessä, että luokkatoverien 
keskusteluissa "Usari" oli jopa keskeisempi kuin "Hesari" 
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   1960-luvulta alkaen kuvio järisi. Koulutetun väen määrä paisui ja syntyi "uusi keskiluokka", jolla 
oli vähän perinnesiteitä aiempaan johtavaan porvaristoon. Osakunta- ja muu akateeminen kulttuuri, 
jossa sosiaalistaminen oli paljolti tapahtunut, joutui kriisiin. Asuminenkin hajaantui - etenkin 
pääkaupunkiseudulla - muutamasta "porvarillisesta" kaupunginosasta yhä uusiin lähiöihin. US:n 
tilaaja alkoi olla niin asuinympäristössään kuin työpaikallaan poikkeus - kummallinen olento, joka 
ei tuntenut samoja uutisia, pakinoita, sarjakuvia  jne, puhumatta kansallisesta instituutiosta, 
pilapiirtäjä Karista (joka oli tiettävästi ensin hakenut töitä isänsäkin toimittamasta US:sta, mutta 
saanut vastauksen, että "meillä on jo pilapiirtäjä"; pitää tarina paikkansa tai ei, sen kertominen 
kuvaa US:n omia mielialoja 1960-luvulla). 10 
   Harva ihminen haluaa olla poikkeava; US joutui siis kulttuuripuristukseen myös niissä 
yhteiskuntapiireissä, joissa se oli siihen asti ollut ainakin tasaveroinen. Tähän liittyi 
yhteiskunnallisen ilmapiirin radikalisoituminen 1960-luvulla Uuden Suomen siirtyessä samaan 
aikaan selkeästi oikealle. US ja sen tilaaja oli helppo leimata "edistyksen" viholliseksi. Etenkin 
nouseva lukeneisto - eikä vain sen vasemmistolainen osa - alkoi vierastaa lehteä. 
   Yhteiskunnan perinteisen rakenteen rakoilu merkitsi myös puoluesidonnaisuuden löyhentymistä ja 
siten puoluelehdistön aseman horjumista, samoin perinteisen työväenkulttuurin kuihtumista. Tämä 
iski vahvasti työväenlehdistöön, jonka ytimen pelastivat 1970-luvun alussa käyttöön otetut valtion 
lehdistösubventiot sekä ay-liikkeen lehtiseteli- ja muu tuki. US ei ollut samalla lailla puoluelehti - 
mutta kilpaillessaan tietoisesti HS:n kanssa myös sen kustannukset olivat eri tasolla kuin 
vasemmiston ja keskustan kakkoslehdissä.  
 
Kilpailupaine kovenee 
  
   Myös viestinnän kokonaiskenttä muuttui. 1960-luvun puoliväliin asti Yleisradio oli tyytynyt 
lähettämään STT:n uutiset muutaman kerran päivässä sekä kokoamaan Päivän peilin, joka saattoi 
koostua viikkoja vanhoista ulkomaanavustajien "äänikirjeistä". 11 Radiolla oli ollut 1930-luvulta asti 
tärkeä rooli kriisitilanteissa esim. presidenttien puheiden välittäjänä, mutta päivittäisessä lehtien 
toimitustyössä sitä ei pidetty kilpailijana. Sanomalehti saattoi yhä kertoa jopa ns. yleisuutisen usein 
ensimmäisenä lukijoilleen. 
   Tilanne muuttui jyrkästi, kun Yleisradio alkoi lähettää omia uutisiaan ympäri päivän ja kun 
televisio alkoi tuoda maan ja maailman tapahtumat suoraan olohuoneisiin. "Reporadion" myötä 
myös sähköisen viestinnän tapa kertoa asioista muuttui varovaisuudesta suorasukaisuudeksi ja jopa 
tietoiseksi ärsyttämiseksi. Sanomalehtien oli vastattava uuteen kilpailuhaasteeseen.  
   Yleisradion, HS:n ja maakuntalehtienkin toiminnan tehostuminen loi myös kustannuspainetta 
US:ssa. Syntyi houkutus lisätä toimittaja- ja avustajakuntaa, reportaasimatkoja, sivumääriä ja muita 
lehden teon kustannuksia kilpailijoiden tahdissa, vaikkeivät oma levikki ja tuotot nousseetkaan. 
Kustannuspainetta loi myös toimittajien ammattiyhdistystoiminnan muuttuminen; alalla otettiin 
käyttöön työehtosopimukset ja lopullisesti toimittajalakon 1972 jälkeen journalistien palkkataso 
nousi tuntuvasti. 12 
   Kilpailupaine näkyi uutisten määrässäkin. HS:lla ja US:lla oli kauan suunnilleen yhtä paljon 
toimituksellista tarjottavaa, kuten Pekka Mervolan mittaukset päivittäisten juttujen lukumäärästä 
osoittavat:  
 
          1935  1955  1960  1965  1970  1975 
 
                     
    10Tietenkin on muistettava, ettei töitä US:sta hakenut tuolloin kansallinen kuuluisuus, vaan aloitteleva taiteilija. 

    11Esim. Markus Similä: Takki auki (1993). 

    12Taimi Torvinen: HSY-HJF 60, etenkin s. 36-47. 
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HS        112   179   200   194   176   152 
Hbl       105   137   132   161   151   129  
US        124   136   132   145   141   111 
 
   Asetelma kertoo myös juttujen laadun muuttumisesta kaikissakin pääkaupungin suurlehdissä: 
pienistä yksittäisuutisista siirryttiin isompiin kokonaisuuksiin. Hitaimmin tässä eteni 
Hufvudstadsbladet, joka pyrki yhä toimimaan myös monen maakunnan aluelehtenä tarjoten 
paikallisia pikku-uutisia. HS:n toimintaan taas vaikutti postitaksa, jonka mukaan ainakin puolet 
sanomalehden pinta-alasta oli käytettävä muuhun kuin ilmoituksiin. Vaatimus täytettiin toisinaan 
maailman laajimpiin kuuluvalla ulkomaanosastolla, jonka lukemattomat käännöstekstit eivät ehkä 
olleet US:lle vakava kilpailuhaaste, olihan myös US:lla laaja ulkomaanosasto omine 
kirjeenvaihtajineen ja hyvine palveluineen.  
   Yhtä kaikki HS:ssa oli jo 1960-luvulla kolmanneksen tai neljänneksen verran monipuolisempi 
juttutarjonta kuin US:ssa. Se pyrki vastaamaan haasteeseen etenkin toimituksellisen sivumäärän 
osalta, kuten Mervolan mittaus toimituksellisen aineiston päivittäisestä neliömetrimäärästä osoittaa: 
 
         1935   1955   1960   1965   1970   1975 
 
HS       1,69   2,37   3,05   3,55   3,30   3,42 
Hbl      1,70   2,02   2,30   2,64   2,74   2,78 
US       1,74   2,38   2,69   3,17   2,90   2,31 
    
    Kilpailu sivumäärillä johti siihen, että 1970-luvun alkuun saakka US:n jutut (kuvituksineen) 
olivat hieman laajempia kuin HS:n, mikä antoi näkökulmasta riippuen harmaan tai syvällisen 
vaikutelman. Taloudelliset vaikeudet näkyivät sitten US:n sivumääristäkin tinkimisessä 1960-luvun 
lopulta alkaen. 1970-luvulle tultaessa HS:n monipuolisuus oli US:lle jo hankala haaste. Säästäminen 
näkyi siinäkin, että 1975 US:n jutuille annettiin keskimäärin jo hieman vähemmän tilaa kuin HS:ssa. 
13 Epäilemättä toimittajakoulutus ja muut toimenpiteet nostivat myös HS:n juttujen laatua.  
   Uudella Suomella oli 1960-luvun puoliväliin tultaessa siis edessään monia uusia, myös 
journalistisia haasteita.  
           
Poukan snellmanilaisuus 
  
   Haasteesta vastaamaan joutunut päätoimittaja Pentti Poukka (1919- ) oli taustaltaan 
kansantalousmies, joka usein ylpeili sillä, että hän oli pyytänyt lopputenttikirjakseen Karl Marxin 
Pääoman (tietenkin alkukielellä). Professorin poikana hänellä oli tyypillisesti "uussuomalaiset" 
lähtökohdat, keskeisesti hänen maailmankuvaansa vaikutti joutuminen varusmiehenä talvisotaan. 
Jatkosodan Poukka taisteli rintamaupseerina ja ehti vielä liittyä Akateemiseen Karjala-seuraan. 
   Toimittuaan valtiovarainministeriössä ja teollisuudessa Poukka siirtyi taloustoimittajaksi ehtien 
olla lyhyen ajan US:n taloustoimituksen esimiehenäkin. Kauppalehti huomattiin hänen 
päätoimittajakaudellaan 1957-64 mm. aktiivisesta uutishankinnassaan Mekes-yhtiön ongelmista; 
lehden levikki kääntyi selkeään nousuun. Poukalla oli siten epäilemättä meriittejä tulla yhtiön 
päälehden johtoon. 
   Poukka näki tehtävänsä ennen muuta poliittisena linjanvetäjänä. Hän laati mielellään poleemisia 
pääkirjoituksia, kun Eero Petäjäniemi ei ollut erityisemmin enää itse kirjoitellut. Poukka katsoi, että 
lehden linjan tuli näkyä muillakin kuin pääkirjoituspalstoilla vedoten itsensä J.V. Snellmanin 
näkemyksiin, joiden mukaan lehden oli ennen muuta ajettava aatettaan. Kuitenkin jo 1850-luvun 

                     
    13Mervola: Kirja, kirjavampi ... , liitteet. 
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alussa Suomettaren toimittajat olivat havainneet uutisten elintärkeyden. 14 
   Poukan snellmanilaisuus ei merkinnyt uutistoiminnan kahlehtimista. Päin vastoin hänen 
kaudellaan US:ssa alettiin (yleisen journalismin muutoksen myötä) käsitellä näyttävästi ja 
objektiivisesti jopa kommunistien asioita. 15 Sen sijaan Poukka katsoi tehtäväkseen mm. valikoida 
julkaistavia puheenvuoroja lehden linjan näkökulmasta. Suurta huomiota herätti, kun hän kieltäytyi 
1967 julkaisemasta prof. Georg Henrik von Wrightin kriittistä tekstiä Yhdysvaltain Vietnamin-
politiikasta; tämä johti kulttuuritoimittaja Pekka Tarkan demonstratiiviseen eroon Uudesta 
Suomesta (tai Tarkka käytti tilannetta hyväksi; US:n radikalisoitunut kulttuuritoimitus oli 
muutoinkin hajoamassa). 16  
   Ainakin yhtä kuvaavasti Poukka kieltäytyi 1970-luvun alussa julkaisemasta eräiden näkyvien 
kokoomuspoliitikkojen, kuten tohtori Pirkko K. Koskisen puheenvuoroa syntyneessä keskustelussa; 
osa kirjoittajista oli jopa Oy Uuden Suomen hallintoneuvoston jäseniä. Selvityksissään yhtiön 
hallintoneuvoston puheenjohtajalle Osmo P. Karttuselle Poukka perusteli oikeuttaan ja liki 
velvollisuuttaan suodattaa lehdessä julkaistava aineisto lehden linjan mukaisesti. 17 
   Poukan edustama ajattelutapa oli ollut vallitseva suomalaisessa lehdistössä aikaisemmin; vielä 
1962 pääosa Suomen lehdistä oli vaiennut Helsingissä järjestetyistä suurista, mutta 
kommunistijohtoisista nuorisofestivaaleista. Meneillä oli kuitenkin jyrkkä muutos avoimeen, 
riippumattomaan ja anglosaksiseen suuntaan - ennen muuta HS:n johdolla. Tämä ei merkinnyt vain 
sitä, että pyrittiin kertomaan objektiivisesti, jopa steriilisti "all the news that are fit to print"  (New 
York Timesin kuuluisan tunnuslauseen mukaan). Myös julkaistussa keskustelussa sallittiin väljyys - 
siihen jopa pyrittiin. Poukka ui tässä vastavirtaan.  
 
Kunnalliselämä toi tietoja, vei aikaa 
 
   Poukan muuta toimintaa US:n kehittämisessä haittasi se, että hänet valittiin 1964 Helsingin 
kaupunginvaltuustoon, jossa hän eteni pian merkittäviin tehtäviin ollen lopulta (1978) lähellä päästä 
kaupunginjohtajaksi. Poukka toi kunnalliselämästä lehdelle koko joukon vinkkejä eikä erityisemmin 
sitonut uutistyötä tässäkään. Sen sijaan harrastus vei paljon päätoimittajan aikaa kriittisessä 
kilpailuvaiheessa, mitä korosti toimituksen muun johtoportaan ohuus.  
   Petäjäniemen jälkeen toista päätoimittajan paikkaa ei täytetty. Toimituspäälliköksi Petäjäniemi oli 
taas kutsunut legendaarisen Uuno Hirvosen (kirjailija Simo Penttilän) jälkeen (1958) Jouko 
Ruotsalaisen, pitkäaikaisen työtoverinsa Helsingin Sanomista. 18 Toimittajien järjestöissä paljon 
vaikuttanut, joviaali "Jopi" oli ansioitunut HS:n uudistamisessa 1930-luvulla, mutta tullessaan 50-
vuotiaana Uuteen Suomeen hänen paras vetonsa oli jo lopussa. Ruotsalainen vaikutti kyllä 1970-
luvulle asti toimituksen hengen vaalijana sekä iskunvaimentajana toimituksen ja yritysjohdon 
välillä, mutta ei hänestä enää lehden uudistajaksi ollut. 
   Toimituksen johtoportaaseen oli 1960-luvun alussa lisätty uutispäällikön vakanssi 
toimituspäällikön keskittyessä  hallintoon ja mm. yleisön osastoon. Uutispäällikkö Keijo Kylävaara 
                     
    14Vrt. Louhivuori: Suometar 1. 

    15Kirjoittaja saattoi seurata Poukan uutispolitiikkaa osallistuessaan vuorollaan toimitusneuvotteluihin 
ulkomaanosaston listatoimittajana 1964-69 ja päivittäin taloustoimituksen päällikkönä 1972-76.  

    16Vrt. Merja Hurri: Sanomalehtien kulttuuriosastot (väitöskirja 1993).  

    17Poukan kok., USark E 11; Poukan haastattelu. 

    18Petäjäniemi lienee tarjonnut tehtävää Ruotsalaiselle US:ssa heti kuultuaan, että tämän pitkäaikainen vaatimus 
toimituspäällikön vakanssin perustamisesta Helsingin Sanomiin oli toteutunut - mutta tehtävän olikin saanut 
toimitussihteereistä nuorin, Juha Nevalainen eikä virkaiältään vanhin Ruotsalainen. (Toimittaja Martti Juvas kertonut 
kirjoittajalle 1960-luvulla). 
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siirtyi kuitenkin jo 1963 vastaavaan tehtävään Helsingin Sanomissa eikä hänen seuraajansa saanut 
otetta tehtävään. Vasta Esko Muinonen toi uutispäällikkönä vuodesta 1967 alkaen jäntevyyttä 
toimituksen käytännön johtamiseen.  
   Muutoin toimituksen toimintatapa oli 1970-luvun alkuun saakka perinteinen. Päätoimittaja johti 
aamuneuvottelut, jossa arvioitiin ilmestynyt lehti ja käytiin läpi työsuunnitelma. Tällöin saatettiin 
lähes ex tempore tehdä kauaskantoisiakin päätöksiä; esimerkiksi otsikoiden vahva groteski 
vaihdettiin 1960-luvun puolivälissä aamuneuvottelussa virinneen keskustelun jälkeen laatulehdelle 
soveliaammaksi garamond-antikvaksi (sittemmin bodoniksi) ilman sen ihmeempää graafista 
suunnittelua. 
   Aamuneuvottelun jälkeen lehden työnjohtajana oli vuorossa ollut toimitussihteeri (yksi kolmesta), 
joka istui pöytänsä takana (tai seisoi illalla latomon taittopöydän äärellä) viimeisen painoksen 
kiinnimenoon saakka eli yleensä noin kello kahteen aamuyöstä. Ns. erikoisosastoilla oli oma, 
taittava listatoimittajansa. Järjestely oli selkeä, mutta tietenkään toimitusssihteereille ei jäänyt paljon 
aikaa ja voimia lehden järjestelmälliseen kehittämiseen, joka oli lähinnä osastojen aloitteellisuuden 
varassa. Esim. US:n kulttuuriosasto olikin 1960-luvun puolivälissä varsin arvostettu ja huomattu. 
   Päätoimittajana Poukka ponnisteli kylläkin merkittävästi lehden kehittämispuitteiden 
väljentämiseksi. Hänen kauteensa asti hyvinkin pienet taloudelliset asiat olivat kulkeneet 
toimitusjohtajan pöydän kautta; keskitys oli sinänsä yleistä suomalaisissa yrityksissä. Poukka sai 
läpi sen, että toimituksella oli oma budjettinsa, jota se sai käyttää vapaasti, kunhan loppusumma piti; 
järjestely säilyi jota kuinkin lehden lopettamiseen saakka. Niin entinen valtiovarainministeriön 
virkamies Poukka kuin hänen erilaiset seuraajansa ymmärsivät enimmäkseen myös suojella 
toimintavapauttaan sillä, että pysyivät kulubudjeteissaan. 19 
 
Ensimmäinen saneerausyritys 
 
   1970-luvun alussa Oy Uuden Suomen taloudellisia ongelmia ei voitu enää peittää. Tappiollinen 
tilinpäätös julkaistiin ensi kerran 1971 ja samoihin aikoihin yhtiön johtoporrasta uudistettiin. 
Poukan kanssa ristiriitaan ajautunut toimitusjohtaja Oittinen sai lähteä ja hänen seuraajakseen tuli 
ekonomi Pentti Mahlamäki. US:n toimitukseen taas kutsuttiin kaksi varapäätoimittajaa, valt. maist. 
Jyrki Haikonen ja tohtori Heikki Jalanti. Tavoitteena oli uudistaa lehteä ja pelastaa yhtiö. 20 
   Mahlamäki oli sukupolvensa keskeisiä ylioppilasjohtajia, joka oli toiminut puunjalostajien 
vientiorganisaatiossa sekä viimeksi elinkeinoelämän kansainvälistä tiedotusta hoitaneen Finnfactsin 
toimitusjohtajana. Hän oli myös nousussa Kansallisessa Kokoomuksessa ja mm. esitteli ao. 
toimikunnan puheenjohtajana puolueen uuden ohjelman 1970. Mahlamäki oli siis kaikin puolin 
lupaava henkilö kriisiyhtiöön: nuori, moderni yritysjohtaja, jolla oli hyvä tuntuma yhteiskuntaan 
laajemminkin. Poliittisesti hän ei kuulunut "remonttimiesten" sukupolveen, mutta ei ollut heistä 
etäälläkään. Kokoomuksen tulevaan puheenjohtajaan Harri Holkeriin hänellä oli hyvä suhde. 21 
   Mahlamäki lähtikin heti modernisoimaan US-yhtiöiden yrityskulttuuria, jota etenkin 
kirjapainopuolella saattoi luonnehtia patriarkaaliseksi. Yhtiöön perustettiin henkilöstöosasto ja 
käynnistettiin mittava henkilöstöpoliittisen ohjelman valmistelu, mihin vedettiin mukaan kymmeniä 
henkilöitä kaikilta organisaatiotasoilta. 

                     
    19Poukan haastattelu; Poukan kok., USark E 11; kirjoittajan omat muistikuvat. 

    20Vsk/OyUS 1970-71. - Toimituspäällikkö Ruotsalaiselle nimitettiin 1974 kaksi seuraajaa, hallintoasioihin monissa 
Kokoomuksen lehdissä vaikuttanut Jaakko Korjus sekä uutistoimintaa johtamaan siihen astinen uutispäällikkö Esko 
Muinonen (jonka työkenttä ei tittelin vaihtuessa juuri muuttunut; sama pätee hänen apulaiseensa Mikko Hietalaan, 
josta tuli nyt "täysi" uutispäällikkö).  

    21Ilkka Suomisen kommentti;  Mahlamäki ei ollut puoluejärjestön kasvatti, vaan Holkeri veti hänet puolueen 
tehtäviin. 
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   Ajalle tyypillisen "HePo"-projektin pitkäjänteisyyttä painotettiin, mutta ehkä silti herätettiin 
kohtuuttomia odotuksia. Mahdollisesti ne osaltaan - ajan "luokkataisteluhenkisen" ilmapiirin ohella 
- olivat omiaan laukaisemaan yhtiön kirjapainossa keväällä 1973 puhjennutta sopimuksen vastaista 
monen viikon lakkoa. 22 Se heikensi US:n asemaa tilaajien keskuudessa; lehdellä oli muutoinkin 
jakeluongelmia. Lakkoon nähtiin jopa poliittisia syitä; Kokoomuksella oli puoluekokous samaan 
aikaan kun sen pää-äänenkannattajaa estettiin ilmestymästä.  
   Ilmestymiskatkot tuskin helpottivat myöskään US-yhtiöiden samanaikaista suurta hanketta, 
pääomapohjan vahvistamista kahden miljoonan markan yleisöannilla, jossa vedottiin ennen muuta 
US:n perinteen säilyttämiseen. Anti saatiin kyllä merkityksi, mutta tuskin voi väittää sen herättäneen 
suurta innostusta. Anti muutti siihen astisia omistussuhteita; aiemmin osakaslistan kärjessä ollut 
Tuko-ryhmittymä ei merkinnyt osuuttaan ja suurimpia omistajia olivat vuodesta 1973 alkaen KOP:n 
ryhmän avainyritykset. Yhtiöllä oli edelleen tuhansia pienomistajia, mutta ei osakeanti 
kansanliikettä heidänkään piirissä synnyttänyt. 23  
   US:n tulevaisuutta hahmotti 1972 perusteellisesti työryhmä, jossa toimitusta edusti 
varapäätoimittaja Haikonen. Keskeinen jäsen oli Kokoomuksen varapuheenjohtaja Jouni 
Mykkänen. Ryhmän sihteerinä oli tv-mies Jouko Castrén, joka oli kiinnitetty samaan aikaan yhtiön 
liepeille kunnianhimoisiin viestintähankkeisiin. 24 
 
 
Tukijaloiksi kirjoja ja kaapeli-tv 
 
   Mahlamäen kauden keskeisiä tavoitteita oli uusien tukijalkojen etsiminen yhtiölle ja viime 
kädessä Uudelle Suomelle. Sen ei uskottu tulevan enää omillaan toimeen, vaan sitä pyrittiin 
tukemaan yhtiön muiden yksiköiden voitoilla. Tavallaan tätä linjaa oli edustanut jo Oittisen 
lehtitalo-tavoite (vaikkei Oittinen ainakaan tietoisesti lähtenytkään US-lehden tappiollisuudesta); 
samaan politiikkaan päätyi kaksi Mahlamäen seuraajaakin. 
   Niinpä yhtiön SKK-Kustantamo alkoi julkaista aikakauslehtien ohella ajalle tyypillisiä poliittisia 
pamfletteja, tietenkin oikeistolaisessa hengessä. Kunnianhimoisin hanke oli yhtiön siipien suojassa 
haudottu kaapelitelevision perustaminen Helsinkiin. Jouko Castrén ryhtyi sitä toteuttamaan, mutta 
hankkeeseen osallistuminen ilmeni pian taloudellisesti liian raskaaksi US-yhtiölle. Vahvoista 
taustavoimista huolimatta projekti osoittautui muutoinkin kalliiksi ja nykyisin PTV:nä tunnettu 
yritys siirtyi Sanoma Oy:lle - jonka monopolin torjumiseksi sitä oli aikanaan ("punaisen" 
Yleisradion tasapainottamisen ohella) puuhattu! 
   Em. vaiheista huolimatta kaapelitv-hanke epäilemättä kertoi Mahlamäen nähneen sähköisen 
viestinnän nousun ja myös keinon päästä siihen mukaan. Törmättiin kuitenkin samaan ongelmaan 
kuin tukijalkastrategiassa myöhemminkin. Pienimuotoiset hankkeet, kuten ajankohtaiskirjat 
saattoivat tulla omillaan toimeen ja lisätä yhtiön mainetta, mutta ne vaativat johdon aikaa ja 
huomiota eikä niistä parhaimmillaankaan olisi saatu kuin vähäistä tukea US:n suuriin ongelmiin. 
Mittavat hankkeet taas vaativat vuosikausiksi panostuksia, joihin ei ollut mahdollisuuksia.  
   Yhtiöllä oli tosin ennestään kirjapainon ja aikakauslehtien ohella merkittävä tukijalka, 
Kauppalehti. Sen mahdollisuuksia ei kuitenkaan osattu nähdä, vaikka lehden levikki nousi tasaisesti 
läheten 1970-luvun puolivälissä 30.000 kappaleen tasoa; taustalla oli tietenkin muun ohessa 

                     
    22HePo-kansio, USark. - Tämän kirjoittajan mieleen jäi ajan ilmapiiristä osallistuminen kirjaltajien 
viikonlopputilaisuuteen Suomelassa 1973 (alustamassa EEC-sopimuksesta). Koko matkan Ruovedelle kasettinauhuri 
soitti verisiä punakaartilaislauluja. Luokkataistelutunnelma tiivistyi tietenkin yhä, kun oli pistäydytty Kangasalan 
Alkossa. Johdettu keskustelu oli kylläkin asiallista. Korpilakko puhkesi joitakin viikkoja myöhemmin.  

    23Vsk/OyUS 1970-73; osakeantiesite, USark. 

    24Johtok./OyUS 1972, ptk:t, OyUSark. 
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elinkeinoelämän laajentuminen. Lehden kustannuksia taas oli olennaisesti vähentänyt siirtyminen 
1968 postin päiväkantoon, jolloin kalliista omasta jakelusta voitiin luopua. (Samalla tosin luovuttiin 
asemasta iltapäivälehtien markkinoilla; Kauppalehteä oli aiemmin mainostettu "iltapäivän 
laatulehtenä" ja siihen oli lisätty mm.kulttuuriaineistoa, mikä viittasi etenemiseen Financial Timesin 
kaltaiseksi, taloudellisesti sävyttyneeksi yleislehdeksi). 
   Kasvavasta levikistä, monopoliasemasta ja suhteellisen alhaisista kustannuksista huolimatta 
Kauppalehti tuli lähinnä omillaan toimeen; vielä 1975 päätoimittaja Reino Vauraste joutui 
kiistelemään siitä, oliko se ylipäänsä kannattava. (Laskentamenetelmät olivat US-yhtiöissä tuolloin 
varsin karkeasyisiä). Itsensä elättämistä enempää ei Kauppalehdeltä odotettukaan. Kun yhtenä 
saneerausvaihtoehtona 1975-76 pohdittiin sen yhdistämistä Uuteen Suomeen (Vaurasteen 
protesteista välittämättä), Kauppalehden ainoaksi erityiseksi anniksi nähtiin protestilista. 25 
Toimituksellisesti Vauraste korosti erillisyyttä Uudesta Suomesta, joskin lehdillä oli mm. yhteinen 
pörssitaulukko. 26 
 
Sunnuntaiosasto, keskustelua ja koulutusta 
 
   HS:n uudistusten jälkeen Uuden Suomen toimitusneuvotteluissa 1960-luvun loppupuolella oli 
pyöritetty päätä ja epäilty, etteivät moiset hullutukset kauan jatku. 1970-luvun alussa ryhdyttiin 
kuitenkin muutoksiin - alkoi olla pakkokin. Niiden avainhahmo oli varapäätoimittaja Haikonen; 
hänen kollegansa Jalanti keskittyi (toimituspäällikön rinnalla) toimituksen hallintoon. 27 
   Lehti sai nyt HS:n esikuvan mukaisen sunnuntaiosaston; siihen astinen perinteinen viikkoliite oli 
hieman aiemmin lopetettu. Ns. keveitä sivuja uudistettiin mm. kuluttaja-asioita painottaen ja lehden 
alkupäähän avattiin keskusteluosasto "ajankohtainen kolmonen". Toimituksen kouluttamista ja työn 
suunnittelua systematisoitiin, paljossa aloitettiinkin. Perinteisestihän oli katsottu, ettei päivälehden 
tekemistä voi suunnitella, eihän aamulla tiedä, mitä iltayöhön mennessä tapahtuu. Päivän 
tapahtumien kronikointi ei kuitenkaan enää riittänyt. 
   Toimitusta organisoitiin myös uudelleen mm. jakamalla aiemman kaikkivaltiaan toimitussihteerin 
työ uutis- ja taittosihteereille sekä selkeyttämällä osastojakoa. Tietenkin tämä merkitsi myös 
vakanssien eli kustannusten nousua. Toimituksen vahvuus vuoden 1975 lopussa oli 136 henkeä, 
josta toimittajia 97 ja valokuvaajia viisi. 28 
 
Toimitusjohtaja murtui 
       
   Moninaiset yritykset 1970-luvun alussa johtivat kuitenkin vain puolittaisiin tuloksiin. Ajan 
ilmapiirikin puhalsi vastaan. Uutta Suomea pidettiin Urho Kekkosen ja ylipäänsä "edistyksen" 
vastustajana; Kokoomuksessakin etenkin remonttisiipi koki pää-äänenkannattajan kiusallisena. 29 
Tämä saattoi heijastua myös elinkeinoelämän asenteisiin ja siten ilmoituspäätöksiin; voitiin pelätä 
US:n tukijaksi leimautumista. Tämän kirjoittaja muistaa mm., kuinka erään pörssiyhtiön 
toimitusjohtaja peruutti suostumisensa US:n syntymäpäivähaastatteluun, koska firma neuvotteli 
kehitysaluetuesta. 
                     
    25USH ptk:t 1975-76, etenkin Vaurasteen muistio 19.12.1975, OyUSark.  

    26Perustuu mm. Oy Uuden Suomen vuosikertomuksiin ja hallituksen pöytäkirjoihin, mutta myös kirjoittajan omiin 
kokemuksiin. Kauppalehden historiankirjoitus on vireillä. 

    27Valt. maist. Jyrki Haikonen oli tullut Uuteen Suomeen jo kesätoimittajana ja työskennellyt 1960-luvulla niin 
poliittisella, talous- kuin artikkeliosastossa. Valt. tri Heikki Jalanti oli toiminut aiemmin mm. US:n Pariisin-
kirjeenvaihtajana, mutta siirtynyt välillä pankkialalle. 

    28USH 31.10.1975, ptk, OyUSark.; työ- ja toimintasuunnitelmia, USark. 

    29Virmavirran muistio Kokoomuksen puoluetoimistossa 1973, Virmavirran kok., USark E 11; Suomisen kommentit. 
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   Ennen muuta yhtiön tappiot kasvoivat hurjassa sarjassa (suluissa tulos vuoden 1990 rahassa): 
 
Mmk Tulos % liike-      Poistot Liikevaihto 
  vaihdosta 
1970   0,1(   0,6) 0,3 0,4 33  
1971 - 2,6(- 13,7) 7 0,2 39  
1972 - 5,9(- 29,0) 15 0,2 39,2  
1973 -10,4(- 45,7) 24 0,2 42,7  
1974 -14,8(- 55,0) 29 0,2 51,6  
1975  n. -19,5(- 62,0) 36 0,2 53,9  
    
   Näytettyjen tappioiden ohella poistot olivat siis täysin alimitoitetut. Tappiota kertyi silti lopulta yli 
kolmannes liikevaihdosta. 1975 päästiin tosin näennäiseen positiiviseen tulokseen (0,4 Mmk) 
omaisuutta myymällä. Vuoden 1990 rahassa 1970-luvun alkupuolen näytetty tulos oli miinuksella 
yhteensä  peräti 205 Mmk. 30  
   Näissä paineissa työnsä tarmokkaasti alkanut toimitusjohtaja Pentti Mahlamäki murtui. 
Perusluonteeltaan hän oli tietystä voimakkuudestaan huolimatta myös kovin varovainen kaihtaen 
avoimia yhteenottoja. Uusi Suomi Oy:n johtokunnan useimmat jäsenet olivat häntä sukupolvea 
vanhempia. Ehkä Mahlamäki kirvesmiehen poikana myös hieman aristeli tätä korkeiden herrojen 
joukkoa. 31 Kuvaavasti hän oli ainakin kertonut tapaavansa muutaman kuukauden kuluttua jollakin 
saunaretkellä Tauno Angervon, jolloin yhtiön kriittisen tilan voisi ottaa esille lauteilla. Kautta 
rantain lähestyminen on joskus viisasta, mutta US:lta alkoi loppua aika.  
   Omistajien ylimmät luottamusmiehet ja toimitusjohtaja eivät päässeet samalle aaltopituudelle 
ajatusten vaihdossaan myöskään sen jälkeen, kun 1975 hallitukseksi muuttuneessa johtoelimessä 
vaihtui sukupolvi ja osin suhtautuminen tilanteeseen. Tuolloin toimitusjohtaja oli kuitenkin jo 
repsahtanut alkoholismiin. 
   Mahlamäen murtuessa valta yhtiössä liukui hänen lähimmille alaisilleen, SKK-kustantamon 
johtajalle Sauli Sipilälle ja markkinointijohtaja Martti Savojärvelle. Molemmilla oli aloitteita ja 
tarmoa, mutta kumpaankaan ei oikein uskottu yritysjohtajina ainakaan talon sisällä. 32 Mahlamäen 
alkuvuosina tuekseen pestaama yritysjohtamisen ammattilainen, talousjohtaja Lauri Ruotsalainen 
oli sen sijaan loikannut Etelä-Saimaan kustantamon toimitusjohtajaksi. 
   Myös Mahlamäen ja Poukan välit olivat viileät. Tiettävästi Poukka oli heti alkuun tehnyt selväksi, 
ettei hänen tontilleen sovi astua. 
 
Omaisuutta myydään, US:n supistus esille 
 
   Osakeannilla saatu pääoma hupeni nopeasti. Keväällä 1975 yhtiön nuorennettu hallitus alkoi 
etenkin puheenjohtajansa Jaakko Lassilan ja Kansallispankkia edustaneen Simo Kärävän suulla 
vaatia toimitusjohtajalta pitkän tähtäyksen suunnitelmaa - peräti paperilla. Vastaus oli kuitenkin jo 
ponneton. Kirjapainon johdon kerrottiin kyllä neuvotelleen Hufvudstadsbladetin kanssa painamisen 
yhdistämisestä Ruoholahdessa, muutoin Mahlamäki kaavaili pyöreästi toiminnan kaikinpuolista 
tehostamista. Ennen muuta hän valmisteli omaisuuden myymistä - ikään kuin ihme olisi aikalisän 
jälkeen pelastanut jäljelle jääneen yrityksen. 

                     
    30Vsk/ Oy Uusi Suomi; T.Korpelan arvio vuodelta 1975. 

    31Mahlamäen läheinen opiskelutoveri, maist. Unto Partanen yhtyy arvioon sosiaalisen taustan vaikutuksesta. 

    32Martti Savojärvi oli taustaltaan "pitkää linjaa" edennyt toimittaja, joka ansioitui US:n toimitussihteerinä 1960-
luvulla. Sen jälkeen hän toimi jonkin aikaa matkailualalla. Valt. kand. Sauli Sipilä oli toiminut mm. US:n 
ulkomaantoimittajana sekä A-lehdissä.  
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   Rahapulassa myytiinkin syväpaino Hertsolle (nyk. Helprint; siihen jäätiin pariksi vuodeksi 
osakkaaksi). Lönnrotinkadun kirjapaino- ja toimituskiinteistö myytiin työnantajaliitoille, 
aikakauslehdet Uusi Maailma ja Katso A-lehdille; pääomaa irtosi käyttöön näin yhteensä 50 Mmk 
(176 Mmk vuoden 1990 rahassa) eli parin-kolmen vuoden tosiasiallisen tappion verran. 33 Edellisten 
sukupolvien hankkimaa omaisuutta riitti vielä, mutta ei kovin moneksi vuodeksi, jos suunta ei 
muuttunut.  
   Ja kauanko omistajat suostuisivat polttamaan rahaa - vaikka taistolaisten vyörytyksen 
suomalaisessa yhteiskunnassa uskottiin yhä jatkuvan, mikä vaikutti mm. Elinkeinoelämän 
valtuuskunnan perustamiseen 1974. Monien silmissä Uusi Suomi oli viimeisiä esteitä vyörylle. 34 
   Tietenkin ahdingossa säästettiin myös lehden teossa. US:n keskimääräisen numeron tekstiala oli 
1975 yli neljänneksen pienempi kuin vuosikymmen aikaisemmin; paperia säästettiin myös 
kaventamalla lehteä stereotypia-vaiheessa (jolloin kuvien henkilöt laihtuivat optisesti). Juttuja 
vähensi US:n aluetoimittajaverkon lähes täydellinen lopettaminen; ulkomaankirjeenvaihtajiakin 
karsittiin. Tekstiä sai tietenkin STT:ltä, jota jouduttiin käyttämään myös latomon kroonisen 
kapasiteettipulan takia uutistoimiston ryhdyttyä tarjoamaan kaukoladontaa. Tämä oli kuitenkin 
kaikkien lehtien "yhteistä tavaraa". 35  
   Kriisissä Lassilan johtama hallitus patisti syksyllä 1975 myös US:n toimituksen johdon 
hahmottelemaan vaihtoehtoja. Suunnitelmassa vilahti paljon samoja kysymyksiä mm. täydestä 
palvelusta, jotka tulivat sitten yhä uudelleen esiin syksyn 1991 viimeisiin pelastushankkeisiin 
saakka.  
   Poukka varoitti "juustohöyläyksestä" (1990-luvun sanontaa käyttäen) hahmottaen tiukasti 
politiikkaan ja talouteen keskittyvän, viisipäiväisen US-vaihtoehdon, jossa olisi noin 50 toimittajaa; 
siihen olisi liitetty Kauppalehti. Hän päätyi silti suosittelemaan roikkumista HS:n kanssa 
kilpailevana yleislehtenä, jolla olisi 75 toimittajaa. Itse asiassa tämä merkitsi tietenkin höyläilyä 
vähän joka puolelta, vähiten tosin poliittisesta ja taloustoimituksesta.  
   Lehden sisällön uudistamista hahmoteltiin Poukan suunnitelmassa varsin yleisluontoisesti 
korostaen edellisvuosien merkittävää kehitystyötä, ehkä hieman puolustelevassa sävyssä. Sen sijaan 
pohdittiin paljon avoimen poliittisen sitoutumisen etuja ja haittoja; tätä asiaa korosti ehkä 
Kokoomuksen puheenjohtajan Harri Holkerin valitseminen US-yhtiön uudistettuun hallitukseen 
1975. Talouden osalta Poukka toivoi tuki-ilmoittelua katsoen lehden ongelmien pääsyyksi 
ilmoittelun putoamisen 1960-luvun kahdeksasta palstakilometristä vuodessa alle neljän kilometrin 
vuodessa. 36 
 
  
Mahlamäen viimeinen suunnitelma 
 
 
   Mikään Poukan suunnitelmien versio ei sytyttänyt lehtiyhtiön hallitusta. Sen sijaan Mahlamäki ja 
hänen apulaisensa terästyivät vielä kerran teettäen helmikuussa 1976 radikaalin 
saneeraussuunnitelman. Tähän saattoi kannustaa myös tieto tai aavistus siitä, että yhtiölle oli jo 
alettu valmistella uutta tulevaisuutta heidän selkänsä takana; tästä oli yhtiön johdolle kertonut mm. 
se, että Teollisuuden Keskusliiton tiedotusjohtaja Johannes Koroma kyseli hallituksen 

                     
    33SYP:n yritystutkimus 6.10.1978, USark E 1; ks. myös ao. lukua; Laatusen kommentit. 

    34Vrt. Vesikansa: Talouden vapauden ... s. 280-294. 

    35Mervola, Kirja. kirjavampi ... s. 253; USH, ptk:t 1975. 

    36USH, ptk:t 1975-76, etenkin 3.9.1975, 31.10.1975, 19.12.1975, 17.3.1976, ptk:t, OyUSark. - Ilmoitusmääristä ks. 
loppuluvun taulukko. 
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puheenjohtajan valtakirjalla keskeisiä liikesalaisuuksia Oy Uudesta Suomesta. 37 
   Mahlamäen viimeinen suunnitelma ei johtanut mihinkään, sillä toimitusjohtajan uskottavuus oli jo 
mennyt ja omistajat olivat lähteneet etsimään muuta ulospääsyä umpikujasta. Suunnitelma (kuten 
Poukan em. vaihtoehdoista radikaalimpi) kertoo silti yhdestä vaihtoehtoisesta tiestä, jolle ei 
lähdetty. 38 
   Yhtiö olisi Mahlamäen linjalla keskittynyt Uuteen Suomeen ja Kauppalehteen, joille olisi 
muodostettu yhteinen 49 hengen toimitus. US olisi jatkanut seitsenpäiväisenä tabloid-lehtenä, jonka 
levikistä 75 % olisi pyritty keskittämään Etelä-Suomeen. Kokonaislevikin olisi annettu pudota 
50.000 kappaleeseen, josta se olisi lähtenyt uuteen nousuun. Kauppalehden levikin arveltiin 
nousevan 25.000:sta 31.500 kappaleeseen. 
   Tuottopuolesta oli keskusteltu luottamuksellisesti Kokoomuksen puoluesihteerin Veikko 
Tavastilan kanssa. Aikomuksena oli hankkia pää-äänenkannattajalle alkuun parilla miljoonalla 
markalla vuodessa tuki-ilmoittelua puolueen piirien toiminnanjohtajien kautta; US:ssa 
varainhankintaa olisi hoitanut Kokoomuksen aktiivina tunnettu toimituspäällikkö Jaakko Korjus. 
Puolue vihjasi myös valtion lehtituen nousuun; tätä ei laskelmissa otettu kuitenkaan huomioon. 
   Suunnitelmassa ei mainita, miten Kokoomuksen kasvanut tuki olisi vaikuttanut lehtien sisältöön, 
mutta tällaisia odotuksia varmaankin oli puoluetoimiston aiemman tyytymättömyyden valossa. 
Tähän viittaa myös se, että niin päätoimittaja Poukka kuin artikkelitoimittaja Sakari Talvitie, siis 
kaksi eniten puoluetoimistoa ärsyttänyttä US:n tekijää (ja toimituksen harvoja julkikokoomuslaisia!) 
olisi irtisanottu.  
   Ketään Kokoomuksen luottomiestä ei toimitukseen suunnitelmassa sijoitettu; vastaavaksi 
päätoimittajaksi kaavailtu Jyrki Haikonen oli vain puolueen rivijäsen. Neuvottelut lienevät kuitenkin 
vahvistaneet puoluetoimistossa odotuksia US:n saamisesta paremmin ohjaksiin. Sitä syvempi oli 
pettymys ja närkästys, kun lehti päin vastoin etääntyi puolueesta.  
   Asioiden jo lähdettyä toiseen suuntaan Kokoomuksen puoluehallitus varasi US:lle maaliskuun 
1976 lopulla 1,4 Mmk valtion lehtitukikiintiöstä, mutta jäädytti sen siihen saakka, kunnes puolueen 
ja lehden kesken päästään keskusteluun "tuen myöntämiseen liittyvistä kysymyksistä". 39  
 
Saneeraus virkaikäjärjestyksessä 
 
   Lehtien yhteinen toimitus olisi Mahlamäen suunnitelmassa koottu työehtokiistoja ajatellen 
"varman päälle", ts. pääosin ennen vuotta 1965 taloon tulleista. Virkaiältään nuoremmat toimittajat 
olisi irtisanottu 1.3.1976 ay-liikkeen periaatteen mukaisesti ("viimeksi tullut lähtee ensin"). Kolmen 
päätoimittajan (Poukka, Jalanti ja Vauraste) ohella 74:n karsittavan nimen listalla oli seitsemän 
muissa viestimissä sittemmin toimituspäälliköiksi noussutta journalistia sekä mm. sellaiset tunnetut 
nimet kuin apulaisprofessori Esko Salminen ja fil. tri Seppo Kuusisto.  
   Voi epäillä, kuinka kilpailukykyisiä lehtiä virkaikäperiaatteella koottu joukko olisi pystynyt 
tekemään. Ja vaikka tehtävänä oli myös Kauppalehden toimittaminen, varsinaisia taloustoimittajia 
koko joukosta oli vain kolme veteraania. 40 
   Julkaisujohtaja-päätoimittaja Haikosen johtamassa kaksoistoimituksessa Martti Savojärvi olisi 
ollut Kauppalehden päätoimittaja. Viihde-, ajankohtais- ja katsaustoimituksiksi jaettua 
"toimituskeskusta" olisivat vetäneet toimituspäällikkö Heikki Liljeström sekä uutispäällikkönä 
jatkanut Mikko Hietala. Kolme toimitussihteeriä olisi palvellut Uutta Suomea, kaksi Kauppalehteä. 

                     
    37Koroman haastattelu. 

    38Tavelan mielestä tällä pohjalla "US eläisi vieläkin". 

    39Phall/Kok 24.3.1976, ptk, PorvTArk 

    40Heitä olivat Anita Bask, Matti Karjalainen ja Raimo Nissinen. 
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Oy Uuden Suomen koko vahvuus olisi pudotettu 151 henkilöön (kirjapaino olisi ollut eri yhtiössä). 
Kustannusjohtaja Sauli Sipilän 20-henkisessä sektorissa olisivat olleet levikki-, ilmoitus- ja 
jakelupäälliköt, hallintojohtaja Pentti Oslamon yksiköissä olisi ollut 47 henkilöä. Johtoryhmää 
olisivat tukeneet laskenta- ja tutkimuspäälliköt sekä yleissihteeri. Koneistoa voi siis pitää raskaana.  
   Yhtiön taloutta olisivat 1977 tukeneet Kokoomuksen kanavoiman 5,5 miljoonan markan tuen 
ohella parin miljoonan markan kiinteistö- ja osinkotuotot. Tavoitteena oli myydä Mannerheimintie 
6:n kiinteistö sekä (syväpainon myynnistä saadut) Helprintin osakkeet 12:lla ja Rautakirjan 
osakkeet 10 miljoonalla markalla. Näin lähes 60 miljoonan markan kiinnitetty lainamäärä 
korkokuluinen olisi keventynyt ratkaisevasti ja tulos ennen poistoja kääntynyt jo 1978 hieman 
voitolliseksi.  
   Suunnitelma näyttää olleen lähinnä Mahlamäen oman esikunnan työtä. Esim. Jyrki Haikonen ja 
Heikki Liljeström eivät sitä aikanaan tunteneet, joskin Haikonen oli keskustellut yleisellä tasolla 
toimituksen järjestelyistä yhtiön johdon kanssa sekä valmistellut Poukan em. suunnitelmia. 
Kaikkine ilmeisine puutteineen Mahlamäen hanke kertoi yrityksestä käyttää hyväksi 
toimituksellisesta synergiaa. 41 
   Raju saneeraussuunnitelma tuli kuitenkin liian myöhään Mahlamäen, Sipilän ja kumppanien 
kannalta. Liikkeellä olivat jo toiset miehet kunnianhimoisemmin tavoittein. Tosin sitä ennen 
epätoivoinen Lassila oli jo käynnistänyt tammikuun 1976 lopussa valmistelut yhtiön lopettamiseksi. 
Kiinteistöjen vuokratuotoksi ennustettiin neljä miljoonaa markkaa vuodessa (lähes 13 Mmk vuoden 
1990 rahassa), ei mitätön pohja osingoille. 42 Toimihan Suezin kanavayhtiökin edelleen, vaikka 
Egypti oli kansallistanut kanavan jo 1950-luvulla.  
 

                     
    41Suunnitelma 18.2.1976, USark E 1; Haikosen, Liljeströmin ja Oslamon lausunnot. 

    42USH 29.1.1976, ptk, OyUSark. 
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I  TIETÄ UMPIKUJASTA ETSITÄÄN 
 
 
 
 
 
1. REMPPAJENGI PELASTAA JO TUOMITUN 
 
 
 
    Uuden Suomen pelastushankkeita virisi 1970-luvun puolivälissä monillakin suunnilla. Pian ne 
kuitenkin yhtyivät ns. remppajengissä. Yhdistävä rengas oli ennen muuta yhtiön hallituksen 
puheenjohtaja Jaakko Lassila, joka ensin epäröityään pani aikansa ja arvovaltansa peliin lehden 
hyväksi. 
   Epäröinti saattoi johtua siitäkin, ettei Lassila ollut kovin lähellä sitä oikeistolais-isänmaallista 
ryhmää, joka samaistui Poukan, Sakari Talvitien tai M.o.t.:n (Matti Paavonsalon) symboloimaan 
linjaan. Kustannustalon uusi isäntä tunsi kyllä US:n lapsuudestaan asti, mutta ei ollut toiminut 
esim. Vapauden Akateemisessa Liitossa (Kauppakorkeakoulussa oltiin ylipäänsä etäällä 
tällaisista pyrkimyksistä). Nuoren Lassilan keskeisin viiteryhmä, "O-ryhmä", koostui nuorista 
taloustieteilijöistä, jotka tavoittelivat rationaalista yhteiskuntasuunnittelua. Heistä monet, kuten 
Mauno Koivisto ja Jussi Linnamo olivat johtavia sosiaalidemokraatteja. 
   Lassila on kyllä aina ollut selkeästi porvari ja markkinatalouden kannattaja, mutta ei 
"runebergiläisessä" eikä edes snellmanilaisessa, vaan anglosaksisen liberalismin hengessä. O-
ryhmän jäsenenä häntä epäiltiin jopa sosiaalidemokraattisuudesta; suunnitelmallisuus ja 
suhdanteiden ohjailu olivat joillekin jo sosialismia. 1  
   Poukkakin oli kansantalousmies ja talouspolitiikassa vankka liberaali. Mutta vaikka hän oli 
vain yhdeksän vuotta Lassilaa vanhempi, he kuuluivat eri sukupolveen. Oli vaikea kuvitella, että 
Lassila pitäisi henkeen ja vereen (ja elinkeinoelämän viimeiseen markkaan) pystyssä Poukan 
lehteä. 
 
Lounas Pohjolassa ja saunailta Karjalohjalla  
 
   Varhain Lassilan lähipiiri, mm. Pohjolan tiedotusjohtaja Kari Kallio välittikin viestejä US:n 
uuden vastuunkantajan toivottomuudesta ja hieman haluttomuudestakin. Kuten edellä kuvattiin, 
Lassila oli kyllä pannut liikkeelle niin Mahlamäen kuin Poukan, mutta ei ollut syttynyt 
kummankaan ajatuksiin. Loppusyksyllä 1975 Oy Uuden Suomen uusi isäntä lähti sen sijaan 
hakemaan tukea juuri muodostetun Teollisuuden Keskusliiton vasta nimitetyltä toimitusjohtajalta 
Timo Laatuselta. STK:n toimitusjohtajana hän oli ollut jo aiemmin järjestelemässä US:n 
toimitustalon myymistä KOP:n rahoituksella työnantajajärjestöille.  

                     
    1Lassila, Markka ja ääni, etenkin s. 32-37 ja 159-166; Saukkomaa: Jaakko Lassila s. 32-46. 
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   Lounaalla Pohjolassa 1.12.1975 Lassila, KOP:n Simo Kärävä ja Laatunen listasivat US:sta 
ehkä kiinnostuneita yritysjohtajia, joista tuli myöhempien "vuorineuvoskokousten" osanottajien 
runko. Lassila lupautui kutsumaan heidät koolle "yritetään vielä"-hengessä. Ilmassa oli siis 
pelastushalua, mutta myös syvää huolta ja neuvottomuuttakin. Ensimmäinen "vuorineuvospa-
laveri" saatiin kuitenkin koolle alkutalvella 1976. 2  
   Vaikka tukijoukkoa näin jo koottiin, Lassila tuskaili US-yhtiön tilaa vieraillessaan 
kesänaapurinsa Heikki Tavelan luona Karjalohjalla 16-17.1.1976. Näin US:n piiriin tuli uusi, 
värikästyylinen avainhahmo, jolla oli keskeinen osa lehden seuraavissa vaiheissa. 3 Saunomisen 
lomassa Lassila näytti isännälleen US-yhtiön tunnuslukuja, joka ähkäisi "ei voi olla totta". 
Lassilan julistettua toivottomuuttaan Tavela kysyi, "eikö jotakin sittenkin voisi tehdä". Kuten 
arvata saattoi, toteamus sai Lassilan kehottamaan Tavelaa yrittämään jotakin. 4 
   Niin Tavela yrittikin - Uuden Suomen loppuun saakka. Hän oli tyyliltään kiistelty eikä hänen 
motiivejaan ole vaikea psykologisoida; valtakunnallinen lehden "kummisetänä" toimiminen 
antoi Tavelalle sellaista statusta, jota hänen sinänsä menestyvät omat yrityksensä eivät voineet 
riittävästi tarjota. Tavelan ponnisteluja US-lehden hengissä pitämiseksi on silti vaikea liioitella.  
    
Haikonen herättää Koroman 
 
   Yksi pelastuslinja aukeni samoihin aikoihin varapäätoimittaja Jyrki Haikosen käännyttyä 
aiemman työtoverinsa, Teollisuuden Keskusliiton tiedotusjohtajan Johannes Koroman puoleen 
varoittaen US:n lähestyvästä kuolemasta. Lehden ongelmat tunnettiin, mutta tässä muodossa 
tieto yllätti Koroman.  
   Koroma otti heti yhteyttä TKL:n toimitusjohtajaan Timo Laatuseen. Kuten edellä kuvattiin, 
Laatunen oli jo perehtynyt hyvin US:n ongelmiin. Tyylinsä mukaisesti hän ei kuitenkaan 
kertonut Koromalle kaikkea tietämäänsä - ehkä varjellakseen nuoren alaisensa vasta syttyneen 
Uusi Suomi-innostuksen liekkiä. 
   Ratkaisevaa ei sitä paitsi ollut, kuka tiesi mitäkin, vaan   kuka ryhtyi toimeen. Koroma sai 
Laatusen tuen ja ryhtyi töihin. 5 Ilman Koroman sitkeyttä Uuden Suomen pelastuksesta ja sen 
jälkeen 16-vuotisesta loppuelämästä olisi tuskin tullut mitään. Sama pätee Tavelaan. Lassila, 
Laatunen ja eräät muut olivat taas välttämättömiä tukimiehiä asemansa ja arvovaltansa takia. 
   Pian eri pelastushankkeet yhdistyivät.   
 
Viestintä alkaa kiinnostaa elinkeinoelämää 
 
   Viestinnän kysymyksiä pohdittiin näihin aikoihin myös mm. vasta perustetussa Elinkeino-
elämän valtuuskunnassa sekä kauppakamarijärjestön ns. EST-organisaatiossa. Päähuomio 
EVA:ssa suuntautui kuitenkin Yleisradioon, toimittajakoulutukseen ja viestintätutkimukseen 
sekä tulevaisuuden viestintäteknologiaan. Kakkoslehtien ongelmiin saatettiin EVA:n muistioissa 
viitata, mutta esim. EVA:n viestintäpoliittisessa seminaarissa 16.2.1976 ei US:n jo julkistettua 
ahdinkoa sivuttu lainkaan; Uusi Suomi-yhtiö ei ollut myöskään tilaisuudessa edustettuna toisin 
kuin useimmat muut suuret viestintätalot. 6  

                     
    2Laatusen kertomaa; ajoitus Laatusen kalenterin mukaan.  

    3Vrt. Pietilä: Oikean Paukun ...  

    4Tavelan haastattelu; tapaamisen päivämäärän Tavela tarkisti kalenteristaan vuodelta 1976.  

    5Koroma kirjoittajalle 8.11.1992, USark G 10/ kirjeet; Laatusen haastattelu. 

    6PM Elinkeinoelämän viestintäpolittinen seminaari 16.2.1976 ja muu EVA-aineisto, Koroman kok./ EVA 1973-
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   Uutta Suomea saatettiin EVA:n piirissä pitää sisällöllisesti "pelastettuna" ja taloudellisesti jopa 
"kuolemattomana"; lehtiyhtiön talouden todellinen surkeus oli harvan tiedossa ja vielä 
harvemman tiedostama. US-edustuksen täydellinen puuttuminen em. tilaisuudesta (josta ei 
sinänsä irronnut paljon konkreettista) saattoi kuitenkin viitata myös lehden kokemiseen 
"spitaalisena". Max Jakobsonin kautta EVA kytkeytyi kylläkin myöhemmin US:n pelastamiseen 
ja EVA:n toimisto avusti US-operaation joissakin vaiheissa yhteydenotoissa elinkeinoelämään. 7 
   Yleisemmin EVA:n perustaminen, US:n pelastusoperaatio ja vaikkapa arvostelu Tandem-
tutkimusta vastaan kuuluivat tietenkin samaan porvarilliseen vastahyökkäykseen "uusvasem-
mistolaista" radikalismia ja suomalaista taistolaisuutta vastaan, samoin Svenska Dagbladetin 
saneeraus Ruotsissa. 8      
 
Remppajengi muotoutuu 
 
   US:n pelastusryhmän ytimenä olivat alkuun (Lassilan ja Laatusen "suojeluksessa") Tavela, 
Koroma ja Nokia- yhtiön varatoimitusjohtaja Harry Mildh. Kolmikko oli osallistunut mm. 
teollisuuden järjestöjen yhdistämiseen Tavelan ollessa pienen ja keskisuuren teollisuuden 
nokkamies. Mildhillä oli takana yhteiskunnallista aktiivisuutta mm. Vapauden Akateemisesta 
Liitosta, vaikka hän sittemmin toimikin mieluiten kulissien takana Suomen ehkä johtavana 
"lobbaajana". Viestintäkysymykset kiinnostivat häntä erityisesti. Koroma oli oppinut tuntemaan 
etenkin Mildhin hyödyllisyyden tietolähteenä toimiessaan HS:n taloustoimituksen uraa 
uurtavana esimiehenä 1970-luvun alussa. 
   Ryhmä omaksui nimen "remppajengi" ja täydensi pian joukkoa. Kauppaa edustamaan 
kutsuttiin Keskon värikäs johtaja E.O. Mansukoski, joka purki mielellään pohdintonsa paperille. 
Pellervolaista yritteliäisyyttä MTK:sta ryhmän omistamaan teollisuuteen ja kauppaan edustanut 
johtaja Aarne Hakala oli muuta remppajengiä värittömämpi, mutta tämä kenttä katsottiin 
tärkeäksi tueksi US:lle, kuten oli aiemmin katsottu EVA:lle. MTK:n aiempi puheenjohtaja 
Veikko Ihamuotila olikin avainhahmoja pelastusryhmän taustalla. Konkreettisen tuen määrä oli 
tosin sittemmin ainakin Tavelan mielestä "täydellinen pettymys". Ehkä pellervolaisen lipun 
näkyminen vaikutti kuitenkin tilausasenteisiin kentällä. 
   Puhetta remppajengissä (täysin vakiintunut nimitys) johti Tavela, kun taas työrukkasena, 
monenlaisten muistioiden ja laskelmien tekijänä ja teettäjänä oli Koroma. Alkuvaiheessa hänen 
nimittämisensä Uuden Suomen päätoimittajaksi ei sen sijaan ollut esillä. Päin vastoin Koroma 
kertoo miettineensä ratkaisuaan aika lailla keskustellen mm. esimiehensä Laatusen kanssa, kun 
tehtävää sitten tarjottiin. US tarjosi arvostetun, mutta tuulisen paikan, kun uudessa Teollisuuden 
Keskusliitossa Koromalle oli juuri avautunut antoisa työkenttä. 9    
   Remppajengi asetti kevättalvella 1976 tavoitteekseen "US:n taloudellisen ja toimituksellisen 
uudistaminen siten, että lehden ilmestyminen valtakunnallisena voidaan varmistaa ja että sitä 
julkaisevan yhtiön kustannustoiminta saadaan keskipitkällä tähtäyksellä itsensä kannattavaksi". 
Osatavoitteiksi määriteltiin osakaskunnan laajentaminen "näkyvästi" niin, ettei lehti olisi 
                                                                
76, USark E 11. Edustettuina olivat Sanoma Oy (Väinö Nurmimaa ja Eero Helkkula), Hufvudstadsbladet (P-E 
Lönnfors), Suomen Kuvalehti (Mikko Pohtola), Otava (Heikki A. Reenpää), Yleisradio (Jarmo Virmavirta, myös 
Jouni Mykkänen oli  kutsuttu), A-lehdet (Yrjö Kokko) sekä Kainuun Sanomat (Otso Kukkonen) ja Turun Sanomat 
(Keijo Kulha). Myös MTV:n ylin johto oli kutsuttu.  

    7EVA:n silloisen johtajan Risto Piepposen kertomaa. 

    8Vrt. Vesikansa: Talouden vapauden puolesta s. 280-293; Jakobson: Vallan ---; Koroman kommentit. - SvD:sta 
ja Tandemista ks. jäljempänä. 

    9Koroma kirjoittajalle 8.11.1992, USark G 10/kirjeet; Koroman, Laatusen ja Tavelan kertomaa. 
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"nykyisen suppeahkon ryhmän omistama". US:n ilmoitusmäärä pyrittiin kaksinkertaistamaan 
vuodesta 1975 yritysten kanssa tehtävin vuosisopimuksin. Kun tuloksia olisi näkyvissä, olisi 
1977-78 vuorossa osakepääoman korotus. 10  
   US:lta ei siis lehtenä edellytetty voitollisuutta - riitti, että julkaisijayhtiö saadaan kannattavaksi. 
Kauppalehden kaikkia mahdollisuuksia ei tosin vielä nähty ja muutoin Mahlamäen 
tukijalkapolitiikka kaapelitelevisiohankkeineen oli juuri epäonnistunut, joten yhtiön muut 
tuotteet eivät tuolloin tarjonneet kovin suurta pelivaraa päälehden subventoinnille. Sittemmin 
päätoimittajana Johannes Koroma kylläkin ajoi oman riippumattomuutensa varmistamiseksi 
myös lehden tappiollisuuden lopettamista. 
 
Ongelmallinen suhde Kokoomukseen 
 
   Johannes Koroman maaliskuisen muistion mukaan Uusi Suomi olisi "poliittisesti puolueisiin 
sitoutumaton ja niistä riippumaton sanomalehti, mutta tukee sellaisten yhteiskunnallisten 
järjestöjen ja voimien toimintaa, jotka tähtäävät yhteiskuntajärjestelmämme säilyttämiseen 
demokraattisena, monipuoluejärjestelmään, markkinatalouteen ja laajoihin kansalaisvapauksiin 
perustuvana". Nämä teesit hieman hiottuina ja täydennettyinä pysyivät sittemmin US:n 
linjanmäärittelyn perustana loppuun saakka. 
   Suhde Kokoomukseen oli kuitenkin ongelma remppajengille. Koroman muistion mukaan 
"erityistä huomiota lehti kiinnittää Kansallisen Kokoomuspuolueen toimintaan ja tavoitteisiin, 
mutta kannanotoissaan se ei ole sidottu puolueen kannanottoihin tai päätöksiin eikä puolue 
vastaa lehden esittämistä kannanotoista". Uudistajat tiesivät, että US:n tilaajien valtaosa oli 
kokoomuslaisia eikä uskollisimpia haluttu hylätä.  
   Monet yritysjohtajat taas painottivat US:n sitoutumattomuutta tuen edellytyksenä. Muun 
ohessa etäisyyttä niin Kokoomukseen kuin aiempaan, Poukan Uuteen Suomeen haluttiin ottaa 
idänkaupan takia. Kokoomuksen johdossa oltiin tietenkin katkeria siitä, että puolueelta odotettiin 
kyllä tukea elinkeinoelämän kaikenlaisille taloudellisille pyrkimyksille, mutta muutoin pyrittiin 
pitämään etäisyyttä opposition häpeänurkkaan tuomittuihin porvareihin. 11      Koroman em. 
määritelmä lehden ja puolueen suhteesta ei välttämättä ollut ristiriidassa voimassa olleen, 
vuodelta 1939 periytyneen kaavan kanssa, jossa vaadittiin toimittamaan lehteä Kokoomuksen 
"hengessä"; puolueen päätökset yksittäisissä asioissa eivät olleet koskaan sitoneet lehteä. 
Yleisessä tietoisuudessa näkemys US:n pää-äänenkannattajuudesta meni kuitenkin pidemmälle 
kuin toimituksen piirissäkin huonosti tunnettu virallinen määritelmä tai todellinen käytäntö. Ja 
ennen muuta mielikuvaa haluttiin muuttaa. 
   Toimituksellisesti Koroma korosti sekä painopisteen asettamista "yhteiskunnallisen kehityksen 
kannalta keskeisiin asioihin pyrkien rakentavaan ja ennakkoluulottomaan arviointiin" että "ns. 
täydenpalvelun vaihtoehto-sanomalehden" ylläpitämiseen, tosin "mahdollisimman tehokkaasti ja 
pienin voimavaroin". Konkreettisesti hän esitti (tosin jo hieman aiemmin päätettyä) 
aluetoimitusten karsintaa sekä ulkomaankirjeenvaihtajan säilyttämistä ainakin Moskovassa. 
(Jälkimmäisessä lienee heijastunut idänkaupan keskeisyys lehden taustavoimille). Yhteistyötä 
elinkeinoelämän järjestöjen kanssa Koroma ennusti niin läheiseksi, että US:n "raporttitoimitus" 
voitaisiin mahdollisesti siirtää EVA:n tai Taloudellisen Tiedotustoimiston yhteyteen.  
   Päätoimittaja Pentti Poukka oli muistion mukaan vaihdettava "vähemmän puoluesidonnaiseen 
sekä tasapuolista journalistista linjaa edustavaan henkilöön". Nimiä mainitsematta toisen 
varapäätoimittajan ajateltiin "edustavan jatkuvuutta", "toinen voisi olla ulkopuolinen nimekäs 
journalisti. Erityinen huomio on kiinnitettävä poliittisen ja taloustoimituksen johtoon samoin 
                     
    10Muistio 19.3.1976, Koroman kok., USark E 11. 

    11Koroman ja Suomisen kommentit. 
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kuin artikkelitoimittajaan(jiin) ja toimituksen uutishankinnan johtoon (uutispäällikkö)". 12        
Koroma tilasi yhtiön taloushallinnolta tilannetietoja ja teki omia laskelmia. Niinpä levikin ns. 
ilmarinnan eli sen keinotekoisen korottamisen levikintarkastusta varten 18.000 kappaleella 
todettiin maksavan vuodessa 1,5 Mmk (yli 4 Mmk vuoden 1990 rahassa). Levikin nousun 
arveltiin auttavan ilmoitusten saannissa vasta 100.000 kappaleen rajan ylittämisen jälkeen. 
Ensisijaiseksi todettiin siksi levikin ylläpitäminen ja ilmoittelun jo mainittu kaksinkertaistaminen 
tukisopimuksin. 13 
 
Uusi yhtiö vai entisen saneeraus? 
 
   Kun asiat oli näin valmisteltu, keskeisiä yritysjohtajia kokoontui huhtikuussa 1976 uudelleen 
Pohjolan komeaan pääkonttoriin Niemenmäkeen, jossa US:n ongelmia esiteltiin usein 
myöhemminkin. Remppajengin alustavat suunnitelmat kuvattiin, aroilta osilta tosin 
pehmennettyinä. Kokouksia jatkettiin vaihtelevin kokoonpanoin toukokuulla 1976, samoin lehti 
oli esillä mm. Teollisuuden Keskusliiton toimielimissä.  
   Remppajengin suunnitelman ohella oli hahmottunut muitakin vaihtoehtoja, mm. "malli Päiviö", 
jonka takana oli tietenkin pankinjohtaja Päiviö Hetemäki, Elinkeinoelämän valtuuskunnan 
ensimmäinen puheenjohtaja ja porvarillisen Suomen "grand old man". Hän olisi antanut 
"vanhan" US:n (ja etenkin sen julkaisijayhtiön) kaatua ja perustanut uuden lehden. 
   "Malli Päiviötä" tuki Pohjolan kokouksessa 12.5.1976 mm. Yhdyspankin pääjohtaja Mika 
Tiivola, EVA:n myöhempi puheenjohtaja. Hänen lähtökohtanaan on saattanut olla mm. se, että 
Oy Uusi Suomi oli ollut selkeästi KOP:n finanssiryhmän osa. Myös remppajengi oli pohtinut 
US:n päästämistä nurin ja aivan uuden lehden aloittamista. Harry Mildhin mukaan tämä hylättiin 
osin työmarkkinapoliittisista syistä (vanhan yhtiön lopettamisella työttömäksi joutuneet olisivat 
kai olleet juridinen ja imago-ongelma), osin siksi, että "lehdellä on valmis noin 70.000 kappaleen 
levikki". Teollisuuden johtomiehet - myös SYP:n piiriin kuuluneet Nokian Björn Westerlund, 
Kaukaan Casimir sekä Schaumanin Gay Ehrnrooth - yhtyivät Mildhin kantaan. 
   Tiivola viittasi vielä uuden lehden perustamiseen kysyen mm. tulevaa osakkeiden jakautu-
mista. Mildh myönsi US:n "henkisen painolastin", mutta epäili, ettei uudelle porvarilliselle 
lehdelle löytyisi lukijoita ja "tämäkin joukko" lopulta pyrki US:n säilyttämiseen. Päiviö 
Hetemäenkin mukaan "sen sortin lehteä kuin US ei pitäisi päästää pois". Hän viittasi tosin 
malliinsa aivan uudesta osakeyhtiöstä "riihikuivan rahan" avulla, muttei vastustanut remppa-
jengin ehdotustakaan. Hetemäelle kysymys oli siis liiketaloudesta, ei US:n perinteistä. 
   Tavelan esittelemän remppajengin mallin mukaan US-yhtiön osakkeista 80 % pantaisiin 
"uuteen jakoon ---- kolmen vuoden korottomalla lainalla ja nimellisarvoon. Jos todetaan kolmen 
vuoden kuluttua, että pieleen meni, maksuvelvollisuutta ei ole" (rahoittajat siis kantaisivat 
riskin). Muutoinkin pyrittiin siihen, "ettei talouselämän rasitus tästä muodostu ikuiseksi, vaan 
että media vuosien mittaan paranee käyttökelpoiseksi". 
   Kysymyksiä herätti määritelmä "puoluepoliittisesti riippumattomampi". Mildhin mukaan 
US:ssa oli "ainakin tarkoitus lopettaa muiden porvarillisten puolueiden tarpeeton töykkiminen", 
mutta puolueiden kanavoimaa rahaa ei tullut halveksia. Hetemäelle taas sana "riippumaton" oli 
komparatiivia selkeämpi. Tavelan mukaan komparatiivin arvo oli kolme miljoonaa markkaa 
vuodessa (ts. Kokoomuksen kanavoima lehtituki). Max Jakobsonin mukaan puoluetuen 
vastaanotto taas "merkitsee asiallista sidonnaisuutta". Keskon Tapio Kosken mielestä US:n 
tulevaisuus ei ollutkaan "kiinni puoluetukirahoista".  
   Positiiviasteeseen ("riippumaton") lopulta päädyttiin; kaikkea puoluetukea ei silti menetetty. 
                     
    12Koroman muistio 23.3.1976, Koroman kok., USark E 11.  

    13Laskelmat 23.3.1976, Koroma Oslamolle 25.3.1976, Koroman kok., USark E 11. 
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Riippumattomuuden korostamiseksi US-yhtiö pyrki kuitenkin 1980-luvulla tietoisesti 
näyttämään voittoa ainakin valtion lehtituen verran.  
   Pohjolan kokouksessa Jakobson kyseli tulevasta päätoimittajasta. KOP:n Simo Kärävän ja 
Lassilan mukaan ensin oli yhtiölle saatava uusi hallitus. 14 Näin tietenkin muodollisesti olikin, 
mutta selvästikään henkilökysymyksiä ei haluttu päästää ennen aikojaan ison piirin pohditta-
vaksi. Käytännössä asia oli ratkaistu vapun 1976 tietämillä, mutta Lassila halusi lykätä sen 
julkistamista. 15 
        
Toimitusjohtaja punaiselta taustalta  
 
   Yksi henkilökysymys oli kyllä jo pitkälle ratkennut huhtikuun 1976 vuorineuvostapaamisiin 
mennessä; US-yhtiölle oli löydetty uusi toimitusjohtaja. Ratkaiseva linkkinä oli ollut US:n 
toimituksen vahvistukseksi kaavailtu Suomen Kuvalehden toinen päätoimittaja Juha Numminen. 
Hän suositteli Tavelalle Yhtyneiden Kuvalehtien julkaisujohtajaa Jorma K. Virtasta, jonka 
kanssa Numminen oli työskennellyt kauan. 
   Virtasella oli varsin omalaatuinen tausta US-yhtiöiden johtoon. Hän oli kasvanut tampere-
laiseen kommunismiin ja kävi jopa Sirola-opistoa. Toimittajanuransakin hän alkoi SKDL:n 
Hämeen Yhteistyössä, mutta siirtyi sitten Urpo Lahtisen Hymyyn vaikuttaen (mm. Nummisen 
rinnalla) merkittävästi sen huimaan läpimurtoon. Yhtyneitä Kuvalehtiä uudistettaessa 1970-
luvun alussa Virtanen siirtyi tähän perinteiseen yhtiöön vaikuttaen mm. Seuran, Kotilieden ja 
Suomen Kuvalehden uuteen nousuun. Voi kuitenkin uumoilla, ettei Virtasta olisi kutsuttu Uuteen 
Suomeen kuin äärimmäisessä kriisissä. 
   Lassilakin kysyi mielipidettä toiselta eteläpohjalaiselta, Suomen Kuvalehden kokoomuslaiselta 
päätoimittajalta Mikko Pohtolalta, joka antoi työtoveristaan myös ideologisesti puoltavan 
lausunnon. Jotakin piikittelyä Virtasen taustasta nousi hänen nimityksensä julkistamisen jälkeen, 
mutta ei pelättyä kohua. Olisikin ollut aika outoa paheksua sitä, että kommunistiperheen poika 
on ollut nuoruudessaan vasemmistolainen, kun joidenkin US:n päättäjienkin lapset olivat 
hurahtaneet taistolaisuuteen. 16 
   Virtanen itse esiintyi Uudessa Suomessa selkeän "sinivalkoisena", koskaan sen enempää 
selittelemättä taustaansa kuin elämöimättä renegaatin tavoin.  
 
Jorma K. Virtanen varoittaa omistajia 
 
    Kaavailtu uusi toimitusjohtaja pani ajatuksiaan paperille 8.4.1976, "Suomettaren päivänä" -
tosin huomauttaen, että "mukaan tulemisen ehtoja asetetaan eri kabineteissa jo niin monia, että 
toimivalle johdolle jää hyvin vähän  toimintaedellytyksiä".  
   Ainoa tärkeä ongelma oli Virtasen mukaan se, "kenelle Uutta Suomea tehdään. Valtakun-
nallisena se ei pysty hyvinkään toimitettuna sisällöltään kuin kilpailemaan tasapäisesti Helsingin 
Sanomien kanssa. Hintakilpailuun ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia. Kun vielä 
irrottaudutaan kokoomuksesta, ei jäljelle jää ainuttakaan selvää ideologista tai poliittista 
kohderyhmää. Kyllä helsinkiläisille porvareille riittää Helsingin Sanomat ja maakunnallisesti 
maakuntalehdet ovat ylitse käymättömiä. --- Elinkeinoelämä, joka nyt asettaa ehtoja lehden 
linjaksi ei lehteä tilaa ja osakepääoman muodossa tai hetkellisellä tuki-ilmoittelulla ei asiaa 

                     
    14Tavela Lassilalle 30.4.1976, Tavelan mpt US-kokouksesta Pohjolassa 12.5.1976, Tavelan kok., USark E 11. 

    15Koroman kertomaa. 

    16Lassilan haastattelu; Koroma kirjoittajalle 8.11.1992, USark G 10; vrt. Tiedonantajan vappu- ym. 
tervehdyslistat. 
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ratkaista".  
   Virtasen mukaan lehti eroaa tuotteena muista kulutushyödykkeistä, se "vaatii omistajiltaan 
lehtiyrityksen poikkeavan hengen ymmärtämistä". "Omistajia epätyydyttäviä kirjoituksia tullaan 
väistämättä julkaisemaan", hän varoitti viitaten sitten Suomen Kuvalehden kehitykseen; lehti oli 
omaksunut räväkämmän toimituslinjan, mikä saattoi ärsyttää monia tahoja, mutta levikki oli 
kääntynyt nousuun.  
  "Lehtitalous, joka kaipaisi liikemiestaitoja omaavien omistajien apua ja tukea, ei yleensä 
omistajia kiinnosta ennen kuin on yrityskohtainen hätätila. Toimittaminen sitä vastoin on liian 
lähellä jokaisen sydäntä. Elinkeinoelämällä niin ikään on taipumus vaatia erityisesti 'omalta 
lehdeltään' uskollisuutta, jopa alttiutta tekstimainontaan. Ainakaan kritiikkiä ei suvaita. Kritiikki 
aiheuttaa vastatoimenpiteitä --- mm. ilmoitusten kieltämisen muodossa. --- Jos toimittajien kädet 
sidotaan liiaksi, ei voida samaan aikaan vaatia toimitettavaksi ja markkinoitavaksi 
kilpailukykyistä lehteä. Uudesta Suomesta on jo kauan voinut havaita tässäkin mainitut paineet. 
Uusi Suomi on kokenut euthanasian, aivokuoleman", Virtanen kärjisti. 
   Tuleva toimitusjohtaja pyrki tietenkin hankkimaan itselleen pelivaraa omistajien suuntaan, 
mutta hän kuvasi osuvasti monia US:n ongelmia. Elinkeinoelämän painostus lehtien sisältöön oli 
tosin heikentynyt 1930-luvusta, jolloin Teollisuusliitto ylläpiti erityistä "ilmoitustaistelura-
hastoa". 17 Pitkämielisyyttä US:n yksittäisiä toimituksellisia ratkaisuja kohtaan suositeltiin 
myöhemmissä vuorineuvospalavereissakin ja epäilemättä yritysjohtajien sietokyky vähitellen 
kasvoi. Yhteenottoja ja ilmoituksilla kiristämistä riitti kuitenkin US:n loppuaikoihin asti. 
   Virtasen mukaan myös lehtitalojen ilmapiiri edellytti sitä, että kustannusyrityksen johto "elää 
tekijöiden ja ostajien maailmassa. --- Pitää uskaltaa olla poissa kabineteista ja 'herrakutsuilta'. 
Pitää sitoutua mahdollisimman vähän yhteiskuntaa ohjaaviin ihmisiin. Yleensä jo 
sinuttelututtavuus on liikaa. --- Toisaalta lehtiyrityksen johdon pitää joustaa lähinnä toimittajien 
'epäsosiaalisuuksissa'", vaikka "huonosti hoidetut raha-asiat ja liiallinen alkoholinkäyttö eivät 
kuitenkaan ole näitä 'boheemiuden' hyväksyttäviä merkkejä niin kuin takavuosina yleisesti 
uskottiin". 
   Vastatessaan varsinaisesti omaan kysymykseensä lehden kohderyhmästä Virtanen oli 
konservatiivinen. "Uusi Suomi voi rakentaa historiansa perustalle", hän arveli viitaten Suomen 
Kuvalehden ja Kotilieden nousuun sekä "tietynlaisen isänmaallisuuden ja perinteisen 
arvomaailman" renesanssiin. Kuitenkin "perinteet ovat lehdessä näkyvissä liian vanhanaikaisi-
na". Porvarillisuus oli Sirola-opiston kasvatin silmissä jakaantunut moneen osaan, joista US 
tyydytti vain pientä osaa. Ilmoittajien mielenkiinto ei taas ollut ideologista. 
   Konkreettisesti Virtanen ehdotti irtoamista Kokoomuksesta vaiheittain "lehden riippumattoman 
toimittamisen kautta" peläten nopean julkisen irtisanoutumisen puolueesta merkitsevän 
luopumista ehkä ainoasta uskollisesta tukiryhmästä. Varsinaista toimitusohjelmaa hän ei 
hahmotellut, mutta väläytti jo tabloid-kokoa ja iltapäiväpainosta (siis tulevaa Iltalehteä) sekä 
viikonvaihdelehteä yhdessä jonkin aikakaus- tai maakuntalehden kanssa. Myös Pääkaupunki--
lehden mahdollisuudet välähtivät jo muistiossa.  
   Virtanen kehotti luopumaan niin SKK-kustantamosta kuin siviilipainosta ja pohtimaan 
Kauppalehden tulevaisuutta nopeasti. Hänkään ei tunnu vielä havainneen sen mahdollisuuksia, 
vaan näki Kauppalehden lähinnä kirjapainon työllistäjänä murehtien yritysten puffiodotuksia. 
Kiinteitä kustannuksia yhtiössä olisi Virtasen mukaan rajusti karsittava, mitä avoin tulostiedotus 
saattaisi helpottaa. Hän väläytti myös WSOY:n, Otavan, A-lehtien tai Lehtimiesten saamista US-
yhtiön osakkaiksi. 
   Kuten työtarjouksen saaneen tulee tehdä, Virtanen totesi näkemystensä hyväksymisen 
kiinnityksen ehdoksi. "Tiedän, että liikkeenjohdon kielellä esitetty, tehokas toimitusjohtaja-

                     
    17S. Teollisuusliiton ptk:t 1928-39, TT:n ark. 
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kandidaatin myyntipuhe olisi ollut toisenlainen", mutta "ellei näkemykseni lehtiyrityksen 
filosofiasta ole ymmärrettävä ja hyväksyttävä, katson toimintani yrityksen johdossa mahdotto-
maksi", hän pelkisti. 18  
 
Ongelmien siemeniä kylvetään 
  
   Virtasen verbaalisesti ja muutoinkin taitava työtarjous johti tulokseen. Kaksi vuotta 
myöhemmin, kun toimitusjohtajan ja yhtiön hallituksen sukset menivät ristiin, Virtanen kertoi 
lähteneensä Uuteen Suomeen siksi, että Suomen Kuvalehti ja Kotiliesi oli saatu nousuun ja "koti, 
uskonto ja isänmaa" olivat nousevia arvoja. "Kun on 20 Mmk:n tappiotaso, on mieletöntä lähteä, 
ellei usko, että pystyy perinteisellä pohjalla nostamaan US:n", Virtanen pohdiskeli ratkaisuaan 
1978 moittien kuitenkin heti perään Johannes Koromaa liian vähäisestä uudistumishalusta sekä 
remppajengin ilmoitussopimus-ajattelua "liian idealistiseksi ja asiaa vähän tuntevaksi". 19  
   Virtasen muistio paljastaa myöhempien ristiriitojen juuria. Ainakaan kaikki omistajat eivät 
sisimmässään hyväksyneet sellaista etäisyyttä toimivaan johtoon ja toimitukseen, jota Virtanen 
vaati. Tähän liittyi Virtasen pitkälle menevä tulkinta omien valtuuksiensa käytöstä. Yhtiön 
tulevasta johtoryhmästä etenkin Koromalla oli toinen näkemys suhteesta yhteiskunnan päättäjiin; 
Virtanen syyttikin sittemmin Koromaa liiasta sitoutumisesta entiseen taustaansa.  
   Päätöstilanteessa tällaisia seikkoja kuitenkin ilmeisesti vähäteltiin - tai ehkä ne ymmärrettiin 
vain uuden toimitusjohtajan taktiikaksi aidata itselleen mahdollisimman iso toimintakenttä. Ehkä 
lähtökohdista olisi myöhempien ongelmien valossa kannattanut keskustella etukäteen avoimesti. 
       
Päätoimittaja "saatava yhteistyöhön" 
 
   Toinen suuri henkilökysymys oli Uuden Suomen päätoimittajan vaihtaminen. Remppajengi oli 
päätynyt tähän heti alkuvaiheessa, muutoin kuva suuresta uudistuksesta ei olisi ollut uskottava. 
Päätoimittajat oli vaihdettava "mahdollisimman näkyviin ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti 
arvostettuihin henkilöihin uuden erilaisen mielikuvan hankkimiseksi sekä lehdelle että sen 
poliittiselle linjalle". 20  
   Tavela perusteli ratkaisua 1990-luvulla myös sillä, ettei Pentti Poukka kyennyt eikä halunnut 
yhteistyöhön; tämä oli ollut myös osasyynä Mahlamäen epäonnistumiseen. Väite on itse asiassa 
yhdensuuntainen Poukan oman ajattelutavan kanssa. Hänen määritelmänsä mukaan päätoimittaja 
oli lehdessä kuin kapteeni laivassa; hänellä oli ehdoton käskyvalta ja oikeus valita reitti 
määräsatamaan eikä hänen tarvinnut kysellä laivanvarustajalta yhtenään ohjeita. Sen sijaan 
omistajalla oli jatkuva oikeus vaihtaa päätoimittaja, jos lehti ei tyydyttänyt. Lehden linja oli taas 
joka aamu luettavissa, ei siinä tarvittu erityisiä neuvonpitoja. 
   Tavelan näkemys yhteistyöstä oli toinen, mikä näkyi etenkin 1980-luvulla. Hän odotti 
päätoimittajien keskustelevan kanssaan eri asioista. Omistajien vahvalla miehellä oli mielipiteitä 
ja tietoja niin politiikasta, historiasta ja gastronomiasta kuin eri toimittajien kyvyistä. Hän ei 
suinkaan edellyttänyt mielipiteensä hyväksymistä; Tavela nautti niin väittelystä kuin (tiettyyn 
rajaan) alaisen omapäisyydestäkin. Jossain määrin päätoimittajan oli silti varmaan syytä ottaa 
huomioon Tavelan näkemys. 
   Itsenäinen, usein myös eristäytyvä ja itsepäinen Poukka olisi tuskin lähtenyt tällaiseen 
yhteistyöhön. Hänen seuraajallaan Johannes Koromalla oli taas poikkeuksellinen kyky tulla 
                     
    18Virtasen muistio 8.4.1976, Koroman kok., USark E 11. 

    19Muistio keskustelusta Virtasen kanssa 13.11.1978, Mansukosken kok., USark E 11. 

    20US-raportti I 7.4.1976, USark E 1. 
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toimeen Tavelan kanssa, vaikkei heidänkään suhteensa pelkkää idylliä ollut ja syveni jatkuvaksi 
yhteydenpidoksi vasta vähitellen. Molemmat myös hyötyivät keskinäisestä tietojen vaihdosta. 
Vaikeuksia ilmeni sen sijaan, kun Koroma aikanaan vaihtui Ari Valjakkaan.      
   Läheistä yhteydenpitoa päätoimittajilta odotti yhtiön omistajien uudesta kärkiryhmästä kylläkin 
vain Tavela ja hänkin vasta myöhemmin, innostuttuaan poliittisesta vaikuttamisesta. Lassilalla, 
Mansukoskella jne. ei ollut aikaakaan puuttua toimituksen työhön. Tavelan sittemmin keskeinen 
asema niin US:ssa kuin monessa muussa asiassa perustuikin myös siihen, että hänellä oli sekä 
aikaa, halua että vaurautta puuhiin, joihin suuryritysten johtajat eivät voineet irroittautua. He 
olivat tyytyväisiä, kun "HT" uurasti elinkeinoelämän puolesta. 21 
 
Poukka savustetaan ulos 
 
   "Kapteeni laivassa"-periaatteella yhtiön hallitus olisi voinut yksinkertaisesti todeta Poukan 
nauttiman luottamuksen päättyneen ja erottaa hänet. Prosessi oli kuitenkin mutkikkaampi, sillä 
US:n päätoimittaja oli merkittävä kansalainen ja myös merkittävä symboli.  
   Kokoomuksen remonttisiivelle Poukka oli Tuure Junnilaan rinnastettava maalitaulu, puolueen 
oikeistolle vastaavasti aatteellinen johtaja. 22 Elinkeinoelämälle ideologinen kysymys oli 
ongelmallisempi. Useimmat yritysjohtajat yhtyivät luultavasti Poukan talouspoliittisiin ja 
muihinkin käsityksiin, jolleivät olleet hänestä oikealla. Poukkaa pidettiin kuitenkin rasitteena 
suhteissa Urho Kekkoseen ja varmaan myös idänkaupan osapuoliin; UKK:n myllykirjeissä asia 
oli julkistettu. Tietenkin päätoimittajaa voitiin syyttää myös US:n levikin laskusta, korostihan 
Poukka itsekin kokonaisvastuutaan. 
   Poukalla oli kyllä yhteyksiä neuvostoliittolaisiinkin ja Helsingin kunnallispolitiikassa hänellä 
oli hyvät suhteet vasemmistoon, joka olisi sittemmin valinnut hänet kaupunginjohtajaksi Raimo 
Ilaskiven sijasta. Das Kapitalin alkukielellä tenttineenä Poukka päihitti useimmat marxilaiset 
heidän omassa teoriassaan. Hän ei siis ollut ihan tavanomainen oikeistolainen. 
   Toimituksen sisällä Poukka tunnettiin, paitsi joviaalina johtajana, myös ns. ulkopoliittiset 
realiteetit ainakin tiettyyn rajaan tunnustavana; ainakin kerran hän totesi julkisestikin Sakari 
Talvitien menneen liian pitkälle suuren itäisen naapurin piikittelyssä hyväksymällä päätoimit-
tajan poissaollessa jonkin Olavi Hurmerinnan piirroksen.  
   Kaiken lisäksi Poukka oli Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana korkealla tasavallan 
protokollassa. Hänen syrjäyttämisekseen yritettiinkin löytää konkreettisia näyttöjä. Niinpä 
Jaakko Lassila pyysi huhtikuussa 1976 Poukalta jäljennöksiä tämän pääkirjoituksista.  
   Vastauksessaan Poukka totesi kirjoittelunsa jääneen äskeisinä aikoina "poikkeuksellisten 
olojen vuoksi --- melko laihaksi". "Huvittavaa kyllä varsinaiset ulkopoliittiset ja kansainvälisen 
politiikan aiheet ovat olleet erittäin harvinaisia minun kirjoittelussani", hän jatkoi uumoillen siis 
arvostelun kärkeä tällä suunnalla. Poukka kertoi kirjoittaneensa aiemmin etenkin talous- ja 
sittemmin muustakin politiikasta, "kunnes viime aikoina ideologiset periaatekysymykset ovat 
muodostuneet mieliteemoikseni". Kaikkiaan hän arveli kirjoittaneensa Uuteen Suomeen ja 
Kauppalehteen nelisen tuhatta pääkirjoitusta -  1974 89 ja 1975 106 kappaletta, siis loma-aikoja 
lukuun ottamatta pari-kolme viikossa. 23   
   Poukan mainitsemat periaatekysymykset koskivat mm. "sosiaalisen valintatalouden" käsitettä. 
Sen arvostelu ärsytti Kokoomuksen remonttisiipeä, mutta "remppajengin" yritysjohtajat 
saattoivat tuskin olla tässä eri mieltä Poukan peruslinjasta. Pyydetty pääkirjoitusantologia ei näy 
                     
    21Tavelan, Haikosen ja Koroman haastattelut. 

    22Virmavirran muistio 1973, Virmavirran kok., USark E 11; Suomisen kommentit. 

    23Poukka Lassilalle 14.4.1976, USark B/C 1. 
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antaneenkaan paljon polttoainetta päätoimittajan savustamiseen. "Kapteeni laivalla"-periaatteen 
mukaan erottamiselle ei tosin olisi tarvittukaan erityisiä perusteluja.    
 
Valta ja väki vaihtuu 
 
   Asioiden kypsyttyä sinetöitäviksi Lassila selosti tilannetta koko alkuvuoden jännityksessä 
eläneelle US:n toimitukselle 25.5.1976 kertoen yhtiön omistuspohjan laajentamisesta ja 
tavoitteesta kaksinkertaistaa ilmoitusmäärä 1977. "Uusi Suomi jatkaa edelleen valtakunnallisena 
seitsenpäiväisenä täyden palvelun lehtenä, jonka linja säilyy nykyisellään", joskin "asioiden 
painotuksessa voi syntyä muutoksia", hän kertoi. 24 
   Muodollisia päätöksiä alettiin tehdä Oy Uuden Suomen uuden hallituksen järjestäytyessä 
29.5.1976. Mahlamäelle myönnettiin ero ja kokouksessa jo ollut Jorma K. Virtanen kutsuttiin 
uudeksi toimitusjohtajaksi. Samaten Poukka päätettiin irtisanoa. Päätös kuitenkin poistettiin 
lopullisesta pöytäkirjasta ja jatkokokouksessa Poukan kerrottiin pyytäneen 31.5.1976 kirjeitse 
itse eroa. Poukka kuitenkin kiistää tätä koskaan tehneensä; hän halusi tulla erotetuksi. 
Varapäätoimittaja Jalannille etsittiin sopivaa sivuraidetta. 25 
   Perusratkaisut julkistettiin 1.6.1976 ilmestyneissä lehdissä, joissa myös esiteltiin lehden uusi 
linjamääritelmä. Tiedotteesta syntyi kiistaa Poukan vaatiessa mainintaa, ettei hän ollut pyytänyt 
eroa tehtävistään. Lopulta puhuttiinkin "hallituksen määräämiin erikoistehtäviin" siirtämisestä, 
mutta rivien välit osattiin totta kai lukea. 26  
   Mahlamäelle järjestettiin aito tehtävä vakuutusyhtiö Pohjolan suurasiakasyksikössä. Hän koki 
kuitenkin joutuneensa suojatyöpaikkaan ja siirtyi pian ravintolayrittäjäksi Savon sydämeen sekä 
sittemmin Humppilan lasitehtaan vientipäälliköksi.   
   Poukalle kaavailtiin loppukesällä 1976 vielä projektitehtäviä, alkuun Kauppalehden 
kehittämiseksi, mutta tästä luovuttiin ja hän sai täyden eläkkeen. Uusi päätoimittaja Johannes 
Koroma piti kuitenkin tärkeänä edeltäjänsä pysymistä lehden kirjoittajana. Poukka jatkoikin 
US:n vakituisena avustajana lehden viimeiseen numeroon saakka julkaisten kolumninsa alkuun 
tuntuvalla, mutta inflaation myötä tavanomaiseksi höylääntyneellä kirjoituspalkkiolla 
(4000-5000 mk/kk) viikottain, loppuvaiheessa hieman harvemmin.  Yhteistyö sujui hyvin, joskin 
Poukka oli vielä 1980-luvun lopulla herkkä uumoilemaan kirjoittelujärjestelyissä uusia 
savustusyrityksiä. Toisaalta osa 1970-luvun Kokoomuksen nuorten sukupolvesta näki vielä 
1980-luvun lopulla Poukassa vastustajan, joka pitäisi heittää kokonaan pois Uudesta Suomesta. 
27 
   Myös kiistelty artikkelitoimittaja Sakari Talvitie siirtyi ennenaikaiselle eläkkeelle, mutta toimi 
vielä useita vuosia Liiketyönantajain Keskusliiton tiedotustehtävissä. Melko vauras Jalanti ei taas 
ollut kiinnostunut väläytetyistä erityisjärjestelyistä, vaan hänet irtisanottiin kuuden kuukauden 
palkkaeduin. Jalanti haki töitä jopa hieman provokatiivisella lehti-ilmoituksella ja on sittemmin 
toiminut Sveitsissä mm. Talouselämä-lehden avustajana. 28   Toimituspäällikkö Esko Muinonen 
oli jo aiemmin siirtynyt samaan tehtävään Suomen Tietotoimistossa.  
                     
    24US-SKK:n toim. osaston kok. 25.5.1976, ptk, USark G 7. 

    25USH 29.5.1976, ptk ja sen konsepti, USH 1.6.1976, ptk, USark D 3 ja OyUSark.; Poukan haastattelu ja 
merkinnät tekstiluonnokseen. - Viralliseen, Virtasen laatimaan pöytäkirjaan ei liity eronpyyntödokumenttia eikä 
sitä ole muualtakaan löydetty. Mahdollisesti jälkimmäistä, 1.6. pidetyksi kirjattua kokousta ei varsinaisesti 
ollutkaan, vaan pöytäkirja tehtiin muodollisuuksien täyttämiseksi. 

    26US 1.6.1976; Koroma Tavelalle 8.6.1976, Koroman kok., Usark E 11. 

    27USH 9.6., 19.8.1976, ptk:t, OyUSark; kirjeenvaihto  Vesikansa-Poukka 1989, USark B 8.  

    28USH 9.6., 24.8.1976, ptk:t. 
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   Yhtiön talousjohdon uusimista ei kirjattu ensimmäisiin suunnitelmiin. Sauli Sipilä ja Martti 
Savojärvi erosivat kuitenkin pian. Yhtyneistä Kuvalehdistä Virtanen otti mukaansa kaupalliseksi 
johtajaksi Heikki Valkaman ja tämän alaiseksi levikkijohtajaksi Ismo Pohjan. Hankalaan 
ilmoitusjohtajan tehtävään saatiin ensi alkuun Stig Hellman Rank Xeroxilta. 29 Myös ekonomi 
Tapio Korpela tuli tässä vaiheessa Yhtyneistä Uuteen Suomeen laskentamieheksi. Kirjapainon 
johdossa oli taas vaihdettu sukupolvi jo hieman aiemmin ja yksikön johtoon tuli koko 
tutkimuskaudeksi Heikki Salonen. 30 
 
Voiko US:n päätoimittaja juosta? 
 
   Kun Poukka erotettiin, seuraajakysymys oli yhä muodollisesti auki. Remppajengin 
avainjäsenet Tavela ja Mildh olivat tosin jo varhain pohtineet turvautumista Koroman 
nuorekkaaseen intoon, mutteivät voineet luottaa sen enempää Koroman omaan suostumukseen 
kuin omistajien hyväksymiseen. Alkuun Tavela kysyikin tehtävään Helsingin Sanomain yhdeksi 
päätoimittajaksi juuri nimitettyä Simopekka Nortamoa, mutta tämä kieltäytyi.  
   Koroma itse oli listannut huhtikuussa 1976 remppajengille päätoimittajakandidaatiksi 
Nortamon ohella ainakin Max Jakobsonin. Virtanen kertoikin myöhemmin pitäneensä 
Jakobsonia ykkösehdokkaanaan tunnetun nimen takia. Jonkinlainen "nuori Jakobson" nähtiinkin 
ihanne-ehdokkaaksi, mutta tuolloin 52-vuotiaalle entiselle US:n Lontoon-kirjeenvaihtajalle 
tehtävää ei kuitenkaan tarjottu "ainakaan tosissaan" arvellen, ettei hän kuitenkaan suostuisi. 
Jakobsonilla oli myös ollut EVA:n alkuvaiheessa yhteenottoja etenkin teollisuuden järjestöjen 
kanssa niin ideologisen taistelun avoimuudesta kuin EVA:n osallistumisesta päiväkohtaiseen 
talouskeskusteluun. Ainakaan Laatusen mukaan tällaiset kiistat eivät kuitenkaan vaikuttaneet 
päätoimittajaratkaisuun. Tietenkin Jakobson olisi ollut jo arvovaltansa takia erittäin itsenäinen 
päätoimittaja - myös em. yhteistyö-näkökulmasta.  
   US:n saneeraukseen jo vedettyä Juha Nummista ei liene pidetty sopivana ykköspäätoimitta-
jaksi yhtä vähän kuin siihen astisia varapäätoimittajia Jyrki Haikosta tai Heikki Jalantia. 31  
   Käteen oli siis jäämässä Koroman kortti; ehkä osa remppajengistä oli tähän pyrkinytkin. 
Nimitys oli kuitenkin markkinoitava - alkaen, kuten mainittu, Koromasta itsestään. Hän suostui 
vapun 1976 tienoilla, mutta jättäen joksikin aikaa peruutusoikeuden; Teollisuuden Keskusliiton 
tiedotusjohto ratkaistiin alkuun tilapäisesti. 32      
   Kuvaava oli myös Kansallispankin edellisen pääjohtajan Matti Virkkusen tokaisu Koroman 
mahdollisuuksista. "Uuden Suomen päätoimittaja ei juokse", tyrmäsi Virkkunen, joka oli 
tuntenut kaikki US:n ja jonkun Uuden Suomettarenkin päätoimittajan. Tehtävä ei hänen 
silmissään kuulunut 32-vuotiaalle valtiotieteen ylioppilaalle, joka todellakin saattoi ottaa tiukkaa 
aikatauluaan kiinni harppomalla pitkillä jaloillaan kaupungilla. 33   
 
Päätoimittajalle päällystakki? 
                     
    29Jr/OyUS 16.8., 20.9.1976, ptk:t. 

    30USH, ptk:t 1975-76, OyUSark. 

    31Esityslista keskusteluun 5.4.1976, Koroman kok.; Muistio keskustelusta 13.11.1978, Mansukosken kok., 
USark E 11; Koroman kirje 8.11.1992, USark G 10/kirjeet; Jakobson: Vallanvaihto ...; Laatusen ja Tavelan 
haastattelut; TKL:n hallituksen ptk:t 1976, TT:n ark. 

    32Koroman haastattelu. 

    33Juttua kertoi aikanaan - myös tämän kirjoittajalle - HS:n taloustoimituksen silloinen päällikkö Lauri Helve, 
mutta alun perin Virkkunen lienee tokaissut arvionsa varat. Matti Auralle (Koroman kommentti). 
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   Vaikka päätoimittajaratkaisu kypsyi keväällä 1976, sen vahvistamista ja julkistamista haluttiin 
lykätä. Uutinen Koroman tulevasta nimityksestä vuotikin (taas kerran) Ruotsin kautta, Svenska 
Dagbladetiin 3.6.1976. Remppajengi tai ainakin Koroma uumoili vuodossa vaikutusyritystä 
EVA:n ja Jakobsonin suunnalta; viimeistään tässä vaiheessa Koroma siis taisteli 
päätoimittajuudesta todellisia tai mahdollisia vastaehdokkaita vastaan. Uutinen havaittiin 
Suomessakin, mutta varsinaista spekulaatioaaltoa ei syntynyt. 34 
   Vielä 9.6.1976 muodollinen ratkaisu lykättiin Oy Uuden Suomen hallituksessa. Lassilan 
mielestä ei tullut ärsyttää uusilla nimityksillä, vaan oli pyrittävä "neuvotteluratkaisuun 
tärkeimpien osakasryhmien kanssa". Nämäkään keskustelut eivät heti tuoneet tulosta, mutta 
arvailtua reaktioa pehmentämään päätettiin perustaa toimitusneuvosto, koska - Lassilan 
sanoin - Koroma sen enempää kuin jo nimitetty toimitusjohtaja Virtanen "eivät omaa laajaa 
nimeä". Koroma itse oli ehdottanut neuvoston perustamista hieman aiemmin. Sen puheenjoh-
tajaksi kaavailtiin Klaus Warista sekä jäseniksi Mikko Juvaa, Max Jakobsonia ja Keijo Korhosta; 
myös Tauno Nurmelan nimi mainittiin. 35.  
   Aiemmin Uudella Suomella oli ollut eri vaiheissa toimituksen valvojia, "asessoreita" sekä 
viime vaiheessa toimitusneuvosto, jonka Poukka oli päätoimittajana jättänyt kuitenkin 
kutsumatta koolle niin, että se oli käytännössä sammunut. Nyt toimitusjohtaja Virtanen kaavaili 
toimitusneuvostoa päätoimittajaa avustavaksi, "luovaa ajattelua ja arvovaltaa" edustavaksi 
elimeksi, jonka päätoimittaja kutsuisi koolle vähintään kuudesti vuodessa. 
   Jakobson sekä Juva lupautuivatkin mukaan. Sen sijaan puheenjohtajaksi ajateltu Waris, US:n 
kesätoimittaja 1930-luvulta, ensin epäröi ja sitten kieltäytyi, samoin Päiviö Hetemäki. Tällöin 
oltiin jo syyskuussa 1976; uusi johtoryhmä päätoimittajineen oli aloittanut aika päiviä sitten 
työnsä. Toimitusneuvoston julkistaminen ei siis olisi enää voinut pehmentää reaktioa nimityksiin 
- eikä mitään jyrkkää kritiikkiä ollut ilmennytkään.  
   Tuossa vaiheessa Koroma ei ollut enää kiinnostunut päällystakista, vaan pikemmin halusi 
korostaa riippumattomuuttaan mm. EVA:sta. Hanke toimitusneuvostosta sammuikin hiljakseen. 
Sittemmin myös Kauppalehden toimitusneuvosto lopetettiin ja toimitukset hoitivat 
yhteiskuntasuhteensa oma-aloitteisesti. Yhtiön hallintoneuvoston rooliin kuului olla myös 
sidosryhmien kanava lehtien sisältöasioissa taloudellisten ratkaisujen langetessa käytännössä 
hallitukselle. US:n viimeisessä vaiheessa päätoimittaja Virmavirta tosin ehdotti toimitusneu-
voston elvyttämistä. 36 
 
Aatteellisia ja journalistisia tavoitteita 
 
   Päätoimittajan sisääntulojärjestelyksi kaavailtiin ensin Haikosen nimittämistä vt. päätoimit-
tajaksi; Koroma oli ajatellut ohjata häntä taustalta, kunnes "sopivaksi harkittavana ajankohtana 
voidaan toteuttaa viimeinen vaihe". Lopulta päädyttiin kuitenkin "suoraan" vaihdokseen Poukan 
hoitaessa tehtäväänsä heinäkuun 1976 loppuun. Koroman nimitys julkistettiin 30.6.1976, kun 
tausta oli varmistettu. 37 

                     
    34Koroma Tavelalle 8.6.1976, Koroman kok., USark E 11; SvD 3.6.1976.  

    35USH 9.6., 14.6.1976, ptk:t ja Koroman mpt, USark D 3. 

    36USH 14.6., 24.8., 21.9.1976, ptk:t, Koroman mpt 14.6.1976, USark D 3; Koroman haastattelu; Virmavirran 
ehdotuksesta ks. ao. luku.   

    37Koroma Tavelalle toukok. 1976 (pvmtön), Koroman kok., USark E 11.  
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   Johannes Koroma (1943- ) ei suinkaan ollut nuorin US:n ja sen edeltäjien päätoimittajista. 38 
Hän oli silti syntynyt pari vuotta myöhemmin kuin molemmat seuraajansa. 1970-luvulla 
"nappulaliigat" olivat kuitenkin muotia; sota-ajan sinänsä pienten ikäluokkien edustajat 
surffasivat valtaan jäljessään tulevan hyökyaallon harjalla. 
   Ikäänsä nähden Koromalla oli monipuolinen kokemus. Harjoiteltuaan Suomen Sosialidemo-
kraatissa hän vaikutti 1960-luvun puolivälissä US:n taloustoimituksessa, kunnes siirtyi Helsingin 
Sanomain taloustoimituksen esimieheksi osana erkkolaista uudistusta. Koroma otti siellä 
käyttöön aiempaa rohkeamman uutislinjan ja kehitti mm. HS:n taloustiistai-osaston. Hän kuuluu 
siis nykyaikaisen talousjournalistiikan uranuurtajiin. 
   Sanomista Koroma siirtyi, kuten moni muu noina aikoina, "pöydän toiselle puolelle", 
tiedottajaksi Suomen Teollisuusliittoon. Teollisuuden etujärjestöjen yhdistyessä hänet nostettiin 
TKL:n johtajistoon. Siellä hän joutui kuvatulla tavalla tekemisiin entisen lehtensä kohtalon 
kanssa. 
   Koroman luonteenpiirteet ovat ehkä liiankin läheiset tämän kirjoittajalle, joka toimi yhteensä 
kahdeksan vuoden ajan hänen läheisenä alaisenaan. Niitä on myös kuvattu paljon julkisuudessa - 
ehkä kaavamaisuuteen saakka. 39 Eroavalle päätoimittajalle läksiäispuheessa 1989 esitetty 
vertailu saattoi kuitenkin olla osuva. Koroma rinnastettiin siinä Mannerheimiin (ja puheen pitäjä 
Erik Heinrichsiin; Martti Turtolan elämäkerta jälkimmäisestä oli juuri ilmestynyt). 40 
Mannerheimilta puuttui yleisesikuntakoulutus (ja sen mukainen kaavamaisuus) eikä hän 
halunnut olla "yhden miehen (eli esikuntapäällikkönsä) vanki". Akateemisista kaavoista vapaa 
Koromakin oli ennakkoluuloton ailahtelevuuteen asti ja oikaisi usein parin-kolmen virkaportaan 
yli. Ahkera hän oli kohtuuttomuuksiin saakka. 
   Yhteyksien pito oli keskeistä Koromalle - arvostelijoista liikaakin. Hän piti kuitenkin tätä 
elintärkeänä US:n asemassa olleelle lehdelle (toisin kuin esim. Virtanen tai sittemmin Mauno 
Saari). Koroma osasi vaikuttaa, innostaa ja innostua (myös omasta äänestään), mutta häneen 
voitiin myös vaikuttaa - tai hän otti huomioon erilaisia mielipiteitä ja voimatekijöitä toisin kuin 
esim. itsepäinen Poukka. Kaikki tämä johti johti toisinaan hyppelehtivyyteen - mutta olisiko Uusi 
Suomi elänyt ilman jonglöörin taitoja?      
   Keskeiseksi tavoitteekseen Koroma määrittelee jälkikäteen yleisporvarillisuuden - mielestään 
ehkä jopa naivin idealistisesti, sillä hän ei ole koskaan kuulunut mihinkään puolueeseen. 
Keskustan ja Kokoomuksen välisten jännitteiden suuruus yllättikin hänet. Journalistisesti 
osallistuminen HS:n uudistamiseen oli vaikuttanut häneen paljon. Toimittajien esimiehenä 
Koroma halusi suojata heitä niin ulkopuoliselta painostukselta kuin yhtiön jatkuvista 
talousongelmista kuulemiselta. 41  

                     
    38Suomettaren perustajakvartetista August Ahlqvist oli vain 20-vuotias eivätkä muutkaan paljon vanhempia. 
Uuden Suomettaren päätoimittajista Antti Jalava tuli tehtäväänsä 22-vuotiaana ja Viktor Löfgren-Lounasmaa 27-
vuotiaana. Lauri Ahokin oli tullut ykköspäätoimittajaksi alle 40-vuotiaana. 

    39Vrt. esim. Koroman 50-vuotispäivän 1993 tienoilla julkaistut lukuisat arviot eri lehdissä.   

    40Vesikansan puhe Koromalle maaliskuussa 1989, USark.  

    41Koroman haastattelu. 
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Irti Kokoomuksesta 
 
    Lehtiyhtiön hallituksen julkilausumassa kesäkuun alussa 1976 esiteltiin tavoitteeksi 
osakaspohjan laajentaminen ja lehden laadun kehittäminen "painottaen erityisesti taloudellisia, 
poliittisia ja kansainvälisiä sekä yhteiskuntamme kulttuurielämän tapahtumia". Suurinta 
huomiota herätti toteamus, että "Uusi Suomi on puolueista riippumaton ja porvarillinen 
sanomalehti".  
   Linjamäärittelyn mukaan "lehti tukee itsenäistä suomalaista yhteiskuntaa, turvallisuuteen 
perustuvan kansanvaltaisen valtio- ja oikeusjärjestelmämme säilyttämistä demokraattisena 
monipuoluejärjestelmänä, vapaata markkinataloutta, vapaata yritteliäisyyttä sekä laajaa 
kansalaisten ja sanan vapautta". Tämä määritelmä tiettyine kömpelyyksineen pysyi US:n 
viimeiseen numeroon asti ytimenä toimituksen yhteistyöneuvoston sittemmin sinetöimässä 
linjapaperissa. Se pyrittiin esittelemään myös rekrytointikeskusteluissa; US:n linjan hyväksy-
minen tai ainakin "sietäminen" todettiin tällöin työsopimuksen ehdoksi. Koroma täydensi 
linjausta sittemmin komealla "huoneentaululla" lehden ihanteista. 42        
   Yhtiön hallituksessa Lassila pohdiskeli, "ettei lehti ole koskaan virallisesti julistautunut 
minkään puolueen äänenkannattajaksi, mutta Kokoomus on ilmoittanut pitävänsä Uutta Suomea 
äänenkannattajanaan". Aivan näinhän ei asia vuoden 1939 lausuman valossa ollut - mutta 
Lassilan näkemys kertoi tradition hämärtymisestä. 43 
   "Remppajengi" oli puhunut alkuun "riippumattomammasta" Uudesta Suomesta, jolla  
säilyisi "riittävän kokoomuslainen tausta, ei kuitenkaan kokoomuksen virallisena äänenkannat-
tajana". Virtanen oli jopa suositellut äänenkannattajuuden jatkamista ensi alkuun. Tavelan 
mukaan riippumattomuuteen päädyttiin "pitkien pohdintojen jälkeen varsin varhain", vaikka 
toimeenpanossa kompuroitiin. Kuvaavasti attribuutin "porvarillinen" sanan "riippumaton" 
rinnalle em. julkistetussa linjamääritelmässä lisäsi Jaakko Lassila soittamalla asiasta varapää-
toimittaja Jyrki Haikoselle vasta julkaisemispäivän iltana. Teksti, josta myöhemmin keskeiseksi 
koettu sana "porvarillinen" puuttui, oli jo latomossa, mutta Haikonen korjasi ladelman. 44 
   Uutena määritteenä käytettiin nyt myös "yleisporvarillisuutta"; sen ulkopuolelle haluttiin tosin 
sulkea "pienet ääriryhmät", joilla tarkoitettiin kai lähinnä perustuslaillisia, SMP:tä ja SKL:a. 
Ainakin Koroman mielessä oli Suomenmaan "syöminen pois" lehtikentältä avautumalla sopivasti 
Keskustapuolueen suuntaan. Tämä ei johtanut juuri tuloksiin, mutta samaan tavoitteeseen 
palattiin uusissa oloissa vielä kesän 1991 pelastushankkeissa. 
   Linjamäärittelyn ohella etäisyyttä Kokoomukseen lisättiin poistamalla yhtiön hallituksesta 
puolueen edustaja, siis Holkeri. Hallintoneuvostossa "Kokoomuksen mukanaolo voidaan osoittaa 
sopivilla puoluetta lähellä olevilla, mutta ei kuitenkaan aktiiveilla puoluepolitiikkaan 
osallistuvilla henkilöillä", kaavailtiin. 45 

                     
    42US 1.6.1976; YTN/US, ptk:t, USark. 

    43USH 29.5.1976, ptk; vrt. Salokangas: HAik ../1985. - Esim. tämän kirjoittajalle ei kukaan koskaan esitellyt 
vuoteen 1976 voimassa ollutta puoluesidonnaisuuden muotoilua, vaan löysin kaavan vasta em. artikkelista 
Historiallisesta Aikakauskirjasta.  

    44Tavelan ja Haikosen haastattelut. 

    45US raportti I 7.4.1976, muistio 14.4.1976, USark E 1. Tieto Suomenmaan "syömisestä" perustuu osin 
kirjoittajan muistikuviin keskusteluista Koroman kanssa. 
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Sopua Kokoomuksen kanssa etsitään 
 
   Kokoomuksessa mm. Mahlamäen talviset tukitunnustelut  lienevät herättäneet päin vastoin 
odotuksia US:n saamisesta paremmin puoluetta palvelemaan. Kun sitten Koroma otti 
"remppajengin" puolesta yhteyttä Kokoomuksen puheenjohtajaan Harri Holkeriin, tämä ehdotti 
lehden linjan määrittelemistä Kokoomuksen ohjelman sanoin. Vaikkei puolueen nimeä 
mainittaisi, äänenkannattajuus tulisi näin esiin epäsuorasti.  
   Holkeri ja Koroma hioivat julistusta moneen otteeseen. Holkeri arveli asioiden etenevän toivo-
massaan suunnassa ja käytti puoluevaltuustossa 23.5.1976 rauhoittelevan puheenvuoron. Hän 
myönsi, että poliitikot "tuskin ovat koskaan tyytyväisiä saamaansa julkisuuteen". Kysymys 
US:sta oli kuitenkin vakavampi, "usein kokoomuksen pää-äänenkannattajaksi samaistettu" lehti 
(Holkeri ei siis hyväksynyt tuota määritelmää) oli kuoleman partaalla. Tällöin kokoomuslaisten 
oli tuettava US:n pelastamista.  
   Puolueen puheenjohtajan jättäminen pois lehtiyhtiön hallituksesta "ei ole tulkittavissa 
pyrkimykseksi loitontaa lehden poliittista linjaa kokoomuksen puoluejohdon edustamista 
näkemyksistä", Holkeri torjui jo esitettyjä tulkintoja. Päinvastoin US:n uuden hallituksen ja 
puolueen johdon välillä aiottiin keskustella keskinäisen suhteen määrittelemisestä aiempaa 
selkeämmin.  
   Varmuuden vuoksi Holkeri toivoi, ettei puoluevaltuusto ottaisi ainakaan vielä mitään kantaa 
Uuteen Suomeen. Vetoomus meni niin hyvin perille, ettei asiasta käytetty muita 
puheenvuorojakaan. 46 Puoluevaltuustoon oli siis jätetty itämään toive, että US:n taloudellisen 
pelastamisen ohella omilla teillään ollut lehti saattaisi tulla järjestelyissä jopa aiempaa 
lähemmäksi puolueen päälinjaa. 
 
Tietokatkoja ja ärtymystä 
 
   Painetta toiselta suunnalta loi se, että keskustalaisten reaktioista huolestunut Pellervo-seura piti 
selkeää  riippumattomuusjulistusta välttämättömänä. Kitkaa syntyi myös tiedonkulusta. Jaakko 
Lassila itse ei ehtinyt ajoissa informoida Holkeria eikä puoluesihteeri Veikko Tavastilaa, jotka 
saivat tietoja muita kanavia pitkin. Koroma yritti paikkailla säröjä sekä puolueen sivuutetulle 
johtokaksikolle että joillekin puoluevaltuuston jäsenille. Myös yhteisneuvottelu Lassilan, TKL:n 
toimitusjohtajan Timo Laatusen, Koroman sekä Holkerin kesken saatiin aikaan, mutta tilanne 
kärjistyi kohta uudelleen. 47 
   Runsas viikko puoluevaltuuston jälkeen julkistetusta US:n linjajulistuksen lopullisesta 
versiosta Holkeri sai tietää Poukan ja Tavastilan kautta. Puheenjohtaja piti muotoilua "puukon 
iskuna" puolueen selkään ja "törkeänä petoksena aiemmin käytyihin keskusteluihin" kertoen 
saaneensa Lassilan puheista toisen käsityksen; jos hän olisi tiennyt totuuden, hän olisi puhunut 
puoluevaltuustossa toisin. Sen sijaan Pellervo-seurassa oltiin tyytyväisiä; myös Keskustan 
puheenjohtaja Johannes Virolainen oli viestittänyt hyväksymistään.  
   Julkilausuman ilmestymisen jälkeen Holkeri kertoi saaneensa kipakoita puhelinsoittoja, joissa 
oli uhattu mm. kunnallisen ilmoittelun lopettamisella US:ssa. Myös Tauno Angervo ja Matti 
Virkkunen olivat hämmästelleet ratkaisua Lassilalle. Kokoomuksen johtoportaassa kyseltiin 
myös, mitä US voittaa potkimalla tilaajajoukkonsa ydintä. 48 Holkerin ärtymys oli Lassilan 
                     
    46Pvalt/Kok 23.5.1976, täyd. ptk s. 47, PorvTArk. 

    47Koroma Tavelalle toukok. 1976 (pvmätön), Koroman kok., USark E 11.  

    48Koroma Tavelalle 8.6.1976, Koroman kok., USark E 11; Koroma Esko Salmiselle 1985, tämän kirjoittajalle 
9.11.1992, USark G 10; Suomisen kommentit, jolloin hän korostaa Holkerin suuttumisen syvyyttä. 
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mielestä kylläkin hieman outoa sen valossa, että Uuden Suomen yksiselitteistä riippumattomuutta 
oli 12.5.1976 ehdottanut nimenomaan Päiviö Hetemäki, jolla puolueen harmaana eminenssinä oli 
tiettävästi kiinteä yhteys Holkeriin. 49 
 
Kokoomuslaisuus oli dismeriitti 
 
   Riippumattomuuden ja Holkerin syrjäyttämisen ohella Kokoomuksen puoluejohtoa ja osin 
kenttäväkeäkin ärsytti varmaan enemmän kuin "remppajengi" osasi kuvitellakaan se, että 
kokoomuslaisista kelpasivat US:n näkyvimpiin tehtäviin vain ne, jotka pitivät puolueen lipun 
piilossa tai ainakin matalalla. Samaa linjaa sovellettiin muissakin yhteyksissä; elinkeinoelämän 
rekrytoinneissa etenkin Kokoomuksen puoluetoimiston palkkalistoilla oleva oli kuin 
polttomerkitty. Esim. EVA:n toimistoon otettiin liberaalien puoluesihteeri Juha Sipilä, mutta ei 
ainuttakaan julkikokoomuslaista. 50  
   Julkikokoomuslaisia ei olisi ollut myöskään kaavaillussa US:n toimitusneuvostossa 
lukuunottamatta Hetemäen mukaan vetämistä hankkeen loppuvaiheessa. Sen sijaan mukaan 
pyydettiin Liberaalisen Kansanpuolueen aiempi puheenjohtaja Mikko Juva ja julkikeskustalai-
nen, kohta puolueen mandaatille ulkoministeriksi nimitetty Keijo Korhonen.  
   Myös US:n toimitus oli herkkä siteistä Kokoomukseen. Niinpä pari vuotta riippumatto-
muusjulistuksen jälkeen toimitusosaston hallitus kyseli lehden yhteistyöneuvostossa, "onko 
Kokoomuksen Nuorten Liiton jäsenyys nykyään olennaisen tärkeä valittaessa toimittajia ja 
kesätoimittajia Uuteen Suomeen". Poliittisen toimituksen harjoittelijaksi oli todellakin kiinnitetty 
Kokoomuksen nuorissa kunnostautunut Ilkka Juva; myös joillakin 1970-luvun loppupuolen 
kesätoimittajilla (mm. Katriina Bärlundilla, Hannele Tarkka-Tieralalla sekä sittemmin 
äärivasemmistoon liukuneella Tapio Liinojalla) oli samoja, jos kohta myös muita ansioita.  
   Nuoria toimittajia rekrytoidessaan toimituksen uusi johto korosti monipuolista aktiivisuutta; 
poliittisen opiskelijatoiminnan huippukautena sitä osoitettiin yleisesti puolueiden lippujen alla. 
Kuten mainittiin, rekrytoinneissa selvitettiin tietoisesti myös se, voiko toimittaja joutua 
ristiriitaan lehden linjan kanssa.  
   Ajan ilmapiirille kuvaavasti toimitusosasto ei taas ollut lainkaan huolissaan siitä, että 
toimittajissa oli jopa jokseenkin avoimesti taistolaisia; tätä pidettiin yhteistyöneuvoston 
keskusteluissa luonnollisena. Kuvaavaa oli ehkä sekin, että toimitusosaston 1970-luvun 
loppuvuosien puheenjohtajista Pentti Manninen oli tunnettu keskustalainen ja Matti Saari aktiivi 
liberaali (puhumattakaan lehden johtoportaaseen nimitetystä liberaalien näkyvästä 
kunnallispoliitikosta Veli-Antti Savolaisesta, jonka kiinnittämisestä kyllä purnattiin, mutta ei 
hänen poliittisen aktiivisuutensa takia). Sen sijaan julkikokoomuslaisuus oli stigma, joka leimasi 
kantajansa. 
   Kuvaavaa oli kuitenkin myös se, että kokoomuslaisiksi suosikeiksi leimatuista toimitushar-
joittelijoista Katriina Bärlund valittiin pian yksimielisesti US:n toimitusosaston hallitukseen ja 
Ilkka Juva, myöhempi Länsi-Savon päätoimittaja, sen puheenjohtajaksi. Poliittinen, kuten 
muukin järjestötoiminta opettaa aktiivisuutta. 51 

                     
    49Lassilan haastattelu. 

    50Suominen yhtyi kommenteissaan vahvasti siihen, että Kokoomus tunsi olevansa syrjitty hallitukseen pääsyynsä 
(1987) saakka. 

    51Hall./US toim.os. 8.3.1978, kok./US toim. os. 14.11.1979, ptk:t. - Perustuu myös kirjoittajan muistikuviin. 
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Lehden uusi johtoryhmä 
 
   US:n toimituksen entisestä johtoryhmästä jäivät remontissa 1976 jäljelle varapäätoimittaja 
Jyrki Haikonen sekä hallinnollinen toimituspäällikkö Jaakko Korjus. Maineeltaan ja tyyliltään 
maltillinen Haikonen haluttiin säilyttää siltana entiseen regimiin; hän vastasi lähivuodet ennen 
muuta artikkelipalstoista. Uutistoiminnan johto uskottiin viimeksi Suomen Kuvalehden toisena 
päätoimittajana olleelle Juha Nummiselle. Hän ja Haikosen nimitettiin nyt päätoimittajaksi ilman 
aiempia kömpelöitä vara- tai apulais- lisukkeita.   
   Haikosta hieman loukkasi se, että nimiössä Numminen sijoitettiin hänen edelleen aakkos-
järjestyksestä tietoisesti poiketen. Käytännössä päätoimittajien yhteistyö sujui kuitenkin hyvin. 
Haikonen toimi "matalalla profiililla", kun taas Numminen keskittyi omiin, näyttäviin 
teksteihinsä sekä toimituksen innostamiseen epämuodollisella tavalla. Mikään varsinainen 
johtaja ei Numminen ole koskaan ollutkaan ja 1980-luvulla hän siirtyi tyystin kirjoittajaksi niin 
Avussa ja Iltalehdessä kuin dekkareissaan ja muissa kirjoissaan. US:n päätoimittajuuttakin 
katkoivat pitkät virkavapaudet kirjojen tekoa varten. 
   Uutistoimintaa johtavaksi toimituspäälliköksi kutsuttiin kesällä 1976 Jyrki Vesikansa, joka oli 
ollut lyhyen ajan Keskuskauppakamarissa. Koroman esittelymuistiinpanon mukaan Vesikansa 
oli "edistysmielinen, mutta jalat vankasti maassa, ei enää puoluesidonnainen". Ottamatta arvioon 
muutoin kantaa voinee todeta tämän kirjoittajan liittyneen Kansalliseen Kokoomukseen vasta 
keväällä 1976, siis erottuaan puolueen pää-äänenkannattajan palveluksesta. 
Virheellisyydessäänkin em. arvio vahvistaa kuvaa siitä, että avoin, saati aktiivinen 
kokoomuslaisuus oli tuossa vaiheessa dismeriitti myös US:n rekrytoinneissa. 52 
   Tässä vaiheessa kuviot olivat alkaneet liikkua monessakin lehtitalossa, mikä nähtiin US:ssa 
varautumisena sen operaatioihin. Niinpä Helsingin Sanomiin perustettiin päätoimittajan 
erikoisryhmä (Hannu Savola, Jukka Knuuti, Hannu Karlsson ym). Ilmeisesti US:n valtiksi 
arveltiin joustavuutta, jolloin HS:lle perustettiin "oma Uusi Suomi". Järjestely ei kuitenkaan 
toiminut HS:n tarkkarajaisessa organisaatiossa. 
   Kevään 1976 suunnitelmiin oli kuulunut US:n toimituksen supistaminen. Epävarmuuden 
kuukausina talo oli kuitenkin tyhjentynyt siinä määrin, että joukkoa voitiin päinvastoin hieman 
vahvistaa. Koroma korosti tällöin toimituksen laadullista kilpailukykyä varoittaen liiallisesta 
säästämisestä. Rekrytoinneista mainittakoon graafikko Matti Lukkari sekä avustajana ja 
kuvakonsulttina toiminut lehtikuvaaja Kalle Kultala; ulkoasun kehittämisen Koroma näki 
tärkeäksi valtiksi. (Sittemmin kuvajournalismia US:ssa kehitti mm. prof. Seppo Saves). 
   Tulevaisuuden kannalta kiintoisaa oli myös viimeksi Iltaset-lehdessä toimineen, jo edellä 
mainitun Veli-Antti Savolaisen kutsuminen 15.9.1976 yhtiön tiedotuslehden tekijäksi. 
Lyhytikäisen, kohutun irtonumerolehden kaatumisesta nousseen pölyn laskeuduttua Jorma K. 
Virtasen jo aiemmin "löytämä", tuolloin vasta 28-vuotias Savolainen nimitettiin US:n 
toimituspäälliköksi Korjuksen ja Vesikansan rinnalle. 53 
 
Osakaspohjan laajentaminen vaikeaa  
 
   Remppajengin keskeisiä tavoitteita oli myös Oy Uuden Suomen osakaspohjan merkittävä 
laajentaminen, mikä aiottiin manifestoida ylimääräisessä yhtiökokouksessa 8.6.1976. Aika 
loppui kuitenkin kesken ja asia lykkääntyi. Merkittävään muutokseen päästiin vasta 1980-
luvulla, mihin  palataan. 
                     
    52Koroman muistio 2.8.1976, USark E 1. 

    53Jr/OyUS 13.9.1976 ptk, USark D 2; Hall/US-SKK toim.os. 26.1.1977, ptk. 
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   Tavoitteena oli jakaa 80 % entisestä 13,8 miljoonan markan osakepääomasta uudelleen 
200-300 yrityksen kesken, jolloin "suurosakkaita ei varsinaisesti ole". Riskin jakamisen ohella 
tämä olisi tietenkin lisännyt yrityksen johdon ja toimituksen riippumattomuutta - ainakin, jos 
yhtiö saataisiin aidosti kannattavaksi. Osakaspohjan laajentamistavoite osoittautui kuitenkin 
vaikeaksi eikä siihen koskaan täysin päästy. Hallintoneuvoston jäsenistä toisen puolen kaavailtiin 
tulevan teollisuudesta, toinen puolikas olisi jaettu rahoitussektorin, kaupan ja pellervolaisten 
kesken. 54 
   Vuoden 1973 annin jälkeen Pohjola ja KOP olivat kumpikin omistaneet noin neljänneksen US-
yhtiöstä. Muut suurosakkaat Rauma-Repola (12,6 %), Tuko (5.1 %) ja Yhtyneet Paperitehtaat 
(3,6 %) olivat nekin KOP-Pohjola- ryhmän ydintä. Loppu, noin 30 % osakepääomasta jakaantui 
4500:n pienosakkaan kesken; varsin paljon Akseli Gallen-Kallelan suunnittelemia kauniita 
osakekirjoja lienee lojunut piironkien laatikoissa ja pankkiholveissa jo puoliksi unohdettuina.  
   Erityisesti mukaan pyrittiin saamaan Yhdyspankin leirin sekä pellervolaisia yrityksiä. 
Yhdyspankki oli tosin aiemminkin korostanut ainakin lehden toimitukselle lämmintä 
suhtautumistaan Uuteen Suomeen mm. toteamalla, että US:ssa ja Helsingin Sanomissa pankkia 
mainostettiin identtisesti. US:n omistus- ja rahoitussuhteiden yksipuolisuus tuli kuitenkin 
toisinaan esiin pankkien johtajien suhteissa ja suhtautumisessa. 55 
   Yhdyspankin leirin yrityksistä ainakin Wärtsilä alkoi kuitenkin jänistää Uuteen Suomeen 
sitoutumisessa. Osin tämä johtui siitä, ettei yhtiön hallituksen puheenjohtajaa Tankmar Hornia 
ehditty informoida, ennen kuin Wärtsilän toimitusjohtajan Tor Stolpen valinnasta Oy Uuden 
Suomen hallitukseen voitiin jo lukea lehdistä. Wärtsilän hallituksessa Stolpe valitteli 
tapahtunutta sanoen Timo Laatusen ymmärtäneen väärin heidän keskustelunsa.  
   Lassila kertoi 14.6.1976 US-yhtiön hallitukselle SYP:n pääjohtajan Mika Tiivolan luvanneen 
"hoitaa" Tankmar Hornin ja Tor Stolpen, sillä Wärtsilän "irtaantuminen levittäisi vääriä 
käsityksiä". Lopulta Stolpen jäsenyys US:n hallituksessa jäi lyhytaikaiseksi, vaikka Wärtsilä 
muutoin tukikin Uutta Suomea mm. sopimusilmoituksin, joukkotilauksin ja osallistumalla 
myöhempään takausrenkaaseen johtaja Johan von Fieandtin kuuluessa US:n hallintoneuvostoon. 
Ministeri Tankmar Horn ei jälkikäteen torjunut arvelua, etteikö idänkaupan tärkeys Wärtsilälle 
olisi tehnyt yhtiötä varovaiseksi suhteessa Uuteen Suomeen; myös Sanoma Oy:n reaktioa 
varottiin. 56 
   Osakashankinta jaettiin US:n hallituksen jäsenten kesken; suurin eli 4,4 miljoonan markan potti 
tuli Tavelalle, toiseksi suurin erä 2,2 Mmk Lassilalle. Koroman luonnostelemassa osakkeiden 
markkinointikirjeessä korostettiin lehden uudistustoimien esittelyn ohella yhtiön velattomuutta 
erityistoimien jälkeen. 57  

                     
    54USH 29.5., 1.6., 9.6.1976 ptk:t, USark D 3. 

    55Kirjoittajan omat muistikuvat keskusteluista Yhdyspankin johdon kanssa 1970-luvun alkupuolella sekä 
sittemmin KOP:n pääjohtajan Veikko Makkosen kanssa tämän läheisenä alaisena. 

    56Hornin lausunto kirjoittajalle 1993; Horn viittasi tällöin läpi käymiinsä Wärtsilän hallituksen pöytäkirjoihin 
25.5.1976, 16.12.1976, 18.1.1977 sekä 26.5.1982, jolloin US:n asiaa oli yhtiössä käsitelty. 

    57USH 9.6., 14.6.1976 ptk:t ja Koroman mpt, USark D 3; Koroma Tavelalle toukok. 1976 (pvmtön), Koroman 
kok., USark E 11. 
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2. REIPPAASTA ALUSTA ONGELMIIN 
 
 
   Edellä on kuvattu Uuden Suomen siirtymistä "remppajengin" hoiviin ja sen järjestäytymistä 
konkreettiseen pelastusoperaatioon. Ennen sen toteuttamisen kuvaamista on syytä esitellä keskeisiä 
toiminnan lähtökohtia. 
   US:n uudistajat varoittivat 1976 ja myöhemminkin usein kilpailuasetelmasta Helsingin Sanomain 
kanssa. Ludviginkadun jättiläinen (eli "suuri itäinen naapuri" niin Lönnrotin- kuin 
Ruoholahdenkadulta katsottuna) oli silti selkeä vertailukohta - ja käytännössä tilaajien vaihtoehto 
(lukuun ottamatta niitä, joilla oli varaa tilata molemmat lehdet sitä erityisemmin pohtimatta). 
   Kilpailuasetelmaa 1970-luvun puolivälissä voi vertailla seuraavasti: 1 
 
 Uusi Suomi HS 
 
Levikki (LT)  64.919 346.910 
Lukijoita, tuhansia (KMT) 350 1.257 
Toimittajia  97 215   
Juttuja numerossa  111 152  
Ilmoituksia, km/vuosi  6 25     
         
   Monet tiedot, kuten levikki aluekohtaisesti, toimituksen budjetti ja lehtikohtainen kate ovat HS:n 
osalta edelleen liikesalaisuuksia. Määrällisillä mittareilla vertaillen HS oli kuitenkin ilmiselvästi yhä 
ylivoimaisempi. US:n oli löydettävä muita kilpailukeinoja.  
   Lehden toimintaympäristö oli uudistuksen toteutukseen päästäessä muuttunut osin nopeastikin. 
1975 alkanut taloudellisen suhdanteen syöksy oli oiennut keväällä 1976, mutta pian juututtiin 
lamaan, jota kesti vielä pari vuotta. Kun US oli tehnyt huimia tappioita huippusuhdanteessakin, 
miten se selviäisi "kansallisesta hätätilasta"? 
   Yhteiskunnallisesti mielialat olivat kääntäneet suuntaansa, vaikka tämä voitiin havaita vasta 
myöhemmin. 1960-luvun radikalismin polttoaine alkoi ehtyä, taistolainen nuorisoliike menettää 
voimaansa ja porvarit rohkaistua vastahyökkäykseen. Viimeksi mainitusta kertoi mm. EVA:n 
perustaminen ja sen ensimmäiset toimet, ns. kanslerisäätiön operaatio marxilaista Tandem-
tutkimusta vastaan (syksyllä 1976) ja elinkeinoelämän rohkeampi toiminta markkinatalouden ja 
kilpailukyvyn puolesta. Talouspolitiikassa SDP tarkisti talvella 1977 merkittävästi linjaansa siirtyen 
"pääomavirtojen ohjauksesta" "Korpilammen hengen" suuntaan. Voi myös väittää, että taistolainen 
vaikutus kulttuurielämässä, nuorisopolitiikassa jne. kääntyi näihin aikoihin laskuun. 2 
   Taloudelliset suhdanteet puhalsivat siis US:n pelastajia vastaan, mutta henkisesti lehden elintila 
laajeni kahteen  päin vastaiseen suuntaan. Päätoimittajana Koroma harppoi pois aatteellisesta 
nurkasta, johon Poukka oli lehden vienyt ja yhteiskunnassa voimistuivat Uuden Suomen ajamat 
oikeistolaiset näkemykset.  
                     
     1USH, ptk:t 1975-76, OyUSark; KMT/Raportti Kansallisesta ... ; Mervola, emt.  

     2Esim. Vesikansa: Talouden vapauden ... s. 294-309; sama: Kehitysmaasta ... s. 225-233; Demokratia ja tasa-arvo, 
julk. KTTS (kirjasen tekijöihin kuului mm. tämän kirjoittaja, mutta Uudella Suomella ei ollut suoranaista roolia ns. 
Tandem-taistelussa). 
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   Aatteellisesti kysymys oli siitä, löytääkö US tasapainopisteen olematta äärilaidalla, mutta 
menettämättä erikoislaatuaan. Vesittämällä lehti aatteellisesti Helsingin Sanomain kaltaiseksi US 
ajautuisi helposti kilpailemaan vain vahvemman omilla aseilla - uutiskattavuudella, sivumäärillä jne. 
Sen kilpailun US oli tuomittu häviämään ainakin ilman valtavia, nykyrahassa satojen miljoonien 
markkojen panostuksia. Jos aatteesta tingittiin, oli kehitettävä muu ainutlaatuinen tai ainakin 
ylivoimainen kilpailuvaltti - mikä? 
   Esikuvaksi US:n pelastajille oli noussut ruotsalainen Svenska Dagbladet, jolla oli Dagens 
Nyheterin suhteen saman kaltainen kilpailuasema kuin oli US:lla ja HS:lla, joskin levikkien ero oli 
pienempi. Myös SvD oli joutunut 1970-luvun alkupuolella tuhon partaalle, kunnes elinkeinoelämä 
päätti pelastaa sen. Velat hoidettiin omaisuutta myymällä; lehti asettui vuokralaiseksi 
työnantajajärjestö SAF:n ostamaan kiinteistöön. Erilaisissa, mm. jakelukustannuksissa säästettiin, 
mutta lehden sisällön ytimeen panostettiin. 
   SvD:n levikki saatiinkin 1970-luvulla tasaiseen nousuun. Taloudellisesti tulos ei kylläkään ollut 
loistava; selviytyminen johtui olennaisesti ruotsalaisesta kakkoslehtituesta, joka merkitsi SvD:lle 
kymmenien miljoonien kruunujen subventiota vuosittain. (Suomessa eniten tukea nauttineet lehdet 
saivat enimmilläänkin alle 10 Mmk vuodessa ja US riippumattomaksi porvarilliseksi 
julistauduttuaan yleensä pari-kolme miljoonaa markkaa vuodessa). 
   Toimituksellisesti SvD piti kiinni laatulehti-imagosta harmaine sivuineen, alakertoineen, 
perinteisine kulttuuriosastoineen jne. Ideologisesti sen artikkelipalstat olivat vahvan oikeistolaisia; 
lehdestä tuli Carl Bildtin kaltaisten nuorten moderaattien mieluinen areena. 3 Niin populaari-
suudessa kuin aatteellisesti US omaksui jossakin määrin kollegastaan poikkeavan linjan, vaikka 
Svenska Dagbladetia pidettiinkin veljeslehtenä, jonka kanssa oltiin yhteydessä.       
 
Kallis jakelu 
 
   Strategisten linjavalintojen ohella US:n pelastajilla oli edessään suuria teknis-taloudellisia 
ongelmia. Ehkä keskeisin niistä oli jakelu, jonka taso oli koko Suomen lehdistössä nostettu 
edellisillä vuosikymmenillä kansainvälisesti vertaillen huipputasolle. Ilmestymisseudullaan lehdet 
pyrittiin toimittamaan aamukahvipöytään ja valtakunnalliset lehdetkin laajoissa osissa maata ainakin 
aamupäiväjakeluun.  
   Pääkaupunkiseudulla HS:lla oli oma jakeluorganisaationsa, muut lehdet olivat muodostaneet 
Yhteisjakelu-nimisen järjestelmän. HS:n levikin pääkaupungissa noustua moninkertaiseksi 
kilpailijoiden yhteen laskettuun levikkiinkin verrattuna rinnakkaisuus alkoi käydä kalliiksi. (HS:n 
jakelukustannus lehteä kohden oli tietenkin muita halvempi; tätä ei muuttanut monen jakajan 
toiminta rinnan kummankin organisaation palveluksessa). 1970-luvun alkupuolen huippusuhdan-
teessa oli aamujakajia ajoin vaikea saadakin; ainakin palkkatasoa oli nostettava. 
   Muualla maassa - jo pääkaupungin lähikunnissa - US:n jakoi yleensä posti, jolla oli omia 
varhaisjakelujaan. Kun maakuntien ykköslehdillä oli yleensä omat jakelunsa, posti jakoi lähinnä 
valtakunnallisia ja kakkoslehtiä, mikä merkitsi suurempia kustannuksia ja usein heikompaa jakelun 
laatua. 1970-luvun lopulla päästiinkin Sanomalehtien Liiton ja postin yhteiseen ns. SAVA-
järjestelmään, jolla poistettiin päällekkäisyydet. Pääkaupunkiseudulla jakelun otti 1980 hoitaakseen 
Sanoma Oy. 4 
   HS:n ja US:n kilpailu jakelun laadussa siis loppui (paitsi tilanteissa, joissa US ei painohäiriöiden 
takia saanut lehtinippujaan HS:n autoille ajoissa). Tämä epäilemättä helpotti US:n asemaa, vaikka 
                     
     3Normanin väliraportti 1980, USark E 1; SvD:n hallituksen puheenjohtajan, SE-Bankenin pääjohtajan Lars-Erik 
Thunholmin esitelmä Uuden Suomen tukipiirille keväällä 1977; tämän kirjoittaja teki täydelliset muistiinpanot ja laati 
sen pohjalta muistion, jota ei kuitenkaan ole enää löytynyt. Kirjoittaja on myös keskustellut tutustumiskäynneillään 
laajasti SvD:n johtoportaan edustajien kanssa ja on seurannut säännöllisesti tukholmalaislehtiä. 

     4USH 29.2.1980, ptk, OyUSark. 
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HS:lle jouduttiin jakelupalkkiona maksamaan summa, joka vastasi jokseenkin tilauksesta 
asiamiespalkkion jälkeen saatua hintaa ja muutoinkin oltiin kilpailijan palvelun varassa. US:n 
tilaajat olivat uskollisia, mutta myös vaativia; jakelun puutteista valitettiin herkästi. Tästä oli hyvä 
päästä eroon.  
   Muualla maassa jakelun hoiti SAVA-uudistusten jälkeen edelleen osin posti, osin maakunnan 
ykköslehti, joiden vaatima hinta US:lta vaihteli suuresti. Esim. Lahdessa hinta ylitti selvästi US:n 
tilaushinnan, joten jokainen lisätilaus sieltä merkitsi tappiollisuuden syventymistä, jollei levikin 
nousu johtanut ilmoitusten lisääntymiseen. Laajoilla maaseutualueilla postin päiväkanto pysyi sen 
sijaan suhteellisen edullisena jakelutapana. 5   
 
Keski-ikäinen painokone 
 
   Uuden Suomen (tai täsmälleen ottaen sen tytäryhtiön Suomalaisen Kirjallisuuden Kirjapaino 
Oy:n) MAN-painokone oli 1950-luvun alusta. 1975 se uudistettiin ns. nylo-menetelmälle, jossa 
kohopainosylinterit päällystettiin muovilevyillä. Gutenbergiläisestä kirjasinmetallista voitiin nyt 
luopua latomossakin ja 1850 käyttöön otettu Fiskarsin vedoskone siirrettiin täysin palvelleena 
koriste-esineeksi. Toimitustyössä muutos näkyi taittotekniikan uusiutumisena; "lyijystä" siirryttiin 
leikkaa ja liimaa-menetelmään (joka oli käytössä US:n loppuun saakka). Samoin kuvan käyttö 
yksinkertaistui ja halpeni kuvalaattojen poistuessa. 
   Painokone oli vankka, mutta jo keski-ikäinen ja alalla oltiin siirtymässä offset-menetelmään. 
Vauraammissa taloissa oltiin kaiken lisäksi jo ottamassa käyttöön toimituksellisia näyttöpäätteitä. 6 
Tekniikan huima kehitys pitkän hitaan etenemisen vaiheen jälkeen toi tappiollisen US-yhtiön eteen 
suuria investointihaasteita, jos aiottiin pysyä edes perässä tuottavuus- ja laatukilpailussa. 
   
Läksiäisistä linjapääkirjoitukseen 
 
   US:n toimituksessa kesä 1976 oli poikkeuksellinen.  Uutisia yhtiön ja lehden järjestelyistä 
pureksittiin ja keskikesällä muutettiin perinteisestä toimitustalosta Lönnrotinkadulta siihen astiseen 
painotaloon Ruoholahdessa. Uudeksi kantapaikaksi entisen Pressiklubin tilalle tuli 
merimieskapakka Kannas naapurikorttelista; sen vakiotytöt eivät hätkähtäneet journalistista 
invaasiota. Yhtiön hallinto toimi vielä joitakin kuukausia Mannerheimintiellä. 
   Vietettiin myös monia läksiäisiä. Pentti Poukka totesi työtovereilleen sarkaistisesti, että hänellä oli 
ollut parikymmentä edeltäjää ja kaikki oli erotettu; ei tässä ollutkaan kuin pientä liioittelua.  
   Päätoimittajakautensa viimeisessä Uudessa Suomessa Poukka tilitti tuntojaan omassa yliössään 
lähtökohtanaan "130 vuotta täyttävä lehti"; pääkirjoitukset olivat korostetun arkisia. Poukka kertoi 
yhtiön hallituksen edellyttäneen hänen eroaan lehden tullessa riippumattomaksi, koska hän oli 
keskeinen kokoomuslainen kunnallispoliitikko. "Perustelu on johdonmukainen. --- Minut on niin 
sanoakseni tavattu verekseltään itse teossa julkisella paikalla", lähtijä piikitteli. Poukka kuitenkin 
lisäsi, "etten milloinkaan ole vastaanottanut ainoatakaan käskyä tai määräystä kokoomuksen 
puoluetoimistosta tai puolueen muista elimistä". Ensi sijassa hän kuitenkin esitteli maltillisesti 
edellä esiteltyjä käsityksiään lehden toimittamisesta. 7 
   Seuraavana päivänä, sunnuntaina, ilmestyi ensimmäinen Uusi Suomi, josta Johannes Koroma 
vastasi. Eräät lukijat ihmettelivät, ettei siinä eikä monessa seuraavassa lehdessä voinut havaita 
suuria muutoksia. Niitä tuli aikanaan, mutta Koroma ei ollut niitä uusia päätoimittajia, jotka 
vaihtavat ensimmäisenä työpäivänään vinjetit ja kirjaimiston tyypin. Hän haki pohditumpaa 
                     
     5Löyttyniemi: Sanomalehdistön ... s. 367-375, SLH 3. 

     6Löyttyniemi: Sanomalehdistön ... s. 394-404. SLH 3; Vsk/Oy US 1975-76. 

     7US 31.7.1977. 
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muutosta - ja ehkä halusi kaiken kuohunnan jälkeen rauhoitella niin lukijoita kuin toimitusta. 
   Elokuun ensimmäisenä 1976 julkaistiin kuitenkin Koroman signeeraamaton pääkirjoitus, joka 
sittemmin oli osa lehden em. linjapaperia. Sen mukaan "puoluepoliittisesti linjan määritys merkitsee 
laajennusta, jossa yhden puolueen äänenkannattajuuden tilalle on tullut laajempi porvarillinen 
näkemys. --- Puoluelehtenä Uuden Suomen omistus- ja kannatuspohjan laajentaminen ei 
osoittautunut mahdolliseksi, eikä puolueella toisaalta ollut mahdollisuuksia yksin ottaa kantaakseen 
suuren sanomalehden aiheuttamaa taloudellista taakkaa". 
   "Kysymyksessä on tietoinen valinta, jota myös päivittäisessä työskentelyssä noudatetaan eikä 
silmänkääntötemppu", Koroma vielä alleviivasi. Edelleen hän kertoi tavoitteekseen "palauttaa 
kunniaan eräänlainen vanhanaikainen journalismi, millä tarkoitetaan luotettavaa, objektiivista 
uutisvälitystä". 8  
 
"Toimitusdemokratiaa" ja läheistä ohjausta 
   
   Seuraavana päivänä US:n toimitus kokoontui kuulemaan uuden vastaavan päätoimittajan 
linjanvetoa. Koroma pyrki ehkä enemmänkin rauhoittelemaan kuin ravistelemaan. Uusi linja "on 
ymmärrettävä laajennuksena aikaisempaan", mutta "siteitä aikaisempaan ei voida eikä ole syytä 
katkaista; esimerkiksi kokoomus edustaa lehden kannalta tärkeää osa-aluetta". Lehdessä säilyvät 
siihen astiset osastot, joskin talouteen ja politiikkaan "kiinnitetään vielä erityishuomiota". 
   "Toimituksen johto luottaa onnistumiseen" ja "toimitukselliset työpaikat on ilmeisesti turvattu, 
mutta joudumme varmasti etsimään parasta mahdollista eteenpäinvievää 'ryhmitystä'", Koroma 
huipensi. Työn järjestelyssä hän painotti "mahdollisimman pitkälle menevää toimitusdemokratiaa". 
Tällöin "toimituksen johto todella johtaa, mutta johtaessaan työskentelee yhdessä toimituksen ja 
toimittajien kanssa". Toimituksen osastojen välillä ei saisi olla "korkeita muureja". 9  
   Uutta johtamistapaa Koroma pyrki havainnollistamaan ympyrän muotoisella organisaatiokaaviolla 
tavanomaisen pyramidin sijasta. Johtamistapa muuttuikin. Poukka oli lähinnä antanut 
aamuneuvottelussa väljät yleisohjeet, sen jälkeen toimitussihteerit (loppuvuosina myös toimitus- ja 
uutispäälliköt) olivat johtaneet työskentelyä etenkin kotimaanosastolla. "Erikoisosastot" olivat 
toimineet hyvin itsenäisesti.  
   Koroma osallistui paljon tiiviimmin lehden koko syntyprosessiin. Toimitusneuvottelun vetäminen 
siirrettiin kylläkin varsin pian uutispuolen toimituspäällikölle, joka alkoi vaatia kaikilta osastoilta 
paperilla päivän työsuunnitelmaa perinteisen, toimitussihteerin kokoaman "keltaisen listan" rinnalle. 
Aamuneuvottelua siirrettiin vuosien myötä varttitunnin portain varhemmaksi; kello 11:sta jouduttiin 
tai päästiin 1980-luvulla aloitukseen kello 9.30. 
   Oliko kysymys "toimitusdemokratiasta", on makuasia. Vastaavan päätoimittajan ja muiden 
esimiesten tiiviimpi osallistuminen päivittäiseen työhön merkitsi myös tiukempaa ja toisinaan 
ristiriitaistakin ohjausta, ohjeita samasta asiasta kun saattoi saada moneltakin päälliköltä. Tietenkin 
tyyli oli myös luonnekysymys; toimituksen uudessa johtoryhmässä oli aimo annos impulsiivisuutta. 
Päätökset syntyivät nopeasti, mutta toimituksen johto saattoi puuttua pieniinkin yksityiskohtiin. 
 
Kekkonen, Honkajuuri ja Idi Amin 
 
   Lehden linja ei kuitenkaan toteudu julistuksilla eikä organisaaatiokaavioilla, vaan lukemattomissa 
käytännön ratkaisuissa. Koroma pääsi nopeasti ottamaan kantaa kahteen ongelmalliseksi koettuun 
asiaan, US:n suhteeseen tasavallan presidenttiin sekä Neuvostoliittoon. 
   Elokuun alussa 1976 Suomen Kuvalehti julkaisi ennakko-otteita Urho Kekkosen myllykirjeistä. 
US teki niistä etusivun uutisen, johon pyydettiin myös kommentteja kirjeiden vastaanottajilta. 
                     
     8US 1.8.1976. 

     9Koroman alustus 2.8.1976, USark D 6. 
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Vuorineuvos Paavo Honkajuuri ei kyyristellyt arvioidessaan jo aiemmin mainittua myllykirjettä 
Uuden Suomen asiassa. "Maapallolla näyttää olevan kaksi kummallisia kirjeitä kirjoittavaa 
valtionpäämiestä, Ugandan presidentti Idi Amin ja presidentti Kekkonen", Honkajuuri piikitteli 
kysyen, kuinka "Kekkosen älyllä varustettu henkilö on ottanut tämän kirjeen nyt julkaistavaan 
kokoelmaan". 
   Kommentilla oli moninaiset vaiheet. Matti Virkkunen soitti seuraavana aamuna maatilaltaan 
Hämeestä langolleen Munkkiniemeen onnitellen nasevasta vertauksesta. Honkajuuri hämmästeli, 
ettei hänen saamassaan lehdessä ollut mitään sellaista, vaikka hän oli vertauksen esittänytkin 
toimittajalle. Ruoholahdessa olikin pelästytty lehtiyhtiön hallituksen pitkäaikaisen jäsenen rohkeutta 
ja toimituksen johto oli poistanut Amin-vertauksen US:n myöhemmistä painoksista.  
   Seuraavana päivänä Koroma lähetti anteeksipyynnön Tamminiemen herralle kertoen poistaneensa 
"eräitä kohtia" Honkajuuren "hyvien lehtimiestapojen vastaisesta" lausunnosta. Koroma valitteli 
joutuneensa avaamaan päätoimittajasuhteensa  presidenttiin tällä tavalla "lähes ensimmäisenä 
työpäivänäni". Hieman myöhemmin hän lisäsikin johonkin pääkirjoitusluonnokseen muutaman 
Kekkosta kehuvan virkkeen ilahduttaakseen Tamminiemen ja tasavallan valtiasta. Kovin nopeasti 
UKK ei kuitenkaan Uuden Suomen uuteen linjaan reagoinut - ei suuntaan eikä toiseen. 10 Itse 
asiassa selkeää reaktioa ei taidettu saada koskaan. 
 
Hetemäki, Komissarov ja  Suominen 
 
   Ulkopoliittiseen linjaan Koroman Uusi Suomi otti näkyvästi kantaa tavanomaista pidemmässä 
pääkirjoituksessa 3.9.1976. Max Jakobson on sittemmin julkistanut sen tekijäksi Päiviö Hetemäen, 
Kokoomuksen suuren taustavaikuttajan. Tyylilajista saattoi kuitenkin heti päätellä, ettei teksti ollut 
syntynyt US:n toimituksessa. Julkaisupäivänä Urho Kekkonen sattui täyttämään 76 vuotta.  
   Pääkirjoituksen mukaan juuri venäjäksi ilmestynyt Juri Komissarovin ja T. Bartenjevin teos pyrki 
"ottamaan Suomelta pois suvereenisuuteen itsestään kuuluvan oikeuden ensi sijassa itse puolustaa 
omaa aluettaan" ja "mitätöimään presidentti Kekkosen elämäntyön". 11 Pääkirjoitus herätti huomiota 
- myös ulkomailla.  
   Artikkelia ei kuitenkaan hyväksynyt lainkaan lehden kolumnistiksi näihin aikoihin kiinnitetty 
Ilkka Suominen, joka oli jättäytynyt eduskunnasta pois johtaakseen sukuyritystä. Hän näyttää 
purnanneen ensin suullisesti Koromalle ja lähetti sitten neliliuskaisen perustelukirjeen. Sen mukaan 
pääkirjoitus oli "melkoinen potkaisu itäänpäin ja osittain myös Tamminiemeen päin". Hänestä oli 
"melko rohkeaa" ja "vähintäänkin varomatonta" väittää moskovalaiskirjan näkemystä 
Etyk-päätöslauselman vastaiseksi, eihän se voi Neuvostoliitossa ilmestyä "ilman virallisen tahon 
ennakkotarkastusta".   
   Nakkilan näkökulmasta Suomella ja Neuvostoliitolla saattoi olla eri tulkintoja yya-sopimuksesta, 
mutta noottikriisi osoitti, "että tulkintakysymyksissä vahvemman oikeus saa huomattavasti 
enemmän painoa kuin pienemmän osapuolen". "Suomen on tiukasti pidettävä kiinni omasta 
kannastaan", mutta ei tullut väittää "toisen kantaa vääräksi". Suominen katsoi myös, että 
"Neuvostoliitolla (ei siis meillä) on täysi syy olettaa historiaan perustuvasti, että kuten 1918 ja 
1941-44 Suomi ei pysty itse hoitamaan omaa asiaansa" suursodassa. "Tietysti he (ei siis välttämättä 
me) olettavat", että Neuvostoliitto "tällä kertaa saa oikeuden auttaa suomalaisia". Suominen 
muistutti myös UKK:n tunnetusta toteamuksesta, että sodan ja rauhan kysymyksissä Suomi ei voi 
olla puolueeton, mikä tarjosi Neuvostoliitolla tilaisuuden puuttua asioihin "silloin, kun on kysymys 
                     
     10US 6.8.1976, eri painokset; Koroma presidentti Kekkoselle 6.8.1976, USark B/C 1 1976-80; Honkajuuren 
haastattelu. - Itse asiassa määräyksen Amin-vertauksen poistamisesta antoi ainakin ensimmäisenä toimituspäällikkö 
Vesikansa. Tieto pääkirjoitusluonnoksen täydentämisestä perustuu tämän kirjoittajan muistikuvaan. - UKK:n kirje 
julkaistiin kokonaisuudessaan US:n ao. uutisen yhteydessä.  

     11US 3.9.1976; US:n pääkirjoittajaluettelo, USark A; Jakobson: Vallan vaihto .... 
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rauhan turvaamisesta heidän rajoillaan". 12  
   Suomisen kirje kuvastaa hyvin Kokoomuksen remonttimiesten pyrkimystä parantaa välejä 
Kekkoseen ja hankkia omia idänsuhdeita. Samaan sarjaan kuului sittemmin Suomisen paheksuva 
kirjoitus siitä, että US oli julkaissut The Economistin katsauksen Itä-Euroopan taloudellisiin 
ongelmiin. Koroman US joutui näin purjehtimaan Kokoomuksen johdon ulkopoliittisen 
pisteidenkeruun ja omistajien idänkauppapyrkimysten sekä lukijakuntansa odotusten ja - näin 
voinee tieteellisessäkin tekstissä sanoa - journalistisen totuudellisuuden välisessä puristuksessa.  
  
Avustajakunta vaihtuu 
 
   Lehden linjaa kuvastavat myös sen kirjoittajat. Luettu ja kiistelty US:n poliittinen pakinoitsija 
Matti Paavonsalo (M.o.t.) siirtyi päätoimittajan vaihtumisen yhteydessä kolumnoimaan Helsingin 
Sanomissa, nyt omalla nimellään. Ehkä HS saattoi tällä vedota myös niihin US:n lukijoihin, joita 
lehden "suomettunut" linjantarkistus ei ilahduttanut. 
   Pieni myrsky syntyi majuri evp., sittemmin kamarineuvos R.W. Palmrothin pakinoista. Hänet oli 
kiinnitetty 1960-luvulla silloiseen US:n Viikkolehteen pakinoimaan tutulla nimimerkillään Palle. 
Palmrothin asetuttua 1968 kunnallisvaaliehdokkaaksi SMP:n listalle pakinointi katkesi. Hän siirtyi 
kuitenkin pian Kokoomuksen ryhmään. Pakinointi Uudessa Suomessakin virisi uudelleen, nyt 
nimimerkillä Vilkas ja pääsääntöisesti Yleisradion ohjelmia käsittelevänä.  
   Vilkkaan mielipiteet ärsyttivät monia US:n nuorempia toimittajia; niiden katsottiin leimaavan 
lehden arkkikonservatiiviseksi. Ainakin tämän kirjoittajaa, joka sai syyskesällä 1976 tehtäväkseen 
käsitellä tekstit, harmitti kuitenkin ensi sijassa Palmrothin rönsyilevä tyyli. Kun Vilkkaan tekstiä 
tiivistettiin, itsetietoinen kirjoittaja näki tässä savustusyrityksen. Kiistely päättyi Koroman 
kirjeeseen Palmrothille, jossa avustajasuhde katkaistiin mm. radio- ja tv-sivujen uudistamiseen 
viitaten ja kiitosten kera. Vastauskirjeessään Palmroth moitti toimituspäälliköitä Jaakko Korjusta ja 
Jyrki Vesikansaa "vanhan lehtimiehen" kohtelemisesta "kuin jotain koulupoikaa tai petiittinikkaria". 
"US ei ole enää minun lehteni", Palmroth totesi sinänsä asiallisessa kirjeessään. 13 Tässäkin oli lyöty 
US:ssa maahan tietty linjapyykki.  
   Kokonaisuudessaan US:n kirjoittajakunta vaihtui suuressa muutoksessa kuitenkin vähän. Koroma 
pyrki kylläkin monipuolistamaan myös ideologisesti avustajakuntaansa. Kolumnisteiksi kiinnitettiin 
Ilkka Suomisen rinnalla liberaalien silloinen kansanedustaja Osmo A. Wiio, joka jatkoi lehden 
viimeiseen numeroon saakka. Sen sijaan näkyvää keskustalaista kirjoittajaa ei saatu yrityksistä 
huolimatta puolueen kellokkaiden ottaessa US:n uudistukseen lähinnä tarkkailevan asenteen.  
   Lehteen saatiin kylläkin keskustalainen nimimerkkipakinoitsija alias Sauli Pyyluoma, jonka 
rinnalla kirjoitteli omalla nimimerkillään Aarno Kaila Kokoomuksen puoluetoimistosta. Jonkin 
aikaa oli sosiaalidemokraattinenkin nimimerkkikirjoittaja. 14 Perinteinen, usein aika propagandis-
tinen poliittinen nimimerkkipakina alkoi kuitenkin jo näivettyä eivätkä US:n tämän tyylilajin 
skribentitkään juuri keskustelua herättäneet.  
   Sen sijaan muotiin olivat tulleet "korkean tason" nimimerkkikirjoittajat - varmaan Pekka 
Peitsen-Liimataisen esikuvaa seuraillen; Suomen Kuvalehdessä niitä saattoi enimmillään olla useita 
samassa numerossa. Uuteen Suomeen kiinnitettiin ensin talouspoliittinen kirjoittaja Libero (Matti 
Korhonen, tuolloin STK:n johtajia) ja sittemmin kollektiivinimimerkki Kolmas mies (mm. Max 

                     
     12Suominen Koromalle 29.9.1976, USark B/C 1. - Tavelan mukaan Suomisen avustajasuhde US:ssa ideoitiin 
Tavelan ja Koroman keskustelussa, joskin tästä tietämättä ainakin tämän kirjoittaja ehdotti Koromalle Suomisen 
kiinnittämistä US:n kolumnistiksi. Taustalla lienee ollut mm. pyrkimys pitää Suomisen nimi valtakunnallisesti 
näkyvissä Kokoomuksen tulevia johtajaratkaisuja varten. Suomisesta tuli Holkerin seuraaja 1979. 

     13Kirj.v. Koroma-Palmroth 10. ja 11.11.1976, USark B/C 1. 

     14Koroma Johannes Virolaiselle 19.12.1977, Koroman kirj.v., USark B/C; Koroman kommentit. 
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Jakobson ja Jarmo Virmavirta). 15 
   Keskustelun vilkastuttamiseksi yleisön osasto siirrettiin lehden häntäpäästä aivan alkuun, 
pääkirjoitusten ja kolumnien tuntumaan. Keskustelussa nähtiin halpa kilpailukeino Helsingin 
Sanomiin nähden. Ludviginkadulla tosin vastattiin nopeasti perustamalla oma, hyvin sijoitettu 
keskustelusivu entisen "kaatopaikan" tilalle. 
   Puuttumatta tässä enemmälti lehden sisällön kehitykseen, esim. Juha Nummisen suuriin, 
huomioita herättäneisiin reportaaseihin voi siis todeta, että keinoja tarjota omaa, ainutlaatuista 
aineistoa löydettiin. Riittivätkö ne pelastamaan Uuden Suomen?              
 
Kokoomuksen kanssa rahapeliä 
 
   Suhde Kokoomukseen oli jäänyt alkukesällä 1976 avoimeksi eikä kaavailtuihin keskusteluihin 
näy päästyn nopeasti. Juhannuksen tietämillä puoluehallitus nipsaisi 250.000 mk US:lle jäädytetystä 
1,4 miljoonan markan lehtitukierästä. Syyskuun lopulla päädyttiin lopulta siihen, että US sai 
817.800 mk (2,3 Mmk 1990 rahassa) ja loppuosa jäädytetystä summasta jaettiin varsinaisten 
kokoomuslehtien kesken; esim. Aamulehti sai 70.000 mk.  
   Perusteluissa US:n todettiin olleen Kokoomuksen äänenkannattaja 1.8.1976 saakka; sille 
myönnettiin siis seitsemän kuukauden annos. Tämän jälkeen Uusi Suomi poistuikin puolueiden 
varsinaisesti jakaman lehtituen listoilta. Sen sijaan US sai vuosittain vuoden 1990 rahassa joitakin 
miljoonia markkoja "yleisestä", alun perin "kuljetusavustukseksi" kutsutusta subvebtioerästä, joka 
myös jaettiin käytännössä poliittisin perustein puolueiden edustajista kootun lautakunnan 
ehdotuksesta. Tosin US sai aina paljon vähemmän kuin esim. Suomen Sosialidemokraatti tai 
Kansan Uutiset. 16 
   Kokoomuslaisten ärtymyksen toi puoluevaltuustossa 27.9.1976 esiin uusmaalainen kansan-
edustaja Markku Salonen. Hän hämmästeli, kuinka edellissunnuntain US:ssa oli esitelty runsaasti 
kaikkien muiden puolueiden puheenvuoroja, mutta kokoomuslaisista vain yksi eli Holkerin. Salosen 
mielestä puolueen ja US:n suhde olisi selkiytettävä "nopeasti, rehellisesti ja kiihkottomasti" sekä 
etsittävä muita kanavia kokoomuslaisille puheenvuoroille; Uudenmaan osalta hän viittasi 
Aamulehteen ja Turun Sanomiin. Salonen ehdotti myös sittemmin toteutettua Nykypäivän 
jokaviikkoistamista, jolloin järjestölehdelle voitaisiin ohjata kunnallisia ilmoituksia. 
   Salosen toiveet olivat siis rajattuja, mutta tyypillisiä: lehtien palstoille olisi saatava politiikkojen 
puheita ja puolueiden julkilausumia. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Tapani Mörttinen ja lopuksi 
Holkeri tyynnyttelivät tyytymättömyyttä painottamalla tarvetta löytää myös sitoutumattomia 
viestimiä kiinnostavia sanomia. US:n ja Kokoomuksen keskustelut olivat Holkerin mukaan vielä 
kesken, kysymys oli mm. rahasta. 17 
   Keskusteluja käytiinkin sittemmin jatkuvasti, mutta erityiseen sopimukseen pääsemättä. Asiat 
järjestyivät sen sijaan itsestään ajan myötä. Puolue sopeutui US:n riippumattomuuteen ja ylipäänsä 
journalismin muuttumiseen. Uusi Suomi sai Kokoomuksen avulla taloudellista tukea (valtion 
subventioiden ohella kunnallisia ym. julkisia ilmoituksia). Perusteelliseen vaikuttamiseen 
painostamiseen, saati lehden pelastamiseen ei puolueella ollut kuitenkaan voimavaroja. Kysymys 
pää-äänenkannattajaksi paluusta nousi silti vielä useasti esille, kun US:n pelastaminen osoittautui 
remppajengin kuvittelemaa vaikeammaksi.   
 
Kauppalehti vahvaan nousuun 
                     
     15US 1976; Koroman ja Virmavirran haastattelut. 

     16Phall/Kok 27.9.1976, ptk, PorvTArk; vrt. Löyttyniemi: SLH 3 s. 289-291. Vuotuiset jakosummat on julkaistu 
mm. Suomen Lehdistössä. 

     17Pvalt/Kok 27.9.1976, ptk, PorvTArk 
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   Uuden Suomen ohella uusi johto puuttui myös yhtiön muihin osiin. Kustannuksia karsittiin 
supistamalla esikunta- ja palvelutoimintoja. Ennen muuta Kauppalehti saatettiin uudelle uralle. 
Päätoimittaja Reino Vauraste oli tehnyt yhtiön tilasta sen johtopäätöksen, että oli ryhtynyt 
omistajien selän takana tarjoamaan johtamansa lehden julkaisuoikeuksia muille tahoille. Hän sai 
lähteä 18 (tai hänen erottamisensa tuli erityisen helpoksi; Vaurasteen staattinen linja ei ollut 
selvästikään tyydyttänyt yhtiön uutta johtoa ja suunnitelmia viritettiin jo).  Kauppalehden uudeksi 
päätoimittajaksi kutsuttiin tv:ssä tunnetuksi tullut fil. kand. Arto Tuominen. Vauraste helpotti  
vastoin tarkoitustaan seuraajansa työtä saamalla jokseenkin kaikki lehden monet pakinoitsija- ym. 
avustajat jättämään protestiksi paikkansa. Tuomisen saattoi siten aloittaa tyhjältä pöydältä vain 
kymmenkunnan toimittajan kanssa (heistäkin osa teknisluontoisissa tehtävissä).  
   Varovaisuuden tilalle tuli nyt reipas uutishakuisuus. Toimikenttä rajattiin johdonmukaisesti 
talousasioihin; niissäkin yritettiin varoa päällekkäisyyttä normaalien päivälehtien kanssa. 
Levikkityössä käytettiin hyväksi päätoimittajan mainetta "tv:stä tuttuna" ja hänen yhteyksiään 
yrittäjäkenttään. Tuominen osasi myös vauhdittaa ilmoitusten myyntiä. 
   Mahlamäen kauden loppuvaiheessa oli pohdittu jopa Kauppalehden ja US:n yhdistämistä. Tätä ei 
näy myöhemmin enää tutkitun, sen sijaan syksyn 1976 suunnitelmissa lähdettiin lehtien pitkälle 
menevästä yhteistyöstä toimitussyndikaattia myöten (kai lähinnä talousuutisia laatimaan). 19 Mm. 
toimituspäällikkö Vesikansa keskustelikin Tuomisen kanssa yhteistyömahdollisuuksista - tosin 
lähinnä arkistointi- yms. tukitoiminnoissa. Lopulta yhteistyö jota kuinkin rajoittui yhteiseen 
kuvalaboratorioon sekä siihen, että US:n toimituspäällikkö Jaakko Korjus hoiti joitakin vuosia myös 
Kauppalehden toimituksen hallinnon.   
   Uudistusten jälkeen Kauppalehden levikki kääntyi 1970-luvun lopulla vahvaan nousuun; 1978 se 
oli lähes 40.000 kappaletta. Tuolloin lehden laskettiin tuoneen voittoa jo 4,4 Mmk (1990 rahassa 10 
Mmk). 20  Vielä sitä ei kuitenkaan osattu nähdä koko yhtiön tukipylvääksi, jonka varassa US saisi 
vuosikymmenen verran lisää elinaikaa. 
    

                     
     18Tavelan lausuma.  

     19USH 19.11.1976, ptk, OyUSark. 

     20USH 8.12.1978, ptk, OyUSark. 
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3. IDEA ILTALEHDESTÄ JA UUSIA KRIISEJÄ 
 
 
   Toimitusjohtaja Jorma K. Virtanen luotti 1976 perinteisten arvojen renesanssiin, mutta hänellä 
ei alkuun ollut selkeää toimintaohjelmaa tämän muuttamisesta Uuden Suomen nousuksi. 
Päätoimittaja Johannes Koroma taas uskoi muun remppajengin lailla ilmoitussopimusten tuovan 
rahaa ja sen myötä aikaa etsiä reittiä lehden pelastamiseen.  
   Monissa suhteissa uudistajat pääsivätkin eteenpäin. US:n levikistä poistettiin ensin "ilma" eli 
erilaisin järjestelyin jaetut alennustilaukset, joita löydettiin noin 20.000; "ilmaa" lienee ollut 
enemmänkin. Tämän puhdistuksen jälkeen US:n levikki saatiin uuteen nousuun; 1978 sitä 
näytettiin jo lähes 80.000 kpl. Runkolevikki eli kesto- sekä pitkäaikaiset tilaukset nousi kuitenkin 
vain muutamilla tuhansilla kappaleilla eli noin 60.000 tilaukseen 1970-luvun lopussa. 1  
   Levikin nousu rakentui siis lyhytaikaisiin kampanjatarjouksiin. Niistä syntyi tuntuvia 
markkinointikuluja, mutta alennettu hinta (levikintarkastuksen säännöt sallivat jopa 50 % 
listahinnasta) ei kattanut edes likimain jakelukustannuksia (eihän sitä tehnyt usein "täysi" 
hintakaan). Ydintilaajien joukko oli siis uskollinen, mutta vaikka kampanjamyllyn läpi kulki jo 
tässä vaiheessa jopa satoja tuhansia henkilöitä, heistä aniharva jäi pysyvään tilaajakuntaan. 
   Staattisesta levikkitilanteesta huolimatta voitiin väittää, että alkuun epävarmuus Uuden Suomen 
ympärillä hälveni ja sen toimituksellinen kiinnostavuus nousi. 2 Jo 1977 ajauduttiin kuitenkin 
uuteen talouskriisiin, jossa lehden lopettaminenkin oli taas esillä.  
 
Muistio iltapäivälehdestä  
 
   Virtanen oli jo pestauskeskusteluissa 1976 epäillyt silloisen US:n mahdollisuuksia ja 
väläyttänyt mm. iltapäivälehteä. Sellaista kokeiltiinkin "harjoituksen vuoksi" Yhdysvaltain 
presidentinvaalien tuloksen selvittyä marraskuussa 1976; Jimmy Carterin voittoa julistettiin mm. 
Helsingin keskustan tavarataloissa myydyllä US:n erikoispainoksella. 3 
   Carter-numero oli vain yksittäinen temppu. Kuitenkin jo tammikuussa 1977 Veli-Antti 
Savolainen laati luottamuksellisen muistion "Uuden Suomen iltapäivälehdestä". Hänen 
mukaansa oli hyödynnettävä US:n olemassa oleva organisaatio "minimoimalla uusista 
toiminnoista syntyvät kustannukset, erityisesti kiinteät". "Tarkoituksena on yhtiön kokonaista-
loudellisen tilanteen parantaminen ja uusien toiminta-alueiden hakeminen perinteiden pohjalta".  
   Yhtenä vaihtoehtona Savolainen esitti US:n kolmatta painosta, josta "on puhuttu paljon". Hän 
arvioi sen riskit pieniksi, vaikka kilpailutilanne Ilta-Sanomien rinnalla olisikin vaikea. 
Savolainen suositteli jopa "kolmen Uuden Suomen" linjaa. Perinteisen aamulehden rinnalla olisi 
tällöin ensinnä "toinen painos", joka jaettaisiin postin päiväkannossa koteihin ja mm. Finnairin 
aamuvuoroilla. "Kolmantena Uutena Suomena" hän ehdotti "normaalia" iltapäivälehteä 
Helsingin, Turun ja Tampereen alueille (osittain kotiin jaettuna). 
   Iltalehden alkion tekijöiksi nähtiin koko US:n toimitus, joskin iltapäiväpainokseen 
                     
    1USH 29.2.1980, ptk, OyUSark. 

    2Koroman lausumat.  

    3US 1976. 
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irroitettaisiin joitakin reporttereja ja Ilta-Sanomista värvättäisiin muutama toimitussihteeri ja 
spesialisti. "Rikos- ja pornosävytteistä tuotetta siitä ei tule tehdä", Savolainen arvioi korostaen 
US:n perinnettä. Tavoitteena oli luotettava, asiallinen, positiivinen ja selkeästi kantaa ottava 
"kova asialehti", joskin otsikot, kuvat ja viihteen osuus edustaisivat iltapäivälehtien kulttuuria. 4 
   Savolaisen tyylin mukaisesti muistio oli pursuilevan lavea ja monet yksityiskohdat, mm. 
talouslaskelmat ja "II painoksen" olemus, selkiintymättömiä, mistä myös lukijoiden (Koroman ja 
Virtasen?) reunamerkinnät kertoivat. Yhtä kaikki Iltalehden idea oli pantu paperille - ja osittain 
se toteutuikin. Ei tosin jo 1977, kuten Savolainen kaavaili. 
 
Sopimusilmoittelu kuuma peruna 
 
   Voimavaroista korvaamattomin eli aika alkoi kuitenkin kadota. Tai pikemminkin raha, jolla 
aikaa voisi ostaa.  
   Loppuvuodesta 1976 US-yhtiön taloutta tasapainotettiin myymällä osin palanut Mannerhei-
mintie 6:n kiinteistö Pohjolalle ja Ruoholahdenkatu 23 eli entinen tupakkatehdas Fennian talo 
KOP:lle, molemmat 20 miljoonalla markalla (yhteensä 111 Mmk vuoden 1990 rahassa). Uusi 
Suomi Oy:n hallinto- ja markkinointiyksiköt siirtyivät näin KOP:n vuokralaisiksi Ruoholahteen. 
Yhtiölle jäi tämän jälkeen luottojen vakuuksiksi lähinnä paino- ja toimitustalo Ruoholahdessa, 
henkilökunnan asuintalo Haagassa ja kesäpaikka Suomela Ruovedellä. Kauppasummilla 
lyhennettiin 55 miljoonaan markkaan (153 Mmk vuoden 1990 rahassa) noussutta velkasaldoa, 
josta 30 Mmk oli lähinnä KOP:n myöntämiä vekseleitä. 5 Yhtiö saattoikin lähteä vuodelle 1977 
jokseenkin velattomana. 
   Uuden johtoryhmän ensimmäinen, vuoden 1977 budjetti päätyi 9,9 miljoonan markan (28 
Mmk vuoden 1990 rahassa) tappioon, kun 50 henkilöä irtisanottiin mm. kuljetustoiminnoista. 
Seuraavina vuosina tappion arvioitiin sentään hitaasti alenevan. Olennaisimmaksi tuloeräksi eli 
lehtien yhteiseksi ilmoitustuotoksi budjetoitiin 26,5 Mmk, josta 12 Mmk sopimusilmoittelua. 
Toimitusjohtaja oli tosin budjetoinut sitä alkuun vain 6 Mmk, mutta hallitus nosti tavoitetta 
kahdesti saadakseen tuloksen sievemmäksi.  
   Syksyllä 1976 ilmoitussopimuksia oli tosin tiedossa vasta puolelle tavoitteesta, johon niitä oli 
kirjattu kahden vuoden ajalle 17 Mmk:lla, siitä vakuutus- ja pankkisektorilta 5 Mmk, 
teollisuudelta 6 Mmk, kaupalta 4 Mmk ja pellervolaisilta yrityksiltä 2 Mmk. Tavoitteesta oltiin 
vuoden vaihteessa kuitenkin jäljessä peräti 9 Mmk; pahiten näytti pettävän pankki- ja 
vakuutussivusta. 6 
   Optimistisesti nostetut ilmoittelutavoitteet eivät toteutuneet. E.O. Mansukoski huolehti tosin 
siitä, että menestyvässä, hyvin johdetussa Keskossa lupaukset pidettiin - mutta osin tiedotus-
osaston eli ylimmän johdon budjetista. Esim. Kansallispankissa ilmoittelu US:ssa taas kirjattiin 
mainontabudjeteissa omaksi rivikseen. Tämä tyyli takasi rahan tulon, mutta aiheutti hammasten 
kiristelyä mainososastoilla ja leimasi kaiken ilmoittelun Uudessa Suomessa 
hyväntekeväisyydeksi. Moni markkinointijohtaja muisteli sopimusilmoittelua katkerana vielä 
1980-luvun lopulla. 7  
   Uuden Suomen näkökulmasta kysymys ei kylläkään ollut hukkaan heitetyistä rahoista, vaikka 
kontaktihinta saattoikin olla ainakin laskennallisesti korkea. Argumentti siitä, että ilmoitus 

                     
    4Savolaisen muistio tammik. 1977, USark E 1. 

    5USH 30.12.1976, ptk, USark D 3. 

    6USH 19.11., 14.12.1976, ptk:t, USark D 3. 

    7Mansukosken kok., USark E 11; Lassilan ja Takalan haastattelut; KOP:n osalta kirjoittajan muistikuvat 
(tiedotuspäällikkö Vesikansa kuului KOP:n markkinoinnin johtoryhmään 1978-83). 
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US:ssa tehosi kaavamaista ajattelua enemmän, koska se huomattiin, ei kylläkään uponnut 
mainosväkeen. Johtaja Heikki Valkama yritti tosin parantaa kontakteja heihin mm. illallisilla 
Hvitträskissä syksyllä 1976. Kokonaisena grillattu häränpuolikas maistui, mutta riittävään 
yhteyksien hoitoon ei ollut voimia.  
   Uuteen Suomeen ideologisesti samaistunut mainosmiesten polvi (Ole Stoltzenberg, Matti 
Viherjuuri jne) oli sitä paitsi väistymässä ja uudet johtajat suhtautuivat lehteen liikemiesmäi-
semmin. Heidän alaisiinsa nuoriin mainosmiehiin ja -naisiin oli saattanut tarttua jopa 1960-luvun 
radikalismia, jolloin US koettiin taantumuksen symbolina. Kun mainostöissä ei muutoin voinut 
toimia kovin "edistyksellisenä", saattoi sitä osoittaa ainakin viileällä asennoitumisella 
uudistuneenakin konservatiiviseen lehteen. 8 
   Pienenkin ilmoitussopimuksen kuviteltiin myös vaikuttavan lehden sisältöön - aivan kuten 
Virtanen oli ennustanut. Kun US esim. julkaisi täysin paikkansa pitäneen uutisen Serlachiuksen 
ja EEC:n kilpailunvalvojien kiistasta, Mäntässä vedettiin ruksi ilmoituslupausten yli, vaikka 
uutisen olisi voinut jopa kuvitella tukevan Serlan asiaa. Valion tiedotusjohtaja Marjatta 
Väänänen seurasi lehteä tarkkaan ja uhkasi heti ilmoittelun poistamisella, jos ruokaresepteissä 
suositeltiin paistamiseen margariinia voin sijasta. 9 
     
Myötätunto ei muutu markoiksi 
 
   Normaalia ilmoittelua US:n uusi markkinointijohto sai alkuun tosin jopa yli budjetin, mutta 
sopimusilmoittelussa oltiin jo huhtikuussa 1977 50 % jäljessä. Tämä johti laskentapäällikkö 
Tapio Korpelan kärjistyksen mukaan "140,1 %:n" poikkeamaan budjetin jo miinusmerkkisestä 
tulostavoitteesta. Vuoden kuluttua suuresta uudistuksesta kriisi oli siis jälleen ovella. "Tällainen 
kehitys on katkaistava", Virtanen vaati vapun 1977 tienoilla. 
   Sopimusilmoittelun vajausta pyrittiin vauhdittamaan kirjein ja henkilökohtaisin yhteydenotoin. 
Vuorineuvokset lupasivatkin yhtä ja toista. Myötätunnon muuttaminen ilmoituksiksi oli 
kuitenkin osin jopa teknisesti työlästä, eihän esim. prosessiteollisuudella ollut yleisölehteen 
soveltuvaa mainosaineistoa. Ongelma oli sekin, mikä oli sopimus-, mikä normaalia ilmoittelua. 
Yritysten talouskin oli tiukalla laman jatkuttua ennustettua kauemmin.     
   Käytännön ongelma oli myös se, kuka neuvottelee sopimusilmoittelusta. Nuoret markki-
nointimerkonomit eivät olleet tässä välttämättä omimmillaan, US-yhtiön ylimmällä johdolla taas 
ei ollut riittävästi aikaa patistella pääjohtajia. Syksyllä 1977 ilmoitusjohtaja Stig Hellman 
siirrettiinkin hoitamaan pelkästään sopimusilmoittelua. Hänen siirryttyään muualle pääjohtajien 
luona vierailemaan pestattiin olemukseltaan, taustaltaan ja jopa nimeltään sopivan tuntuinen 
henkilö, everstiluutnantti evp. Ukko-Pekka Rautakoura.10  

                     
    8Vrt. Markkinointi-lehti 2/1976 ja Poukan kirje sen päätoimittajalle Sirpa Nykäselle. 

    9Perustuu paljossa kirjoittajan lähipiirissään kuulemaan ja kokemaan - kirjeenvaihdolla tällaisia asioita hoidettiin 
harvoin. 

    10Jr/OyUS 24.1., 21.3., 19.4., 25.4., 2.5., 15.8., 22.8., 29.8., 5.9., 12.9., 26.9.1977, 13.2.1978, ptk:t; USH 1978, 
ptk:t. 
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Uusia tukijalkoja etsitään 
 
   Jo talvella 1977 Virtanen totesi, että US:n "kehittäminen vaatii aikaa" eikä sen levikkiä ja 
ilmoitusmäärää voida nostaa "niin nopeasti kuin mitä liiketaloudellinen kannattavuus 
edellyttäisi". Ajan ja rahan voittamiseksi ja paniikin estämiseksi "tarvitaan muita tuotteita ja 
toimintoja ja niiden antamaa taloudellista tukea". Mahlamäen lailla Virtanen etsikin joka taholta 
"aluskasvillisuutta" muistuttaen tosin painopisteen määrittämisestä. 11 
   Tukijalaksi oli tarjolla mm. maanpuolustusjärjestöjen Suomalainen-lehti, joka olisi jaettu 
ilmaiseksi jokaiseen kotiin Etelä-Suomessa. Teollisuus oli subventoinut sitä 1976 300.000 
markalla. Suuri levikki veti teoriassa ilmoituksia ja kirjapainolle työ oli houkutteleva, mutta 
hanketta pidettiin liian riskialttiina. 12 
   Toinen ilmaisjakelulehti eli Pääkaupunki oli välähtänyt Virtasen mielessä jo rekrytointineu-
votteluissa. Tapani Korpelan ja eräiden muiden henkilöiden omistamalle lehdelle oli kertynyt 
SKK:ssa niin suuret painolaskut, että vaihtoehtoina oli joko Pääkaupungin julkaisijan Oy 
Intermer Ab:n ajaminen konkurssiin ja luottotappion nieleminen tai saatavien pelastaminen 
ottamalla lehti haltuun. Jälkimmäinen vaihtoehto valittiin keväällä 1977. Tietyn lähtökohdan 
tarjosi se, että Helsingin kaupunki julkaisi lehdessä kunnalliset ilmoituksensa, minkä jatkuminen 
varmistettiin.  
   Pääkaupunki-lehdellä saatiin US:n ilmoitusmyyntiä tukemaan ilmoituspaketti USP. Virtanen 
kysyikin paineissaan, saadaanko siitä apua jo kesällä 1977, mutta tätä ilmoitusmarkkinointi ei 
uskaltanut luvata. 13 
   Pääkaupunki-lehteä ryhdyttiin kehittämään Veli-Antti Savolaisen johdolla mm. monin 
osapainoksin ja uusin toimittajin. Tavoiteltua taloudellista tulosta ei kuitenkaan syntynyt; 
syksyllä 1978 emoyhtiön todettiin pumpanneen lehteen uutta rahaa puoli miljoonaa markkaa 
(noin 1,5 Mmk vuoden 1990 rahassa). Intermer myytiinkin alkuvuodesta 1979 entiselle 
julkaisijalleen nimellisarvostaan, mutta painosaatavat makuloitiin. Sama kierros toistettiin 
kuitenkin 1980-luvun Metropoli-lehdessä. 14 
   Oy Uusi Suomi osti 1977 myös Liikejulkaisut Oy:n, jonka ohjelmassa olivat mm. Uudistuva 
Konttori-, Materiaalitalous- sekä Kuva & Ääni-lehdet. Niistäkin kertyi nopeasti yli 100.000 
markan tappiot, joten tytäryhtiöstä luovuttiin alkuvuodesta 1979. 15   
   Eniten huomiota tukijaloista herätti Kirjapaino Oy Kannan ja Kolmio-Kirjan osto. Se oli 
tutkimuskauden monista  tukijaloista ainoa kantava; operaatio oli lopulta US-yhtiölle  
voitollinen. Oululaiskustantamo julkaisi Nyyrikkiä, Perjantaita, Reginaa, Jerry Cottonia ja muita 
lukemistoja, joille US:n perinteinen ydinjoukko oli tottunut hymähtämään. Tosin oululainen 
salanimiluettelo sisälsi tiettävästi niin kuuluisia nimiä, ettei reportaasia  avustajakortiston 
salaisuuksista lopulta uskallettu tehdä Uuteen Suomeen. 16 
   Kaikkiaan Virtanen päätyi tukijalkapolitiikassa aivan samaan kuin aiemmin Mahlamäki ja 
myöhemmin Arto Tuominen tunnustaen tämän aika pitkälle jo tammikuussa 1978. Ostetut tai 
perustetut yritykset voitiin parhaassa tapauksessa saada itsensä kannattaviksi ja ne antoivat usein 
                     
    11Jr/OyUS 28.2.1977, ptk. 

    12USH 17.3.1978, Jr/OyUS 10.1., 14.2., 21.3.1977, ptk:t. 

    13Jr/OyUS 28.3., 19.4., 9.5., 23.5., 6.6.1977, ptk:t. 

    14Jr/OyUS 8.8.1977, USH 17.1., 14.2., 14.11. 1978, ptk:t. 

    15Jr/OyUS 2.5.1977, 23.5., 8.8., 22.8.1977, ptk:t ja Koroman mpt USark D 2; USH 14.11.1978, 9.1.1979, ptk:t.   

    16Jr/OyUS 28.3., 4.4., 12.4.1977, ptk:t. 
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kirjapainolle lisätöitä. Silti niiden ei voinut kuvitella yhteensäkään tukkivan merkittävästi 
US-lehden tappiovuotoa yhtiön/yhtymän tulostynnyrissä. Sen sijaan kaikki sivuhaarat sitoivat 
yhtiön johdon kallista aikaa - ja useimmat niistä tuottivat vain tappiota. 
 
Debentuurilaina uhkakuvien kera 
 
   Monenlaista saavutuksista huolimatta Oy Uusi Suomi oli siis ahtaalla uuden johdon oltua vasta 
vajaan vuoden vastuussa. Loppusyksyllä 1976 ja keväällä 1977 pidetyt suuret "vuori-
neuvostapaamiset" kertoivat hyvästä tahdosta, mutta eivät tuoneet rahaa. Jälkimmäisellä kerralla 
SE-Bankenin pääjohtaja Lars-Erik Thunholm kertoi kokemuksistaan Svenska Dagbladetin 
pelastamisessa. Etenkin hän yritti neuvoa yritysjohtajia pitkämielisyyteen toimittajien 
yksittäisratkaisujen suhteen; lehden oli oltava kiinnostava, vaikka kritiikki joskus osuisi 
omienkin nilkkaan. Opetus meni osin perille, osin ei. 17 
   Virtanen oli alkukesästä 1977 jo niin pessimistinen, että laati hallitukselleen muistion "Uuden 
Suomen purkamisesta". Hän näki tällöin vaihtoehtoina supistetun "laatulehden", iltapäivälehden 
(vrt. ed.) sekä - jo tässä vaiheessa - "viikonvaihdelehden" eli myöhemmän viikkosanomalehden. 
Hallitus päätti kuitenkin jatkaa siihen astiselta pohjalta. 18  Sen puheenjohtaja Jaakko Lassila 
olikin etsinyt uutta rahoitusratkaisua lounaalla Pohjolassa 27.5.1977. Paikalle oli kutsuttu Max 
Jakobson, Simo Kärävä, Timo Laatunen, Mika Tiivola sekä Koroma ja Virtanen - siis rahan ja 
porvarillisen aatteen monet huippuedustajat. 19  
   Ratkaisut etenivät kuitenkin hitaasti. Niitä pohjustettiin syyskuussa 1977 taustapiireille 
laaditulla muistiolla. Siinä korostettiin lehdessä ja yhtiössä jo toteutettuja uudistuksia, mutta 
arveltiin, että "kiinnityskelpoinen omaisuus loppuu ensi vuoden aikana, vaikka rahaa pankeista 
saataisiinkin". Kun ilmoitussopimukset eivät riitä, oli laskettava liikkeelle 20 miljoonan markan 
debentuurilaina. Pidemmällä tähtäyksellä väläytettiin "sanomalehtitehdasta" esim. 
Hufvudstadsbladetin ja Suomenmaan kanssa. "Ellei rahoitusta löydetä, lakkaa Uusi Suomi 
ilmestymästä vuoden 1978 alusta", lisättiin karusti. 
   Elinkeinoelämää pyrittiin muistiossa herättelemään uhkakuvilla. "Nyt selvästi nousussa oleva 
porvarillinen väestö menettäisi oman lehtensä", mikä horjuttaisi jopa luottamusta 
markkinatalousjärjestelmään. Ja mitä luopuminen jo vuoden kuluttua vaikuttaisi "vuorineuvosten 
arvostukseen"? Paine Helsingin Sanomia kohtaan kasvaisi; se joutuisi "todistamaan 
puolueettomuutensa ja hyväksyttävyytensä vasemmistoa myötäilemällä, vasemmiston ehdoin". 
Nyt US oli "pelkällä olemassaolollaan pakottanut Helsingin Sanomat suhtautumaan myöntei-
semmin elinkeinoelämään". 
   Muistiossa sanottiin suoraan, että US:n mukana "elinkeinoelämän manipulointi- ja 
neuvotteluväline poistuu". Ja "sata työtöntä porvarillisesti ajattelevaa toimittajaa kadulla. 
Syntyykö vielä uusia porvarillisia toimittajia, onko mahdollista vaikuttaa toimittajakuntaan ja sen 
monipuoluepohjaan sen jälkeen. Katkeruus kaatuu elinkeinoelämän niskaan". Kaikkiaan tilanne 
olisi huonompi kuin ennen kevään 1976 pelastusoperaatiota, muistiossa arvioitiin. 20 
   Kun Uusi Suomi oli syksyllä 1991 saman kaltaisessa kriisissä, monet muistion uhkakuvista 

                     
    17Jr/OyUS 1976-77, ptk:t. - Toimituspäällikkö Vesikansa laati Thunholmin alustuksesta 1977 laajan muistion, 
jota ei kuitenkaan ole toistaiseksi löytynyt Uuden Suomen arkistosta. 

    18USH 15.6. ja 28.6.1977, ptk:t, OyUSark. 

    19Lassilan kutsu Koromalle 27.5.1977, USark B/C 1. Jakobson: Vallanvaihto. 

    20Muistio, signeeramaton ja pvmätön, noin syyskuun puolivälistä 1977, USark E 1. Muistio löytyi Koroman 
arkistosta ja saattaa olla ainakin osin hänen laatimansa, mutta joiltain osin hän luonnehtii tekstiä jälkikäteen 
itselleen vieraaksi.   
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olivat hävinneet. Tämä vaikutti varmaan yleis- ja yritystaloudellisten tekijöiden ohella 
lopputulokseen. 
 
Käärinliinat ja mustien autojen yö 
 
   Painetta lisäsi se, että uutinen Lassilan koolle kutsumasta US:n tukijoiden kokouksesta vuoti 
syyskuun 1977 lopussa dramaattisessa sävyssä Ruotsiin ja sieltä Suomen tv-uutisiin. Vaiettuaan 
ensin päivän US päätti kääntää vuodon voitokseen tehden asiasta lehden pääjutun otsikolla 
"US:n kohtaloa ei ole sinetöity". Lassila ja Virtanen esittelivät lehdessä avoimesti yhtiön 
tilannetta, Harri Holkeri ja monet muut vaikuttajat painottivat US:n tärkeyttä.  
   Toimitusjohtaja Virtanen syvensi vielä dramatiikkaa ja sai Uuden Suomen ilmestymään 
30.9.1977 "käärinliinoissa". Koko kansilehti (siis neljä sivua) oli valkoinen; alanurkan laatikossa 
kysyttiin, "elääkö Uusi Suomi" ja esitettiin sarja perusteluja. Lukijalle annettiin mahdollisuus 
vastata tilauslipukkeella, joita oli seuraavienkin päivien lehdissä samalla teemalla. 21 
   Lukijoita enemmän dramatiikka oli tarkoitettu US:n tukijoille, jotka Lassila oli kutsunut 
Pohjolan taloon 5.10.1977. Kokoukseen, jota alettiin kutsua "mustien autojen yöksi", kohdistui 
tietenkin suuri julkinen huomio. US:n oman uutisen mukaan tuloksena oli "kiistaton KYLLÄ" 
lehden jatkamiselle. 22  
   Kokoussalin ovien sisäpuolella innostus Uuden Suomen pelastamiseen ei kylläkään ollut niin 
varauksetonta kuin julkisuudessa annettiin ymmärtää. Alustuksessaan Jaakko Lassila kertoi, että 
tuki-ilmoituksia oli saatu luvatun kuuden miljoonan markan sijasta vain vajaat kaksi. Jollei 
debentuurisitoumuksia tai tuki-ilmoituksia tule marraskuun 1977 loppuun mennessä, US kuolee 
vuoden vaihteessa. Täkynä hän kuitenkin huomautti Pohjolan luvanneen merkitä US:n 
debentuureja kahdella miljoonalla markalla.     
   Keskustelun aloittanut kauppaneuvos Rakel Wihuri kysyi, kenelle lehti on tarkoitettu, kun siinä 
on puhuttu viime aikoina "pahasti" talouselämästä. (US oli paljastanut mm. Wihuri-yhtymän 
kriisin ja saneerauksen aloittamisen). 1970-luvun ilmapiirille kuvaavasti Wihuri vaati myös 
suojeluskuntalaisen kuvaa pois US:n logosta; enää ei saanut olla "valkoisen Suomen puolella". 
   Eräät muutkin yritysjohtajat valittivat tulleensa kaltoin kohdelluiksi US:ssa tai moittivat sitä 
muutoin. Yhdyspankin Mika Tiivola ja Keskon Tapio Koski korostivat kuitenkin toimituksen 
vapautta. Tuen puolesta puhuivat edelleen mm. Veikko Makkonen ja Kauko Rastas. Krister 
Ahlström taas katsoi Svenska Dagbladetin kokemusten pohjalla, ettei sopimusilmoittelu toimi, 
vaan oli tuettava suoraan; tällöin hän tiedusteli mahdollisuutta merkitä osakkeita. Kokoomuksen 
Anna-Liisa Linkola taas suositteli lehden lähettämistä tutustuttavaksi sotilaskoteihin. 
   Mitään hurmosta ei siis voinut aistia, mutta Lassila katsoi kuitenkin osanottajien todenneen, 
"että Uuden Suomen tulee elää". 23  
 
Tukea peritään, sisältöä uudistetaan  
 
    Yhtiön hallitukselle toimitusjohtaja Virtanen tulkitsi sovitun, että "talouselämä vastaa tuellaan 
Uuden Suomen ilmestymisestä kolmen seuraavan vuoden aikana". Silti luvassa "on vaikeuksia, 
koska menot kasvavat jyrkemmin kuin tulot". Vastuun sopimusilmoittelun hankinnasta todettiin 
siirtyneen yhtiön hallitukselta toimivalle johdolle; ehkä tämä oli tulkittava niinkin, ettei kysymys 
olisi enää neuvottelemisesta, vaan laskun perinnästä. Uusi ongelma syntyi kylläkin siitä, että 
                     
 
    21US 29.9., 30.9.1977. 

    22US 6.10.1977. 

    23Mansukosken mpt:t 5.10.1977, USH ptk-sarja OyUSark. 
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samoilta yrityksiltä haettiin nyt sopimusilmoittelua ja debentuurilainan merkintää. Edellisten 
saanti sujui edelleen nihkeästi ja yritysjohtajat olivat tyytymättömiä lehdessä saamaansa 
kohteluun. 24 
   Huolta kannettiin myös siitä, ettei US:n runkolevikki ollut juuri noussut mittavasta 
kampanjoinnista huolimatta. Lehden sisältöä päätettiinkin tarkentaa. Päätoimittaja Koroma 
korosti alkuvuodesta 1978, ettei US voi kilpailla kaikessa HS:n kanssa, vaan voimavaroja oli 
suunnattava urheiluun, kotimaan omiin juttuihin ja naisia kiinnostavaan materiaaliin. 
Puolentoista vuoden takaisesta painopisteohjelmasta oli jäljellä talouselämän aineisto.  Uusi 
tavoite johti mm. Suometar-osaston perustamiseen keväällä 1978 vetäjänään Maarit Tyrkkö 
(myöh. Huovinen). Sitä ei tarkoitettu perinteiseksi "naisten osastoksi", vaan kaikenlaisia asioita 
aiottiin tarkastella naisten näkökulmasta. 25 
 
Pankit nokittavat toisiaan 
 
   30 miljoonan markan debentuurilainan merkintä sujui hyvin. Tosin suurpankkien välinen 
jännitys näkyi SYP:n asettamassa ehdossa merkitä osuutensa vasta viimeisenä. Lassila joutui 
neuvottelemaan tästä erikseen KOP:n pääjohtajan Veikko Makkosen katkeroituessa, kun Mika 
Tiivola ja Yhdyspankki näkyivät samaan aikaan hyvin julkisuudessa - myös Uudessa Suomessa.  
    Pankkien köydenveto oli ilmennyt myös US:n taloustoimituksen vertailtua KOP:n ja SYP:n 
tuloksia vuodelta 1977. Tiivola sai tällöin herrasmiesmäisen Makkosen valittelemaan, että US oli 
rempseästi todennut KOP:n sillä kerralla suurpankeista paremmin menestyneeksi. Tämä piti 
paikkansa, mutta tällaiset arviot olivat tuolloin vielä arka asia.  
   Pian pankit oppivat nokittamaan toinen toisiaan. Kesällä 1978 KOP ja SKOP asettivat runsaan 
kolmen miljoonan markan vekselin ehdoksi, että myös SYP ja OKO myöntävät saman suuruisen 
luoton. Kuitenkin kesälomien jälkeenkin 9.8.1978 E.O. Mansukoski joutui vaatimaan, että "Mika 
Tiivolalta on hankittava yksiselitteinen vastaus siitä, onko SYP mukana vai ei". Tähän yhdyttiin, 
mutta hallituksessa ei ollut yhtään "syppiläistä". 26  
   Jälleen oli Jaakko Lassilan lähdettävä sovittelemaan. Neuvottelussa hänen, Mika Tiivolan, 
Veikko Makkosen ja Max Jakobsonin kesken kerrottiin vallinneen "positiivisen" hengen ja 
"periaatteessa" päästyn yksimielisyyteen. Silti US-yhtiö sai ensimmäisen, kahden miljoonan 
markan vekselin SYP:ltä vasta marraskuussa 1978. Tällöin kukkaroa avattiin myös OKO:ssa. 27  
  Pankkien keskinäiseen kinasteluun enempää uppoamatta sen voi todeta mutkistaneen US:n 
taloudellista pelastamista.    
 
Uutta mallia etsitään 
 
   US-yhtiön hallituksen strategiakokouksessa vuoden 1978 alussa Virtanen oli jälleen 
pessimistinen. Sopimusilmoittelua oli saatu unelmoidun 14 miljoonan markan sijasta vain 2,5 
Mmk. Palkka- tai muut rahat oli saatu vain Jaakko Lassilan puututtua itse asioihin, silloinkin 
vain 1-3 kuukauden vekseleinä. Debentuurilainat oli tosin merkitty "vähintäinkin lievän 
painostuksen jälkeen", mutta kaikkiaan toimitusjohtaja oli menettänyt jokseenkin uskonsa 

                     
    24Jr/ OyUS 6.10., 14.11.1977, 9.1.1978, ptk:t. 

    25USH 31.1.1978, Jr/OyUS 16.1., 13.3.1978, ptk:t. 

    26USH 31.1., 6.3., 16.6., 9.8.1978, Jr/OyUS 6.2., 24.4.1978, ptk:t; US 1978 (Elsi ja Matti Mustaniemen laatimat 
tulosvertailut, jotka sinänsä olivat suhteellisen uutta koko suomalaisessa talousjournalismissa); kirjoittajan 
keskustelut Veikko Makkosen kanssa. 

    27USH 13.9., 14.11.1978, ptk:t. 
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"elinkeinoelämän todelliseen/konkreettiseen apuun". 
   Virtasella ei ollut myöskään tarjota kovin hyviä vaihtoehtoja US-lehdelle: 
a) Supistettu malli "edellyttäisi ensin nykyisen toiminnan lopettamista, "jotta kulumassoista 
todella päästään eroon/ oikea määrä oikeita henkilöitä voi ryhtyä toteuttamaan 'porvarillista 
Demaria'". 
b) Nykyisellään jatkaminen merkitsisi ilmoittelun vähentymistä, kun uudistuksen ja sopimusil-
moittelun teho laskisi. Näin lehden tappiollisuus kasvaisi. 
c) 120.000 kappaleen levikkiin voitaisiin pyrkiä alentamalla US:n hintaa esim. 150 markkaan, 
jolloin se menestyisi ainakin toisena lehtenä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Virtanen pelkäsi 
tässä kuitenkin "ns. poliittista tilausestettä", sillä edelliskevään alennuskampanjalla oli 60.000 
kokeilijasta saatu kovin vähän pysyviä tilaajia.  
   Kaikkiaan pari vuotta aiemmin perinteisten arvojen renesanssiin uskonut Virtanen oli nyt 
neuvoton. Tarkistetun budjetin mukaan yhtymän tulos pysyisi seuraavat kolme vuotta vahvasti 
tappiollisena 17:n ja 9 miljoonan markan haarukassa, kun vielä syksyllä 1977 oli kuviteltu 
päästävän alle kolmen miljoonan markan tappion 1980. 
   Hallitus tyytyi vahvistamaan Heikki Tavelan ehdotuksesta, että "sanomalehti Uusi Suomi on 
pysytettävä 7-päiväisenä, valtakunnallisena ja varhaiskannettuna". Levikin oli noustava. Sen 
sijaan "yhtiön kustannuksia on muulla tavoin kyettävä radikaalisti karsimaan". Tällöin pohdittiin 
ennen muuta siviilipainon lopettamista tai sen yhdistämistä oululaisen tytäryhtiön painon kanssa. 
Edelleen hahmoteltiin yhteistä sanomalehtipainoa Maaseudun Tulevaisuutta tekevän, MTK:n 
omistaman Simonpainon kanssa, millä olisi karsittu yli sata henkeä eri kirjapainoista. 28 
   Kirjapainoyhteistyötä tutkittiinkin niin MTK:n kuin Yhteiskirjapainon ja Demarin Paasipainon 
suunnalla; Hufvudstadsbladetin kanssa keskustelut oli aloitettu jo Mahlamäen kaudella. 
Tuloksiin ei kuitenkaan päästy - ainakin Uusi Suomi Oy:n omien lähteiden mukaan siitä 
"riippumattomista syistä". Hbl:n toimiva johto olikin ensi sijassa kiinnostunut siirtymään 
Sanoma Oy:n painoon voidaakseen samalla irroittautua yksin Yhteisjakelusta ja saada tästä 
palkkiona Sanomilta edullisen jakeluhinnan. 29  
   Muut pääkaupungin kakkoslehdet kuin US luopuivat aikaa myöten ainakin täysin omista 
painoistaan. Hbl ja Maaseudun Tulevaisuus päätyivät yhteistyöhön Sanoma Oy:n kanssa; 
tarpeettomaksi käyneessä entisessä MTK:n painohallissa pidettiin US:n toimituksen läksiäiset 
29. marraskuuta 1991. Demari, Kansan Uutiset ja Suomenmaa ovat käyttäneet mm. Keski-
Uusimaan painoa. 1970-luvun lopulla ei tosin voitu vielä ennustaa, milloin latomon ja 
sanomalehden toimituksen fyysisestä läheisyydestä voitaisiin luopua, kuten on lopullisesti 
tapahtunut siirryttäessä 1990-luvulla näyttöpäätetaittoon. 
 
 Hbl:n esimerkistä "vuosisadan lehtiuudistukseen" 
 
   Painoyhteistyöstä riippumatta US:n "säästömallin" esikuvana tarkasteltiin Hufvudstadsbla-
detia. Sen toimitusjohtaja Per-Erik Lönnfors osoitti budjettivertailuin, kuinka Uudessa Suomessa 
oli enemmän sivuja ja (sinänsä kannattamatonta) levikkiä sekä suuremmat toimitus- ja 
organisaatiokulut kuin hänen lehdessään, mikä näkyi Hbl:n US:a pienemmässä tappiossa. 
Lönnfors seurasikin "niukkaslinjaa" saaden lehtensä 1970-luvun lopulla jopa voitolliseksi. 30 
   Osin Hbl:n esimerkistä lähtien Virtanen hahmotteli US:lle 16-20- sivuisen mallin, kun 
keskisivuluku 1977-78 oli 24 sivua. Supistusta olisi siis päivittäin 4-8 sivua eli 17-33 %. Hallitus 

                     
    28USH 3.1.1978, ptk ja Koroman mpt, USark D 3. 

    29USH 16.2., 6.3., 29.3.1978, ptk:t. Lönnfors: Mannerheimintie 18 s. 87-105. 

    30Lönnfors: Mannerheimintie 18. 
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katsoi alustavasti, että tällainen "toimintamalli oli välttämätön tulostrendin parantamiseksi". 31   
   Kehittelyssä päädyttiin tabloid-kokoiseen, keskimäärin 32-34 -sivuiseen lehteen (vastaa 16-17 
broadsheet-sivua), mitä varten oli hankittava uudet painotilat. Yhtiön henkilöstö olisi supistettava 
530:stä 340 henkeen. 32  
   Virtasen neuvottomuudesta seurannut saneeraussuunnitelma oli alku "vuosisadan lehtiuudis-
tukselle". Toteutettuna se ei tosin erityisemmin saneerausta edustanut. Keskisivuluvussa 
päädyttiin lopulta lähes 44-sivuiseen Uuteen Suomeen (tabloidia hieman suuremmassa 
eurokoossa) ja yhtiön henkilöstö ylitti välillä 700 hengen rajan. Toteutua taisi se näkemys, että 
tabloidiin siirryttäessä lukijan on vaikea huomata paperin säästämistä ja jututkin on pakko 
tiivistää. 
 
Synkkiä laskelmia 
 
   Saneeraus rahoitettiin myymällä keskustakiinteistöt ja rakentamalla uusi toimitalo nykyai-
kaisine painoineen  kaupungin laidalle. Paikka löytyi ensin keväällä 1978 Espoon Kilosta ja 
sitten Vantaan Kaivokselasta. Investointipäätös lujitti ainakin talon sisällä uskoa tulevaisuuteen. 
33 Hankkeen yksityiskohtiin palataan seuraavassa luvussa.  
   Syksyn 1978 lähestyessä yhtiön hallituksessa oltiin kuitenkin taas kriisitunnelmissa. Jaakko 
Lassilan mukaan "vaihtoehtoa saneeraukselle ei ole - paitsi lopettaminen". Elinkeinoelämän 
puoleen ei hänen mukaansa tulisi uudelleen kääntyä hattu kourassa ennen vuotta 1982. 
   "Olemme temppelinharjalla", E.O. Mansukoski arvioi valitellen laskelmien puutteellisuutta; 
vielä voitiin kuitenkin investoinnista perääntyä. "Elleivät talkoot ole laajapohjaisemmat, emme 
kestä", hän lisäsi väläyttäen rahoituspulmiin takausrenkaan perustamista; kiinteistöjen myynnin 
jälkeen yhtiöllä ei olisi vakuuksia edes kausiluototukseen. "Kyllä lopettaminenkin on otettava 
huomioon", Mansukoski synkästi täydensi.  
   Heikki Tavela sen sijaan rauhoitteli todeten painokoneen ja kiinteistön kallistumisen alkuun 
oletetusta vain nostavan toiminnan tuottovaatimusta parilla miljoonalla markalla vuodessa. 
Päätökseksi tuli selvittää rahoituksen pitkän tähtäyksen suunnitelma ennen kuin sopimus uudesta 
painokoneesta voidaan allekirjoittaa. 34 
   Riskeistä kertoi uudeksi rahoittajaksi tulleessa Yhdyspankissa lokakuussa 1978 tehty 
yritystutkimus; se kertonee myös siitä, miksi SYP:ssä epäröitiin rahahanan avaamista. 
Yritystutkija Jaakko Porkka päätyi pessimistiseen tulokseen: "Ilman liike-elämän nykyistä 
voimakkaampaa tukea lehden toimintaa tuskin lienee mahdollista saada kannattavammaksi"  
   Porkka huomautti "vuosisadan lehtiuudistuksen" vaatimaa investointia Oy Uuden Suomen 
vuotuisen liikevaihdon suuruiseksi. Tosin "olisi ehkä hyviä mahdollisuuksia kehittää entisestään 
Kauppalehteä", mutta vaikka 30 miljoonan markan debentuurilaina saataisiin muutetuksi 
osakepääomaksi, "jäänevät omat varat silti lievästi negatiivisiksi".  
   Porkka oli laskenut US-yhtiön "varsinaisen toiminnan" tuloksen kolmelta edelliseltä vuodelta 
Yhdyspankin analyysikaavalla päätyen seuraaviin lukuihin: 
 
1975  - 27,5 milj. mk   (51 % liikevaihdosta) 
1976  - 30,2 milj. mk   (77 % liikevaihdosta) 
1977  - 18,5 milj. mk   (37 % liikevaihdosta) 

                     
    31USH 16.2.1978, ptk. 

    32USH 6.3.1978, ptk. 

    33YTN/US 1978, ptk:t, USark D 7. 

    34USH 9.8.1978, ptk, USark D 3 sekä Koroman ja Mansukosken mpt, USark E 1. 
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1978 (budj. mukaan) - 18,6 milj. mk   (38 % liikevaihdosta) 
   (Vuoden 1990 rahassa näin lasketut tappiot olivat yhteensä 260 Mmk eli keskimäärin 65 Mmk 
vuodessa; trendi oli tosin vahvasti aleneva).      
   Tappioiden kattamiseksi oli omaisuutta myyty seuraavasti: 
 
 Kohde Hinta Ostaja 
 
1974  Lönnrotinkatu 4 30 Mmk STK 
1975  Ruoholahdenkatu 23 20 Mmk KOP 
1976  Mannerheimintie 6 20 Mmk Pohjola 
1976  Rautakirjan osakkeet 10 Mmk Pohjola 
1976  UM- ja Katso-lehdet 7 Mmk A-lehdet 
1977  Helprintin osakkeet 5 Mmk A-lehdet 
Yhteensä 92 Mmk   
(vuoden 1990 rahassa 294 Mmk) 
 
   Tutkimuksen lukijat US-yhtiössä tekivät runsaasti ärsyyntyneitä reunahuomautuksia muistion 
marginaaliin, mutta eivät numerot siitä muuttuneet. 35 
 
Isäntää etsitään 
    
   Rahoitusongelmat viivästyttivät painokonesopimuksen allekirjoittamista niin, että oli 
turvauduttava hätävaleisiin. Lopulta puheenjohtaja Lassila allekirjoitti syksyllä 1978 sopimuksen 
yksin yhdessä toimitusjohtajan kanssa, kun hallitusta ei saatu ajoissa koolle. 36 
   Epävarmuus sai Virtasen etsimään uusia rahoitusvaihtoehtoja. 24.8.1978 hän ehdotti Lassilalle, 
että KOP-Pohjola- akseli ottaisi sittenkin koko vastuun saneeraussuunnitelmasta - tai sitten US 
lopetetaan heti. Virtasen mielestä Yhdyspankilta ja muilta sisärenkaan ulkopuolisilta oli 
oikeastaan kohtuutonta vaatia riskin jakamista, kun niitä ei ollut hankkeesta juuri informoitu; 
onnistumisen jälkeen mukaan tulijoita saattaisi löytyä. Virtasen oli vaikea uskoa, "etteikö 
PTS-suunnitelmamme edellyttämiä miljoonia olisi löydettävissä", kun tappiollisia 
suuryrityksiäkin pidettiin pystyssä. Hän näkikin taustalla "valtapeliä erilaisten elinkeinoelämän 
ryhmittymien kesken, ehkäpä myös henkilöiden".  
   Ennen muuta Virtanen toivoi, että "meille vihdoin löytyisi isäntä ja omistaja". Yhden miehen 
Lehtimiehissä ja kahden kustannustalon selkeästi omistamissa Yhtyneissä Kuvalehdissä 
työskennelleen toimitusjohtajan oli siis vaikea sopeutua Oy Uuden Suomen laveaan 
omistajarakenteeseen. Hän ehdottikin US:n julkaisemisen siirtämistä Elinkeinoelämän 
valtuuskunnalle, joka on "itse asiassa ainoa koko elinkeinoelämän yhteinen 'yritys'". EVA:n 
jäsenmaksujen kautta voitaisiin myös US:n tukeminen hoitaa selkeämmin kuin jatkuvasti 
takkuisesti sujuneella sopimusilmoittelulla. 37   
   EVA-linja innosti Mansukoskea. "EVA:n 'pöllytysvaihe' lienee nyt ohi ja teollisuuden epäilyt 
hälvenemässä", hän kirjoitti Lassilalle. Tälle tielle ei kuitenkaan pidemmälle edetty. EVA:n 
siihen astinen budjetti oli tietenkin mitättömän pieni kantamaan sanomalehden julkaisemisen 
riskejä eikä sillä ollut edes suoraa yhteyttä yrityksiin, vaan EVA:n jäsenmaksut tulivat 
keskusjärjestöjen kassoista. Jäsenmaksut olivat taas elinkeinoelämän järjestöjen pysyvä pulma 
ilman US:n tukemislisiäkin. Silti linja olisi ollut selkeä: jos US:n ilmestyminen haluttiin 
                     
    35Yritystutk. 6.10.1978, USark E 1. Vrt. taulukot loppuluvussa. 

    36USH 13.9.1978, ptk. 

    37Virtanen Lassilalle 24.8.1978, Mansukosken kok., USark E 11.  
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varmistaa, siitä olisi maksettu suoraan eikä esim. sopimusilmoittelun kautta. 38 
    
Virtasen raha-asiat ja sairastuminen    
 
   Rahoitussolmua lähdettiin kuitenkin avaamaan takausrenkaan avulla, mihin palataan. Virtaselle 
alkoi sen sijaan tulla uusia, henkilökohtaisia ongelmia. 
   Jaakko Lassila sai syyskuussa 1978 Oy Uuden Suomen tilintarkastajalta tiedon, että yhtiön 
kassasta oli nostettu luottoja Virtasen perheen omistamalle äänilevy-yhtiölle. Toimitusjohtaja oli 
hyväksynyt itse ao. tositteet edes keskustelematta hallituksen kanssa.  
   Omistajien huomio kiintyi myös yhtiön autokauppoihin. Näihin aikoihin autoetujärjestelmä 
yleistyi myös US-yhtiössä, kun aiemmin vain toimitusjohtajalla ja päätoimittajalla oli ollut 
käytettävissä yhtiön auto, 1970-luvun alkupuolelle asti kuljettajan kanssa. Hallituksen 
puheenjohtaja Jaakko Lassila moitti kirjeessään Virtaselle 3.11.1987, että "tässä erittäin 
vaikeassa rahoitustilanteessa olet ryhtynyt toimiin mm. Uuden Suomen miltei koko autokannan 
uusimiseksi, ja kun muutoinkin emme eräitä sekavia rahoitusasioita saaneet selvitetyksi, kehoitan 
Sinua toistaiseksi pidättäytymään kaikista virkatoimista Uudessa Suomessa". 39 
   Näihin aikoihin Virtanen oli saanut myös sydänpussin tulehduksen ja pystyi palaamaan vasta 
marraskuussa 1978 työpaikalle, silloinkin osapäiväisesti. Hallituksen jäsenet E.O. Mansukoski ja 
Asko Tarkka pohtivat hankalaa tilannetta yhä toipilaskuntoisen Virtasen kanssa 13.11.1978. 
Tällöin käytiin läpi toimitusjohtajan ja omistajan koko suhde.  
   Kerrottuaan Lassilan väläyttäneen toimitusjohtajan vaihdosta Virtanen puolustautui todeten 
sanoneensa heti alkuun, että hän on "liikkeenjohtajana poikkeava" (näin  em. "työnhakumuistio" 
voitiinkin tulkita). "Olen edennyt nopeammin kuin normaaliin päätöksenteon prosessiin kuuluu", 
hän kertoi viitaten edellisten työpaikkojensa tyyliin. Esimerkkinä hän mainitsi 
oululaiskustantamon oston. 
   "Ns. remppajengin ajatus oli liian idealistisella pohjalla ja asiaa vähän tunteva --- vaikken 
tiennytkään ns. elinkeinoelämän olevan niin nahkeasti mukana. Koko filosofiani oli se, että ensin 
on palautettava usko tuotteeseen ja nimenomaan samaan tuotteeseen", Virtanen muisteli - niin 
laveasti, että muistiinpanoja tehnyt Mansukoski tuskastui. Virtanen kertoi mm. iskeneensä 
silmänsä Arto Tuomiseen jo Yhtyneissä Kuvalehdissä, joten hänen kiinnittämisensä 
Kauppalehteen "oli valmiina mielessä". 
   Mansukoski havainnoi, että Virtasen "kerronta (on) vähän väsynyttä, ja kun se ei löydä tai 
löydy itse kysymykseen, onko otettava symptomina, kielteisenä? On vain lehdentekijä 
puhumassa koko ajan, ei toimitusjohtaja --- Vai onko tarkoitus kuvata työnsä niin, että se sinänsä 
ansaitsisi summien ylipyyhkimisen". Mansukoski lisäsi, että Virtasen "toimintaan ei meillä ole 
ollut eikä ole huomauttamista!"  
   Kerrottuaan kannattaneensa Jakobsonia US:n päätoimittajaksi Virtanen analysoi suhdettaan 
Koromaan. Tämän oli "perinteellisenä toimittajana vaikea tehdä isoja muutoksia, (oli) myös liian 
sidonnainen entiseen taustaansa, teollisuuspuoleen". Virtanen sanoi, ettei hän "usko abstraktioon 
'elinkeinoelämä'" väläyttäen silti uutta mallia US:sta, joka olisi 40.000 kappaleen levikillä 
"talouselämän lehti ynnä sunnuntainumero".  
   Vajaan kolmen vuoden kuluttua Mahlamäen viimeisestä suunnitelmasta hänen seuraajansa oli 
siis tullut jokseenkin samalle linjalle suppeasta Uudesta Suomesta, joskin tukija oli vaihtunut 
Kansakoulukujalta Etelärantaan. Malli ei välähtänyt viimeistä kertaa - osin samaa tarkoitti 
Jaakko Iloniemen työryhmän 5+1- kaava syksyllä 1991. Vaihtoehtoon ei kuitenkaan koskaan 
vakavasti tartuttu; ehkä se ei kuulunutkaan realiteettien maailmaan. 

                     
    38Mansukoski Lassilalle 25.8.1978, Mansukosken kok., USark E 11. 

    39Lassila Virtaselle 3.11.1978, Koroman kirj.v., USark B/C.  
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"Voiko kaveriin luottaa?" 
 
   Lähes tunnin monologin jälkeen Virtanen pääsi hallituksen jäsenten odottamaan asiaan eli 
henkilökohtaisiin ongelmiinsa. Toimitusjohtajan varainkäytössä oli nähty myös "sosiaalisia 
tapauksia", siis perusteetonta edustamista, mutta Virtasen mielestä niitä oli vain pari. Hän 
valitteli myös omaa tulevaisuuttaan turvaavan kirjallisen työsopimuksen puuttumista ja korosti 
kaiken aikansa menneen US:n asioissa. Yhtiön kassasta nostamansa luoton Virtanen sanoi 
hoitavana vuoden vaihteeseen mennessä. 
   "Luuletko, että saat hoidetuksi", kyseli juristi Asko Tarkka, joka vähän myöhemmin lisäsi 
merkitsevästi, että "olen opiskellut alaa". Virtanen kertoi sairauden sekoittaneen asioita, mutta 
rahan tulevan "omassa tahdissaan" myytäväksi pannuista kiinteistöistä. Tarkka vastasi, että 
syntynyt tilanne oli hänen kokemustaustallaan "shokki --- ei ole tullut mieleen, että noin voisi 
tehdä". Virtasen henkilökohtaisten riskien loppusummaa, 5,6 miljoonaa markkaa (13 Mmk 
vuoden 1990 rahassa) katsottiin yksityistaloudelle "huippukorkeaksi". Kiisteltyä kassaennakkoa 
oli Virtasen mukaan tosin vain 150.000 mk (vajaat 400.000 markkaa vuoden 1990 rahassa).  
   Tarkka kertoi harkitsevansa "pirusti --- voiko kaveriin jatkossa luottaa". Asiat olisi ainakin 
selvitettävä vuoden vaihteeseen mennessä. Virtanen toisti nyt Lassilan suositelleen eronpyyntöä. 
Hän jatkoi osin jo läksiäispuheen hengessä: "Olen aina joutunut remonttihommiin, mutta tätä 
tehdään täydestä sydämestä. Hassua, kun nyt on tämä luottamuspula, se olisi nyt korjattava, 
koska --- haluaisin jatkaa, jos sen tason luottamus on palautettavissa".  
   Virtanen vakuutti uskovansa omiin kykyihinsä ja totesi, ettei hänen varamiehestään Pentti 
Oslamosta ole firman vetäjäksi. Tapio Korpela oli hyvä budjettipäällikkö, muttei myöskään 
"tulevan toiminnan prässääjä". 40 
   Toimitusjohtajan lähtölaskenta oli siis jälleen alkanut. Silti Virtasen ansiot tunnustettiin ja 
häntä  pyrittiin käyttämään konsulttina suuressa projektissa. 41 Kiista raha-asioista syveni 
kuitenkin vielä alkuvuodesta 1979, jolloin koko totuus selvitettiin yhtiön hallitukselle. E.O. 
Mansukoski painosti nyt Lassilan kertaratkaisuun. Konsulttisopimus purettiin ja Levytuottajat 
Oy:n 535.000 mk:n (1,2 miljoonan nykymarkan) tilivelka Oy Uudelle Suomelle ja sen 
tytäryhtiölle Kannalle muutettiin viiden vuoden kuluessa lyhennettäväksi 7,5 prosentin lainaksi. 
Vakuudeksi saatiin yhtiön osakekanta ja ns. masternauhat. 42     
   Saatavaa Levytuottajat Oy:ltä pyrittiin sittemmin lyhentämään mm. käyttämällä sen 
palveluksia. Virtasen "perintöön" kuului myös kelomökkejä Rukalla, jotka siirtyivät joksikin 
aikaa US-yhtiölle. Lopulta velka kuitattiinkin maksetuksi. 43 
   Em. kiistaa selitti ehkä se, että Virtanen oli toiminut ennen muuta Urpo Lahtisen perheyhtiössä, 
jossa yhtiön ja toimitusjohtajan rahat olivat sama asia. Eräiden keskustelujen perusteella Virtasen 
voi myös arvella kaavailleen Levytuottajista tukijalkaa US:lle. Hän oli jopa saattanut informoida 
aikeesta jollakin tarkkuudella ainakin Lassilaa ja toimia sen jälkeen yhtä itsenäisesti kuin mm. 
oululaiskustantamon asiassa. Yhtiön hallituksen virallinen päätös kuitenkin puuttui vaiheessa, 
jossa olosuhteet olivat jo muuttuneet.  
       

                     
    40Keskustelumuistio 13.11.1978, Mansukosken kok., USark E 11. 

    41USH 14.11.1978, ptk; muistio puh.kesk. Mansukoski-Tavela sekä P.M. sopimukseksi 14.11.1978, 
Mansukosken kok., USark E 11. 

    42USH 14.2.1979, ptk; muistio keskustelusta Oslamo-Mansukoski 19.12.1978, Mansukoski Lassilalle 31.1.1979, 
Mansukosken kok., USark E 11. 

    43P. Oslamon kertoma tieto. 



 
 

65 

Koromasta uusi toimitusjohtaja? 
 
   Uutta toimitusjohtajaa alettiin etsiä kartoittamalla ensin yhtiön sisäinen tilanne Lassilan, 
Mansukosken ja Virtasen neuvottelussa 21.11.1978. Nämä keskustelut antavat yleisemminkin 
kuvan yhtiön johdon henkilösuhteista kahden ja puolen vuoden yhteisen urakan jälkeen. 
   Yhtiön hallituksessa oli vahvaa halua nimittää Koroma toimitusjohtajaksi, joskin Mansukoski 
epäili heti, päädytäänkö tähän. Virtanen taas kertoi etsineensä MPS-toimiston avulla operatiivista 
johtajaa myyntiin ja markkinointiin. Tämä oli itse asiassa kaupallisen johtajan Heikki Valkaman 
tehtävä, mutta hänen voimansa olivat ilmeisesti alkaneet jo uupua.  
   Koromaa Virtanen kertoi vastustavansa mm. siksi, että Kauppalehdessä Arto Tuominen oli 
"puolitoimitusjohtajamainen", mutta Koroma toimi vain päätoimittajana ja hänen kykynsä 
toimitusjohtajana olivat tuntemattomat. Virtasen mukaan myöskään Koroman ja hänen alaistensa 
välillä ei ollut luottamusta; heille ei esim. ollut kerrottu lehden formaatin jo keväällä päätetystä 
uudistuksesta. Kuitenkin tuotekehittelyyn oli silloisen aikataulun mukaan vain vuosi aikaa. 
"Luonnetyyppikysymys se lienee", Virtanen arveli Koroman suhteista lähimpiin alaisiinsa.  
   Mansukoski kysyi sitten arvioita eräistä muista henkilöistä - ilmeisesti myös selvittääkseen, 
kuka voisi tarvittaessa olla Koroman seuraaja päätoimittajana, jos hänet siirrettäisiin toimitus-
johtajaksi. Virtanen luonnehti ensin Jyrki Vesikansaa "fantastiseksi tieteistoimittajaksi", mutta 
"ylikonservatiiviseksi", joka "rakentelisi lehteä kyllä korkeatasoiseksi, mutta liikaa". Jyrki 
Haikonen "on liian pehmeä, siisti herrasmies, ei ykköspäätoimittajan tyylinen". Virtanen kertoi 
sitten havainneensa, että US:n toimituksessa oli kaksi puoluetta, "Vesikansa ja Savolainen ja 
toisaalta Juha Numminen", jolloin Koroma on "useammin Vesikansan puolella".  
   Lopuksi Virtanen vähätteli Koroman panosta US:n tuotekehittelyssä ja arvioi, että ainoa tapa 
tehdä hänestä toimitusjohtaja oli ottaa "Mara Huhtamäki-tyyppi" päätoimittajaksi. Silloin 
kuitenkin Juha Numminen lähtisi. Lassila väläytti Koroman ja Jaakko Okkerin mallia, mitä 
Virtanen ei pitänyt "ihan mahdottomana". (Koroma oli 1976 neuvotellut Okkerin kanssa Uuteen 
Suomeen siirtymisestä, mutta tämä toteutui vasta Okkerin Suomen Kuvalehti-vaiheen jälkeen 
1985). 
   Kun tämän valmiimpaa ei syntynyt, päätettiin etsiä uutta toimitusjohtajaa leveämmällä 
haravalla. 44   
   Virtasen näkemys US:n toimituksen johdon kaksijakoisuudesta lienee perustunut osin omiin 
havaintoihin - hän keskusteli toimituksen johdon kanssa kollektiivisesti enemmän kuin kukaan 
edeltäjänsä tai seuraajansa. Paljossa Virtanen lienee kuitenkin saanut tietoja suoraan vuosikausia 
eri yhtiöissä työtovereinaan olleilta Juha Nummiselta ja Veli-Antti Savolaiselta. 
   Tämän kirjoittajan muistikuvan mukaan tuossa vaiheessa ei kylläkään voinut puhua, kuten 
1987-91, toimituksen johtoryhmän repeämisestä. 45 Epäilemättä oli painotus- ja luonne-eroja, 
mutta ne eivät johtaneet tällä kierroksella vakaviin yhteenottoihin. Eri asia oli, jos Koromalle oli 
valittava joukosta seuraaja. Tällöin Haikonen ja Vesikansa varmaankin edustivat perinteel-
lisempää, Numminen ja Savolainen sittemmin Iltalehdessä konkretisoimaansa linjaa. 46 
    

                     
    44Muistio keskustelusta Pohjolassa 21.11.1978, Mansukosken kok., USark E 11. - Okkerin kanssa käydyistä 
rekrytointikeskusteluista ks. USH 7.9.1976, ptk, OyUSark. 

    45Mansukoski lienee kirjannut em. ryhmittelyn epätarkasti; hän ei tuntenut kovin läheltä toimituksen johtoa. 
Virtasen havainto oli taas sikäli erikoinen, että tämän kirjoittaja oli em. neuvottelun aikaan ollut jo lähes kolme 
kuukautta Kansallispankin tiedotuspäällikkönä.  

    46Mitä tulee Virtasen arvosteluun siitä, ettei Koroma ollut informoinut lähimpiä alaisiaan uudistussuunnitelmista 
ajoissa, tällä lienee tarkoitettu Nummista ja Savolaista. Tämän kirjoittajalle uudistussuunnitelma esiteltiin 
toukokuussa 1978 - tosin vasta, kun olin irtisanoutunut US:sta ja Koroma yritti saada ratkaisua perutuksi.  
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Ehdokaslista ja henkilöriitoja 
     
   Konsultoituaan Virtasta Mansukoski ja Tarkka pohtivat tilannetta Tavelan kanssa. Tämä oli 
taas keskustellut Arto Tuomisen kanssa lennokkaista ideoista, mikä sai Tarkan kiittelemään, 
kuinka "on onnellista, että Tuominen on itsenäinen". Mansukoski muistutti kuitenkin, että nyt oli 
löydettävä uusi toimitusjohtaja eikä pohdittava "Tuomisen filosofioita". Yhtä kaikki 
Kauppalehden menestys oli alkanut säteillä ja Tuomisen myöhemmän tulon toimitusjohtajaksi 
voi jo nähdä muhineen hallituksen jäsenten alitajunnassa. 
   Kolmikko listasi ehdokkaiksi Sanomalehtien Liiton toimitusjohtajan Veikko Löyttyniemen, 
Amerin johtajan, pörssikommentaattori Seppo Saarion, TKL:n Vesa Vainion, Valiolehtien 
Jaakko Kentalan, patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajan Timo Kivi-Koskisen, Jussi 
Virkkusen, Wärtsilän lukkotehtaan Pyry Ruokosen, EVA:n Risto Piepposen sekä (tämän 
kirjoittajalle tuntemattoman) Heikki Heleniuksen. Osa nimistä pyyhittiin kuitenkin kohta yli ja 
sitten tunnettu "head hunter" T.K. Ritvala pantiin hakutöihin. 47 Henkilösuhteiden jännitteitä 
purki Mansukoskelle kohta vuorostaan Koroma, jonka mukaan Virtanen ei ollut koskaan 
hyväksynyt häntä. Sen sijaan toimitusjohtaja oli ajanut itse lehden kehitystä "syöttiläidensä 
kanssa (Juha Numminen etc.)". Mansukoski oli omiin muistiinpanoihinsa vielä lisännyt, että 
Numminen asuu Virtasen omistamassa asunnossa. 
   Markkinointi oli Koroman mukaan ollut "kohtuullisen eksyksissä, kukaan ei ole sitä johtanut". 
Hän ilmoitti, ettei "näe itseään toimitusjohtajana", vaikka hänestä oli tehty "rivaali Jorman 
silmissä". Koroma kertoi vetävänsä US-lehden keväällä 1978 perustettua tuoteryhmää samaan 
tyyliin kuin Tuominen omaansa, jolloin vain 30 % päätoimittajan ajasta jäi lehdentekoon. 
Uudelta toimitusjohtajalta Koroma toivoi markkinointitaitoa, yhteyksiä talouselämään ja 
pankkisuhteita. Nyt yhtiö ajelehti, vuoden alussa oli tehtävä jotakin selventävää. 48  
   Virtasen ja Koroman arviot todistavat, etteivät US:n johdon henkilösuhteet olleet kunnossa 
suurta loikkausta ajatellen. Tietenkin kaikissa yhteisöissä on henkilöiden välisiä jännitteitä - tai 
johtajat ovat lepsuja. Syksyn 1978 tilanteessa voi nähdä kuitenkin tekijöitä, joihin törmättiin 
myöhemminkin. 
   Virtanen oli taustaltaan lahjakas toimittaja, vaikka oli siirtynytkin itseoppineeksi yritysjoh-
tajaksi. Ainakaan isommissa palavereissa Virtanen ei koskaan ryhtynyt "toimittamaan" Uutta 
Suomea, mutta ilmeisesti hänen sormensa syyhysivät vaikuttaa lehden sisältöön. Numminen ja 
Savolainen olivat hänelle suora kanava toimitukseen. Koroma oli taas, paitsi tuoteryhmänsä 
vetäjä, yhtiön tosiasiallinen varatoimitusjohtaja ja enemmänkin; hänellä oli suorat yhteydet 
yhtiön hallitukseen ja taustavoimiin myös liikkeenjohdollisissa kysymyksissä. Arto Tuominen 
puolestaan oli sui generis; hän ei ujostellut puuttua mihin tahansa asiaan tasavallassa ja sen 
ulkopuolellakin. 
   US-yhtiön johto- ja henkilösuhteet olisivat siis kaivanneet selkeyttämistä, ehkä jopa 
vanhanaikaista työnjakoa ja peräti virkateitä. Tähän ei kuitenkaan päästy oikeastaan koskaan 
ennen Uuden Suomen lopettamista. Selkiintymättömyys kulutti loppuun asti voimia. 
  
Uusi toimitusjohtaja sekavaan pesään  
  
   Uudeksi toimitusjohtajaksi löydettiin tammikuussa 1979 Ritvalan avulla ekonomi Matti 
Ainamo Ahlströmiltä. Hänen töihin pääsyynsä 16.3.1979 saakka vt. toimitusjohtajana oli Pentti 
Oslamo. 49  
                     
    47Keskustelumuistio 22.11.1978, Mansukosken kok., USark E 11. 

    48Muistio keskustelusta Koroman kanssa 5.12.1978, Mansukosken kok., USark E 11. 

    49USH 17.1.1979, ptk; keskustelumuistiot 19.12. ja 28.12.1978, Mansukosken kok., USark E 11; Tavelan 
haastattelu. Tavela korostaa, ettei hän ollut mukana ratkaisevassa kokouksessa, jolloin hän olisi voinut esittää 
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   Ennen uuden toimitusjohtajan tuloa sisään yhtiön pesä oli niin sekaisin, että Mansukoski 
ehdotti jo suoritustilan julistamista, jolloin pannaan "koko remmi lomalle ja A. Tuomiselle 
oikeus painaa Kauppalehteä, joka (jaetaan) myös US:n tilaajille interregnum-aikana". Ainakin oli 
"päätösten vuoro, todellisten, kun rahat on loppu". 
   Synkkää tilannetta yhtiön hallitus oli pohtinut aamulla 19.12.1978 Pohjolan pääkonttorissa - 
epävirallisesti, "ilman virkamiehiä". Mansukosken radikaalille ehdotuksellekin nyökkäiltiin, 
mutta Tavela tyrmäsi sen "epärealisena itsensä pettämisenä, se olisi lopettaminen samalla". Ja "ei 
ennen vaaleja ainakaan" - maaliskuussa 1979 valittaisiin uusi eduskunta. "Uusi Suomi on 
säilytettävä ilman lopettamisia ja ...t50 mä muusta välitän", Tavela pauhasi. 
   Lassilakin totesi, ettei hän ollut valmis radikaaliin leikkaukseen. "Eikö kuitenkin saataisi minun 
paperistani jotain kehiteltyä", hän maanitteli. Huomio kiinnitettiinkin yhtiön "sivuhaaroihin", 
joita ei vielä kutsuttu "rönsyiksi". Niitä oli perinteinen arkkipaino SKK, mutta etenkin Virtasen 
hankkimat tytäryhtiöt. Ne päätettiin heti realisoida. "Ja koko se saatanan porukka, joka on tullut 
sivujalkojen myötä on mahdollisimman vikkelästi saatava pois", vaati Lassila esitellessään 
päätökset iltapäivällä Koromalle ja Oslamolle.  
   Hallituksensa jäsenille Lassila oli aiemmin todennut, että "lehtitalofilosofia ei meille sovi. 
Ainoa tavoitteemme on kaksi lehteä. Loput realisoidaan". Ei kulunut kuitenkaan kuin puoli 
vuosikymmentä, kun "sivujalkoja" alkoi tulla vielä runsaammin kuin Virtasen aikana - Lassilan 
pysyessä hallituksen puheenjohtajana. 51  
  

                                                                
näkemyksensä Ainamon heikkouksista johtajana. Kuitenkin Tavela oli paikalla 28.12., jolloin Ritvala esitteli 
ehdokkaansa.  

    50Ao. kansankielinen anatominen käsite on kirjoitettu muistiinpanoihin "auki" eikä kirjoittaja lähde 
sievistelemään primäärilähdettä, vaan käyttää US:n editointiohjeiden mukaisesti kolmea pistettä. 

    51Keskustelumuistio 19.12.1978, Mansukosken kok., USark E 11. 
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4. HAKUAMMUNNAN TULOKSET 
 
 
    Toimitusjohtaja Virtasen eroon päättynyttä jaksoa US:n pelastusoperaatiossa voi luonnehtia 
hakuammunnaksi ja tunnusteluksi. Lopulta, pettymysten ja uusien kriisien jälkeen hyökkäyssuunta, 
"vuosisadan lehtiuudistus", kuitenkin löytyi. Sen kehittelyyn ja toteutukseen palataan seuraavassa 
pääluvussa. 
   Uutta Suomea uudistettiin päätoimittaja Johannes Koroman alkukaudella kylläkin jatkuvasti, 
joskin hieman hyppelehtivästi. Yhtenä tavoitteena oli etenkin aivan alkuun herättää huomiota ja 
osoittaa, että harmaa, arkkivanhoillinen lehti oli nuorentunut. Osin uudistuksilla pyrittiin tarjoamaan 
täkyjä niin levikki- kuin ilmoitusmarkkinoinnille; myös omistajat odottivat kuulevansa 
konkreettisista uudistuksista eli uusista palstoista, taittoratkaisuista tai "tuotekokonaisuuksista", 
kuten omailmeisistä kesän lehdistä. 1   
 
"Uusi Suometar" naisten näkökulmaksi 
 
   Omaperäisin ja pisimmälle mennut hakuammunan kauden uudistuksista oli jo mainittu Uusi 
Suometar-osasto 1978. Lähinnä englantilaisten vaikutteiden pohjalla Koroma katsoi, että 
sanomalehdet oli siihen asti toimitettu hyvin miehisestä näkökulmasta. Tekemällä US kiinnostavaksi 
naisille voitaisiin murtautua Helsingin Sanomain asemiin tavallaan "keittiön kautta". (Vertaus ontuu 
tosin siinä suhteessa, että tavoitteena ei ollut perinteisen "naisten osaston" kehittäminen, vaan 
sanomalehden koko aineiston tarjoaminen "naisnäkökulmasta"). 
   Uuden osaston päälliköksi kiinnitettiin Maarit Tyrkkö (myöh. Huovinen) Suomen Kuvalehdestä. 
Suunnitelma päivittäisine erikoispalstoineen oli kunnianhimoinen, toimittajamäärä aiottiin  nostaa 
aiemman Kodin piiri-ryhmän parista toimittajasta kuuteen. Uusi Suometar myös lanseerattiin 
näyttävästi, mainosväelle Marskin M-klubissa 17.4.1978. Tällöin mm. "perheenisän päiväkirjaa" 
osastossa pitänyt Arto Tuominen haastatteli Maarit Tyrkköä. Sivuista otettiin suuria 
erikoispainoksia; 26.4.1978 jakelu pääkaupunkiseudulla oli 305.000 kpl. 2 
   Toimituksellisesti Uusi Suometar onnistui, vaikkei voinutkaan sanoa, että se olisi esitellyt 
sanomalehden koko aihekirjoa jollakin uudella tavalla. Pikemminkin tuloksena oli nykyaikainen, 
hyvin toimitettu versio jo koetusta "naisten osastosta" omine aihepiireineen. Uusi Suometar jatkoi 
sitten osana "vuosisadan lehtiuudistusta" ja itse asiassa (pari kertaa nimeään vaihtaen) vuoden 1978 
mallia seuraten päivittäisen US:n loppumiseen asti.  
   Lehtitaloudellisesti tulos jäi hämärämmäksi. Muutamassa viikossa uudistuskampanja tuotti tosin 
runsaat 5.000 uutta tilausta. Toisaalta budjettipäällikkö Korpela huomautti, ettei Uuden Suomettaren 
eripainosten tuotanto- ja jakelukustannuksia ollut budjetoitu. Koroman mukaan kustannukset 
katettaisiin lisääntyvillä levikki- ja ilmoitustuotoilla. Tässäkin tapauksessa lienee kuitenkin ollut 
mahdoton eritellä uudistuksen tuottoa kokonaisuudesta. Erilaisten projektien todellisesta 

                     
    1US 1976-78; Koroman kommentit. 

    2Jr/OyUS 13.3.1978, Op-kok-/US 5.6., 7.9.1978, Tuoter./US 
12.4.1978, ptk:t. 



 
 

69 

panos/tuotossuhteesta kiisteltiinkin US:ssa loppuun saakka. 3 
 
Aku Ankalla ympäri maailman 
 
   Toinen merkittävä uudistus oli erillisen pääkaupunkiosaston lohkaiseminen; sen päälliköksi siirtyi 
poliittisen osaston päällikkö Heikki Korpinen. Yhtenä tavoitteena oli tietenkin vahvistaa USn 
suhteellisen heikkoa asemaa Helsingin seudulla. Osasto pyrki irti kunnallishallinnon asiakirjavuoriin 
nojautuvasta "esityslistajournalismista" etsien uutiskanavia asioiden valmisteluvaiheesta.  
   Kuuluisin osaston uutisista tuli silti tavanomaisesta kunnallisen elimen kokouksesta. Korpinen sai 
tiedon, jonka mukaan Helsingin nuorisolautakunnan liberaalijäsen Matti Holopainen oli perustellut 
Aku Ankan pyyhkimistä yli nuorisotilojen lehtitilauslistoilta mm. siksi, että ankkojen alastomat 
takapuolet edustivat siveettömyyttä. Kysymyksessä oli tietenkin ns. huuli eikä edes uusi; toinen 
tuolloin suosittu tarkastelukulma Ankkalinnaan oli tiukka marxilais-leniniläinen 
luokkataisteluasetelma Roope Ankka vastaan Karhukopla. 
   Uutista pidettiin toimituksessa kiintoisana ja toimituspäällikkö Vesikansa määräsi sijoittamaan sen 
näyttävästi. Uutinen levisikin ehkä laajemmalle kuin mikään tieto Suomesta olympiakisojen 1952 
jälkeen; tosin kepeys asiasta katosi matkan varrella. Uutisen ydin oli kuitenkin totta; ao. 
puheenvuoro oli lautakunnassa käytetty ja Aku Ankka poistettu lehtitilauksista. 4      
     
Levikki seisoo, ilmoittelu takertelee 
 
    Uudistuksista huolimatta US:n runkolevikki nousi 1970-luvun lopulla hitaasti. Toisaalta 
Kokoomuksesta irroittautuminen ja poliittisen linjan muuttuminen eivät merkittävämmin myöskään 
pudottaneet tilaajia, vaikka poliittisen kentän oikealta laidalta kuuluikin arvostelua. 5  
    Jos levikkikehitys oli US:n pelastajille pettymys, niin ilmoitushankinta muodostui katastrofiksi. 
Toiveet tuki-ilmoittelusta eivät toteutuneet, yhtiö ajautui toistuviin rahoituskriiseihin ja uutta tietä oli 
etsittävä. 
    Toimitusjohtaja Virtasen pyrkimykset hankkia yhtiölle lisää "tukijalkoja" epäonnistuivat. Suurin 
osa "aluskasvillisuudesta" jäi tappiolliseksi eikä kannattava oululaiskustantamokaan voinut tukea 
merkittävästi emoyhtiötä. Rahoituspulmissa päädyttiin keräämään tukijayrityksiltä debentuurilaina 
sekä myymään Ruoholahden kiinteistöt jo aiemmin myydyn omaisuuden jälkeen. Toiminnallisesti 
päädyttiin US:n tuntuvaan saneeraukseen. 
    Hakuammuntaan liittyi kaikkiaan paljon dramatiikkaa ja sekavuutta. Tietty huipennus oli 
toimitusjohtajan vakava sairastuminen sekä hänen tosiasiallinen erottamisensa henkilökohtaisten 
raha-asioiden takia. Yhtiön johtamiskulttuurri oli kaikkiaan vähintäänkin vakiintumatonta 
"vuosisadan lehtiuudistukseen" siirryttäessä. 

                     
    3JrOyUS 24.4., 5.6.1978, Tuoter./US 12.5., 4.8.1978, ptk:t. 

    4US 1977; tekijän omat muistikuvat. 

    5Vrt. esim. Kauko Kareen Nootti-lehtien US-arvostelu.   
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II "VUOSISADAN LEHTIUUDISTUS" 
 
 
 
 
1. "KOLMANTEEN PAINOKSEEN"    
 
 
   Toimitusjohtaja Matti Ainamo tuli tehtäväänsä hankalassa saumassa. Hänen edeltäjänsä oli 
aloittanut suuren uudistustyön voimatta tai saamatta johtaa sitä päätökseen. Ainamo pantiin jo 
paljossa valmiisiin puitteisiin - etenkin, kun hän vieraalta alalta tulleena tarvitsi kohtuullisen 
sisäänajoajan.  
   Uuden Suomen uusi rakenne hahmottui "vuosisadan lehtiuudistuksessa" paljolti painotekniikan 
kautta. Vallankumouksellista oli yhdistää "sanomalehtipainokoneen nopeus aikakauslehtitasoiseen 
neliväripainatusmahdollisuuteen". Tämä tuki jo aloitettua pyrkimystä lohkaista markkinoita 
aikakauslehdiltä. Samalla voitiin kilpailla neliväri-ilmoituksista - paljossa tästä syystähän monet 
suurlehdet ovat perustaneet neliväriliitteitä. 1  
   US:n formaatissa päädyttiin siihen astista kavennettua "broadsheetiä" neljänneksen pienempään 
ns. eurokokoon (31,5 x 44 cm), millä uskottiin säästettävän paperia. Toisaalta haluttiin välttää 
broadsheetistä puolitettuun tabloidiin liitettyä kepeää imagoa. Sen sijaan pyrittiin samaistumaan Le 
Monden, Neue Zürcher Zeitungin ym. kaltaisiin, "eurokokoisiin" laatulehtiin.  
   Muutosten arvioitiin parantavan US-lehden katetta yli 9 miljoonalla markalla vuodessa (20 Mmk 
vuoden 1990 rahassa). Henkilökuntaa vähennettäisiin 70:llä samalla kun vanhoista kiinteistöistä 
arveltiin saatavan pääomia 44 Mmk. Uusi toimitalo maksaisi taas 16,4 Mmk, uusi painokone 13 
Mmk, joten investoinnin kokonaiskustannus nousi muutto- yms. kuluineen 30,4 miljoonaan 
markkaan (70 Mmk vuoden 1990 rahassa). Toimitalon rakennuttaisi kuitenkin Pohjola, jolle 
maksettaisiin vuokrana 10 %:n korko pääomalle 15 vuoden aikana. 
   Yhtiön tappion kaavailtiin pienentyvän 1982 runsaaseen miljoonaan markkaan. Aikataulu oli 
kireä, US:n painattamisen uudessa koneessa arvioitiin alkavan 1.10.1979. Projektia vetämään 
kiinnitettiin konsulttina Markku Mäenpää. 2 
 

                     
    1Koroman puhe mainostoimistojen johtajille 23.10.1978, USarkE1; Suomen Markkinointiliiton vuoden kampanjat 
1985-kilpailun aineisto/HS-Kuukausiliite, kirjoittajan hallussa. 

    2USH 16.5.1978, ptk; Virtasen esitys mm. henkilöstölle toukok.1978, USark E 1. 
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Etäälle muutosta pulmia toimitukselle 
 
   Kuten mainittiin, tieto investointipäätöksestä vahvisti US-yhtiön henkilöstön ajoin horjunutta 
luottamusta tulevaisuuteen. Tosin valmisteluvaiheessa maaliskuussa 1978 toimituksen yhteistyö-
neuvoston puheenjohtaja Pentti Manninen huomautti, että "muutto Karamalmille vaikeuttaa 
toimintaa erittäin paljon" toivoen, että siltä vältyttäisiin. Jälkikäteen voikin sanoa, että muutolla 
Helsingin uutislähteiden ääreltä voitettiin muutama vuosi lisää, mutta menetettiin tulevia 
toimintamahdollisuuksia. Kauppalehden ja Iltalehden toimitukset palasivatkin sittemmin 
keskustaan; samoin tekivät Demari ja Kansan Uutiset.  
   Ruoholahden taloista vapautuvat pääomat nähtiin 1978 kuitenkin US:n pelastuksena. Perusteluna 
viitattiin myös Helsingin Sanomain toimituksen muuttosuunnitelmiin (ne eivät kuitenkaan 
toteutuneet). Toisaalta painotekniikka edellytti vielä toimituksen ja latomon kiinteää yhteyttä; 
kuvaavasti yhteistyöneuvostolle luvattiin, ettei pelottavaa uutta tietotekniikkaa oteta tässä 
yhteydessä käyttöön, vaan vasta, kun "siitä on konkreettista hyötyä". 3 
   Jatkosuunnittelussa sijoituspaikka vaihtui Espoosta Vantaalle Hämeenlinnan moottoritien viereen, 
mitä perusteltiin mm. paremmilla yhteyksillä niin postin lajittelukeskukseen Pasilassa kuin 
Sanomalaan Martinlaaksossa, josta lähtivät valtakunnallinen jakelujärjestelmän yhteiskuljetukset  - 
kärjistäen ilmaistuna Sanoma Oy:lle sopivalla hetkellä. Jokainen lisäminuutti US:n painotalosta 
Sanomalaan heikensi siis Uuden Suomen aikataulua ja toi myös lisäkustannuksia. 4     Uuden 
painokoneen lähtökohdaksi otettiin 100.000 - 120.000 kappaleen painos 3,5 tunnin painatuksella, 
mikä johti maksiminopeuteen 50.000 kpl/h. Kahdeksasta tarjouksesta päädyttiin Albert-
Frankenthalin ratkaisuun, jonka hinta tingittiin 7,1 miljoonaan D-markkaan. 5 Maineikkaan 
saksalaistehtaan kanssa ryhdyttiin kehittelemään pioneerilaitetta, lähes prototyyppiä. 
 
Yhtiö jaetaan 
 
   "Vuosisadan lehtiuudistuksen" taloudellisen pohjan lujittamiseksi -  tosin lähinnä kirjanpidollisesti 
- vanha Osakeyhtiö Uusi Suomi pilkottiin 1979; samalla sen nimi virtaviivaistettiin Uusi Suomi 
Oy:ksi. Ehkä oireellisesti ainoa mahdollinen väline yhtiökokouksen koollekutsumiseen ei ollut enää 
Uusi Suomi.  
    Emoyhtiö möi järjestelyssä Kauppalehden julkaisuoikeudet uudelle Kauppalehti Oy:lle 15 
miljoonalla markalla (35 Mmk vuoden 1990 rahassa), jonka osakekannasta 80 % pysyi emoyhtiöllä 
Pohjolan merkitessä 10 % sekä eri pankkiryhmien kahden prosentin tasaosuuksin loput 10 %. 
Lehtituotantoa varten syntyi Suomalainen Lehtipaino Oy, jonka 12 miljoonan markan 
osakepääomasta K-kauppiaat (Kauppiaiden Kustannus Oy), T-kauppiaat (Kauppapaikka Oy), 
Pankkiyhdistys ja teollisuus merkitsivät kukin 2 Mmk ja SKOP sekä Pohjola kumpikin 1 Mmk. Oy 
Uudelle Suomelle jäi kahden miljoonan markan vähemmistöosuus. Kaikki pankkiryhmät saatiin 
jokseenkin tasaosuuksin painoyhtiön luotottajiksi yhteensä 12 miljoonalla markalla. 
   Arkkipainotuotanto siirrettiin erilliseen SKK-yhtiöön, jolle asetettiin tiukka kannattavuustavoite. 
Siihen ei ylletty - osin ehkä siksikin, että kirjapainon pääluottamusmies torjui vaaditun joustavuuden 
henkilöstöratkaisuissa. Tytäryhtiön toiminta loppui sitten alkusyksyllä 1980 ja se asetettiin 
selvitystilaan; lopputappioksi arvioitiin 4,5 miljoonaa markkaa (8,7 Mmk vuoden 1990 rahassa). 
Monipuolinen painotalo muuttui näin yhden rotaatiokoneen lehtitehtaaksi. 6 

                     
     3YTN/UStoim 30.3.1978, Jr/OyUS 31.5.1978, ptk:t. 

     4USH 16.6.1978, ptk. 

     5US:n painokonetyöryhmän raportti, päiväämätön (1978), USark E 1; USH 9.8.1978, ptk. 

     6USH 28.3., 26.4., 28.11.1979, 17.1., 29.2., 19.5., 19.6., 1.9.1980  ptk:t liitteineen. 
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   Muutokset merkitsivät julkaisuoikeuden hinnan suuruista verensiirtoa Kauppalehdeltä Uudelle 
Suomelle - tai US:n hyväksi käytettiin 1950-luvulla tehtyä kaukonäköistä sijoitusta, miten asia 
halutaankin nähdä. Lehtipainon omistusjärjestelyllä pyrittiin myös sitomaan mahdollisia asiakkaita 
yhtiöön. Pian tilanne tosin muuttui niin, ettei uuden painokoneen kapasiteetti riittänyt kovin moniin 
ulkopuolisiin töihin. 
 
Mainostoimiston näkemys Uudesta Suomesta 
 
   Uuteen konetyyppiin suunniteltiin etenkin toimituspäällikkö Veli-Antti Savolaisen johdolla 
uudenlainen Uusi Suomi. Ratkaisujen taustaa hahmottaa yhtiön tuolloin käyttämän mainostoimiston 
Turkaman muistio. Siinä ehdotettiin kohderyhmäksi alle 35-vuotiaita nuorperheitä sekä ennen 
muuta pääkaupunkiseudulla nuoria, joilla oli "ei-sosialistinen ajattelutapa". Turkaman mukaan 
"uutisvälityksellä ei voi kilpailla", ei myöskään "sloganeilla ilman todellista tuote-erottautumista". 
Sen sijaan "Uusi Suomi tarvitsee selvän tuoteprofiilin joka eroittelee sen positiivisesti Helsingin 
Sanomista".  
   Mainostoimisto vertasi US:n sisältöä Helsingin Sanomiin merkiten miinuksen kulttuuriin 
("korkeakulttuuripainotteinen, vaikealukuinen"), talouteen ("puffologinen"), juuri näyttävästi 
lanseerattuun Uusi Suometar-osastoon ("linjaton, ei oikea naistenlehti, odotusarvot puuttuvat"), 
yleisönosastoon ("täysin heitteillä") ja sarjakuviin ("suuret puuttuvat"). Neutraali nolla piirrettiin 
mm. pääkirjoituksiin sekä puheenvuoroihin ("raskaita, kulturelleja"), plussaa nähtiin sen sijaan 
eräistä puutteista huolimatta koti- ja ulkomaan sekä pääkaupunkiseudun uutisissa ja urheilussa.     
Reseptinä mainostoimisto suositteli "ihmiskeskeistä linjaa", pieniä, "jopa juorutyyppisiä uutisia", 
"vahvaa ja näkyvää otsikointia", lyhyitä tekstejä, kirjoittajan kuvan liittämistä yleisön osaston 
teksteihin, julkkisjuoruja, populaarikulttuuria ja "korkeakulttuurin" vähentämistä, "Suomen 
tuoreinta pop-palstaa", "jokamiehen käyttökulttuuria", kuluttajalähtöistä talousosastoa sekä "päivän 
nousukas"-palstaa nimitysuutisiin. Uudesta Suomettaresta tuli tehdä "vihdoinkin todellinen 
naistenlehti", josta "pois liika hienostuneisuus". Uutta olisi mm. tekniikka-liite kerran viikossa, 
opiskelijaosasto ja viikottainen tv-liite. 7 
   Turkaman muistio oli tietenkin vain jonkinlainen aivoriihen tulostus, mutta kuvasti hyvin yhtä 
kehityssuuntaa, jota toistuvasti tarjottiin Uudelle Suomelle. Aika ajoin sitä kokeiltiinkin. Monien 
Turkaman muistion ainesten voi nähdä toteutuneen Iltalehdessä. 
   Ongelmaksi osa mainosväestä näki siis US:n kantalukijoiden keski-iän; se oli korkeampi kuin 
kulutustarvikemainonnan tärkeimmillä kohderyhmillä (ja markkinointiväen pääosalla). Uskolliset 
kantalukijat (eli kanta-asiakkaat) olivat välttämätön paha, jotka voitiin nähdä korkeintaan 
"sekundäänisenä kohderyhmänä" (kirjoitusvirhe Turkaman). Mainostoimiston listalla vähäteltiin 
kaikkia niitä tekijöitä, joita US:n tilaajat lehdessään tutkimusten mukaan erityisesti arvostivat: 
laadukasta (korkea)kulttuuria, yhteiskunnallisia kannanottoja, asiallista talousosastoa. Huomiota ei 
kiinnitetty myöskään väestörakenteen muutokseen: vanhenevat ikäluokat olivat tavoiteltuja nuoria 
sukupolvia suurempia. 8 
   Käytännössä US:n kantalukijoitakin kyllä muistettiin. Niinpä Eila Jokela kiinnitettiin lehden 
kirjoittajaksi hänen siirryttyään eläkkeelle Kotilieden päätoimittajan tehtävistä ja kestotilaajien 
erikoiseduksi julkaistiin faksimile-kokoelma Etusivun Uutiset, jota painettiin 1978 30.000 kpl. 1979 
siitä otettiin uusi, täydennetty painos. 9  

                     
     7Muistio "laatinut Turkama", päiväämätön, USark E 1 (1978-79). 

     8Uuden Suomen tilaajien asenteita tutkittiin 1985, USark E 9. 

     9Jr/US 5.6., 4.9.1978, Tuoter./US 8.9., 29.9., 6.10., 13.10., 3.11.1978, ptk:t; Etusivun Uutiset-teos.  
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Iltalehti hahmottuu Savon suvessa 
 
   US:n sisältöuudistusta hahmoteltiin merkittävästi toimituspäälliköiden Veli-Antti Savolaisen ja 
Mikko Hietalan vetäytyessä heinäkuussa 1979 Vesannolle jälkimmäisen synnyinseudulle. 
Tuloksena oli 33-sivuinen, yksityiskohtainen suunnitelma. 10 Sen lähtökohtia olivat formaatin 
muutos, väripainatuksen mahdollisuudet sekä ennen muuta irtonumeromyynnin kasvattaminen 
kolmannella painoksella. Tavoitteena oli välttää "kiinteiden lisäkustannusten sisäänottoa", mutta 
"lisätä Uuden Suomen kannattavuutta uusilla markkina-alueilla". 
   Koska sivukoon pienentämisen pelättiin ärsyttävän tilaajia, US:n keskikoko ehdotettiin 
nostettavaksi 33-34 eurosivuun, alkuvaiheessa suuremmaksikin. Tavoite ei tosin poikennut paljon 
saneerauspäätöksessä hahmotellusta 32-34:stä tabloid-sivusta, silti ehdotus kertoi paineesta livetä 
lähtökohdasta säästää paperia.  
   Normaali päivälehden kehittäminen kannattavaksi oli suunnitelman mukaan "liian hidas tie". Oli 
haettava uusia, tuottavampia alueita "muuttamatta lehden perusluonnetta" lähtien "yhden, monia 
tuoteosia sisältävän Uuden Suomen tekemisestä". Hietala ja Savolainen korostivat kuitenkin, että 
"kaikki tuoteosat" (ts. "runkolehti", viikonvaihdenumero ja myöhempi Iltalehti) "muodostavat 
yhdessä loogisen kokonaisuuden, uusimuotoisen, mutta perinteistään kiinnipitävän ja linjallisesti 
aiemmin määritellyllä pohjalla seisovan Uuden Suomen. Kysymys ei siis ole uusien lehtien 
perustamisesta, vaan olemassaolevan Uuden Suomen kehittämisestä uusien rohkeiden 
kehityssuunnitelmien pohjalta".  
   Sittemmin Savolainen on kertonut, että hänen tavoitteenaan väikkyi alusta alkaen erillinen 
iltapäivälehti. Tätä ei kuitenkaan haluttu kertoa päättäjille (päätoimittaja Koroma heihin luettuna), 
jottei kolmannen painoksen ideaa olisi tyrmätty alkuunsa. 11 
   Irtonumeropainoksessa olisi suunnitelman mukaan noin 12 varsinaisesta US:sta poikkeavaa 
vaihtosivua, hiljaisina kausina vähemmänkin, jolloin kate yhä paranisi. Tekijöinä olisi koko entinen 
toimitus - näin "voidaan kolmas painos tuottaa ilman huomattavia, vain sen aiheuttamia 
lisäkustannuksia". Kuitenkin arveltiin tarvittavan 11-12 lisävakanssia mm. taittoon, editointiin sekä 
urheiluun. (Muistiossa on tältä osin sisäisiä ristiriitaisuuksia). Toisaalta ehdotettiin lopetettavaksi 
aluetoimitukset Tampereelta ja Lappeenrannasta sekä kirjeenvaihtajanpaikat Bonnista ja Lontoosta; 
uutta kirjeenvaihtajaa kaavailtiin sen sijaan Tukholmaan.  
   Myös vasta perustettua pääkaupunkiosastoa ehdotettiin supistettavaksi - eikä viimeistä kertaa. 
Pääkaupunkitoimitus perustettiin Uuteen Suomeen kaikkiaan vuosina 1978, 1984 sekä 1989 ja 
lakkautettiin 1981 ja 1987 - kuten olisi varmaan tehty myös 1992, jos lehteä olisi jatkettu 
supistetussa muodossa. Kovin johdonmukaista ei siis tunkeutuminen avainalueeksi usein mainitulle 
pääkaupunkiseudulla ollut. 
   Eräiden muiden säästöjen jälkeen Hietala ja Savolainen arvioivat uudistusten lisäkulut 1,7 
miljoonaksi markaksi, josta kolmas painos lohkaisi 832.000 mk (vuoden 1990 rahassa 3,6 Mmk ja 
1,8 Mmk). Panostus kuviteltiin tietenkin saatavan takaisin levikki- ja ilmoitustuottojen nousuna 
 
Moniportainen jutun kulkureitti 
 
   Toimituspäälliköiden muistioon sisältyi yksityiskohtainen organisaatioehdotus, jonka keskeinen 
ajatus oli taiton ja osin päivittäisen työnjohdonkin keskittäminen ns. keskuspöytään (uusi käsite 
siihen astisesta toimitussihteerin huoneesta). Tässä ei ole mahdollista paneutua toimitustyön 
järjestelyn yksityiskohtiin; keskityksen ja hajautuksen aaltoilu Uudessa Suomessa on kuitenkin 
                     
     10Muistio 17.7.1979/Hietala ja Savolainen, USark E 1. 

     11Savolaisen lausumat Iltalehden toimituksen tilaisuuksissa 1990-luvulla kirjoittajan muistikuvan mukaan, Koroman 
kommentti. 
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kiintoisaa.  
   Hietalan ja Savolaisen ehdottama järjestely jutun käsittelylle oli hyvin moniportainen (toimittaja - 
listatoimittaja - ns. sub-editor - apulaisuutispäällikkö - toimitussihteeri; siis jopa viisi porrasta, 
minkä lisäksi tekstejä oletettiin vietävän osastopäälliköiden ja päätoimittajien nähtäville). Juttujen 
kierrätys sitoi tietenkin väkeä, mutta tarkistusten uskottiin karsivan virheitä ja johtavan juttujen 
terävöitymiseen.  
   Hankalimmaksi kohdaksi osoittautui ns. sub-editor. Hänen tuli editoida kaikki tekstit, koska "usein 
nuorten vuorotoimittajien ammattitaito ja motivaatio ei riitä tyydyttävän lopputuloksen 
saavuttamiseen". Portaasta tuli kuitenkin suppilo, johon tekstit juuttuivat. Pian palattiinkin varsin 
hajautettuun toimintatapaan. US:n toimitusorganisaatio eli silti jatkuvassa aaltoliikkeessä. Siten 
taitto- ja editointiporrasta laajennettiin 1980, 1984 ja 1989, supistettiin 1982 sekä 1986 (ja aiottiin 
supistaa 1992). Alkuperäisen, talven 1978 saneerausajatuksen mukaista olisi ehkä ollut etsiä kevyttä 
organisaatiomallia.  
   Em. muistion periaatteita konkretisoitiin mallilehdellä, ns. dummylla. Toiminta sai tässä vaiheessa 
salaperäisiä, varmaan myös tekijöiden motivaatiota lisääviä muotoja: kehittelytyöhön hankittiin 
"salainen" huoneisto ja mallilehden osia painettiin Ruotsissa. Tietenkin suunnitelmien vuotamisen 
riski olikin olemassa eikä tähän olisi tarvittu edes varsinaista teollisuusvakoilua; 
toimittajakulttuuriin kuuluu melkoinen avosuisuus oman talon asioista kollegoja tavattaessa.   
 
Aplodeja mallilehdelle 
 
   US-yhtiön hallitukselle tuotekehitystä esiteltiin alkukesällä 1979. Arvosteltuaan "remppajengin" 
edeltäjiä tuotekehittelyn laiminlyönnistä tekniikkaan sijoittamisen kustannuksella Koroma luonnehti 
1970-luvun loppupuolen toimintaa kolmessa oravanpyörässä juoksemiseksi. Oli hankittava 
lyhytaikaisia koetilauksia levikin nostamiseksi, pyydystettävä ilmoituksia vippaskonstein ja 
yritettävä ylläpitää HS:n kanssa kilpailukykyistä lehden sisältöä. Tästä oli päästävä kestävään 
ratkaisuun.  
   Koroma myönsi, ettei US:lle ollut siihen mennessä muotoutunut selkeästi omaa profiilia. 
Lukijakunta oli kuitenkin nuortunut ja tasapainottunut mm. sukupuolijakautumaltaan. Nyt oli 
tunnustettava, ettei kannattanut kilpailla HS:n kanssa, vaan oli erottauduttava siitä. "Ulkoasulla 
syntyy konkreettinen pohja erilaistamiselle", Koroma uskoi. "Euroformaatti" pakotti tiivistämään ja 
valikoimaan kohderyhmän.  
   Silloisen tilaajakunnan Koroma arveli kuolevan kymmenessä vuodessa, uudet tilaajat oli etsittävä 
Helsingin-Turun-Tampereen "kultaisesta kolmiosta". "He ovat porvareita, mutta eivät aktiivisia 
puolueihmisiä", Koroma luonnehti arvioiden potentiaaliksi 150.000 - 200.000 ihmistä. Heidän 
tavoittamisensa edellytti talouspoliittisen ja "yhteiskunnallista päätösprosessia" kuvaavan sisällön 
painottamista, sen sijaan ulkomaanuutisia oli vähennettävä. "Tulevaisuuden Uusi Suomi on 
porvarillinen laatulehti, kevyempi, enemmän kertova", Koroma määritteli. Viikonvaihteessa 
painottuisivat reportaasit.  
   "Muutos tarjoaa shokin, mutta se tilanne on hallittava ja jaksettava pysyä linjalla ja on 
varauduttava odottamaan tuloksia", Koroma vaati. Tämän vetoomuksen jälkeen hän jakoi em. 
salassa tehdyn mallilehden, joka herätti E.O. Mansukosken mukaan "yleistä innostusta!".  
    
"Reippaampaa konservatismia" 
 
   Hallitus näki vaatimuksen lehden profiloitumisesta ennen muuta ideologisena. Asko Tarkka yhtyi 
valitteluun US:n profiilittomuudesta vaatien "individin" ja talousjärjestelmän puolustamista. Heikki 
Tavela taas vaati "reippaampaa sosialismin vastustamista" ja "reippaampaa konservatismia", mihin 
päätoimittaja Arto Tuominen yhtyi "US aallon harjalle"-huudahduksella.  
   Koroman mukaan ei kylläkään "ole paluuta siihen menneeseen porvarillisuuteen, joka oli kerran. 
Me emme voi luottaa mihinkään puolueeseen, vaan yleisporvarillisuus on oleva linja". Päätoimittaja 
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Jyrki Haikosen mukaan US on "syvästi aatteellinen lehti",  mutta eri näkemysten välillä jouduttiin 
edelleenkin tasapainoilemaan. E.O. Mansukoski epäili kylläkin, haettiinko ratkaisua liian kaukaa 
vaatien etsittäväksi "koulutetuista, itsenäiseen ajatteluun halullisista" joukon, "joka maksaa itse yli 
100.000 US:ää". "Olemme jo sillä linjalla", hän lisäsi. 12 
   Linjakeskustelu - jossa käsiteltiin myös Kauppalehteä - kertoi omistajien ja lehtien tekijöiden 
välisistä painotuseroista. Omistajille tärkeää oli lehden ideologinen sanoma etenkin heille läheisissä 
talouspolitiikan kysymyksissä. Lehtien tekijät halusivat murtautua rohkeinkin ottein uusiin 
lukijapiireihin; näin arvioitiin päästävän kannattavuuteen. Voitollisessa lehdessä toimituksen 
sananvalta on suurempi kuin olemassaolon riippuessa ulkopuolisesta rahoituksesta. Jokaisen 
toimittajan luonnollinen pyrkimys on lisätä toimintavapauttaan.  
   Voi kuitenkin kysyä, merkitsikö pyrkimys erkaantua "vanhasta" porvarillisuudesta, etäisyyden 
ottaminen Kokoomukseen ja uusien tilaajaryhmien painottaminen itse asiassa US:n profiilin 
epämääräistymistä - luopumista selkeästä, vaikka pian kuolevaksi leimatusta kantalukijoiden 
joukosta melko epäselvän potentiaalin tavoittamiseksi. Lopulta palattiin kerta kerralta uskollisiin 
kantatilaajiin, joiden määrän Koroma arvioi 40.000 - 45.000 tilaajatalouden haarukkaan. Samoja 
lukuja käytettiin US:n pelastuskeskusteluissa 1991, vaikka kantalukijoiden piti silloin  jo olla 
vuoden 1979 ennusteen mukaan haudassa. 
   Linjakeskustelu hallituksessa kuvasti myös Uuden Suomen yhtä dilemmaa. Kauppalehteä 
arvosteltiin pinnallisesta uutislinjasta.  Lehti muni kuitenkin kultamunia, joten Arto Tuomisen 
toimitus saattoi ottaa arvostelun kepeästi. Sitä paitsi lehti levisi lähinnä elinkeinoelämän 
"perhepiiriin" eikä sen sisältö vaikuttanut poliittisesti juuri laajemmalle. Lisättäköön, että tuon ajan 
yrityksissä yleinen tyytymättömyys Kauppalehteen tai Talouselämään ("elinkeinoelämän Hymyksi" 
haukuttuun) kertoi usein vain vaikeasta sopeutumisesta avoimempaan viestintään myös yritysten 
asioista. 13 
   Uuden Suomen asema näissä paineissa oli olennaisesti toinen. Tappiollista lehteä oli helppo 
painostaa. US levisi laajalti yli porvarillisen kentän ja sen laitojen tuolle puolenkin poliitikkojen, 
virkamiesten jne. keskuuteen, joten sen "linjarikkeet" vaikuttivat (tai niiden kuviteltiin vaikuttavan). 
Käytännössä US toimi varsin itsenäisesti, mutta tuntuva osa sen päätoimittajien ajasta saattoi kulua 
keskusteluun lehden tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. 
   Mutta vaikka yhtiön hallitus asetti Uudelle Suomelle ideologisia odotuksia, se ei kirjoittanut 
avointa vekseliä siinä hengessä, että "kunhan pysytte oikealle linjalla, me maksamme laskut". 
Toimitus etsi siksi uusia tietä - ehkä päätetyn linjauksen reunamia kulkienkin - varmistaakseen 
lehden olemassaolon. Tai ainakin pyrkien tähän. 
 
Kolmannesta painoksesta päätetään 
 
    Suunnitelma US:n kolmannesta painoksesta esiteltiin yhtiön hallitukselle marraskuussa 1979. 
Tavoitteeksi todettiin "taloudellisen tuloksen parantaminen" murtautumalla kakkoslehden 
noidankehästä. Investoinnit uuteen tuotteeseen todettiin "vähäisiksi", koska käytettävissä oli väkeä 
ja koneita. Jakelualue rajattiin Kehä III:n sisälle. Levikkitavoitteeksi asetettiin 1980 18.500, 1981 
25.000 ja 1982 35.000 kpl. Tällöin US:n eri painosten yhteislevikki ylittäisi maagisen sadan 
tuhannen kappaleen rajan, millä ja painottumisella pääkaupunkiseudulle nähtiin "suuri merkitys" 
ilmoitusten markkinoinnille.  
   Hallitukselle vakuutettiin, että "kolmas painos olisi osa Uutta Suomea ja sisällön peruslinja olisi 
                     
     12USH 11.6.1979, Mansukosken mpt, USark E 11 sekä ptk. - Oslamon laatimassa tiivistetyssä keskustelu-
pöytäkirjassa korostetaan osin eri asioita kuin Mansukosken muistiinpanoissa. Tiedot eivät ole kuitenkaan keskenään 
ristiriitaisia.  

     13Näkemys yritysjohtajien ja yritysten keskijohdon asenteista perustuu mm. kirjoittajan kokemuksiin KOP:n 
tiedotuspäällikkönä 1978-83. Tavela yhtyy arvioon. 
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samansuuntainen kuin runkolehden". Uutta tekstiä laskettiin tuotettavan kuuden sivun verran 12 
sivun alueelle - siis keskimäärin puolen sivun "klöntteinä" vajaa viidennes tulevan Iltalehden koko 
sisällöstä. Kolmannes sivuista saisi kuitenkin "päälehdestä poikkeavan ilmeen" painottamalla 
"uutisaineiston muokkausta", "aiheiden ihmisläheisyyttä" sekä "tuoreita tietoja".  
   "Painoksen ympärille ei muodostuisi omaa toimitusta, vaan sen toimittamiseen osallistuisivat 
aamuisin toimittajat normaalien työvuorojen puitteissa", hallitukselle kerrottiin. Kaikkiaan Iltalehti 
tarvitsisi kulloinkin 20-26 toimittajaa. Keskustelussa kohderyhmiksi määriteltiin lähinnä HS:n, osin 
myös Ilta-Sanomien lukijat.  
   Hallitus näki riskejä lähinnä painotuotannossa. Kuitenkin vakuutettiin, ettei Iltalehti sulkisi pois 
"aikataulullisesti sopivien painotöiden valmistamista". 14 Käytännössä vain muutama prosentti 
uuden painokoneen kapasiteetistä jäi kuitenkin oman talon ulkopuolisille tuotteille. 15 
   Näin de facto päätetty Iltalehden aloittaminen johti tavoitteita nopeampaan levikin kasvuun. 
Muutamassa vuodessa syntyi itsenäinen lehti, jolla oli oma, suhteellisen suurikin toimitus sekä oma 
linjansa. Tähän kypsyttiin nopeasti; jo tammikuussa 1981 US:n toimitusosasto kirjasi tavoitteekseen 
"saavuttaa yhä selkeämpi tehtäväjako runkolehden ja kolmannen painoksen välille". 16 Kahden aika 
lailla erilaisen lehden tekeminen rinnan (usein kahden erilaisen jutun tekeminen samasta aiheesta) 
saattoikin olla skitsofrenistä. Eriytymisellä kuitenkin luovuttiin taloudellisesta päätavoitteesta, 
yhteistuotannosta. 
   Tavela katsoo jälkikäteen, että yhtiön hallitusta johdettiin Iltalehden perustamisessa harhaan ja että 
"itsenäiseen Iltalehteen ja sen tappioihin ajauduttiin ilman hallituksen selkeää päätöstä". 17 Tähän 
kehitykseen palataan. Kuitenkin hallitusta ainakin informoitiin usein kehityssuunnasta.  
    
Rimakauhua uudistuksen aattona 
 
  Kun oli sovittu mm. tekijänoikeuksista, uudistukseen koulutettiin perusteellisesti. Helmi-
maaliskuussa 1980 US:n toimitus sai pääosin kolmipäiväisen kurssituksen yhtiön oman väen 
opastuksella. Elokuussa 1980 jatkettiin kahden päivän tilaisuuksin. Uuden painokoneen käyttön 
ottoon viivästyi kylläkin osin teknisistä syistä, osin mm. lakon takia. 18 Lopulta Kauppalehden 
painatus Kaivokselassa alkoi 14.8.1980 ja Uuden Suomen 15.9.1980 Iltalehden ensimmäisen 
numeron (vuoden 1930 jälkeen) ilmestyessä 1.10.1980. Samoina viikkoina yhtiön toiminta siirtyi 
Vantaan toimitaloon, mikä oli tietenkin keskustan tuntumassa toimineille usein suuri elämänmuutos. 
19 
   Uudistuksen lykkääntyminen synnytti rimakauhua, mikä ilmeni yhtiön johdon palaverissa uudessa 
toimitalossa 30.6.1980. Taustalla olivat myös uudet rahoitusongelmat, joihin palataan sekä uuden 
toimitusjohtajan Matti Ainamon pyrkimys hahmottaa omaa strategiaansa, kun "vuosisadan 
lehtiuudistus" oli kaikessa olennaisessa valmisteltu muiden toimesta. 
   Ainamo painotti nyt "harkintaa --- panostusten käytössä", vaikka "periaatteessa valittu 
tuotestrategia on pistämätön". Jotakin kertoi se, että paikalle kutsuttu edellinen toimitusjohtaja 
Jorma K. Virtanen vaati "lopettamaan keskinäisen jauhamisen peruslinjoista" ja ryhtymään töihin 
sovittujen linjojen mukaisesti. Myös Koroma vaati lopettamaan spekulaatiot ja toiveunet sekä 
                     
     14USH 15.11.1979, ptk. 

     15Vsk/USOy 1980-85. 

     16Kok./US:n toim.os. 5.1.1981, ptk ja toim.suunn. 

     17Tavelan kommentteja tekstiluonnoksesta. 

     18USH 29.2. ja 19.6.1980, ptk:t. 

     19USH 1.9.1980, ptk. 
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pitämään jalat maassa. "Ambitiotaso oli oivallettava oikein" ja valittava painopisteet.  
   Ennen muuta pohdittiin Iltalehden näkymiä. Sen markkinointijohtaja Heikki Suontausta näki 
valtteina suhteessa Ilta-Sanomiin mm. paikallisuuden sekä "väistämättömän sovinnaisuuden" 
verrattuna IS:n keveään imagoon; "Iltalehti tulee yrittämään markkinakakun ottamista laatulehtenä -
-- muuta vaihtoehtoa ei ole, Iltalehti ei voi lähestyä markkinoita Iltaset-tyyliin". Kun IS:n levikki 
pääkaupunkiseudulla oli vain 60.000 kpl, kysyntää nähtiin. 20 
   Rimakauhu kuitenkin voitettiin ja syksyllä 1980 "vuosisadan lehtiuudistus toteutui.   
     
    

                     
     20Muistio/ kilpailija-analyysipalaveri 25.6.1980, USark E 1. - Iltaset oli Yhtyneiden Kuvalehtien kokeilu 
iltapäivälehdellä 1975, jossa olivat mukana mm. Virtanen ja Savolainen. 
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2. TIETEELLISEN LIIKKEENJOHDON VÄLIVAIHE 
 
    
   Kuten todettu, ekonomi Matti Ainamo tuli US-yhtiöiden toimitusjohtajana katettuun pöytään. 
Siksi "vuosisadan lehtiuudistuksen" valmistelu on kuvattu ennen hänen liikkeenjohtonsa 
käsittelyä.      
   Munkkiniemessä kasvaneena meriupseerin poikana Matti Ainamo (s. 1933) oli taustaltaan 
tyypillisempi uussuomalainen kuin lähimmät edeltäjänsä. Tämän kirjoittaja sattui tapaamaan 
hänet ensi kerran äitinsä johtamassa kolkkapoikaparvessa 1940-luvun puolimaissa. Munkki-
niemen Yhteiskoulussa Ainamon veljekset olivat alaluokkalaisten hyvin tuntemia kouluyhteisön 
johtohahmoja. "Uussuomalaista" kuvaa täydensi Matti Ainamon maanpuolustusharrastus. 
   US-yhtiön toimitusjohtajaksi Ainamo valittiin yritysjohtamisen ammattilaisena; Ahlström-
konsernissa hänellä oli kertynyt tässä suhteessa pidempi ansiolista kuin kenellään edeltäjistään 
1930-luvun Armas Lassilan jälkeen. Vaikkei Ainamo ainakaan omasta mielestään ollut missään 
epäonnistunut, hänen uransa Ahlströmillä oli pysähtynyt - oman jälkiarvionsa mukaan siksi, ettei 
hän osannut tuoda tavoitteitaan riittävän selkeästi esiin. Toimitusjohtajuus pienehkössäkin 
yhtiössä varmaan kiehtoi Ainamoa, vaikka hän varmaan tiedostikin valinnan riskit.  
   Sittemmin, kun oli jouduttu vaikeuksiin, E.O. Mansukoski arvioi, että Ainamossa "meillä on 
täysin vilpitön, ehkä hieman liian paljon hyvää tarkoittava tai hyvään uskova yritysjohtaja, jolta 
siitä syystä puuttuu kovuutta näpeistä", vaikka hänellä pitäisi olla riittävästi kokemusta 
saneraajaksikin. 1 Ainamo toi mieleen hyvin kasvatetun priimusoppilaan. US-yhtiössäkin hän 
sovelsi aika lailla oppikirjan mukaan tuolloisia yrityksen johtamisen periaatteita, vaikkei 
ollutkaan pahimman lajin teoreetikko.  
   Kuvaava oli tapahtuma talvella 1981. Kansallispankki oli tilannut noin tuhat Uutta Suomea 
kotiin konttorinjohtajilleen ja muille esimiehille. Vuositilaus oli menossa umpeen, mutta 
kustantajalta ei kuulunut äläystäkään. US:n asioita KOP:n johtokunnassa hoitanut pankinjohtaja 
Jorma Lakkonen tiedusteli pankin tiedotuspäälliköltä toistuvasti, tarjoaako Uusi Suomi tilauksen 
jatkamista; samalla Lakkonen kielsi  herättämästä Kaivokselan väkeä. 
   "Onhan perskale, jos toimitusjohtaja ei edes huomaa, että tuhat tilausta on menossa umpeen", 
vanhan koulun pankkimiehiin kuulunut Lakkonen puhisi. Matti Ainamon ajatukset liikkuivat 
kuitenkin yritysjohtamisen korkeammissa sfääreissä ja tilaukset katkesivat. Pian katkesi kylläkin 
myös Ainamon lyhyt kausi Uudessa Suomessa. 2 
    
Konsultit töihin 
 
   Ensimmäiset kuukaudet Ainamo tutustui asioihin perehtyen lehden tekemiseen mm. vierailulla 
US:n toimituksessa vaaliyönä 1979. Hän ei kuitenkaan aikonut tyytyä aterioimaan edeltäjiensä, 
työtoveriensa ja alaistensa jo kattamassa pöydässä. Kesäkuussa 1979 hän kertoi yhtiön 
hallitukselle, että edellisvuotiset pitkän tähtäyksen suunnitelmat olivat käyneet "monilta osin 

                     
    1Muistio keskustelusta Ainamo-Mansukoski 20.8.1981, Mansukosken kok. USark E 1. 

    2Perustuu kirjoittajan itse kokemaan. 
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vanhentuneiksi". 3  
   Ainamo haki uutta pohjaa konsulteilta, kun Virtanen ja Koroma olivat hahmotelleet linjansa 
varsin omatoimisesti.   Neuvonantajaksi valittiin Pariisissa toiminut IMS-toimisto (International 
Management Group for Services), jonka johtajana toimi eräistä teoksistaankin tunnettu 
ruotsalainen tri Richard Norman. Yrityksellä oli toimisto myös Suomessa.  
   Tavoitteena oli tavallaan sosiologinen selvitys US:n toimintakentästä. Kun oli keskusteltu mm. 
Nauvon vesillä päädyttiin 275.000 markan (vuoden 1990 rahassa 600.000 mk) konsul-
tointiurakkaan. Summa ei ollut aivan mitätön tappiollisessa, keskisuuressa yrityksessä, joskin 
EVA, vakuutusyhtiöt ja Pankkiyhdistys osallistuivat kustannuksiin saaden tietenkin myös 
tuloksia käyttöönsä.  
   Työ aloitettiin englanniksi ja loppuraportti marraskuussa 1980 (siis yli vuoden työskentelyn 
jälkeen) oli ruotsinkielinen. Ensisijaiset käyttäjät hallitsivat tietenkin molemmat kielet, silti kieli- 
ja kulttuuriesteiden voi kuvitella vaikeuttaneen niin selvitystyötä kuin raportin hyödyntämistä. 
Mitään suomenkielistä versiota ei liene tehty. Toisaalta ulkopuolinen saattoi tarkastella niinkin 
tunneherkkää asiaa kuin Uutta Suomea suomalaisia objektiivisemmin. Normanin suomalaisena 
apulaisena toimivat Annukka Rekola, Jarmo Lehtinen ja Lena Sonkin. 
   Tehtäväkenttää hahmotellessaan Norman korosti lehden ja lukijan suhdetta sekä toimitusta 
omalaatuisena työyhteisönä, jonka jäsenet olivat kuin prima donnia; tavanomainen hierarkinen 
asema ei tarjonnut siellä juuri johtamiskeinoja. 
   Normanin, kuten monen muunkin US:n uudistajan lähtökohtana oli etsiä lehdelle uusia 
tilaajaryhmiä; hän ei aikonut "lainkaan suuntautua ymmärtämään konservatiivista 'keskiarvo-
lukijaa'". Sinänsä Norman totesi US:n pyrkineen "vaikuttavalla tavalla voittamaan takaisin ja 
puolustamaan perinteistä markkinasegmenttiään". "Avaus vasemmalle" ei silti Normania 
houkutellut; sen sijaan hän etsi sopivia uusia ryhmiä "vakiintuneen lukijasegmentin reunoilta ja 
ympäriltä" korostaen perinteisen oikeisto-vasemmisto-akselin ja puoluelokeroinnin 
riittämättömyyttä. 
   Menetelmiin kuului mm. "syvällistä viisautta" ja "luovia vaistoja" omaavien gurujen 
haastatteluja sekä keskustelutilaisuuksia. Kaikkiaan metodi oli "kvalitatiivinen" (tai jos niin 
haluaa sanoa, "perinteisen historiatieteen" mukainen; tavanomaisia markkinatutkimuksia ei nyt 
teetetty).    Tosin numeroaineistoakin kerättiin runsaasti. Niinpä US-lehden osuuden ilmoitus-
markkinoilla todettiin laskeneen vuoden 1974 3,9 prosentista 1978 1,5 prosenttiin huolimatta 
US:n ilmoitusvolyymin noususta sekä sopimusilmoittelu- ym. toimista. Syynä nähtiin mm. 
ilmoittelun jatkuva paikallistuminen (vähittäiskaupan tarjousilmoitukset yms). US:n levikki oli 
kylläkin vahvistunut; tämän syyksi Norman näki "perinteisten lukijoiden vahvan lojaliteetin". 4    
    
   Kansainvälisinä vertailukohteina Norman piti Svenska Dagbladetia ja osin Le Figaroa.  
 
Markkinarakoa etsitään 
 
   Loppuraportissaan Norman katsoi sanomalehtimarkkinoiden Suomessa saavuttaneen 
ykköslehtijärjestelmässä suhteellisen tasapainon, jonka murtaminen olisi vaikeaa. Myös 
mainostajat olivat tyytyväisiä keskittymiseen. Lehtimarkkinat olivat myös kyllästetyt - jopa niin, 
että lehtien "kokonaislukeminen" saattaisi vähentyä, jos tulevassa laskusuhdanteessa karsittaisiin 
monien lehtien lukemista, kuten oli jo käynyt Ruotsissa. Tämä vaikeuttaisi yhä kakkoslehtien 
asemaa.  
                     
    3USH 11.6.1979, ptk sekä Mansukosken mpt, USark E 11. 

'    4Norman/IMS Ainamolle 26.6., 10.8., 4.10.1979, IMS:n projektiehdotus 23.8.1979, raportti 26.5.1980, 
väliraportti kesällä 1980 (ei ole löytynyt kuin otteita US-johtoryhmän ptk:ssa 26.8.1980), loppuraportti marrask. 
1980, USark E 1; Jr/OyUS 26.2.1980, ptk. 
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   Uuden Suomen toimintaympäristö ei konsultin mukaan ollut siis erityisen houkutteleva. 
   Norman totesi lehtien kilpailevan usein tavaratalojen lailla eri osastojensa valikoimilla. 
Kilpailijan oli tällöin kuitenkin helppo vastata uudistuksiin. Myös tätä keinoa oli käytettävä, 
mutta se kuului päivälehden taktiseen arsenaaliin; strategisesti lehden tuli käyttää vaikeammin 
matkittavia operaatioita. Tehokas keino oli levikki-ilmoitus -kierre, jolloin lehden poliittinen 
linja muuttui taloudellisesti lähes merkityksettömäksi. Laskevassa kierteessä olevan lehden tuli 
taas etsiä markkinarakoja. Laatu oli siten erityisen tärkeää juuri kakkoslehdelle (kun perinteisesti 
ajateltiin, että kakkoslehden on pakko olla nukkavieru). 
   Vaikeasti matkittaviin valtteihin kuului mm. ideologinen linja, jossa "Uudella Suomella on 
selkeä markkinarako". Tässä Norman viittasi haastateltujensa arvioihin Helsingin Sanomien 
kallistumista sosiaalidemokraatteihin, joskaan US ei "voi rakentaa paljonkaan HS:n virheille, 
vaan sillä on oltava oma positiivinen strategia". Toisena markkinarakona tarjottiin tehokkuutta 
luovan johtamisen avulla - siis pienen organisaation joustavuudella. Konsultti huomautti 
kuitenkin johtamisen vaikeudesta esim. Dagens Nyheterissä ja Aftonbladetissa huolimatta 
selkeästä tarpeesta. 
   Kolmanneksi Norman tarjosi lojaliteetin luomista lukijoiden keskuudessa niin, että lehdestä 
tulee "erottamaton osa heidän elämäänsä". Samaa voi yrittää ilmoittajien keskuudessa. Lehti oli 
myös symboli kulttuurisesta tai tunneperäisestä siteestä; palveluyrityksen asiakkaat kuuluivat 
eräänlaiseen "klubiin". Yleensä oli tällöin viisasta "yrittää eri tavoin nostaa asiakkaan statusta ja 
itsetuntoa". Tämän oli myös saatava suhteesta "konkreettista lisäarvoa". 
   Normanin mielestä (aineisto oli kerätty pääosin ennen Iltalehden markkinoille tuloa) Uusi 
Suomi oli vaarantanut tuoteuudistuksillaan klubiajattelua. Lehti on "toisinaan joutunut loukkuun 
esitellessään ja valikoidessaan aineistoa tavalla, joka 'luokittelee alas' lukijansa". US kirjoittaa 
"toiselle klubille tai - vielä pahempaa - aliarvioi lukijoidensa kyvykkyyttä ja statusta". 
Esimerkkeinä Normanin haastateltavat olivat maininneet suuret otsikot ja kuvat, lyhyet tekstit 
sekä sensaatiohakuisuuden, populistisuuden ja vulgäärin kielenkäytön. Toisaalta joku haastateltu 
oli valitellut, että pääkirjoituksissa oli "pitkiä historiallisia johdantoja"; "luulevatko he lukijoita 
niin huonosti informoiduiksi".  
 
Kirjoitettava oikealle klubille 
 
   Konsultti päätyi suosittelemaan niin aineiston valinnan kuin sen esittelytavan tarkentamista 
vastaamaan lukijoiden statusta. Heidän odotuksissaan Norman korosti yllättyneensä kulttuurin 
tärkeydestä heti uutisten ja urheiluaineiston jälkeen; ao. haastatellut eivät silti edustaneet 
yhteiskunnan eliittiä. Toisaalta lehden ilmoitussisältö oli arvioitu tärkeämmäksi kuin yksikään 
sen osasto uutisia lukuun ottamatta. Nimenomaan kaivattiin konkreettisia tuoteilmoituksia; 
imago-ilmoitukset (niitähän US:ssa oli suhteellisen paljon) eivät sen sijaan kiinnostaneet.  
   Paneeleissa oli esitetty myös mm. seuraavia näkemyksiä Uudesta Suomesta "vuosisadan 
lehtiuudistuksen" aattona: 
* otsikot olivat liian suuria, uutisiin oli sekoitettu kommentteja; 
* maakunnissa (Tampereella, Lahdessa, Kuopiossa) olivat ärsyttäneet pikku-uutiset Helsingistä 
(US:lla oli siis hankalaa olla sekä Helsingin aluelehti että valtakunnallinen tiedonvälittäjä); 
* lehden neutraalisuuteen ei täysin luotettu; puoluepolitiikka ei kiinnostanut, eivät myöskään 
pääkirjoitukset; 
* taloussivuja kehuttiin; 
* kulttuuriosasto kiinnosti, mutta joku toivoi "lisää ja ehkä nuorempia kriitikoita"; 
* urheiluosaston katsottiin parantuneen, sen sijaan kaivattiin hyviä pakinoitsijoita. 
   US:n lukijapotentiaalilla katsottiin olevan keskitasoa korkeampi koulutus ja tulotaso sekä 
porvarillinen tai konservatiivinen perusnäkemys, mutta myönnettiin, ettei tämä toteamus "anna 
erityisen konkreettista apua". Ratkaisua haettiinkin elämäntyyliluokittelun pohjalta vedoten mm. 
ruotsalaiseen prof. Hans Zetterbergiin (hän toimi sittemmin lyhyen ajan Svenska Dagbladetin 
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päätoimittajana).  
   Zetterbergin nelikentästä (jossa oli kaikkiaan kymmenkunta ihmisryhmää) Norman kehotti 
Uutta Suomea etsimään suoritussuuntautuneita elämäntyylejä "jälkiteollisessa yhteiskunnassa", 
jonka korkea elintaso tarjosi paljon valinnan mahdollisuuksia. Ensinnä oli tavoiteltava 
aineellisiin suorituksiin pyrkiviä. Tämän jälkeen voitiin tavoitella myös "aktiiveja, suoritus-
suuntautuneita idealisteja", mutta tähän tarvittiin enemmän aikaa.     
   Tuloksiin pääsy edellytti lehdeltä sisäistä tasapainoisuutta ja johdonmukaisuutta. Laatua oli 
ylläpidettävä jatkuvasti, jottei lukija koe joutuneensa väärään, alempaan klubiin.  
   Pääkohderyhmän jäsenten arvioitiin olevan tiedonnälkäisiä, mutta samalla kiireisiä, jolloin 
informaatio oli tarjottava tehokkaasti. He eivät olleet kovin kiinnostuneita skandaaleista ja 
sensaatioista, mutta vaativat tiedolta luotettavuutta. He halusivat vaikuttaa omiin asioihinsa, 
olivat kiinnostuneita yhteiskunnasta, kulttuurista ja mm. historiallisista juuristaan, mutta eivät 
syttyneet intohimoisesti millekään aatteelle tai puoluepolitiikalle. Perhe oli heille tärkeä, samoin 
lähiympäristö. 
 
"Varottava sensaatiolinjaa" 
 
   Suurimmaksi riskiksi Norman näki sen, että US "etenee liikaa sensaatiolehden suuntaan ja 
menettää uskottavuutensa. Riski on ilmeinen --- Kunnianhimo olla 'ihmisläheinen', 'profiloitu' ja 
'kriittinen' johtaa toisinaan nyt vaarallisen lähelle alueita, joita voisi kutsua sensaati-
opainotteisiksi tai vulgääreiksi". Suosituksensa konsultti tiivisti näin: 
1. Täytyy löytää tapa olla hyvin suora ja systemaattinen perusarvostuksissa - tässä on seurattava 
Svenska Dagbladetin periaatetta. On johtamiskysymys kiteyttää perusarvot ja saada ne valetuiksi 
toimittajakuntaan leikkaamatta sen vapautta. 
2. Perusarvoja on kuitenkin sovellettava siihen astista luovemmin ja vapaana puoluepolitiikasta 
sekä järjestöistä. "Tässä ei pidä tehdä mitään kompromisseja". 
3. Pääkirjoitusten on oltava suoria, persoonallisesti tulkittuja ja kiinnostavia. On oletettava 
lukijoiden tietävän asioita. Niistä voi - toisin kuin siihen asti - kehittää myyntiargumentin. 
4. On painotettava lukijoiden vapaa-ajan vieton suunnittelua palvelevaa informaatiota. 
5. On kiinnitettävä huomiota myös kuntoliikuntaan. 
6. On huomattava lukijoiden kasvanut kiinnostus tieteeseen ja tekniikkaan. 
7. Pyrkimys "ihmisläheisyyteen" on yhdistettävä toimintasuuntautuneisuuteen osoittamalla, 
kuinka ihminen voi oma-aloitteisesti vaikuttaa elämisensä edellytyksiin. Tällöin on suuntau-
duttava "tavallisiin" ihmisiin. 
8. Suhteessa Helsingin Sanomiin on valittava selvempi ja hyökkäävämpi linja. On etenkin 
käytävä kiinni HS:n "ideologiseen heikkouteen". 
9. Pilapiirroksen kohdalla ei kannata kilpailla HS:n kanssa samankaltaisella, mutta (Karia) 
huonommalla tuotteella, vaan olisi etsittävä omaperäinen ote. 
10. Suhteessa "yhden asian liikkeisiin" kannattaa jatkaa matalalla profiililla, mutta liikkeitä voi 
analysoida enemmän. 
11. On ponnisteltava asia-, paino- ja toimitusvirheiden poistamiseksi. 
12. Lehden taitossa on liikaa puutteita - esimerkkinä kuolinilmoitusten sijoittelu. 
13. Otsikointi on muutettava ammattitaidottomasta, kömpelöstä ja vulgääristä sellaiseksi, ettei se 
aliarvioi lukijoita.  
14. Kuvan ja tekstin suhdetta on tasapainotettava, ts. kuvia olisi pienennettävä.  
15. Jakelua on parannettava. 
16. Uutisten valinnassa ja painotuksessa on painotettava enemmän asioiden merkitsevyyttä.  
   Valinnan valtakunnallisuudsen ja pääkaupunkipainotuksen välillä Norman totesi vaikeaksi, 
mutta kallistui valtakunnallisuuteen esim. siinä, että tuli varoa Helsingin paikallisuutisten 
paisuttamista.  
   Iltalehti oli aloittanut vasta konsulttiraportin aineiston keräämisen jälkeen. Norman varoitti 
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kuitenkin "huonoista kompromisseistä" painosten (ts. "runkolehden" ja Iltalehden) sisällön 
suhteissa. Iltapäivälehtien parhaista ominaisuuksista, helppolukuisuudesta ja hallittavuudesta 
saattoi ottaa oppia, mutta oli "jyrkästi varottava kaikkea sensaatiomaisuutta ja muuta, joka voisi 
vaarantaa Uuden Suomen uskottavuuden". Iltalehti voisi ainakin jonkin aikaa lisätä tietoutta 
US:sta, mutta sen "pitkän aikavälin strategiaa on mahdotonta ja tarpeetonta spekuloida 
syvemmälti. On (vain) seurattava kehitystä". 
   Ilmoitusten markkinoinnissa Norman suositteli pitkäjänteisyyttä ja harkitumpaa hinnoittelua. 
"Ei ole mitään ajatusta antaa alennuksia niille, jotka joka tapauksessa ilmoittelevat". Ei pitänyt 
kuvitellakaan HS:n lyömistä koko kentällä, vaan oli valittava painopisteiksi esim. huvi- ja vapaa-
ajan mainonta. Auto-, asunto- tai päivittäistavaramainonnassa kannatti tavoitella korkeaa tasoa 
tai esim. periä ilmoituksesta lasku vain, jos se johtaa kauppaan. Suurille työpaikkailmoittajille 
voisi tarjota tuntuvaa alennusta ehdolla, että he ilmoittavat kaikista avoimista työpaikoista 
US:ssa. Konsultti suositteli myös koetilaajien parempaa seurantaa.    
   Norman huomautti US:n toimituksen olevan paljon pienemmän kuin sen pääkilpailijan, vaikka 
tuote oli monissa suhteissa mutkikkaampi. Jonkin aikaa toimittajista voitiin saada irti normaalia 
enemmän, mutta motivaatiota olisi pyrittävä ylläpitämään mm. palkkausjärjestelmillä ja 
urakierrolla. 5 
 
Suositukset vaikuttivat - osittain 
 
   Konsulttien suosituksista hyväksytään usein tilaajien omia näkemyksiä tukevat, muilta osin on 
yleensä helppo osoittaa puutteita heidän tietämyksessään. Erityisen helppoa tämä olisi ollut 
Richard Normanin osalta, joka ei edes hallinnut US:n tärkeintä työvälinettä, suomen kieltä.  
   Tätä taustaa vasten Normanin raporttiin suhtauduttiin vakavasti ja se vaikutti 1980-luvun 
Uuteen Suomeen. Esim. teesiin auttaa ylempien sosiaaliryhmien vapaa-ajan vieton materiaalisten 
tarpeiden tyydytystä (markkinointisosiologian kieltä käyttäen) vastattiin mm. paljon 
keskustelluilla ruokasivuilla viiniklubeineen. Samoin yritettiin parantaa lehden tilaajilleen ja 
muille asiakkailleen tarjoamaa palvelua. 6 
   Suositusten ydin oikealle "klubille" suunnatusta, kaikkea sensaatiomaista karttavasta 
laatulehdestä ei kuitenkaan välttämättä toteutunut riittävästi. 
   Esitellessään suosituksia US:n hallitukselle 4.11.1980 Norman korosti pitkäjänteisyyttä ja 
johdonmukaisuutta. Tavoitteet kannatti ensin sisäistää johtoryhmissä sen sijaan, että sovellu-
tukset heitettäisiin kiireesti organisaatiolle. Opponoinnista Normanin suosituksia vastaan ei näy 
juuri merkkejä, mutta niiden sisäistämistä vaikeutti jo se, että selvityksen valmistumisen aikaan 
US-yhtiö oli ajautunut taas kriisiin, nyt jopa kaksinkertaiseen: uuden painotalon käyttöön otossa 
oli suuria teknisiä ongelmia ja yhtiön rahoituspohja oli taas romahtamassa. Kaiken lisäksi 
koettiin toimittajalakko. 
   Kirjallisissa kommenteissaan päätoimittajat Haikonen ja Koroma yhtyivät pääosin Normanin 
teeseihin, mutta pitivät tarjottua kohderyhmää - luonnehdinnoin "menevät ihmiset", "tavara-
ihmiset", "insinöörit, ekonomit ja merkonomit" - liian kapeana. He myös kysyivät, eikö "vanha 
kokoomuslainen Uusi Suomi" ennen vuoden 1976 suurta muutosta ollut juuri lukijoilleen 
turvallinen klubi. (Varmaan se sitä olikin. Poukan kaudesta näyttää kuitenkin tulleen US:ssa 
mörkö. Syynä oli jo tuolloin kanonisoitu pelastuslegenda, jossa edeltänyt vaihe tuli kuvata 
mahdollisimman synkästi. Tietenkin voi myös kysyä, oliko "poukkalaisuus" ainoa mahdollinen 
selkeä ideologinen painotus).  
   Päätoimittajien mielestäkään ei tullut ainakaan edetä lisää sensaatiolehden suuntaan, vaan 

                     
    5Muistio, The Service Management Group nov. 1980, USark E 1. 

    6Koroman kommentti. 
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Iltalehden ja Uuden Suomen  tuli eriytyä ilmeiltään (tämä arvio siis parin kuukauden 
rinnakkaiselon jälkeen). 
   Toimitusjohtaja Ainamo yhtyi Koroman ja Haikosen näkemyksiin vaatien selvempää 
"kokonaisstrategiaa" ja reviiriajattelusta tinkimistä. Esim. ilmoitusten myyntiä tulisi suunnata 
enemmän Stockmannin ja Kuusisen kuin Ekamarketin tai Palahallin suuntaan. Organisaatiosta 
oli karsittava turhia toimintoja ja tuottamattomia vakansseja, "tavoitteet on asetettava resurssien 
mukaan", jotta henkilöstön, rahoittajien ja muiden intressiryhmien luottamus säilyisi. Ainakin 
nollatulokseen tuli päästä nopeasti. 7 
   Peruskäsittelyn jälkeen Normanin raportti hautautui, vaikka siihen päätettiin palata myös 
yhtiön hallituksessa. E.O. Mansukoski valittelikin juhannuksen 1981 alla ja uusien murheiden 
keskellä, kuinka "meillä (ts. hallituksella) ei ole ollut aikaa edes sen Norrmanin raportin 
käsittelyyn, jotta sitä olisi voitu käsitellä edelleen linjakysymyksenä toimituksessa. Eivät Uuden 
Suomen asiat ole kunnossa pelkästään sillä, että (painokoneen) rullapukki saadaan pelaamaan". 8  
   Kuvaavaa oli ehkä sekin, että tämän kirjoittajan palatessa puolitoista vuotta Normanin raportin 
valmistumisen jälkeen Uuteen Suomeen, nyt yhdeksi päätoimittajaksi, konsulttiraporttia ei 
lainkaan esitelty uudelle toimituksen johtoryhmän jäsenelle. Sen sijaan etsiskeltiin jo uusia 
strategioita, osin tosin Normanin linjalla. Itse raportin kirjoittaja näki vasta US:n arkistoa 
järjestäessään lehden kuoleman jälkeen. Vielä vähemmän suosituksista tietenkin informoitiin 
toimitushierarkian alempia portaita, joilla väki vaihtui 1980-luvun alkupuolella varsin tiuhaan, 
yhtenään vaihtuvista markkinointi-ihmisistä puhumatta. 
 
Iltalehden paine ja laatulehti-tavoite 
 
   Konsultin suosittama laatulehtilinja oli myös ilmeisessä ristiriidassa niin "Iltalehti-suun-
tauksen" kuin osin perinteisen toimituskulttuurin kanssa, kuten Ainamo, Haikonen ja Koroma 
tuoreeltaan totesivat.  
   Iltalehti oli sensaatiohakuinen, kuten markkinoille vasta tunkeutuvan irtonumerolehden pitänee 
ollakin, mutta tätä linjaa suodattui myös Uuteen Suomeen, olihan lehdillä alkuvaiheessa pääosin 
yhteinen toimituskin ja työpöydät olivat etenkin alkuvuosina limittäin. Iltalehteläisten tyyliin 
kuului vahvistaa itsetuntoaan moittimalla "runkolehteä" "lällyydestä", mihin ehkä joskus 
vastattiin näyttämällä (kömpelösti), että myös "vanha rouva" uskalsi. 
   Perinteisessä toimituskulttuurissa oli puolestaan korostettu tulipaloja yms. uutisaiheita, joista 
tavoiteltava US:n kohderyhmä ei Normanin mielestä ollut kovin kiinnostunut. Kohde-
ryhmäajattelu koettiin tavanomaisessa toimituskulttuurissa muutoinkin vieraaksi - tai ymmär-
rettiin kovin ahtaasti. Normanin hahmottama US:n kohderyhmä tulkittiin helposti "juppimai-
siksi" nousukkaiksi. Ehkä olikin vaikea yhdistää "materialistisesti" ja "idealistisesti" suuntau-
tuneen yläluokan odotuksia, jolloin usein oli kysymys em. perinteisen akateemisen sivistyneistön 
("Bildungsburgentum") ja "uusyläluokan" eroavuuksista.  
   Kaikkiaan US:n suhde Normanin suosituksiin aaltoili. Alkuun (noin 1980-82) lehteen suodattui 
paljon vaikutteita muotoutuvasta Iltalehdestä. Noin 1983-85 siihen otettiin mm. ulkoasussa 
etäisyyttä ja tavoiteltiin laatulehti-imagoa. 1986-87 kokeiltiin taas raflaavilla keinoilla, kunnes 
1988-89 SPUS-suunnitelmassa palattiin siihen asti johdonmukaisimmin Normanin tavoitteisiin 
(vaikkei niitä silloisista tekijöistä moni liene tuntenut). Tähän kehitykseen palataan. 
   Mutkittelu oli tietenkin täysin vastoin Normanin suosittelemaa asteettaista, mutta johdon-
mukaista ja kaiken läpäisevää, tavoitteet sisäistävää linjaa. Taustalla oli paljossa henkilöiden 
                     
    7Ainamon, Haikosen ja Koroman muistiot 1-5.12.1980, mpt. 13.1.1981, Koroman kok. USark E 11.  

    8USH 18.12.1980, ptk (viittaus USH:n neuvotteluun Normanin raportista 20.11.1980, johon osallistui myös Max 
Jakobson); Mansukoski US:n hallituksen jäsenille 18.6.1981, USark D 3. Tavelan muistikuvan mukaan Normanin 
raportista ei yhtiön hallituksessa keskusteltu juuri lainkaan.  
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vilkas vaihtuminen. Niinpä Ainamon seuraajalla Arto Tuomisella on aina ollut halu hätkäh-
dyttää. Vaikkei hän uutena toimitusjohtajana erityisemmin sekaantunutkaan US:n toimittami-
seen, ei vaisu "perusporvarillinen" laatulehti häntä ilmeisesti tyydyttänyt. Kuvaava oli Tuomisen 
1985 strategiakokoukseen antama alustuksen aihe "millaiset uutiset myyvät aamulehdessä - mitä 
iltapäivälehdistä voi oppia tai omaksua". 
   Omistajilla ja muilla taloudellisilla sidosryhmillä oli oma tulkintansa Normanin korostamasta, 
lehden uskottavuudelle tärkeästä toimituksellisesta riippumattomuudesta.  
   Kysyttiin myös, oliko US:lla oikea toimitus tekemään tavoitteeksi asetettua "selkeäprofiilista 
konservatiivista laatulehteä". On "hankittu hyviä toimittajia, mutta miten he ajattelevat", Koroma 
kirjasi muistiinpanoihinsa 13.1.1981. 9 Kuvaavasti toimituksessa epäiltiin värikkään sääsivun 
kaltaisia uudistuksia, viiniklubista puhumatta - ainakin, kunnes niitä seurattiin HS:ssa. 10  
 
Uuteen rahoituskriisiin 
 
   Liiketaloudellisesti Ainamon toimitusjohtajakausi alkoi siedettävästi. Yhtymälle kertyi 1979 
todellista tappiota lähes 11 Mmk (vuoden 1990 rahassa 24 Mmk), mutta se oli yli 5 Mmk 
budjetoitua parempi tulos. US:n lehtikohtainen kate - 6,8 Mmk (14,5 Mmk 1990 rahassa) oli 
lähellä budjetoitua, mutta Kauppalehti pääsi yli 8 Mmk:n voittoon (17 Mmk 1990 rahassa) 
ylittäen lähes kolmella miljoonalla markalla budjettitavoitteen. 11 Tämä kaava toistuikin sitten eri 
variaatioin 1980-luvun lopulle saakka. 
   Myös rahoituksen piti olla kunnossa, jos Ruoholahdenkatu 21:n kiinteistöstä saataisiin 
vähintään 30 Mmk. Tätä kuitenkin vaikeuttivat asemakaavaongelmat. 12 Pilviä alkoi nousta 
muutenkin taivaalle; toukokuussa 1980 Ainamo ennakoi budjetista jäätävän jälkeen 6-7 Mmk, 
mikä nostaisi emoyhtiön tappion 23,5 miljoonaan markkaan (45 Mmk 1990 rahassa). Nyt olikin 
jo käynnistettävä uusi operaatio "Isokenkä" reiän paikkaamiseksi. 
   Pääpaino pantiin tulojen lisäämiseen, vaikka kustannusten karsintaakin selviteltiin. 
Toimitusjohtajan lähestymistapaa kuvasi se, että Sanomista tulleen ilmoitusjohtaja Eero Sirenin 
kerrottua US:n ilmoitustavoitteeksi 30 miljoonaa markka Ainamo arveli oikeaksi (siis 
saavutettavissa olevaksi) tasoksi 40 Mmk (77 Mmk 1990 rahassa).13. 
   Lopulta toteutunut Ruoholahdenkadun painotalon myynti Ilmariselle - teollisuuskäyttöön 
kaavoitetun talon luovuttamista vakuutusyhtiön toimistotilaksi vastustettiin Helsingin kaupungin 
joissakin hallintoportaissa - ei ratkaissut täysin US-yhtiöiden maksuvalmiutta. Samalla kauppa 
vei yhtiön viimeisen merkittävän vakuuden; Kaivokselassa oltiin Pohjolan vuokralaisena ja 
painokonekin kuului lehtipainoyhtiölle. Tästä syystä Uusi Suomi Oy:lle  

                     
    9Koroman mpt. 13.1.1981, Koroman kok., USark E 11. 

    10Vrt. YTN/US, Toim.os./US, ptk:t. Toim. yleiskok. 8.10.1981, Op-kok. 30.10.1984, ptk:t. Koroman kok. USark 
E 11; toimituksen sisäinen mielipidetutkimus, USark E 9. 

    11USH 29.2.1980, ptk. 

    12USH 17.1.1980, ptk. 

    13USH 19.5., ptk. 
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alettiin koota elinkeinoelämän piiristä vakuusrengasta, jonka varassa voitaisiin ottaa tulevat 
luotot. 14 
 
Vielä kerran miljoonakolehti 
 
   Tulosnäkymät paranivat väliaikaisesti kesällä 1980 ja voiton puolelle ennustettiin päästävän 
1982 (niin päästiinkin - mutta toimitusjohtaja erotettiin välillä). Pääomaperustan vahvistami-
sessakin edettiin. Norman olikin kehottanut toimitusjohtajaa keskittymään pääomakysymyksiin 
ja jättämään lehtien markkinointipolitiikan hahmottelun Koromalle. 15 
   Ainamo ehdottikin alkusyksyllä 1980 US-yhtiön osakkeen arvon leikkaamista viidestä yhteen 
markkaan ja näin (laskennallisesti) kertyneiden 11,4 miljoonan markan käyttämistä aiempien 
tappioiden kattamiseen. Tämän jälkeen osakepääomaa nostettaisiin uudella annilla - siis 
todellisella rahalla - entiseen tasoon 13,8 miljoonaan markkaan. Näin yhtiön omistus siirrettäisiin 
tietenkin pääosin osakkeiden merkitsijöille. Yhtenä maksuvälineenä väläytettiin aiempien 
debentuurien vaihtamista osakkeisiin (tällöin ei yhtiöön olisi tullut uutta rahaa, mutta 
debentuurien merkitsijät olisi tavallaan palkittu äänivaltaisilla osakkeilla). Alettiin myös koota 
em. takausrengasta, jossa pankit ja muut suuryhtiöt sitoutuvat takaamaan US-yhtiön luottoja 
viiden vuoden ajan yli kymmenellä miljoonalla markalla. 16  
   Uutta kolehtia hahmotellut E.O. Mansukoski asetti tavoitteeksi 15 Mmk "riihikuivaa" rahaa. 
Uusmerkintä suunnattiin ensi sijassa vuoden 1978 debentuurilainan merkitsijöille. Kun 
nimellisarvoltaan markkaan alennetut osakkeet emittoitiin lopulta ylikurssiin viidellä markalla, 
tavoitteeseen päästiinkin, vaikka osakepääomaa nostettiin vain runsaaseen kolmeen miljoonaan 
markkaan. 
   Persoonallisessa myyntikirjeessään 22.10.1980 US-yhtiön hallituksen jäsenille Mansukoski 
vetosi siihen, että "me olemme sattumalta joutuneet Uuden Suomen pöytään, jokainen. Mutta 
kun niin on, meistä on tullut myös ensimmäisiä uskojia asiaan. --- Vanha totuus pätee edelleen: 
'Rahaa on'. Kysymys on vaan siitä, mihin sitä pannaan". Mutta jollei rahaa hankita, ei voi "istua 
ihmettä odottamassa hallituksen pöydässä". 17 
   Murinaa alkoi kuitenkin kuulua, kun epäiltiin, ettei operaatio johdakaan US-yhtiön pysyvään 
tervehtymiseen, vaan vain uusien tappioiden kattamiseen joksikin aikaa. Ainakin omistajien ja 
toimitusjohtajan välinen luottamus alkoi rakoilla - taas kerran. 
   "Johan nyt on perhana, kun toimitusjohtaja juoksee ja palkkarahat on hakusessa", Heikki 
Tavela puhisi 24.10.1980 Mansukoskelle manaillen "konsultti-Mattia", joka "ei johda eikä sitä 
saa kiinni". Kaivokselan talon vihkiäisten yhteydessä pidetyssä kokouksessa hallitus oli jo 
epäillyt Ainamon budjettiehdotusta liian optimistiseksi tai osin jopa "tempuksi"; vuodelle 1982 
ennustettiin edelleen kahden miljoonan markan voittoa. 18  

                     
    14USH 19.6.1980, ptk. 

    15Jr/USOy 26.8.1980, ptk. 

    16USH 1.9.1980, ptk. 

    17Mansukoski US Oy:n hallituksen jäsenille 22.10.1980, Mansukosken kok. USark E 11; USH 2.10., 
14.10.1980, Yhtiökok./USOy 14.10.1980, ptk:t. 

    18USH 14.10.1980, ptk ja Koroman muistiinpanot, USark D 3; Mansukosken mpt 24.10.1980, Mansukosken 
kok. USark E 11. 
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Uusi omistusrakenne 
    
   Pääomaoperaatio vietiin kuitenkin lävitse. Taas kerran hallitus jakoi hankintakohteet 
keskenään pääurakan langetessa Lassilalle, Mansukoskelle ja Tavelalle. 19 
   Ennen osakejärjestelyä US-yhtiön suurimpia osakkaita olivat yhä KOP ja Pohjola kumpikin 
lähes neljänneksen osuudella ja kolmantena Rauma-Repola 12,6 %:lla. 10 suurimman osakkaan 
listalla olivat myös KOP-ryhmästä Yhtyneet Paperitehtaat, Kajaani ja Tuko sekä Wihurin 
rahastot ja Kesko. Kokoomuksella ja sen säätiöllä oli 2,8 %. Kaikkiaan osakkaita oli rekisterin 
mukaan 4561, mutta 24 suurinta hallitsi 86 prosenttia pääomasta. Yksityishenkilöistä suurin 
osakas oli Lauri K.J. Tukiainen lapsineen yhteensä 0,6 %:n osuudella; SYP:n leiriä listalla edusti 
lähinnä Asko-Upo Oy. 20 
   Marraskuun puolivälissä 1980 KOP:n, Pohjolan ja KOP-ryhmän suuryhtiöiden yhteenlaskettu 
osuus US:n osakekannasta oli jo pudonnut 70 prosentista 45 prosenttiin. Osakelistan kärkipäähän 
olivat nousseet entisten pääomistajien rinnalle Yhdyspankki ja Säästöpankkien Keskus-Osake-
Pankki lähes viiden prosentin osuuksilla; yhden-kahden prosentin osuuksia oli myös 
Helsinginpankilla, Ahlströmillä, Nokialla, Huhtamäellä, Fennialla, Kaukaalla, Polarilla, 
Schaumanilla, Serlachiuksella, Fiskarsilla, Ruolalla, Strömbergillä, SOK:lla jne. entisten 
omistajien ohella.21. 
   Uudesta Suomesta tuli siis elinkeinoelämän laajasti omistama yhtiö. Tämä merkitsi laajaa 
"kosketuspintaa", ajan muotitermiä käyttäen. Toisaalta voi sanoa, ettei Uutta Suomea omistanut 
enää oikeastaan kukaan sen jälkeen, kun KOP-Pohjola- ryhmä ja jo aiemmin Tuko olivat 
leikanneet osuuksiaan. Tyypillinen suuryhtiön omistus oli 50.000 osaketta eli viiden markan 
merkintähinnalla 250.000 markan panos (noin puoli miljoonaa markkaa vuoden 1990 rahassa). 
Tämän suuruinen riski tuskin pakotti useimpia omistajia valvomaan erityisen ponnekkaasti 
Uuden Suomen asioita, vaikka omistus tarjosikin joskus perustelun vaatia suopeaa kohtelua 
lehdessä. 
   Yhteen laskettuna 15 miljoonaa markkaa "riihikuivaa" rahaa - siis lähes 30 Mmk vuoden 1990 
rahassa - oli tietenkin kohtuullisen merkittävä panos (tällöin ei ole kiinnitetty huomiota siihen, 
maksettiinko raha osin jo 1970-luvun lopussa debentuureja merkitsemällä). Yritykset maksoivat 
kuitenkin vuosittain enemmän pelkästään Teollisuuden Keskusliiton jäsenmaksuina. 
Yleishyödyllisenä lahjoituksena sijoitus Uuteen Suomeen oli suuri, mutta jos sen katsottiin myös 
vahvistavan yrittämisen yleisiä edellytyksiä, ei laskua voine pitää valtavana. 22 Aamulehti-
järjestelyssä 1988 monet osakkaat sitäpaitsi "palkittiin" ainakin laskennallisesti.  
   Noin 10 Mmk:n vakuudet tarjoavat takausrenkaat muodostuivat vähitellen. Ensimmäisen 
renkaan (siinä olivat Uusi Suomi Oy:n hallituksen jäsenten omat yritykset) takaama laina 
nostettiin vuoden 1980 lopussa. Muillakin suunnilla edettiin, joskin osa yrityksistä tinki 
takaussummista; mm. pellervolaisella suunnalla hanke oli vuoden 1981 alussa vastatuulessa. 
Pellervolaiset etääntyivät muutenkin US:sta eikä ryhmällä ollut vuodesta 1983 alkaen enää 
edustajaa yhtiön hallituksessa.  
   Yhdyspankin suunnalla tarvittiin talvella 1981 taas pääjohtajatason erityisneuvotteluja. Kovin 
helppoa ei siis rahan keruu tässäkään muodossa ollut. Takausrenkaat olivat voimassa Aamulehti-

                     
    19USH 28.10.1980, ptk; Mansukosken mpt ko. kokouksesta, Mansukosken kok. USark E 11. 

    20USH 1.9.1980, ptk:n liitteenä ote osakerekisteristä 11.4.1980. 

    21USH 13.11.1980, ptk. 

    22Vesikansa: Talouden vapauden puolesta, jossa eri yhteyksissä selvityksiä elinkeinoelämän järjestöjen 
taloudesta; vrt. myös nykyisen TT:n arkisto.  
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järjestelyyn 1988 saakka. 23  
   Yritysten tuen merkitystä on tarkasteltu tässä yhteydessä siksi, että syksyn 1980 osakeannissa 
yritykset sijoittivat viimeisen kerran "riihikuivaa" rahaa Uuteen Suomeen. Sopimusilmoittelua 
jatkettiin tämänkin jälkeen, mutta sitä ei voinut pitää vastikkeettomana luovutuksena (eikä sitä 
ollut osakesijoituskaan, kuten sittemmin ilmeni). Kuten jäljempänä selvitetään, Uuden Suomen 
(ja jossain määrin Iltalehden) julkaisemiseksi poltettiin kyllä tämän jälkeenkin satoja miljoonia 
markkoja. Kysymys oli kuitenkin lähes tyystin entisten sukupolvien kiinteistöperinnöstä sekä 
Kauppalehden ylijäämästä (ja viime vaiheessa uuden omistajan, Aamulehti-yhtymän rahoista), ei 
muiden yritysten tuesta. 
 
Uusi painokone oikuttelee 
 
   Niin pääomaperustan vahvistamista kuin yhtiön strategian hahmottamista vaikeuttivat syksyllä 
1980 komeasti vihityn uuden painokoneen sisäänajo-ongelmat. Ensin sen käyttöönotto viivästyi, 
sitten kirkkaan keltainen "Albert" oikutteli pitkään. Häiriöiden takia US:n jakelu takelteli ja 
vähän päästä jouduttiin hätäratkaisuihin, kuten sivumäärän supistamiseen viime hetkellä tai 
värien karsimiseen. 
   Yksi ainoa Uuden Suomen numero jäi kuitenkin täysin jakamatta tilaajille. Silti lukijat valittivat 
lehden saapumisesta jopa päivän myöhässä tai harmaata ulkoasua - etenkin kun rinnalla oli 
raflaava mainoskampanja, jossa luvattiin hyvää, värikästä, jopa ainutlaatuista lehteä. Myös 
ilmoittajilla oli tässä tilanteessa syytä valitella. Iltalehden ja Kauppalehden aikataulut olivat 
väljemmät ja niiden ongelmat samasta painokoneesta huolimatta vähäisemmät.  
   Tilausten peruutukset ja myynnin epäonnistuminen syksyllä 1980 aiheuttivat 800.000 markan 
(1,6 Mmk 1990 rahassa) aukon levikkimarkkinoinnin katteeseen. On tosin vaikea selvittää, 
paljonko tämä johtui painokoneongelmista ja paljonko liian toiveikkaasta budjetoinnista. 24 
"Vuosisadan lehtiuudistusta" mainostettiin raflaavasti ja hanke kiinnosti yleisöä, mutta tilauksiin 
ei lehtimarkkinoilla kypsytä useinkaan nopeasti. Valtiksi ajateltua päällystettyä paperia voitiin 
kuitenkin käyttää paino-ongelmien takia alkuun vain sunnuntaisin ja lehden koko jouduttiin 
rajoittamaan arkisin 32 sivuun. Komeat sunnuntainumerot päätettiin sentään tehdä jopa 64-
sivuisina. 25 
   Kuitenkin ongelmat koettiin luultavasti talon sisällä pahempina kuin sen ulkopuolella. Parin 
vuoden tiivis suunnittelu- ja valmistautumisvaihe tuntui valuvan hukkaan "Albertin" oikuttelun 
takia. Sopeutuminen lehden uuteen tekotapaan oli sekin stressaavaa. Tämä kaikki kiristi hermoja 
ja heijastui ehkä vielä seuraavan vuoden tapahtumiin, jotka johtivat toimitusjohtajan 
vaihtamiseen. Tietenkin reklamoinnit, jakeluhäiriöiden paikkaaminen lähettämällä pakettiauto 
lehtien yhteiskuljetuksen rekan perään jne. rasittivat myös taloudellisesti. Toisaalta painokoneen 
valmistaja maksoi 600.000 DM:n sakon. 26 
   Jo marraskuussa 1980 asiat alkoivat sujua, mutta päällystetyn paperin käytöltä vaadittiin yhä 
kirjapainon johtajan Heikki Salosen lupa. Toimintavarmuuden lisäämiseksi väläytettiin jo toisen 
painokoneen hankintaa, nyt yhdessä Hufvudstadsbladetin kanssa. 27 Samassa kuussa puhjennut 
toimittajalakko taas oli tavallaan jopa hengähdystauko teknisissä vaikeuksissa. Kolmen viikon 

                     
    23USH 14.1., 12.2., 10.3.1981, ptk:t.; Tavelan lausunto. 

    24USH 14.1.1981, ptk. 

    25Jr/USOy 28.10.1980, ptk. 

    26Hall/Suom. Lehtipaino 10.3.1981, ptk. 

    27Jr/USOy 10.11.1980, USH 13.11.1980, ptk:t. 
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lakosta seurasi US:lle yli miljoonan markan välitön lisäkulu - mutta ennen muuta kahden 
miljoonan markan paljossa rakenteellinen kustannuslisä seuraaviin vuosibudjetteihin (noin 3 
Mmk 1990 rahassa). 28 
   Vuoden 1981 alkaessa Kaivokselaan siirtymisen alkuvaikeudet oli ohitettu. Ne jäivät kuitenkin 
sen kokeneiden mieliin traumana. Vielä vuosia myöhemmin US:n toimituksen huoneissa 
kuulosteltiin, onko "Albert" käynnistynyt tai olisiko paperirata sattunut katkeamaan pahalla 
hetkellä. Trauma vaikutti osaltaan suureen lisäinvestointiin 1980-luvun puolivälissä. 
 
Kauppalehti pelastusrenkaaksi 
 
  Tammikuuhun 1981 päästyä myös uuden painotalon vihkiäisissä koettu juhlatunnelma oli ohi, 
samoin uuden toimitusjohtajan kuherruskausi. Vuoden ensimmäiseen kokoukseen Ouluun - 
Kolmio-kirja Nyyrikkeineen kuului vielä konserniin - hallitus matkasi kriittisellä mielellä. 
Edellisvuoden konsernitulos näytti tappiota 20 Mmk eli 47 % yli budjetoidun.  
   Syitä päätettiin analysoida. Samalla korostettiin "Kauppalehden tuloksen tärkeyttä Uusi Suomi-
yhtiöiden kokonaistuloksen kannalta". Kauppalehden mahdollisuudet oli siis vihdoin kunnolla 
oivallettu; omistajien mieleen alkoi jopa tulla se, että sen avulla voidaankin hoitaa Uuden 
Suomen ongelmat kannustamalla päätoimittaja Tuominen yhä hurjempiin tuloksiin. 29 
   Huono tulos merkitsi vuodelle 1981 "vuosisadan lehtiuudistuksen" lanseerauksesta huolimatta 
tiukkaa toimitusbudjettia; Ainamon mukaan linjana oli "ei saneerausta, ei satsausta". Heikki 
Tavelan mukaan tosin "ei ollut järkeä pihistää sisällössä" - olihan "vuosisadan uudistus" vasta 
tuotu markkinoille. Jo lokakuussa 1980 Johannes Koroma olikin kirjannut yhtiön johtoryhmän 
pöytäkirjaan resurssit niin niukoiksi, "ettei toimitus pysty tekemään toivomansa tasoisia lehtiä". 
Joulukuussa 1980 hallitus oli myöntänytkin, että "toimituksen resurssien karsiminen ei ole 
tarkoituksenmukaista". Sen sijaan hallitus päätti pitää kiinni tiukasta sivubudjetista, "vaikka 
toimitukselliset ambitiot tästä kärsisivätkin". 30 
   Törmättiin siis lyhyen ja pitkän tähtäyksen ristiriitaan. Uuden Suomen markkina-asemien 
vahvistaminen edellytti sijoittamista sisältöön, mikä saattoi vaarantaa lyhyellä tähtäyksellä 
yhtiön rahoitusaseman, kannattavuudesta puhumatta. Johtopäätöksenä oli jatkuva stop-and-go: 
välillä toimitukseen satsattiin, sitä seurasi kiristys. Tähän palataan.  
 
"Vuodessa menetämme kaiken" 
 
   Oulun-matkalta palattuaan E.O. Mansukoski mietti tilannetta yön yli ja purki murheensa 
kirjeeksi yhtiön hallitukselle sekä Ainamolle, Koromalle ja Tuomiselle. Uudet numerot olivat 
muuttaneet "tulevaisuudenkuvaa radikaalisti". Vuodelle 1981 oli näkyvissä jopa 13-14 Mmk:n 
tappio (24 Mmk vuoden 1990 rahassa). "Runsaan vuoden kuluttua tästä päivästä olemme tällä 
menolla menettäneet koko sen uuden ja terveen lainarahan, jonka olemme ystäviemme takauksin 
saaneet Uuden Suomen käyttörahoitukseksi, ei tappioiden kattamiseen". 
  Mansukoski vaati debentuurien merkitsijöiden ja takausrenkaan jäsenten kutsumista "saamaan 
alaston info. --- Vasta jos nuo --- todelliset ystävämme sitten sanovat, että rahan polttamista asian 
vuoksi jatketaan heidän pussillaan, on aika ja tilaisuus esittää Koroman ja kumppaneiden 
ohjelma tulevaisuuden linjoista. Jos he taas sanovat, että 'jo riittää', lopetamme Uuden Suomen 
projektin ja jatkamme raunioilta niillä kolmella muulla yhtiöllä, ehkäpä vielä jollain tavalla 
                     
    28Jr/USOy 13.11., 25.11. 1980, USH 18.12.1980, 14.1.1981, ptk:t. 

    29USH 14.1.1981, ptk; perustuu myös kirjoittajan pitkään keskusteluun Tuomisen kanssa Kämpissä talvella 
1981.  

    30Jr/USOy 27.10.1980, USH 18.12.1980, ptk:t ja Koroman mpt, USark. 
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ratkaisten sanomamme levittämisenkin. Mutta malli on paljolti oleva uusi, se ei ole 'jatkaa 
seitsenpäiväisen jne ...' julkaisemista. Sen me olemme nyt kokeilleet, se ei ehdi itsekannattavaksi, 
'ennen kuin suo sulaa'". 
   "Saamme anteeksi polttamamme rahat hyvän yrityksemme vuoksi, mutta emme saa anteeksi 
sitä, ettei meistä ole miestä tekemään kipeää päätöstä, jos mahdoton on edessä. Vain jatkuvasti 
maksavien tukimiesten tuore, uusi raha oikeuttaa jatkamaan, ja sitä on kerättävä nyt", 
Mansukoski kirjoitti. 31 
   Tasan kolme kuukautta uuden painotalon vihkiäisistä oltiin siis taas perimmäisten kysymysten 
äärellä. Tosin "kipeä päätös" syntyi vasta yli kymmenen vuoden kuluttua, sillä uusille jatkuville 
tukijoille löytyi sittenkin vaihtoehto Kauppalehdestä.  
 
Ainamon hillitty charmi ja Mansukosken jumalaut 
 
   Toimitusjohtaja Ainamo vastasi Mansukosken värikkääseen kirjeeseen porvariston hillityllä 
charmilla, mutta selvästi hammasta purren. Hän huomautti vuoden 1980 tuloksen vastanneen 
ennakoitua lukuun ottamatta toimittajalakon ja painokoneen käyttöönoton tuomia takaiskuja. 
Vuodelle 1981 oli jo pitkin syksyä ennakoitu 10 miljoonan markan (17 Mmk 1990 rahassa) 
tappiota, mutta 1982 oli "edelleen mahdollista päästä lähelle +- 0-tulosta". "Tuoteuudistus on 
onnistunut" eikä saavutettua menestyksen ilmapiiriä "pidä nyt hämmentää puheilla siitä, että 
tehtävämme olisi mahdoton", hän rauhoitteli. 32 
   Ainamon kirje saapui Mansukoskelle 20.1. juuri hänen sanellessaan muistiota pitkästä 
keskustelusta Jaakko Lassilan kanssa. Mansukoski vänkäsi edelleen huolestumistaan tappioista, 
vaikka uskoikin päästävän yhteisymmärrykseen toimivan johdon kanssa. Tuntui kuitenkin 
"entistä tarpeellisemmalta, että me isot miehet teemme siedettävissä rajoissa olevan tappi-
obudjetin, ja jumalaut, sen myös toteutamme. --- Aloitan kuudetta vuotta yhtiön hallituksessa ja 
haluan vuosibudjetin, joka toteutuu, enkä sellaista, joka niin kuin tähän asti selityksin ylitetään". 
   Rahapulan ohella Mansukoskea huolestutti se, että yhtiössä tuntui olevan "kolme toimitus-
johtajaa, jotka eivät ole synkronissa keskenään. Olemme määränneet päätoimittajat myös 
taloudelliseen vastuuseen, mutta onko tämä asento oikea. Viime kokouksesta jäi se vaikutelma, 
että rahan puuttumista tai sen loppumista ei oteta tosissaan". Hän epäili yhtiössä jopa totutun 
"määrävälein toistuvaan rahankeräykseen". Asiat oli käytävä ennen seuraavaa hallituksen 
kokousta läpi Ainamon ja Koroman kansssa. ("Kolmas toimitusjohtaja" oli tietenkin Tuominen). 
   Lassila myönsi, että "Uusi Suomi-yhtiöiden arjessa" teho ja kustannukset olivat "pääsemässä 
karkuun. Tuntuu kuin talossa olisi erikseen ihmiset tekemässä vain sunnuntain lehteä ja toiset 
taas vain iltalehteä, kun nämä piti tehdä lähes samoilla kustannuksilla kuin Uusi Suomikin". 
"Huomattava saneeeraustyyppinen aktiivisuus on --- elinehto. --- Siitä seuraava mahdollinen 
levikin lasku on otettava huomioon". Lassilan mielestä myös yhtiön "hallinto ja yläpää" oli liian 
suuri. Tilaushintaakin voitaisiin nostaa 50 mk. 
   Tiukka linja johtaisi Mansukosken mukaan myös siihen, että "herrat voivat ottaa kantaa, 
haluavatko olla mukana". "Toisaalta kiinnostaisi ankaran rehellinen laskelma siitä, mitä maksaa 
erilliskustannuksena Iltalehti ja toisaalta sunnuntainumero", vaikkei kumpaakaan tuotetta 
pitänytkään poistaa markkinoilta. 
   Jatkokeskustelussa 22.1.1981 Lassila ja Mansukoski määräsivät Ainamon ja Koroman 
tinkimään yhtiön budjettiin viiden miljoonan markan "pettymysvaran" ja ylipäänsä karsimaan 
"kovasti" kuluja - myös Kauppalehdestä. Seuraavana päivänä ilmestynyt Kauppalehti sai sitten 
Mansukosken ärähtämään "runoista liitupaperilla". "Taisi olla korkein huippu ja  osoitus, ettei 

                     
    31Mansukosken kirje 15.1.1981, Koroman ja Mansukosken kokoelmat, USark E 11.  

    32Ainamo hallituksen jäsenille, Mansukosken kok., USark E 11.  
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kulutaju ole kovin syvällä kaikkialla". 33 
 
Rahankäytön herkät kielet 
 
   Mansukoski ja Lassila olivat kosketelleet monia herkkiä kieliä lehtitalossa. Kustannustietoi-
suus ja hyötysuhdeajattelu oli vaikeaa monille toimittajille, joilla oli korkeita journalistisia 
päämääriä - maksoi mitä maksoi. Lähes loppuun asti esim. US:n toimitusosaston tai yhteis-
työneuvoston pöytäkirjat kertovat vain uusien kuluerien vaatimisesta tai esimiesten säästötoi-
mien arvostelusta; vielä toimitusosaston pelastusehdotuksessa 1991 uskallettiin puuttua lähinnä 
esimiesten palkkaetuihin sekä talon muiden osastojen toimintaan. 34 
   Myös päätoimittajilla oli journalistiset ambitionsa, jotka saattoivat jyrätä alleen taloudelliset 
näkökohdat ja selkeät budjettipäätöksetkin. Voitiin pelata tietoista hasardiakin: jos toimitusku-
lujen ylittäminen johti levikin ja parhaassa tapauksessa lehden kannattavuuden nousuun, kulujen 
ylitykset unohdettiin. Sitä paitsi sanktio, päätoimittajan erottaminen, oli hankala asia.      US-
yhtiöissä oli erityisenä ongelmana lehtien erilainen taloudellinen asema. Voitollisessa 
Kauppalehdessä rahaa käytettiin usein rennosti eivätkä Mansukosken tai muiden kaukaa 
tarkkailevien murinat tähän vaikuttaneet. Iltalehden ilmapiiri oli kauniisti sanottuna rento ja 
väljää rahankäyttöä voitiin perustella hyvällä levikkimenestyksellä; omalle toimitukselle 
annettiin ymmärtää, että lehti tuki Uutta Suomea taloudellisesti.  
   US-lehden "orjantappurapensaassa kasvaneet" - pitkäaikaisen, markoista tarkan ulkomaano-
saston päällikön Heikki Liljeströmin sanontaa käyttäen - ymmärsivät taas joskus liiankin pitkälle 
tarkan rahankäytön merkityksen. "Vuosisadan lehtiuudistusta" tekemään suurin lupauksin 
houkutellut tähdet eivät sen sijaan halunneet aina ymmärtää, miksi komean alun jälkeen olisi 
ruvettava tinkimään. Talon muista yksiköistä kirjapainossa oli tarkan markan teollinen henki, 
ylimmän johdon rahankäyttö taas vaihteli toimitusjohtajan mukaan. 35 
   Laiskanläksyllä 9.2.1981 yhtiön johtoryhmä nosti  tulostavoitetta yli 2 Mmk. Tämä edellytti 
mm. US:n vuotuisen sivumäärän leikkaamista 600:lla ja toimituskulujen supistamista puolella 
miljoonalla markalla - siis päivittäin lähes kaksi sivua aiottua pienempää lehteä ja toimituksessa 
ainakin viittä vakanssia, siis yhtä osastoa vähemmän. 36  
   Hallituksessa Heikki Tavela arvostelikin - ehkä Koroman kanssa keskusteltuaan - "tapaa, jolla 
sinänsä oikeaan tavoitetasoon oli päästy". Päätuotteen budjetin silpomisen sijasta olisi tullut 
puuttua Kauppalehden kustannuksiin. Toimitusjohtajan ehdotus kuitenkin hyväksyttiin, joskin  
varauksella, että tuloskehityksen parantuessa toimituksellista panosta lisättäisiin. 
Kauppalehdessä ja Kannassa päätettiin pyrkiä "nettotuloksen maksimointiin sopivalla 
suoritepalkkausjärjestelyllä". 37 
   "Vuosisadan lehtiuudistuksen" näyttävästä alusta ei siis ollut kulunut viittä kuukautta, kun 
US:n toimitusresursseja supistettiin tuntuvasti. Stop and go ei tietenkään ole tehokas tie pysyvään 
menestykseen. Toisaalta voi kysyä, oliko korkeaan levikkiin tähtäävä, monilla painopisteillä 
operoiva ja siten suuria kustannuksia aiheuttava strategia oikea.  
 
                     
    33Muistio kesk. Lassila-Mansukoski 20.1.1981, Mansukosken kok., USark E 11. - Kauppalehden Business 
Weekend-osastossa, myöhemmän Option edeltäjässä oli alettu julkaista myös kepeämpää aineistoa.  

    34Toim.os. ja YTN/US, ptk:t, USark D 7 ja G 7. 

    35Esim. US:n osastopäällikkökokousten sekä YTN:n ptk:t, USark. Perustuu myös kirjoittajan omiin kokemuksiin 
sekä mm. Koroman arvioihin. 

    36Jr/OyUS 9.2.1981, ptk. 

    37USH 12.2.1981, ptk. 
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Pravda ja Tamminiemi viiteryhminä 
 
   Mansukosken toivoma "taustaryhmien" tilaisuus pidettiin 20.2.1981 Pohjolassa iltapäivä-
kahvien merkeissä. Muutaman vuoden takaista dramatiikkaa ei nyt ollut ja vaisuun keskusteluun 
osallistuivat lähinnä vuorineuvokset Stig Hästö ja Erkki Partanen, joista edellinen oli siirtynyt 
järjestömieheksi, jälkimmäinen oli vetäytymässä eläkkeelle.    Suurista rahoitus- tai muista 
linjakysymyksistä ei juuri puhuttu, sen sijaan puututtiin kiitosten ohella elinkeinoelämän 
kannalta väärin sävytettyihin otsikoihin mm. makkaran nestepitoisuudesta sekä ladontavirheisiin. 
   Ajalle kuvaavasti päätoimittaja Johannes Koroma korosti saavutuksinaan terveen levikkike-
hityksen ohella lehden toistuvaa lainaamista Pravdassa ja sitä, että "Tamminiemestä ei ole tullut 
minkäänlaisia merkkejä, muttei myllykirjeitäkään". (Urho Kekkosen toimikautta oli vielä jäljellä 
puolisen vuotta).  
   Päätoimittajansa mukaan lehti oli onnistunut vaikuttamaan yhteiskunnallisesti, "vaikka sille ei 
voida mitään suoria tuloksia kirjatakaan". Paineet vasemmalta olivat laantuneet, "mutta 
ideologinen taistelu tulee jatkunaan. Silloin ei ole yhdentekevää, onko Uusi Suomi mukana vai 
ei. Se, että Uudella Suomella ei ole kovin terävää, taistelevaa profiilia tänään, selittyy sillä, että 
muutoksen uskottavuus vaatii vaisumpaa etenemistä". 
   Koroma katsoi siis uusien lukijaryhmien valloittamisen edellyttävän aatteellisen linjan 
pehmentämistä. Normanin raportissahan oli suositeltu päinvastoin selkeämpiä linjanvetoja, joita 
myös Svenska Dagbladet sovelsi. Markkinointimiehet katsoivat sen sijaan jatkuvasti, että 
perinteinen maine ja myös perinteinen lukijakunta oli Uudelle Suomelle lähinnä rasite. Poukan 
kausi oli myös edelleen, kuten todettu, trauma US:ssa. Keskustelussa vuorineuvos Hästö 
kuitenkin kysyi, onko korostettava lehden irtaantumista Kokoomuksesta, kun "tosiasia kuitenkin 
on, että valtaosa sen lukijoista ja tukijoista mainittuun puolueeseen kuuluu". 38 
    
Oululaistytär myydään voitolla 
 
   Useimmista Jorma K. Virtasen hankkimista tukijaloista oli luovuttu nopeasti. Yhtymään 
jääneelle oululaiselle Kolmio-Kirjalle ja sen emolle Kanta-yhtiölle taas budjetoitiin 1981 jo 
mukava 1,5 Mmk:n voitto. Kuitenkin hallitus päätti maaliskuussa 1981 selvittää tytäryhtiön 
"todellisen kannattavuuden" ja valmistautua sen myyntiin; taustalla saattoi olla myös sen 
toimitusjohtajan Heikki Lehmuston hieman aiempi siirtyminen Insinöörilehtien johtoon sekä 
alkuvuoden 1981 hiemat vaisut tuottonäkymät. 
   Pentti Oslamon laskelmien mukaan US-yhtiö oli sijoittanut oululaistyttäreen runsaat 5 Mmk ja 
saanut osinkoja 1 Mmk sekä rahoitustukea 5 Mmk. Yhtiön substanssiarvoksi laskettiin 11,8 
Mmk, mitä US:n hallituksessa pidettiin jopa varovaisena arviona niin kiinteistöistä kuin 
julkaisuoikeuksista (20 Mmk 1990 rahassa). 39 
   Kirjapaino Oy Kannan osakekanta kiinnosti toista oululaista kustantajaa, keskustalaista 
Osakeyhtiö Liittoa, joka tarjosi kiinteistöistä ja kirjapainosta alkusyksyllä 1981 9 Mmk. US-
yhtiö päätti sitoa kauppaan myös lehtien julkaisuoikeudet, jolloin kokonaishinta nousisi 12-13 
miljoonaan markkaan. Lopulta, jo Arto Tuomisen toimitusjohtajakaudella lokakuussa 1981, 
kauppa tehtiinkin 12,75 miljoonalla markalla. Loppuvaiheessa väännettiin kättä etenkin 
oululaisyhtiön majoista Rukalla, joista yksi olisi haluttu pitää Uudella Suomella, mutta oululaiset 
vaativat kaiken tai ei mitään. 40 
                     
    38Muistio tilaisuudesta 20.2.1981, Mansukosken kok., USark E 11. - Markkinointialan näkemyksistä vrt. em. 
selvitys sekä Anderson & Lembken suunnitelma nro 9200411 14.6.1982, USark E 1.   

    39USH 13.4., 5.5.1981, ptk:t ja Koroman mpt. 

    40USH 18.9., 20.10.1981, ptk:t; Korpelan ja Oslamon kertomaa. 
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   Oulun-operaatio oli siis kannattava, myyntivoittoa voi arvioida jääneen kolmisen miljoonaa 
markkaa (5 Mmk 1990 rahassa), jos rahan arvon aleneminen omistuskauden aikana otetaan 
huomioon. Tulos oli kuitenkin US-yhtiön toistuvassa rönsyilyssä poikkeus.  
 
Vuorossa yhtiöiden fuusiointi 
 
   Alkuvuoden 1981 kehitys ei US-yhtiön johdon mielestä ollut dramaattinen. Ilmoitusmyynnin 
jälkeen jäämistä paikattiin tarjoamalla kahdeksan sivun yrityskuvapaketteja; valteiksi todettiin, 
että "ne ovat toimitusjohtajan päätettävissä" eivätkä "vaikuta normaaleihin mainosbudjetteihin". 
Tuki-ilmoittelu oli siis edelleen vihneenä mainosmiesten kurkunpäässä.  
   Tällaista varsin journalistista yrityskuvailmoittelua myytiinkin jonkin verran. Vaikka kysymys 
oli osin tuki-ilmoittelusta, operaatio kertoi, että uusien mainontaideoiden tarjoaminen saattoi 
johtaa tuloksiin. Vastaavasta on kuitenkin harvoja esimerkkejä; enemmän US:n 
ilmoitusmarkkinointi turvautui kädestä suuhun elämiseen monilla varsin tavanomaisilla 
teemanumeroilla. 
   Kaikesta huolimatta laskentapäällikkö Korpela joutui kertomaan, että budjetoidullakin 
tuloksella US-yhtiön oma pääoma painuisi alle osakeyhtiölain vaatimusten, kun taas Kauppa-
lehden hyvä tulos johtaisi "verotuksellisiin ongelmiin";  poistoja ja varauksia ei siis olisi 
riittävästi "kuluvarastossa", vaan Kauppalehti Oy joutuisi maksamaan voitostaan yli 60 % 
tuloveroa. Vaikka yhteisten kulujen veloitusta ja kirjapainon laskutusta olisi oikaistu kirjanpidon 
sallimissa rajoissa, US-yhtiö olisi tuottanut tappiota 11,8 Mmk ja Kauppalehti voittoa 5,4 Mmk. 
41    
   Ratkaisuna yhtiön hallitus päätti tutkia 5.5.1981 Kauppalehti Oy:n fuusioimista uudelleen US-
yhtiöön. Kuten muistetaan, US-yhtiöiden tappiot oli 1979 tilkitty ottamalla kova hinta 
Kauppalehden julkaisuoikeuksista. Sen palauttaminen emoyhtiöön vaati mutkikkaampia 
voimisteluliikkeitä. Toukokuussa 1981 sovittiinkin, että Uusi Suomi Oy ostaa Kauppalehti Oy:n 
vähemmistöosakkaiden (HOP, KOP, OKO, Pohjola, SKOP ja SYP) salkut nimellisarvosta eli 
yhteensä miljoonalla markalla. Ostohinta jäi muodollisesti US-yhtiön velaksi ao. myyjille 
"kohtuullisella korolla", mutta suurpankit ja Pohjola sitoutuivat merkitsemään velan määrällä 
Uusi Suomi Oy:n osakkeita. 
   Kauppalehden julkaisuoikeuksista ei nyt maksettu mitään erityistä. Käytännössä lehti 
subventoi tällä summalla Uutta Suomea diffuusio-fuusio- karusellissa 42. 
  
Ainamon lähtölaskenta alkaa 
 
   Vaikka ongelmia näin ratkottiin, sidosryhmien luottamus toimitusjohtajaan alkoi ehtyä. 
Kirjoittajan mieleen on jäänyt Kansallispankin johtoportaan vierailu Kaivokselan uudessa 
lehtitalossa talvella 1981. Ainamo esitteli strategiaansa varsin elegantisti talon auditoriossa, jossa 
oli monenlaista av-välineistöä. Tämän jälkeen US:n rahoitusta hoitavat KOP:n johtokunnan 
jäsenet vetivät Ainamon sivuhuoneeseen ja kertoivat pyöritelleensä häntä aika tavalla. 
   Taustalla oli myös Mansukosken mainitsema "kolmen toimitusjohtajan" ongelma. Johannes 
Koroman ja Arto Tuomisen silmissä Ainamo ei saanut asioita oikein käsiinsä ja molemmilla 
vastaavilla päätoimittajilla oli sekä omat näkemyksensä ja tavoitteensa että suorat yhteydet 
omistajiin ja muihin sidosryhmiin. Muutoinkin Ainamo näyttää olleen yhtiön kokoonpanoltaan 
osin vaihtuneessa johtoryhmässä varsin yksinäinen. 43 
                     
    41US:n tulos oli sisäisessä laskennassa - 9,7 Mmk eli - 16,5 Mmk 1990 rahassa, Kauppalehden + 16,6 Mmk eli + 
28 Mmk vuoden 1990 rahassa.  

    42USH 5.5., 19.5., 18.6.1981, ptk:t. 

    43Jr/USOy 9.2.1981, laajennettu jr/USOy 16.2.1981, ptk:t. - Laajennettuun johtoryhmään kutsuttiin lisäjäseniä 
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   Toimitusjohtajan lähtölaskenta alkoi juhannuksen alla 1981. Hallituksen kokouksen 
piristämiseksi se tosin aloitettiin valitsemalla 54 ehdokkaasta kymmenen hehkeintä Uuden 
Suomen ylioppilastyttöäänestykseen. Koroma oli siirtänyt karsintatehtävän aiemmalta 
erityisraadilta yhtiön hallitukselle, joka löysikin valittunsa nopeasti toimittaja Marja-Leena 
Arposen opastuksella. Hallitus hoiti sitten vaativan tehtävän ylioppilastyttökilpailun lopettami-
seen saakka.  
   Kun Pohjolan pääkonttorin neuvotteluhuoneessa siirryttiin somista ylioppilastytöistä yhtiön 
tulosraportteihin, tunnelma muuttui. Vaikka valopilkkujakin oli, US:n ilmoitusmyynti oli jäänyt 
taas kerran yhä enemmän budjetista. Asko Tarkka vaatikin "remppajengiä" koolle 
sopimusilmoittelun vauhdittamiseksi. Sitten puhetta johtanut Mansukoski (Lassila oli poissa, 
vaikka kokous oli "hänen" tiloissaan) nosti kissan pöydälle jakamalla uuden kirjeen hallituksen 
jäsenille. 
   Mansukoski kysyi, onko valittava jatkuvien avustusten tie vai vaadittava toimitusjohtajaa 
tekemään "nollabudjetoinnilla semmoista lehteä, mikä värkeistä saadaan" etenkin sivumääriä 
supistamalla. Vaa`ssa olivat siis taas kerran säästö- ja satsauslinjat - tai lyhyt ja pitkä tähtäys. 
Mansukoski vaati ratkaisuja nopeasti lykkäämättä niitä kesälomien yli. Ylimääräinen kokous 
päätettiinkin pitää 30.7.1981 esim. Lassilan maatilalla Karjalohjalla; toimitusjohtajan ja 
päätoimittajien ei tarvinnut vaivautua paikalle, jos lomasuunnitelmat olivat esteenä. Heiltä 
pyydettiin joka tapauksessa perusselvitykset44. 
 
Uusi Suomi vai Iltalehti? 
 
   Karjalohjalla kokoonnuttiinkin epäviralliseen kokoukseen 30.7. Pohjustukseksi johtoryhmän 
avainjäsenet olivat tehneet pyydetyt muistiot; paikalla heistä oli ainakin Koroma.  
   Toimitusjohtaja Ainamo näyttää ehdottaneen, että toimiva johto voisi keskittyä operatiiviseen 
toimintaan ja yhtiön hallitus hoitaisi pääomahuollon. Johtaja Sirén perusteli ilmoitusmyynnin 
jälkeen jääneisyyttä mm. kirjapaino-ongelmilla, "lievällä 'rintamaväsymyksellä' ja lisääntyneellä 
myyntivastuksella", mutta uskoi uuteen nousuun mm. päällystetyn paperin avulla; sen käyttö oli 
normalisoitumassa.     Sirénin muistiossa oli kymmenen liitettä, mikä sai Mansukosken 
intoutumaan reunamerkintään "kyllä ainakin seurataan ja tilastoa tehdään ja luetaan". Hän 
keskusteli ennen Karjalohjalle menoa myös suoraan Sirénin kanssa lähinnä tuki-ilmoittelun 
elvyttämisestä. Monien seuraajiensa lailla ilmoitusjohtaja lienee alkuun julistanut tavoitteekseen 
nostaa tuottoja "puhtain" markkinakeinoin. Nyt hän myönsi, että tuki-ilmoittelu käy, kunhan se 
on "puhdasoppista".  
   Mansukoski selitti tuki-ilmoittelun ongelmia sillä, ettei asiasta ole annettu yrityksissä ohjetta 
"selvin signaalein". "Se taas johtuu siitä, ettei firman keula ole lämmennyt tosissaan eli tehnyt 
aitoa rahapäätöstä". Kuten mainittua, esim. Keskossa ja KOP:ssa US-ilmoittelu oli selkeä, yhtiön 
ylimmän johdon tavallaan maksama päätös, mutta useimmissa yrityksissä asiaa ilmeisesti 
palloteltiin toivoen tukilupauksen toteutuvan normaalin mainonnan kautta.  
   Päätoimittaja Koroma puolestaan korosti "vuosisadan lehtiuudistuksen" saavutuksia, mutta 
varoitti "luopumisesta alunperin sovituista toimintaperiaatteista" sekä "epärealistisesta resurssien 
riistosta". "Markkinoinnissa ja myös toimituksellisesti Iltalehteen on jouduttu kohdistamaan 
arvioitua suurempi panostus, siitä on tullut painopistesuunta", varoitti Koroma (joka oli edelleen 
myös Iltalehden vastaava päätoimittaja). 
   Koroman mukaan "on valittava Uuden Suomen runkolehden asteittaisen näivettämisen ja 
Iltalehden välillä. Tai valittava molempien osalta selvästi määritelty, markkinaodotuksiin 
                                                                
käsiteltävien asioiden mukaisesti. Yhtiön sisärenkaasta putosivat näihin aikoihin Pentti Oslamo ja Heikki Valkama, 
hankalaa ilmoitusmyyntiä hoitamaan taas kiinnitettiin Sanoma Oy:stä Heikki Sirén.  

    44USH 18.6.1981, ptk. 
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perustuva selektiivinen vaihtoehto". Tämä edellytti kokonaisten osastojen leikkaamista pois. 
Siihen astisen tason ylläpitäminen US:ssa edellytti taas Koroman mukaan 3-5 miljoonan markan 
resurssien lisäystä niin sivumääriin kuin toimitusbudjettiin; Iltalehti voisi jatkaa saavuttamissaan 
puitteissa. 
   Koroma toi siis selvästi esille valinnan, jonka merkitys on näkyvillä nyt, kun "vuosisadan 
lehtiuudistuksesta" on jäljellä vain Iltalehti. Jälkimietteissään Karjalohjalta palattua Mansukoski 
arveli, että "vaikka Iltalehti ei ole tuonutkaan toivottua hyppäystä ilmoitustuloissa ja vaikka se 
salaa vie resursseja ja nähtävästi ei tuota kuin korkeintaan tappiota, sen lopettamisajatus ei 
ottanut tulta, koska sillä on kuitenkin joku ilmoitusmerkitys, mutta se tulee viiveellä näkyviin".  
   Hallitus ei siis tarttunut Koroman heittämään vihjeeseen Iltalehden roolin tarkistamisesta, vaan 
se sai jatkaa eriytymistään. Käsillä olivat kuitenkin viimeiset hetket, jos olisi haluttu palata 
"kolmannen painoksen" alkuperäiseen malliin hallitusti, vajaan vuoden kokeiluun viittaamalla. 
Tavelan mukaan "näin kävi, koska asiaa ei oikein hallituksessa ymmärretty, vaikka yksikään 
jäsen ei itse Iltalehdestä pitänyt". 45  
 
"Sosialismia ei enää pelätä" 
 
   Ennen muuta Karjalohjalla yritettiin elvyttää viiden vuoden takaista pelastusintoa. Lassila 
lohdutteli myös sillä, että Ruoholahden kiinteistökaupan kypsyminen vihon viimein kunnallis-
poliittisten vaikeuksien jälkeen "puhdisti pöydän".  
   Koroma haki ongelmien syytä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä: Helsingin Sanomat oli 
muuttunut elinkeinoelämälle suopeammaksi eikä Suomessa enää pelätty sosialismia. Tukijoiden 
goodwilliäkin oli kulutettu. Mansukoski taas myönsi, että "remppajengi" tiesi nyt enemmän kuin 
1976 US:n ylläpitämisen ongelmista; oli siis oltu lapsenuskoisia. 
   Heikki Tavela arvioi 1982 tarvittavan tukea 10 Mmk, mutta Asko Tarkka piti viittä miljoonaa 
markkaa vuodessa jatkuvana tukena maksimina (8-9 Mmk 1990 rahassa). Tämä voitaisiin jakaa 
esim. kymmenen yrityksen kesken. Tukitekniikkaa lähdettiin ideoimaan, jolloin EVA vilahti taas 
kuvioissa. Ennen muuta kuitenkin todettiin, että raha on maksettava "johtokunnan riviltä" - ei siis 
normaaleista mainosbudjeteista. Tavelan mukaan myös kuluja "on toimituksessakin liikaa, mm. 
Numminen, ja toimitusjohtaja ei ole pätevä, vaikkei ole varaa sitä vaihtaa". Viiden miljoonan 
markan vuotuiseen tukeen päädyttiin, minkä jälkeen oli laskettava "aitojen" ilmoitustulojen 
tarve. Tämän rinnalla oli kuitenkin tehtävä US:n "lopettamislaskelma per 31.12.1981"; 
remppajengi saisi sitten valita syyskuun alussa.  
   Mansukoski aisti myös, että "kokouksessa oli selvä toimitusjohtaan kohdistuva kritiikki, ettei 
ole mies oikea, kova johtaja, mutta todettiin, ettei meillä ole nyt varaa vaihtaa taas eikä ainakaan 
ennen kuin on varma mies tilalle ensin". Sulkumerkeissä Mansukoski kuitenkin enteellisesti 
jatkoi: "Muuten jäin miettimään sitä, kun Norrman oli ehdottanut A. Tuomista niin hullulta kuin 
se tuntuikin. Ajattelin valoittaa numero-kakkosella!". 46 
 
Kokoomuksen tukea tunnustellaan 
 
   Toimitusjohtajaan ja Tuomiseen palattiin kohta. Sitä ennen rahoitustukea lähdettiin kuitenkin 
hakemaan tutulta, mutta silti yllättävältä taholta - Kokoomukselta, josta oli viitisen vuotta 
aikaisemmin sanouduttu irti. 
   Mansukosken muistiinpanoissa Karjalohjalta ei vielä viitata Kokoomuksen suuntaan. 
                     
    45Tavelan kommentti. 

    46Koroman (30.7.1981) ja Sirénin (17.7.1981) muistiot, Mansukosken mpt 30.7.1981, Mansukosken kok., USark 
E 11. Ainamon muistiota ei ole löytynyt, mutta siihen viitataan Mansukosken muistiinpanoissa. - Lihavoinnit ja 
Normanin nimen väärin kirjoittaminen Mansukoskelta. 
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Kuitenkin jo muutaman päivän kuluttua, 3.8.1981 Mansukoski otti Uuden Suomen esille 
keskustellessaan - ilmeisesti alkuun muista asioista - puolueen puheenjohtajan Ilkka Suomisen 
kanssa. He arvioivat yhdessä (Mansukosken muistiinpanojen mukaan), "että nykyisin on 
kokoomuksella vaikeuksia kanavoida poliittista tukea itselleen, kun sillä ei ole 'tappiollisia' 
äänenkannattajia". Puolueen oli siis hankala löytää käyttäjiä parlamentaaristen voimasuhteidensa 
mukaiselle siivulle valtion lehtituesta (siitä vain osa oli avoimesti poliittista, mutta loppuosakin 
jaettiin käytännössä poliittisin perustein ao. lautakunnassa). 
   Suomisen mukaan mahdolliset tuet olisivat vuodessa neljän miljoonan markan tasoa (lähes 7 
Mmk 1990 rahassa). Mansukoski pyysi "harkitsemaan mahdollisuutta, että US-'julkaisu' 
ostettaisiin nimellissummasta (ja) puolue lopettaisi kaikki muut lehdykäisensä ja Nykypäivän". 
US:n tukijoukko - siis ao. suuryritykset - jatkaisi tällöinkin lehden tukemista, joskin pienemmin 
summin kuin oli (Karjalohjalla) kaavailtu.  
   Suominen myötäili. Hänen mukaansa lehti voisi jatkaa siihen astisella tyylillään, kunhan 
järjestöasioille saataisiin puoli sivua (ilmeisesti päivittäin).  
   Mansukoski informoi heti tyytyväisenä Lassilaa; pelastus näytti häämöttävän. Lehtiyhtiön 
hallituksen puheenjohtajalle tieto oli "mielenkiintoinen"; hän kertoi harkitsevansa asiaa. 
Jälkimietteissään Mansukoski arveli, ettei omistuspohjaakaan tarvinne muuttaa, vaan US:n 
julistautuminen (taas) Kokoomuksen äänenkannattajaksi riittäisi. 
   Kokoomuskorttia katsoi ensin Suominen puoluejohdon keskuudessa ja yhdessä päätoimittaja 
Koroman kanssa. Mansukoski väläytti korttia US-yhtiön hallitukselle 13.8.1981 muiden 
vaihtoehtojen (myös lehden lopettamisen) rinnalla. 26.8. Lassila, Suominen ja Mansukoski 
vetivät lankoja yhteen aamukahvilla. 
   Suominen oli edelleen innostunut. Hän väläytti puolueen kanavoimaksi tueksi em. neljää 
miljoonaa markkaa 1982, johon tosin sisältyi siihen astinen ns. kuljetustuki 1,7 Mmk. Kolmessa 
vuodessa tuki voisi nousta seitsemään miljoonaan markkaan (yli 10 Mmk 1990 rahassa). Hän 
hyväksyi lehden peruslinjan ja jopa varoitti päästämästä "Etelä-Suomen kokoomuslaisia 
(Holgerista alkaen) huseeraamaan sen sivuilla". "Totta kai" odotettiin silti joitakin Kokoomusta 
myötäileviä pääkirjoituksia. Kaikesta tästä oli Suomisen mukaan päästy jo yhteisymmärrykseen 
päätoimittaja Koroman kanssa. Lehden osakkaaksi (yli siihen astisen pienen osuuden) puolue ei 
halunnutkaan tulla. 
   Kolmikko totesi näkemystensä käyvän yhteen Suomisen luvatessa keskustella nyt puolueen 
työvaliokunnassa. Lassila ja Mansukoski taas kertoivat vievänsä asian omillensa ja pyytävänsä 
siltä "kolmen vuoden blanko-vekseliä" - ilmeisesti puolueen tukipäätöksen jälkeen. 47 
   Suomisella oli siis vahva kiinnostus saada Kokoomukselle valtakunnallinen äänenkannattaja. 
Kiintoisasti sisäinen valtataistelu kuitenkin sävytti hänen näkemyksiään. "Etelä-Suomessa" tai 
ennen muuta Helsingissä olivat vahvoilla Raimo Ilaskiven, Pentti Sillantauksen, Pertti Salolaisen 
ja jopa Tuure Junnilan kaltaiset poliitikot, joita "suomislaiset" pitivät vastustajinaan. Suominen 
oli tullut puheenjohtajaksi edeltäjänsä tuella, jollei toimesta, silti Helsingin valtuustoa tuolloin 
johtanut Holkeri tasapainoili ryhmien välissä. Jälkikäteen Suominen tosin arvelee, että Holkerin 
nimenkin väärin kirjoittanut Mansukoski on kirjannut hänen poliittiset pohdiskelunsa epätarkasti. 
48 
   Kokoomuskortti vedettiin kuitenkin US:n pelistä varsin pian. Hieman saman kaltainen kierros 
oli käyty Mahlamäen kauden lopulla ja käytiin vielä kahdesti, koskaan tuloksiin pääsemättä. 
1981 Uusi Suomi olisi ehkä päässyt mukaan Kokoomuksen nousuvireeseen. Tosin puolueen 
voimavarat sanomalehden julkaisemiseen olivat vähäiset. Pulmana oli myös järjestötiedotuksen 

                     
    47Mansukosken mpt. 3.8. ja 26.8.1981, Mansukosken kok., USark E 11, 

    48Suomisen kommentti; hän arvelee saattaneensa varoittaa esim. eduskuntaryhmästä, jonka jäsenet tyrkyttivät 
usein puhereferaattejaan toimitukselle. 
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hoito, jos kaikki voimat olisi suunnattu Uuteen Suomeen. 49 
 
"Emme ole messiaita" 
 
   Kun Karjalohjan keskusteluja alettiin muuttaa ratkaisuiksi US-yhtiön hallituksen virallisessa 
kokouksessa 13.8.1981, Mansukoski totesi uudet laskelmat vielä synkemmiksi kuin Karjalohjalla 
nähdyt. "Ei näitä lukuja kannata esittää, ei tule ystäviä olemaan", hän huokaili. Lehti oli 
lopetettava heti, "ellei sitä joku osta eli ota ilman", hän päätteli viitaten Kokoomukseen, mutta 
myös Erkkoon "ainoina mahdollisina ottajina". Loppuajaksi tilaajille voisi lähettää Kauppa-
lehteä, johon avattaisiin vähäksi aikaa oma "US-osasto". Myös Iltalehti "tietysti" loppuisi. 
   "Olemme enemmän yritysjohtajia kuin ryhmä messiaita äiti-Suomen kohtalon ratkaisijaksi", 
Mansukoski pelkisti. "Uskon puute" oli hänen mukaansa tullut jo selvästi esiin - ilmeisesti 
Karjalohjalla päätetyn kolehdin keruuta oli alettu tunnustella. Toisena tienä hän viittasi em. 
"puolueen Uuteen Suomeen"; sen sijaan yhtiön johdon puheet numeroiden parantumisesta olivat 
hänelle "kärpäsen surinaa". Jos nyt saataisiin tappioiden katteeksi 10 Mmk, olisi sama aukko 
edessä vuoden kuluttua.  
   Karjalohjan tietyn toiveikkuuden jälkeen Mansukosken jeremiadia kuunneltiin hiljaisina. 
Tavela ja Lassila pohtivat silti pelastusta mm. em. Kokoomus-kortin avulla. Päätoimittaja 
Johannes Koroma kysyi, voisiko luopua seitsenpäiväisyydestä ja muista perinteisen tavoitelistan 
kohdista; hän väläytti siis säästölinjaa. "Ideologinen tehtävä tulisi silti tehtyä. Jos Kokoomus 
tekisi tynkälehteä, voimme sitä tehdä myös me", Koroma arveli. Lassila ja Tavela totesivat 
kuitenkin heti jyrkästi, että "ei käy". 
   Toimitusjohtaja Matti Ainamo tarjosi lääkkeeksi hintojen nostamista; se  kannattaisi, vaikka 
levikki putoaisi. 50 
 
Ainamo tentittävänä 
 
   Toimitusjohtajan ehdotuksia ei kuitenkaan enää juuri kuunneltu. 20.8.1981 Mansukoski 
keskusteli perusteellisesti Ainamon kanssa todeten mm., että hänen viikkoa aiemmin 
hallituksessa esittämä jeremiadi oli "pitkän harkinnan tulos". Hallituksen varapuheenjohtaja 
aloitti Ainamon ehdotuksesta, että hallitus hoitaisi pääomakysymykset ja toimiva johto 
keskittyisi operatiivisiin asioihin kysyen, "voiko yhtiössä, joka on kuin sairaala, jossa lääkärit 
ovat erikseen ja hallintoihmiset erikseen --- toimitusjohtaja yleensä tehdä jotakin". Konkreetti-
sesti Mansukoski kysyi Ainamon valmiutta johtaa niin US:n lopettamista kuin sen pelastamista 
Kokoomuksen ja "ystävien" avulla myöntäen, että kauhukuvilla myös taktikoitiin: jos 
elinkeinoelämä haluttiin mukaan uuteen pelastusyritykseen, oli sitä hätkähdytettävä lopetta-
misvaihtoehdolla. Se ei kuitenkaan ollut pelkkä temppu. 
   Ainamo purki nyt sydäntään kertoen mm. aiemmin esiteltyjä motiivejaan tulla US-yhtiöön. 
Hän ei ollut kuvitellutkaan tulevansa eläkepaikkaan ja oli valmis lähtemään milloin vain. 
Toisaalta hän oli "viileästi vapaa harkitsemaan myös Uuden Suomen kannalta kaikkia 
vaihtoehtoja" - siis myös lehden lopettamisen johtamista.  
   Pelastuslinjaan Ainamo liitti US:n "rankan" hinnannousun sekä Iltalehden irtonumerohinnan 
"roiman" korotuksen kolmeen markkaan (5 mk 1990 rahassa) ja "ennen pitkää sen lopettamisen, 
jos nosto vähänkin puree levikkiä". Yhtiön hallintoa hän kertoi pitäneensä "koko ajan" 
ylimitoitettuna (vaikka Ainamo oli jo kolmatta vuotta toimitusjohtajana ...).  
   Jälkimietteissään Mansukoski katsoi, että "Ainamo on koko lailla kokenut yritysjohtaja 

                     
    49Tavelan lausuma. 

    50Mansukosken mpt. USH 13.8.1981. 
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kansainvälisesti ja kotimaassa myös vaikeita saneerauksia suorittanut, mutta hän otti vastaan siitä 
huolimatta vinkin siitä --- että hänen pitäisi enemmän olla aktiivinen --- sen sijaan että hän liian 
paljon kuuntelee johtokunnan (po. hallituksen) mietteitä ja pysyy passiivisena". Toimitusjohtaja 
kertoi tuntevansa arvostelun toimintaansa kohtaan, mutta koki sen "vähän ristiriitaisena", mihin 
Mansukoski yhtyi. Kysymys olikin perimmältään kai siitä, että Ainamo yritti myötäillä kaikkea 
arvostelua vailla riittävän vahvaa omaa tahtoa. 
   "En halunnut johtaa keskustelua siihen, että Matti Ainamo sanoisi itseään irti, mutta siihen 
saakka pääsimme", Mansukoski puntaroi; Ainamo oli ymmärtänyt tarjota paikkaansa 
käytettäväksi. Loppulaskennassa ei ollutkaan enää monta numeroa jäljellä. 51 
 
Tukilupauksia puristellaan 
 
   Ainamo esitteli kuitenkin vielä 2.9.1981 hallitukselle kolme vaihtoehtoa: US:n lopettamisen 
heti, sen hinnan nostamisen 500 markan tuntumaan (noin 850 mk 1990 rahassa) sekä 
kustannusten karsinnan, tilaushintojen maltillisen nostamisen ja ilmoitusmyynnin tehostamisen 
linjan. Hän suositti viimeksi mainittua epäillen roiman tilaushinnan nousun ja levikin sinänsä 
tietoisen laskun purevan liiaksi ilmoitusten myyntiä. Toimitusjohtaja lupasi itse kauniisti käyttää 
80 % ajastaan ilmoitusten myyntiin. Hän oli myös hankkinut kirjeen konsultiltaan Richard 
Normanilta. 
   Asiat siirrettiin omistajien ja "ystävien" kokoukseen samana päivänä. Pohjolan pääkonttorissa 
kokoontuivat Lassilan, Mansukosken ja Tarkan ohella KOP:n Veikko Makkonen, Otson Magnus 
Nordling, Koneen Pekka Herlin, Nokian Kari Kairamo sekä Rauma-Repolan Jouko Sere; 
kutsutuista puuttuivat Yhtyneiden Paperitehtaiden Niilo Hakkarainen ja Tukon Pentti Herkama. 
Ainamo ja Koroma saivat tyytyä välittömään jälkikäteisinformaatioon. 
   Suhteellisen suuren vuorineuvospalaverin sijasta nojauduttiin siis suppeaan joukkoon, jossa oli 
lähinnä KOP/Pohjola-ryhmän ydinyritysten ylintä johtoa. "Kokemus on osoittanut tällaisissa 
puuhissa pienen ryhmän isoa paremmaksi", Lassila perusteli. Mansukosken mukaan tukiryhmä 
voisi kokoontua silloin tällöin "Jaskan pöytään" ja evästää tällöin myös toimituksen linjaa. 
Hallintoneuvosto sen sijaan voitaisiin - kuten jo Karjalohjalla oli pohdittu - lopettaa 
tarpeettomana; "oletamme, että herroilla riittää jo hallintoneuvostoja nekrologiin". (Tähän ei 
kuitenkaan lopulta menty).    
   Lassila selosti edellisten viikkojen keskustelua väläyttäen mm. Kokoomus-korttia ja etsien 
kutsutuilta yhteensä viittä miljoonaa markkaa vuodelle 1982. Tuen teknisenä muotona 
Mansukoski kertoi päätyneensä mm. veroteknisistä syistä vanhaan tuttuun sopimusilmoitteluun, 
vaikka US:n markkinointijohto oli halunnut päästä siitä irti. Asko 
Tarkan mukaan asia oli ratkaistava heti, jottei jouduta turvautumaan pääomaperustaksi 
ajateltuihin takausrenkaisiin. 
   Pekka Herlinin mukaan "tänne on varmaan tultu sillä mielellä, että lehti jatkaa". 20-30 %:n 
lisäys ilmoituskannassa oli hänen kuvitellakseen sinänsä hoidettavissa "paremmalla yritysjoh-
dolla". Koneella ei ollut mitään myytävää kuluttajille, joten hän torjui hieman ärtyneesti 
Mansukosken tuki-ilmoitustarjoukset tokaisulla "kumma, kun teille ei selvä raha kelpaa". Herlin 
vaati myös osakkeiden uusjakoa, jolloin Lassila kertoi Pohjolan voivan "luovuttaa pienellä 
rahalla aika nipun niitä". Lassilan mukaan arvostelu US-yhtiön "toimivan johdon 
epäpätevyydestä on kyllä niin kuin huonosti sanotaan 'tiedostettu'". 
   Veikko Makkonen kertoi aavistaneensa tullessaan, "että eihän täällä tietenkään hyvää kuulu" 
pitäen vajetta "järkyttävänä". Takaiskuja oli koettu jo tarpeeksi, joten "puoluetukeen on pakko 
ajautua". Kari Kairamo pelkäsi puoluesidonnaisuuden kuitenkin aiheuttavan ongelmia 
takausrenkaan joissakin jäsenissä. Omasta puolestaan hän ei silti mallia torjunut. Mansukoski 

                     
    51Mansukosken mpt. kesk. Ainamon kanssa 20.8.1981, Mansukosken kok. USark E 11. 
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selosti Kokoomuksen tavoitteita ja katsoi, että puolueelle olisi annettava US-yhtiön 
hallituspaikka. Jouko Sere taas moitti US:n "levikkihakuista linjaa" arvellen Kokoomuksen 
mukaanotulon kuitenkin ehkä vakavoittavan sisältöä.  
   Toistuvasti patistelusta huolimatta selkeitä tukilupauksia ei tahtonut irrota. Lassila tulkitsi 
kuitenkin kaikkien olleen valmiita puolen miljoonan markan tukeen US:lle sekä 1981 että 1982 
ja jopa pohtimaan "myös muita summia, jos niin tarvitaan". 52 
 
Tuominen Ainamon tilalle 
 
   Järin innostuneilta US:n lisätukemiseen eivät yritysjohtajat siis vaikuttaneet. Yhtiön hallitus 
tarttuikin ensinnä arvosteluun toimivaa johtoa kohtaan. "Muutaman yön nukkumisen" jälkeen 
Mansukoski kertoi 4.9.1981 tulleensa "ihan tasapainoisesti siihen tulokseen, että Ainamo on 
vaihdettava A. Tuomiseen". Ilmoitusjohtaja Eero Sirén voi halutessaan lähteä samalla. Pakettiin 
voisi "psykologisista syistä panna sen yhden päätoimittajan, ja mahdollisesti niputtaa mahd. 
muitakin oslamoita tai valkamoita, jos Arto haluaa aloittaa railakkaasti", Mansukoski kirjoitti 
Lassilalle kertoen Tavelan jo aiemmin olleen tällä linjalla. 
   "Sillä yhdellä päätoimittajalla" Mansukoski lienee tarkoittanut Juha Nummista, joka oli ollut 
muutoinkin hallituksen hampaissa. Osin hänellä ei nähty olevan varsinaisia johtotehtäviä 
(Iltalehteä pyöritti kai ennen muuta toimituspäällikkö Savolainen), osin hänen kirjailijantyönsä 
vaatimat virkavapaudet lienevät tulleet kiveksi kengässä. Nummisen ironiset kolumnit eivät 
myöskään aina avautuneet kaikille - tai ainakin ne ärsyttivät. Varsin pian Numminen siirtyikin 
kirjailijan ja erikoistoimittajan uralle palaten sitten muutaman vuoden Apu-episodin jälkeen 
vuoteen 1994 saakka Iltalehteen. 
   Kolmen päivän kuluttua Tavela soitti matkoilla olleelle Mansukoskelle kertoen "Jaskan 
toimivan" Tuomisen asiassa. 10.9. 1981 Uusi Suomi Oy:n hallitus kirjasi sitten virallisesti Matti 
Ainamon eronpyynnön kutsuen heti uudeksi toimitusjohtajaksi fil.kand. Arto Tuomisen. Hänen 
todettiin jatkavan samalla Kauppalehden päätoimittajana. 53 
   Tuomisen myötä US-yhtiö sai taas uuden suunnan. Ainamo siirtyi kansainvälisiin liike-
miestehtäviin Meksikossa. 
 
 

                     
    52Mansukosken mpt. 2.9.1981 klo 15 kokouksesta, Mansukosken kok. USark E 11. 

    53USH 10.9.1981, ptk; Mansukosken kirjekopio 4.9.1981 ja mpt 7.9.1981, Mansukosken kok. USark E 11. 
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3. SUUREN MUUTOKSEN TULOKSET 
 
 
   1970- ja 80-lukujen vaihde oli keskeinen käännekohta Uuden Suomen pelastusoperaatiossa. 
Lehti sai uuden formaatin, painoasun ja osin sisältöprofiilinkin, sen tueksi syntyi "kolmantena 
painoksena" Iltalehti. Toiminta siirrettiin Vantaan Kaivokselaan ja keskustakiinteistöistä 
irroitettiin pääomia. Uudistuksen rahoituspohjaa vahvistettiin lisäksi yrityksiltä kerätyllä 
"riihikuivalla" rahalla (vuoden 1990 hintatasolla noin 30 Mmk) sekä takaussitoumuksilla.  
   "Vuosisadan lehtiuudistus" oli siis monissa suhteissa nimensä veroinen. Se johti myös 
"varsinaisen" Uuden Suomen levikin nousuun - pysyvämmin tosin vain runsailla 10.000 
tilauksella. (Ks. loppuluvun taulukot). Iltalehti pääsi hyvään vauhtiin, mutta alkoi nopeasti 
erkaantua alkuperäisestä yhteistuotannon mallista.  
   Eteneminen vaati kuitenkin jatkuvasti suuria ponnistuksia; rahoituskriisit ja muut pettymykset 
seurasivat toistaan. Kaikki tämä kiristi päättäjien hermoja ja US:n lopettaminen oli syyskesällä 
1981 jälleen vakavasti esillä. Taloudellisista syistä kustannusyhtiössä jouduttiin omalaatuiseen 
diffuusio-fuusio -karuselliin. 
   Pelastusta etsittiin myös US:n paluusta Kokoomuksen äänenkannattajaksi. Ehkä tämä kertoi 
myös omistajien eli elinkeinoelämän Kokoomus-pelon vähenemisestä, vaikka "yleisistä syistä" 
puhuttiinkin vielä. Toisaalta omistajat odottivat lehdeltä nyt vahvempia ideologisia kannanottoja; 
"reaganismin" ja "uusliberalismin" 1980-luku oli alkanut. Toimitus ja etenkin markkinointiväki 
epäili kuitenkin jyrkkiä poliittisia painotuksia.    
   Paineet johtivat myös tempoiluun. Panostusta suureen lehtiuudistukseen vähennettiin jo 
muutaman kuukauden kuluttua eikä Richard Normanin perusteelliseen konsulttiselvitykseen 
US:n strategiasta ehditty eikä jaksettu oikein paneutua. US-yhtiön tulos kehittyi kuitenkin 
jokseenkin ennakoidulla urallaan, jos tietyt satunnaistekijät (toimittajalakko, tekniset paino-
ongelmat) otettiin huomioon. 
   Tempoilun taustalla oli edelleen myös johtamisongelmia. Toimitusjohtaja Matti Ainamo ei 
saanut koskaan kunnollista otetta alaisiinsa eikä hyvää luottamussuhdetta yhtiön hallitukseen. 
Ehkä hän olikin liian pehmeä tehtäväänsä. Hänen erottamisensa jälkeen US-yhtiö kehittyi 
kuitenkin jokseenkin Ainamon ennakoimalla uralla - joskin ensi sijassa Kauppalehden kaikki 
yllättäneen menestyksen ansiosta.  
   Kaikkiaan "vuosisadan lehtiuudistuksella" luotiin keskeisiä edellytyksiä seuraavalle vaiheelle, 
jossa US-yhtiö palautui voitolliseksi. Näin niin US-lehden kuin yhtiön tulevaisuuden suunnan 
etsimiseen saatiin hengähdystauko. Miten se käytettäisiin? 



 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 

III "KIEHTOVA" SUVANTOVAIHE 
 
 
 
 
 
1. ARTO TUOMINEN PELASTAJANA - AINAKIN JONKIN AIKAA 
 
    
 
    Erilaisia saavutuksia, hyviä ja huonoja, ei pitäisi liikaa henkilöidä. Arto Tuomisen osaltakin 
voi todeta US-yhtiön palautuneen kyllä voitolliseksi hänen toimitusjohtajakaudellaan  - mutta 
varsin tarkasti Matti Ainamon ennustamassa tahdissa. Silti Tuominen löi poikkeuksellisen 
vahvasti oman leimansa koko yhtiöön noin seitsenvuotisen toimitusjohtajuutensa aikana. 
   Tuomisen vahva asema johtui osaksi jo siitä, että viiden vuoden ponnistelujen jälkeen 
"remppajengi" oli väsynyt. US-lehden lopettaminen oli ollut toistuvasti hiuskarvan varassa. 
Hallituksen jäsenet olivat joutuneet osallistumaan yhtiössä operatiiviseenkin toimintaan ilmoitus-
hankinnasta palkanmaksun pikarahoittamiseen - puhumatta jo kolmannen toimitusjohtajan 
etsimisestä runsaan viiden vuoden kuluessa. 
   Arto Tuominen halusi tehdä Uudesta Suomesta "normaalin" yhtiön eikä omistajien 
sisärenkaalla ollut mitään sitä vastaan. He olivat tyytyväisiä toimitusjohtajan huolehtiessa siitä, 
että vuoden päättyessä yhtiö näytti jopa pientä voittoa. Se, miten tähän oli päästy, oli toisarvoista. 
1 
   Hallituksen etääntymistä yhtiöstä vauhditti avainhahmojen siirtyminen yhä vaativampiin 
tehtäviin. Jaakko Lassilasta tuli Kansallispankin pääjohtaja 1983, E.O. Mansukoskesta Keskon 
pääjohtaja samana vuonna. Asko Tarkka ohjasi Huhtamäkensä vaativaan rakennemuutokseen ja 
kansainvälistymiseen sekä toimi STK:n puheenjohtajana. Ei voinut odottaa, että heiltä olisi 
liiennyt jatkuvasti runsaasti aikaa suhteellisen pienelle US-yhtiölle. Omistussuhteiden 
muuttuessa sen hallitusta täydennettiin ennen muuta Yhdyspankin tulevalla pääjohtajalla Ahti 
Hirvosella, mutta ei hänen kalenterinsa sen tyhjempi ollut kuin muidenkaan hallituksen jäsenten. 
   Hallituksessa korostui näin Heikki Tavelan asema. Hän alkoi irroittautua omien yhtiöidensä 
operatiivisesta johtamisesta ja omistautua yhä keskeisimpiin luottamustehtäviin teollisuuden 
järjestöissä sekä mm. Kansallispankin ja Pohjolan hallintoneuvostoissa. Aktiivisuus US:ssa liittyi 
hyvin hänen muihin toimiinsa. Yhtiön hallituksessa hän oli aika ajoin erityisen työvaliokunnan 
johdossa, kunnes hänestä tuli 1980-luvun lopulla hallituksen puheenjohtaja. 
 
Tuominen hoiti yhteyksiä ulos ja sisään 
  
   Tuominen ymmärsi hoitaa yhteyksiä hallitukseen ja omistajiin. Anglismia muutoinkin 

                     
    1Mm. Tavelan haastattelu. 
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suosivana hän laati hallituksen kokouksiin ja niiden välissäkin "Board news", jotka säkenöivät 
toimitusjohtajan verbaalista taitoa. Hallitukselle järjestettiin vetäytymiskokouksia ja seurallista 
yhdessäoloa - toisinaan avec. Yhtiön asioista hallitus silti etääntyi, kunnes ankeammat ajat 
palasivat. Viitisen vuotta Tuominen sai hoitaa Uusi Suomi-yhtiötä varsin vapaasti, vaikka 
hallituksessa etenkin Mansukoski, Tarkka ja Tavela aika ajoin protestoivatkin. 
   Pyrkimys "normaaliksi" yhtiöksi ilmeni myös siinä, miten Tuominen suosi henkilökunnan 
juhlia sekä harrastustoimintaa. Henkilöstölle hankittiin kaksikin virkistyspaikkaa - myös edustus- 
ja kokoustarkoituksiin käytetty "uusi" Suomela Vihdistä (Ruoveden "vanhan" Suomelan tilalle) 
sekä lomamökkialue Kymenlaaksosta. Yhtiön johtoporras kokoontui useita kertoja vuodessa niin 
asian kuin yhdessäolon merkeissä. Kokonaisuutena tämän linjan "hyötysuhde" lienee ollut hyvä; 
kuoleman partaalla horjuneeseen yhtiöön puhallettiin innostunut sisäinen henki eikä virallinen 
luonnehdinta "luova lehtitalo" ollut katteeton.  
    
Historianmaisteri toimitusjohtajana 
 
   Arto Tuominen (1941- ) syntyi päivä tämän kirjoittajan jälkeen; ensi kerran tiet kohtasivat 
luentosaleilla ja etenkin Hämäläis-Osakunnassa. Kirjoittaja tuntee siis Tuomisen muultakin 
kannalta kuin television tähtitoimittajana, estradien virtuoosina ja ikuisena myöhästelijänä, mutta 
on ainakin yhtä subjektiivinen arvioimaan häntä kuin muitakin tämän tutkimuksen päähenkilöitä.  
   Valmistuttuaan historian maisteriksi Tuominen tähtäsi opettajaksi, mutta ajautui Mainoste-
levisioon; journalistiikasta hän oli tosin ollut kiinnostunut jo opiskelijatoiminnassa. 1970-luvun 
alussa hän pyöritti Yleisradiossa kansallista keskustelunäyttämöä, kunnes kutsuttiin 1976 
Kauppalehden päätoimittajaksi. 
   Päätoimittajana Tuominen korosti olevansa myös liikemies; ilmoitustuotot oli esiteltävä 
hänelle joka aamu. Päätoimittaja oli myös lehtensä tärkein myynninedistäjä, joka pani henkilönsä 
peliin etenkin pienyrityskentällä. Tulosta syntyi; Kauppalehden levikki ja tuotto nousivat 
rakettimaisesti. Tätä ei voinut selittää vain sillä, että lehdellä oli alallaan monopoli, että sen 
kustannusrakenne oli päiväjakelun ja viisipäiväisyyden takia edullinen ja sen potentiaalinen 
kysyntä elinkeinoelämän jatkuvasti laajetessa suurta. Olennaisesti tulos oli varmasti Tuomisen 
ansiota. 
   Useimmat tunsivat Tuomisen kuitenkin vain suulaana toimittajana, joten hänen nimittämisensä 
kriisiyhtiön komentosillalle hätkähdytti. Tuominen olikin erikoislaatuinen toimitusjohtaja - mutta 
tässä roolissa hän pyrki kyllä esiintymään nimenomaan yritysjohtajana. Pyrkimys tehdä Uudesta 
Suomesta "normaali" yhtiö ilmeni myös toimitusjohtajan liituraitapuvuissa ja työsuhde-
Mercedeksessä. 
   Tuominen pysyi samalla Kauppalehden vastaavana päätoimittajana saaden tosin avukseen 
toisen päätoimittajan, ensin Pekka Ritvoksen, sitten Hilkka Kunnaksen ja lopulta Hannu 
Olkinuoran. Tuomisen päätoimittajuus ei ollut nimellistä. Se, että toimitusjohtaja oli samalla 
yhden tulosyksikön vetäjä ja tässä asemassa lähimpien alaistensa kollega sekä kilpailija 
voimavarojen jaossa synnytti kuitenkin kasvavia ongelmia. 
   Toimittajataustaltaan Tuominen osasi nähdä journalististen suunnitelmien heikkoudet ja 
puuttua niihin. Toisaalta hänen sormiaan poltti tarttua kaikkeen; delegoida hän ei halunnut. Näin 
hän antoi luovan panoksensa hyvin moniin asioihin, mutta kulutti voimiaan ja vei alaisiltaan 
itsenäisyyden. Tiedettiin myös, että Tuominen repisi aina ensimmäisen ehdotuksen, joten 
todellista mallia ei hänelle kannattanutkaan tarjota heti alkuun. 
   Esimiehenä Tuominen oli ainakin aika ajoin vaativa. Alaiset saattoivat kuulla kunniansa 
julkisesti ja uhkauksia "ei enää koskaan tällaista" sateli. Tietenkin verbaalinen tulitus myös 
turrutti, vaikkei Tuominen kaihtanut vaihtamasta alaisia, joiden saavutukset eivät häntä 
tyydyttäneet. Alaisten ongelmana tosin oli se, että toimitusjohtaja puuttui moniin asioihin, mutta 
yleensä tulkinnanvaraisin ohjein. Hankkeen epäonnistuessa Tuominen väitti sitten kärkkäästi, 
että ohjeet oli ymmäretty väärin. Tällöin moni hyväksytti pienetkin yksityiskohdat 



 
 

102 

toimitusjohtajalla, jonka aikataulu meni näin yhä pahemmin sekaisin; sihteeri Eeva Haapion 
epätoivoisena tehtävänä oli iltapäivään päästessä peruuttaa jokin palaveri, jolloin Tuomisen 
aikataulu oli taas hetken ojennuksessa. 2 
   Tuomiselle oli annettu Suomessa poikkeuksellisen laaja toiminnan ja sanomisen vapaus - myös 
vaikkapa piikitellä julkisesti yhtiön sidosryhmiä. Terävät sanat saattoivat kuitenkin jäädä 
hampaankoloon, jossa ne aikanaan, kun asiat eivät enää sujuneetkaan loistavasti, ehkä äityivät 
tulehdukseksi. 
   Alku oli kuitenkin - jos käyttää Tuomisen mieluisinta adjektiivia - kiehtovaa. 
 
Kuluja luvataan leikata 
 
   Tuominen esitteli linjansa yhtiön hallitukselle viikko nimityksensä jälkeen 18.9.1981. 
"Toimintaperiaatteena on tuottojen mahdollisimman realistinen arvioiminen sekä kulujen 
leikkaaminen siten, että tulos on hallituksen edellyttämällä tasolla", kirjattiin pöytäkirjaan, jota 
tästedes piti hallituksen sihteerinä päätoimittaja Koroma. 
   Lähtökohdat olivat karut. Syyskuun alussa yhtiö oli budjetistaan jäljessä 7 Mmk (12 Mmk 
1990 rahassa), mikä johtui tietenkin ensi sijassa US-lehdestä. Sen kate oli 26 Mmk miinuksella 
(45 Mmk 1990 rahassa), kun taas Kauppalehti toi yhteiseen kassaan 10 Mmk (17 Mmk 1990 
rahassa). Lehtipaino oli tasapainotilassa.  
   Vaikka yksityiskohtaisiin numeroihin luvattiin palata, hallitus oli ilmeisen tyytyväinen 
valittuun suuntaan, joka vapauttaisi sen jatkuvista pelastusoperaatioista. Kaiken lisäksi 
Tuominen lupasi "Uuden Suomen yhteiskunnallisen painoarvon" lisääntyvän. 3 
   Säästöohjelman yksityiskohtia esiteltiin hallitukselle 20.10.1981. Kulujen ohella Tuominen 
karsi seuraavalta vuodelta tosin myös tuotto-odotuksia. Kun Ainamo oli budjetoinut tukirenkaan 
osuudeksi 5 Mmk, Tuominen poisti koko erän. Samoin hän oletti lehtituen pysyvän ennallaan, 
kun Ainamo oli uskonut tuen nousevan Kokoomus-kortilla 1,7 Mmk:sta neljään miljoonaan 
markkaan. Ainamon lupaaman 0,9 Mmk:n voiton sijaan Tuominen ennakoi tappion vähenevän 
15 Mmk:sta viiteen miljoonaan markkaan (8,5 Mmk 1990 rahassa). Tähän olisi kuitenkin päästy 
"omin voimin", ilman tukirenkaan tai Kokoomuksen lisäpanosta. 1983 Tuominen arvioi 
päästävän nollatulokseen. 
   US-lehden kuluja Tuominen kertoi karsivansa peräti 8 Mmk Ainamon esittämästä. Kun myös 
tuottoarviota alennettiin, lehden katteen oletettiin jäävän yhä 18,8 Mmk tappiolliseksi (Ainamon 
20,1 Mmk:n sijasta). Kuluja luvatiin rapsia etenkin Iltalehdestä; kaikkiaan toimituksissa 
kaavailtiin 15-20 henkilön supistuksia.  
   Päätoimittaja Koroma kirjasi pöytäkirjaan, että "leikkaukset eivät voi toteutua jälkiä jättämättä" 
- etenkin, kun lehden painoaikataulua samalla heikennettiin. Toteamusta voi pitää osin 
retorisena, mutta epäilemättä jatkuva stop-and-go -linja vaikutti US:n mahdollisuuksiin. 
"Vuosisadan lehtiuudistuksella" oli hankittu kiinnostusta lehteä kohtaan; vuoden kuluttua 
päätetyt säästöt iskivät levikkiin, kunnes vuorossa olivat taas uudet panostusvaiheet. Lehden 
kannattavuus nousi kyllä parhaimmaksi koko tarkastelukaudella (ks. loppuluku). 
   Pestattua, osin nimekästä toimittajajoukkoa oli siis yritettävä taas supistaa; suoranaisia 
irtisanomisia ei US:n toimituksessa tosin tehty taloudellisin perustein ennen loppuratkaisua 1991. 
Toisaalta toimitusohjelmaa ei erityisemmin tarkistettu, vaan mielikuvaa "vuosisadan 
lehtiuudistuksesta" yritettiin ylläpitää supistuvia resursseja venyttämällä.   
   Kuluja hillittiin myös rajoittamalla värikuvat 25:een viikossa (siis kolmeen-neljään numeroa 
kohden) ja käyttämällä päällystettyä paperia arkisin vain noin kerran viikossa. Rajat olivat tiukat 
"vuosisadan lehtiuudistuksessa" luotuihin odotuksiin (sekä 1980-luvun loppupuolen SPUS-
                     
    2Ks. esim. tulosryhmäkokousten ptk:t ja mpt;, USark.  

    3USH 18.9.1981, ptk. 
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linjaan) verrattuna, mutta niitä noudatettiin kohtuullisen tarkasti. Päällystetyn paperin käyttöä sai 
lisätä vain väri-ilmoitusten määrän noustua riittävästi. 
   Muita säästökohteita löydettiin mm. vapaakappaleista, lehden aikatauluista sekä jakelu- ja 
kuljetusjärjestelmistä. Myös uudelleen käyttöön otetut alakerrat lopetettiin. Monet lienevät 
havainneen US:n ulkomaisen irtonumeromyynnin päättymisen. Noin 300 lehden myynti suurten 
metropolien kioskeissa oli ollut lähinnä lukijapalvelua ja ehkä prestigen ylläpitoakin tuoden 
vuodessa 70.000 markan tappiot. Myytyä irtonumeroa siis "subventoitiin" vajaalla markalla, mitä 
ei kai uskallettu periä asiakkaalta. Ulkomailla näkyi suomalaislehdistä vastedes vain Helsingin 
Sanomat. Säästö vastasi rivitoimittajan vuosipalkkaa. 
   Säästäminen ei ollut helppoa toimituksessa, joka oli "vuosisadan lehtiuudistuksen" 
innostuksessa asennoitunut jatkuvaan kasvuun. Vielä pari vuotta myöhemmin muuan 
toimituksellinen esimies (eikä suinkaan mikään talousasioita tuntematon kulttuuritoimittaja) 
muisteli kaiholla Ainamon aikaa eikä ymmärtänyt ollenkaan säästämisvaatimuksia.  
   Muiden valtakunnallisten kakkoslehtien - edes Hufvudstadsbladetin - kaltaiselle linjalle ei 
US:ssa silti haluttu mennä. Tämä johtui osaksi US:n yhteiskunnallisesta merkityksestä, jonka 
omistajat kokivat erityisen polttavaksi syksyllä 1981, kun haluttiin vaikuttaa Urho Kekkosen 
seuraajan valintaan lehdellä, jolla olisi laajahko levikki ja joka kiinnostaisi muitakin kuin 
politiikasta erityisesti innostuneita. 
   Budjettinumeroiden jälkeen US-yhtiön hallitus keskustelikin vaalijournalismista hyväksyen 
Koroman esittelemän tavoitteen "tukea ei-sosialistisen, porvarillisen presidentin valitsemista". 
Tämä tarkoitti tietenkin jotakuta muuta kuin Mauno Koivistoa. 
 
Monihaarainen organisaatiokaavio ja perhepalavereja 
 
   Uuden organisaatiokaavan ytimenä oli suppea johtoryhmä (Tuominen, Koroma, kirjapainon 
johtaja Heikki Salonen ja hallintojohtaja Tapio Korpela). Toimitusjohtaja veti myös ilmoitus-, 
levikki- ja hallintoryhmiä; merkittävästi Koroma ei kaavion mukaan osallistunut lehtensä 
levikkitoiminnan suunnitteluun, minkä riskinä oli tietenkin myydä eri lehteä kuin mitä toimitus 
teki. Tuomisen mukaan Koroma kuitenkin kieltäytyi eri vaiheissa tarjotusta tulosvastuusta. 
Koroman mukaan tätä ei hänelle koskaan tarjottukaan toden teolla. 4 
   Yhtiön laajentuessa organisaatiokaavio mutkistui. Yhdeksi välineeksi Tuominen loi 
tulosyksiköiden päälliköiden tapaamiset muutaman kerran vuodessa. Alkusyksyllä niihin 
vedettiin mukaan myös osallistujien perheet - ensin myös lapset, sittemmin (kun keskeisten 
osallistujien perilliset eivät enää halunneet lähteä isin ja äidin kanssa syysretkelle) vain puolisot. 
Näin epäilemättä vahvistettiin yhtiön avainjoukon henkeä. Toiminnan suunnittelun kannalta 
kokoukset kuitenkin paisuivat liikaa yhtiön sivuhaarojen myötä.  
   Yhtiön todelliseen ongelmaan eli US-lehteen ei näissä kokouksissa koskaan kunnolla 
pureuduttu. Tosin Tuominen koki päätoimittaja Koroman varjelevan reviiriään liiankin tiukasti. 
Herkkyyttä oli kyllä Tuomisessakin; alaiset oppivat nopeasti, että etenkään "rönsyilyä" ei ollut 
viisasta arvostella. 5 
   Yhtiön suppean johtoryhmän työskentelykin jäi katkonaiseksi. 6  

                     
'    4USH 20.10.1981, ptk; Tuomisen ja Koroman kommentit. - Uuden Suomen roolista presidentinvaalissa 1982 ks. 
lehden vuosikerta sekä esim. muistio US:n tukiryhmän kokouksesta 12.11.1981, Mansukosken kok., USark E 11 ja 
USH 10.12.1981, ptk. Yhtiön hallitus vaati Uutta Suomea ja Iltalehteä tukemaan "voimakkaasti" ei-sosialistisia 
ehdokkaita ja "osoittamaan Mauno Koivisto selvästi sosialistiseksi".  

    5Tulosyksikkökokousten aineisto, USark E 9. Kokouksista ei tehty ainakaan systeemaattisesti pöytäkirjaa, mutta 
niistä on Koroman ja tämän kirjoittajan muistiinpanoja sekä Tuomisen teesiluetteloja yms.. 

    6Johtoryhmän pöytäkirjoja on säilynyt Tuomisen kaudelta vain hajanaisesti, USark. 
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Tuominen epäilee US:n painoarvoa 
 
   Yhtiön taustavoimille Tuominen esitteli linjaansa 12.11.1981; samana päivänä yhtiön hallitus 
nimitti Veli-Antti Savolaisen Iltalehdestä vastaavaksi US:n päätoimittajaksi ja totesi 
yhteistyökeskustelut Hufvudstadsbladetin kanssa päättyneiksi; Hbl:n kiinnostuksen kerrottiin 
perustuneen "lähinnä arveluun US:n ilmestymisen päättymisestä". Tuominen tunnusteli kyllä 
sittemmin Hbl:n omistajan Konstsamfundetin suunnalla hyvinkin pitkälle menevää toimituk-
sellista yhteistyötä, mutta tämäkään ei johtanut sen enempään. 7 
   Paikalla oli jälleen elinkeinoelämän raskasta sarjaa Nokian Kari Kairamosta ja Koneen Pekka 
Herlinistä alkaen; samalla lounaalla vedettiin linjaa presidentinvaaliin. Tuomisen alustus oli 
verbaalista ilotulitusta, kuten aina. Hän otti osin arvostellen kantaa myös US:n sisältöön, mikä 
saattoi antaa ulkopuolisille kuvan, että toimitusjohtaja vaikuttaisi siihen aktiivisesti. Näin ei ollut; 
pikemminkin Tuominen puhui naapurilehden hieman kriittisenä päätoimittajana jättäen 
johtopäätökset Johannes Koromalle ja hänen apulaisilleen.  
   Niinpä US:n "yhteiskunnallisesta painoarvosta" voitiin Tuomisen mukaan kysyä, "onko sitä 
niin paljon, että se olisi jonkun asteisen tukemisen väärti". US:n poliittinen linja olikin 
Tuomiselle pysyvä pulma. Jo hieman ennen yhtiöön tuloaan syksyllä 1976 hän oli Jorma K. 
Virtasen tilaamassa alustuksessa arvellut US:n tehtävän yhteiskunnassa lähes hävinneen lehden 
julistauduttua riippumattomaksi; äänenkannattajalle historian maisteri siis kyllä näki selkeän 
tehtävän. Tätä vaihtoehtoa hän sittemmin tunnustelikin. 
   Kun omistajat ja tukijat odottivat US:n heijastavan avainkysymyksissä heidän näkemyksiään 
(jotka tosin olivat usein keskenään ristiriitaisia), Tuominen pikemminkin korosti ei vain lehden 
riippumattomuutta, vaan sen roolia oman viiteryhmän sisäisenä kriitikkona ja ärsyttäjänä. Samaa 
hän ajatteli myös Kauppalehdestä elinkeinoelämän äänenkannattajana. 
   Tuominen kehottikin varautumaan Mauno Koiviston voittoon presidentinvaaleissa, kun etenkin 
Pekka Herlin ja Kari Kairamo vaativat jyrkkää, jopa "härskiä" taistelua "sosialisti" Koivistoa, 
mutta myös "teollisuudelle täysin tuhoisaa" Johannes Virolaista vastaan. Tuomisen mukaan 
kuitenkin "elinkeinoelämän valmius osallistua keskusteluun tällaisissa isoissa asioissa on 
valitettavasti kovin olematon. Siinäpä on Uudelle Suomelle töitä seuraavaksi viideksi vuodeksi 
parantaa tätä valmiutta". US:n ideologisen tehtävän hän pelkisti teesiksi "rajataan 
riippumattomuus, mutta ajetaan aatetta". 
   Kauppalehdessä Tuominen oli onnistunut rohkealla uutispolitiikalla myös taloudellisesti. Se 
oli kuitenkin elinkeinoelämän perhepiirin lehti; Uudessa Suomessa railakas porvariston sisäinen 
väittely huomattiin aivan eri tavalla eivätkä omistajat tai muut tukijatahot tätä välttämättä 
odottaneet. Tässäkin kokouksessa etenkin Rauma-Repolan toimitusjohtaja Jouko Sere toivoi 
lehden sisällöltään "motivoivan tukijoita".  
   Päätoimittaja Koroma vaikeni tässä sisältökeskustelussa huomattavan äänekkäästi. Hän ei 
myöskään kommentoinut Tuomisen arviota, että karsimalla oikein US:n ja Iltalehden 130 
toimittajasta sata sopivinta saataisiin sama aikaan kuin nyt: Samana päivänä hallituksen kokouk-
sessa Koroma oli toistanut varoituksensa säästöjen vaikutuksesta lehden tasoon. Hän pidättyi 
kuitenkin tietoisesti tuomasta lehtiyhtiön toimivan johtoportaan sisäisiä kiistoja omistajien 
luottamuselimiin. 8 
   Ideologiaan liittyi Kokoomuksen tuen lisääminen, jota oli kaavailtu Ainamon toimitusjohta-
jakauden lopulla. Jaakko Lassilan mukaan neuvotteluja oli jatkettu, mutta toistaiseksi oli sovittu 
                     
    7USH 12.11.1981, ptk.; muistio kesk. 12.11.1981 Pohjolassa, Mansukosken kok., USark E 11.- Tuomisen 
haastattelu. - Hbl:n toimitusjohtajan muistelmat viittaavat siihen, ettei hänellä ollut kiinnostusta US:n suuntaan, ks. 
Lönnfors: Mannerheimintie 18. 

    8Koroman kommentti. 
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ratkaisujen lykkäämisestä. Tuominen ei uskonut US:n taloudellisten ongelmien ratkeavan 
"puoluesidonnaisuudella, koska sillä rintamalla on odotettavissa suuriakin muutoksia". Lehden 
linja oli kuitenkin "eri asia"; "sen terävyys saattaisi ratkaista". 
   Keskustelut Kokoomuksen tuesta US:lle eivät 1981 edenneet puolueen toimielimiin asti. Koko 
kysymys hautautuikin vähitellen pitkäksi aikaa. 9  
 
"Levikin kasvun tie kuljettu loppuun" 
 
   Kokonaisuutena Tuominen katsoi, että yhtiölle oli hankittu viidessä vuodessa melkoinen 
liikevaihto, "dynaamiset tuotteet", "huippumoderni tuotantokoneisto ja joustava organisaatio", 
jolloin "meillä on tänään mahdollisuudet tehdä lähes mitä tahansa". Saavutettu levikki oli 
jouduttu kuitenkin hankkimaan hyvin kalliisti "ja matkalla on hukkunut sukupolvien ja isien 
töiden tulokset" (ts. kiinteistöt). Kun Uuden Suomen ja Iltalehden yhteensä 114.000 kappaleen 
levikki ei ole tuonut kannattavuutta, "se tie on kuljettu loppuun". 
   Kuuden kohdan ohjelmassaan Tuominen lähti "siitä, että pannaan kulut vastaamaan tuottoja" ja 
painotetaan asiat oikein. Oli voitettava "oman sarjamme ainoana osanottajana, kuten 
Kauppalehti". Uudesta Suomesta oli tehtävä "uuden yläluokan lehti", jolloin potentiaalina olisi 
100.000 ihmistä; esikuvana tarjottiin Suomen Kuvalehteä. Tällöin US kelpaisi myös "aidoksi 
ilmoituslehdeksi". 10   
   Normanin ajatukset tietyn "klubin" lehdestä olivat siis vaikuttaneet Tuomiseen; levikkiä ja 
"aitoa" ilmoituskantaa tavoiteltaisiin "uusyläluokkaisella" profiililla. Ilmoitusjohtajaa vaihdettiin 
taas kerran, kun Eero Siréniä seurasi Kauppalehdessä menestynyt Osmo Särkilahti, jolla oli sitä 
paitsi mainosalan luottamustehtäviä. Kauppalehden ilmoitusjohdon otti nyt haltuunsa 
reipasotteinen Pekka Hurme. 11 
   Kohta toimitusjohtajaksi tultuaan Tuominen oli pyytänyt Särkilahdelta näkemyksiä US-lehden 
ilmoitusmarkkinoinnista. Tämän mukaan "periaatemyötätuntoa löytyy", mutta liiketaloudellisten 
kylmien faktojen ohella esteenä oli "US:n ajaminen johtajaportaan kautta 'ylätietä' 
asiakasmainospäälliköiden ohi". Tuki-ilmoittelu oli siis ainakin osittain kääntynyt bumerangiksi 
(tuomatta riittävästi miljoonia). Mainetta painoi yhä myös levikintarkistuksen tekemättä 
jättäminen 1974; pari vuotta myöhemminhän levikkikupla puhkaistiin.  
   "Vuoteen 1980 asti myyntiorganisaation miehitys ei vastannut valtakunnallisen lehden 
vaatimustasoa" Heikki Valkamaa lukuun ottamatta. Alennuskauppa oli korostunut jo vuosien 
ajan, "kun ei ollut 'kanttia' neuvotteluun media-asiantuntijoiden kanssa". Sirénin tulo ilmoitus-
johtajaksi oli Särkilahden mukaan parantanut tilannetta. Lehtiuudistuksessa luotua ilmoitus-
hinnastoa arvosteltiin kuitenkin "Euroopan laajimpana ja monipuolisimpana" hyvästä 
tarkoituksesta huolimatta.  
   Särkilahden mielestä US:n olisi "karistettava yltään alennustavaratalon maineen jäänteet" ja 
opittava asiantuntevaan asiakaskeskeisyyteen; siihen kuului jopa alan oikean terminologian 
käyttö. HS:n kanssa ei pystytty kilpailemaan valtakunnallisilla ilmoitusmarkkinoilla. Särkilahti 
epäilikin pääkilpailijaksi Suomen Kuvalehteä kysyen "tämän kisan strategiaa". Pääkaupunki-
seudun kuluttajailmoittelussa Särkilahti luotti Iltalehden tukeen. Organisatorisesti hän kaavaili 
vastavuoroista yhteistyötä myös Kauppalehden kanssa; Kauppalehti voisi vetää Uuteen Suomeen 
investointihyödykemainontaa, mutta US vastaavasti Kauppalehteen kuluttajailmoittelua. 12  
                     
    9US-suhteita ei mainitakaan puoluehallituksen tai -valtuuston pöytäkirjoissa 1981, PorvTArk.  

    10Seuranneesta keskustelusta mainittakoon Heikki Tavelan kysymys, "onko toimittajakuntaan jäänyt ei-toivottuja 
toimittajayksilöitä".  

    11USH 11.2.1982, ptk. 

    12Särkilahti Tuomiselle 20.9.1981, USark E 1. 
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   Särkilahti hahmotteli US:n ilmoitusmarkkinoinnille siis tervettä pohjaa asiantuntemuksen ja 
kohdennetun strategian avulla - kuten moni ennen häntä ja hänen jälkeensä. Päiväkohtaiset 
tuottovaatimukset johtivat kuitenkin usein ilmoitusten haalimiseen reippain alennuksin ja 
improvisoiduin "teemoin", joihin sidottiin myös toimituksen voimia sekä painopaperia. 
Henkilöitäkin vaihdettiin yhtenään. Ilmoittelun hankkiminen ohi mainostoimistojen usein 
tuntuvin alennuksin johti myös ristiriitoihin ja lopulta yhteenottoon Mainostoimistojen Liiton 
kanssa; siihen palataan. 
   Toimitusjohtaja Tuominen saattoi silti olla oikeassa siinä, ettei tavanomaisin keinoin olisi 
päästy edes saavutettuihin, sinänsä huomattaviin tuloksiin. 1980-luvun alkupuolella US:n 
nettomääräiset ilmoitustuotot (markkinointikustannukset pois vähennettyinä) olivat reaaliarvol-
taan korkeimmillaan koko tutkimuskaudella. 13 
 
Yritysten tuen "eräät oleelliset kohdat" 
 
   Vuosikausia kangerelleen sopimusilmoittelun ja US:n muun tukemisen ongelmia kuvaa 
Mansukosken tässä saumassa tekemä selvitys Keskon osalta. Hän listasi Keskon tukeneen Uutta 
Suomea vuosittain lähes tuhannella lehtitilauksella ja maksamalla 1981 puoli miljoonaa markkaa 
US:n laskuja tietotekniikkayritys Univacille (jolla oli side Keskoon). Miljoonan markan 
vuotuisesta bruttoilmoittelusta Kesko piti toista puolta liiketaloudellisesti perusteluna, toinen 
puoli maksettiin tiedotusjohtaja Osmo Nurmiharjun budjetista.  
   Mansukoski ei valitellut eikä vaatinut mitään raportoiden silti Tuomiselle ja vuosittain US:n 
hallitukselle, jotteivät "eräät oleelliset kohdat" unohtuisi. 14 Lehden tukijoista Kesko hoitikin 
osuutensa ilmeisesti tunnollisimmin eikä painostanut toimitusta sisältöasioissa toisin kuin monet 
vähemmän anteliaat tai tunnolliset tukijat. Yhtä kaikki, Tuominen ja moni muukin koki tuki-
ilmoittelun sekä riskinä että riesana. 15 Mutta miten saataisiin jokaisen US:n ilmoitusjohtajan 
kuuluttamaa "aitoa" ilmoittelua riittävästi lehden kustannuksiin nähden?  
 
Sekä korkea että matala profiili? 
 
   Myös levikkimarkkinoinnissa Tuominen käytti hyväkseen apulaisiaan Kauppalehdessä; sen 
levikkijohtaja Hannu Piirainen sai päävastuun myös US:n levikkistrategiasta.  
   Näkemyksiä pyydettiin mm. mainostoimisto Andersson & Lembkeltä. Se vertaili Uutta 
Suomea Helsingin Sanomiin todeten mm. US:n kulttuuriannin selvästi vähäisemmäksi 
ilmoitusaineiston niukkuudesta puhumatta. Jopa "US:n fyysinen olemus on kiistatta tavallisina 
arkipäivinä aneeminen", mutta hinta silti lähellä HS:sta perittyä. Ongelmaksi nähtiin myös 
yleinen kuvitelma siitä, "että iltapäivän Iltalehdestä voi lukea aamun Uuden Suomen".  
   Ainoaksi kustannuksiltaan järkeväksi kilpailukeinoksi toimisto näki "entistä tarkemman 
segmentoinnin ja lehden tarkemman positioinnin" (ts. "sijoittamisen" markkinakenttään). Entisiin 
tilaajiin oli saatava "lisää 'kiinnikkeitä' vahvistamalla lehden profiilia, luomalla tarpeita, jotka 
ovat todellisia tai kuviteltuja". Tilaajapotentiaalia nähtiin etenkin työpaikkalukijoissa ja 
koetilaajissa - ylipäänsä US:n siihen astisia tilaajia vastaavissa porvarillisissa piireissä. 
Muurinmurtajaksi suositeltiin sunnuntainumeroa.  
   Mainostoimisto kuitenkin arveli Kokoomus-taustan vaikeuttavan yhä potentiaalin muuttamista 

                     
    13Mainostoimistot ja US-kokoelma 1982-87, USark E 8; Tuomisen kommentit. - Ks. loppuluku. 

    14Mansukoski Tuomiselle 27.11.1982 ja asiaan liittyvät mpt:tr, Mansukosken kok. USark E 11.  

    15Käsitys ilmoittajien ja muiden tukijoiden painostamisesta perustuu keskusteluihin Koroman kanssa, mutta 
myös kirjoittajan omiin kokemuksiin; dokumentteja asiassa syntyi harvoin eikä painostus ollut toki päivittäistä, 
mutta kyllä jatkuvaa.  
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tilauksiksi. Talven 1982 presidentinvaaleissa osoitettu lehden poliittinen aktiivisuus 
tuomittiinkin; lehteä kehotettiin siirtymään "kokoomuslaisesta" "yleisporvarilliseksi", 
"sotilaallisesta" "isänmaalliseksi" ja "kapitalistisesta" "yrittäjäystävälliseksi". Toimisto ei sen 
sijaan ottanut kantaa siihen, onko US:n pyrittävä olemaan tilaajalleen pää- vai kakkoslehti. 
Mainonnan vetonaulaksi ehdotettiin Arto Tuomisen tunnettua tv-hahmoa. 16 
   Andersson & Lembken anonyymien analyytikkojen paljossa varmaan osuva päättely tuntuu 
osin ristiriitaiselta. Toisaalta vaadittiin lehden profiilin vahvistamista, toisaalta monien profiilin 
piirteiden (todellisten tai kuviteltujen) höyläämistä tasaisiksi. Vaatimus luopua 
"sotilaallisuudesta", "kokoomuslaisuudesta" ja "kapitalistisuudesta" voitiin tulkita lehden 
muuttamiseksi ideologisesti lähemmäs Helsingin Sanomia. Ehkä näin edettiinkin; moni US:n 
toimittaja lienee yhtynyt mainostoimiston linjanvetoihin. Omaperäisen linjan kehittely saattoi 
tällöin kuitenkin repsahtaa. 17 
          
"Vuosisadan palvelu-uudistus" 
  
   Teesi "lisäkiinnikkeistä" tilaajiin, Normanin klubiajattelu ja Tuomisen tavoite "uusyläluok-
kaisuudesta" johtivat mm. "vuosisadan palvelu-uudistukseen". US:n tilaaja sai kirjekuoressa kuin 
ensi luokan hotellissa monipuolisen "ruokalistan", jolta saattoi pyytää niin palautetta 
toimitukselle kuin tavanomaisempia osoitteenmuutos- yms. palveluita. Levikkimainonnassa 
US:n tilaajan eteen levitettiin punainen matto. 
   Idea oli varmaan erinomainen, mutta Tuomiselle ja miksei Piiraisellekin tyypillisesti 
toteutuksessa ei päästy edes puolitiehen. Esim. lukijoiden lähettämät palautekortit juuttuivat 
joillekin pöydille, koska järjestelmää niiden käsittelyyn ei ollut; toimitus oli ylipäänsä jokseenkin 
sivussa näyttävästi ja kalliisti toteutetusta hankkeesta. 
   Muutoin US:n markkinointia leimasi Tuomisen alkukaudella intohimo anglismiin, millä 
tietenkin vedottiin nuoreen polveen. Harrastettiin sellaisia näppärän kaksimerkityksisiä 
iskulauseita kuin Trust US; tiedä sitten, kääntyivätkö Tikkanen, Ahlqvist-Oksanen ja muut 
suomea Suomettaressa kulttuurikieleksi luoneet haudoissaan. 18 
    
Rönsyily alkaa 
 
   Uuden Suomen kivireki ei alkuvaiheen jälkeen kuitenkaan kiinnostanut kovinkaan paljon 
Tuomista, vaikka hän osallistuikin jatkuvasti niin lehden markkinoinnin suunnitteluun ja 
toteutukseenkin kuin (tietenkin) lehden budjetin määrittelyyn. Varmaan Tuomisen roolin 
rajallisuuteen vaikutti se, että päätoimittaja Koroma varjeli omaa reviiriään. 19 
   Kauppalehden ohella Tuominen kohdisti tarmonsa yhtiön laajentamiseeen - siis Mahlamäen, 
Virtasen ja jo Oittisenkin harrastamaan tukijalkapolitiikkaan. Paljon keskustelua herättänyttä 
linjaansa Tuominen ei jälkikäteen perustele niinkään lisätuottojen löytämisellä kuin tietyllä 
viestintätalopolitiikalla; US-yhtiö oli kovin yksinäinen ja hyljeksittykin, jo puolustuksellisista 
                     
    16Andersson & Lembken muistio 14.6.1982, USark E 1. - Vastaavia näkemyksiä lienee tehty muitakin; 
Tuominen kertoo valitelleensa, että uudet mainostoimistot halusivat yleensä uudistaa Uutta Suomea sen sijaan että 
olisivat mainostaneet sitä. 

    17Toim.os./US, USark; YTN/US, USark; ks. etenkin toimittajien keskuudessa toimeenpantu sisäinen 
mielipidekysely 1984 ja lehden linjapaperin valmisteludokumentit. 

    18Omaa mainontaa US:n vuosikerroissa 1982-85; Maija Isotalon haastattelu; markkinointiyksikön arkisto/ 
USark. 

    19Tuominen itse katsoo, ettei Koroman alueelle pystynyt menemään, vaikka mm. levikkitilanne kertoi, ettei lehti 
ollut riittävän hyvä. 
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syistä sen oli aktivoiduttava tärkeille kehityssuunnille. 20 
   Seuraavassa esitellään koko Tuomisen kauden "rönsyily" (termi tuli 1980-luvulla yleiseen 
käyttöön koko elinkeinoelämässä), vaikka tällöin joudutaan loikkaamaan monien keskeisten 
yritysstrategisten ratkaisujen edelle.  
   Keväällä 1982 perustetun Tietosanomien tehtävänä oli kokeilla laveasti uusia liiketoiminnan 
mahdollisuuksia erillisessä, joustavassa tytäryhtiössä, jonka tulos olisi selkeästi nähtävissä. 
Tavoitteena oli "itsensä kannattavuus". 21 Alkuun kehitysyhtiö mm. järjesti kursseja ja markkinoi 
Time Manager-järjestelmää. Sittemmin siitä kehittyi kirjankustantaja, 22 jonka hoiviin siirtyivät 
alkuun Kauppalehden kylkiäisinä julkaistut liike- ja muut teokset. 
   Jo 1983 yhtiön hallitus hyrisi kirjankustantamisen hyvää kannattavuutta. 23 Tässä auttoi paljon 
Tuomisen usein toistama teesi, että US-yhtiöllä oli erityisenä voimavaranaan "valkoinen paperi". 
Tarjoamalla omille tuotteille mainostilaa marginaalikustannuksin, siis lähinnä paperin hinnalla 
(sitäkään ei laskutettu eri yksiköiltä) niitä voitiin mainostaa näkyvästi.  
   Kirjankustantamisessa tavoiteltiin 1987 yhteistyötä Kirjayhtymän kanssa yhteisellä Kirjasuomi 
Oy:llä ja  kustannustalojen yhdistämistäkin. Hanke kaatui kuitenkin Uusi Suomi Oy:n 
hallituksessa. 24 Sittemmin Kirjayhtymä tuli Tammen kumppaniksi. Tietosanomien 
kustannustoiminta taas jatkui laajentuvana ja yhtiön laskelmien mukaan kohtuullisen 
kannattavana rönsyjen yleiseen karsimiseen saakka. 25 
 
Suomi-tietoutta maailmalle 
 
   Ulkomaille levitettävä Finnish Business Report-lehti (FBR) perustettiin syksyllä 1982. Siihen 
astiset vieraskieliset julkaisut Suomesta nähtiin joko jäykän arvovaltaisiksi (esim. pankkien 
katsaukset) tai epäuskottavan propagandistisiksi. Kauppalehden tyylisen kriittisen, uutishakuisen 
journalismin arveltiin kiinnostavan niitäkin, jotka heittivät PR-julkaisut roskakoriin. 
   Tälläkin kerralla toimittiin nopeasti, mutta jätettiin sivustoja suojaamatta. Niin Ulkomaan-
kauppaliitossa kuin teollisuuden Finnfacts-organisaatiossa katseltiin syrjäkarein kilpailijaa, joka 
ei ollut riittävästi sopinut reviiristään etukäteen. Näiden organisaatioiden jakelukanavat eivät 
siten olleet täysimittaisesti FBR:n käytettävissä. 
   Muutoinkin markkinointi rakentui enemmän toiveille kuin realistisille selvityksille. Esim. 
Kansallispankista odotettiin tuhansia tilauksia, kun maailman eri pankeissa oli ehkä pari sataa 
henkilöä, joiden saattoi kuvitella seuraavan Suomen asioita. FBR:ssä oli kylläkin talousasioiden 
ohella mm. politiikkaa ja kulttuuria, joten lukijakuntaa voitiin kuvitella liikemiespiirejä 
laajemmaksi. Maksajien löytyminen oli hankalampaa; saman kaltaisia yrityksiä oli tehty 1920-
luvulta saakka. 26   

                     
    20Tuomisen haastattelu. 

    21USH 26.3., 5.5.1993, ptk. 

    22Vsk:t /USOy 1982-89. - Tietosanomien johtojärjestelyt kertoivat Tuomisen ennakkoluulottomasta 
rekrytointipolitiikasta. Maisteri Olli Vainion jälkeen toimitusjohtajaksi tuli Kansan Uutisten (!) siihen astinen 
toimitusjohtaja Erkki Peltola. Loppuvaiheessa tytäryhtiötä johti toimittajataustainen Harry Mäkinen. Tuomisen 
rekrytointipäätökset olivat usein impulsiivisia ja hän kaihtoi niissäkin sovinnaisuutta lähes itsetarkoituksellisesti.  

    23USH 29.8.1983, ptk. 

    24USH 11.2.1987, ptk. 

    25Jälkikäteen Tavela ja Tuominen ovat selvästi eri mieltä kirjankustantamisen kannattavuudesta US:ssa. 

    26KOP:n osalta perustuu kirjoittajan omaan rooliin tilausten välittämisestä, muutoin mm. USOy:n tulosyk-
sikkökokouksissa esitettyihin katsauksiin, joista ei kylläkään ole riittävästi kirjallisia dokumentteja; USark E 9. - 
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   Journalistisesti FBR on menestynyt; englanninkielisen version rinnalla on toimitettu aika ajoin 
saksankielistä. Taloudellisesti lehti pysyi US-yhtiössä tappiollisena.  
    
Mukaan yritysjulkaisumarkkinoille 
 
   1980-luvun alussa eri kustannustaloissa virisi kiinnostus ns. yritysjulkaisuihin. Omien asiakas- 
yms. lehtien teko havaittiin työlääksi kilpailtaessa lukijoiden kiinnostuksesta ammattilaisten 
tekemien julkaisujen rinnalla; ylipäänsä muotiin tuli siirtää tukitoimintoja alihankinnoiksi. 
Kustannustalot vastasivat kysyntään (osin myös loivat sitä) "avaimet käteen"-palveluilla; 
julkaisijayhteisön vaivaksi jäi vain valvonta ja ohjaus sekä erikseen sovittavan "oman aineiston" 
hankkiminen.  
   Edelläkävijänä oli Sanoma Oy, jonka "tallissa" olivat pian mm. Finnairin, VR:n ja 
Yhdyspankin asiakaslehdet. Muita kustannustaloja seurasi perässä, osa tosin empien ja lopulta 
toiminnasta pois jättäytyen.  
   Uusi Suomi Oy aloitti tavoittelemalla Keskuskauppakamarin julkaisemaa Kauppakamari-
lehteä. Sopimuksesta kilpaili lähinnä A-lehdet aikoen yhdistää julkaisemansa Faktan ja 
Kauppakamarilehden, nojasihan Faktan pääkilpailija Talouselämä keskeisesti järjestölevikkiin 
(ekonomit ja insinöörit). A- lehtien piirissä hämmästeltiin Uusi Suomi Oy:n avokätisyyttä. 
Tarjoustaan riittävästi nostamalla US-yhtiö voittikin huutokaupan syksyllä 1982 luvaten tehdä 
ilman eri korvausta kauppakamarien 15.000 jäsenelle kerran kuukaudessa lehden jäsenetuna. 
Vastikkeeksi saatiin kaikkiin vähänkin suurempiin yrityksiin ulottuva levikki ilmoitusmarkki-
noinnin käyttöön. 27 
   A-lehdet palasi kuvaan alkuvuodesta 1983, jolloin kaavailtiin Faktaa julkaisevan Faktum-
yhtiön siirtämistä yhteisomistukseen Uusi Suomi Oy:n kanssa; tällöin olisi päädytty uudelta 
pohjalta Faktan sekä Kauppakamarilehden yhdistämiseen. Neuvottelut kuitenkin kariutuivat. 28 
   Sopimus Kauppakamarilehdestä toi Kaivokselan painokoneelle töitä ja avasi yhtiössä pään 
yritysjulkaisuille, joita myöhemmin on tehty US-Mediat Oy:ssä. US-lehden tappiollisuutta 
mitenkään pönkittävää tukijalkaa ei kuitenkaan saatu. Myöskään kustannustalon toimituksel-
listen voimavarojen yhteiskäytössä, paljon puhutussa synergiassa ei päästy pitkällekään. 
Sanomain yritysjulkaisuissa voitiin käyttää eri palkkiosta lehtitalon tunnettuja toimittajia, kun 
HS:ssa ja muissa yhtymän julkaisuissa oli muutoin tiukka "senttauskielto". US-yhtiöissä oli taas 
suhtauduttu perinteisesti väljemmin muiden viestimien avustamiseen (suoranaisia kilpailijoita 
lukuun ottamatta), mutta jostakin syystä kustannustalon sisäinen avustustoiminta jäi 
Kaivokselassa kaikkiaan ja myös yritysjulkaisujen osalta vähäiseksi. 29  
 
Idänkauppaa, kirjoja ja "tiedon tuotantoa"    
 
   Erityisesti Tuomista veti puoleensa idänkauppa, joka kukoisti ns. toisen öljykriisin jälkeen. 
Kauppalehdelle rakennettiin mittavat suhteet Neuvostoliittoon ja muihinkin kommunistimaihin, 
minkä varassa kehiteltiin uusia liiketoimintoja (idänkaupan seminaarit, erityisjulkaisut, yhteistyö 
Ekonomitskaja Gazetan kanssa jne). Myös koko US-yhtiön puitteissa innostuttiin idänkaupasta 
ja sektorille perustettiin erityinen osastokin. Peli avattiin keväällä 1983 hankkimalla 

                                                                
Vesikansa: Talouden vapauden ... 

    27USH 29.11.1982, ptk; Vesikansa: Talouden vapauden puolesta s. 372.  

    28USH 15.2., 27.4., 23.6.1983, ptk:t. - Faktum-yhtiössä oli A-Lehtien ohella ruotsalainen omistaja, joka toi 
mukanaan taitotietoa Veckans Affärer-lehdestä. 

    29Vrt. ohjeet toisten lehtien avustamisesta, USark. 
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uutistoimisto APN:ltä maailmanlaajuiset oikeudet Sputnik-lehden ilmoitusvälitykseen. 30  
   US-yhtiössä oli myös toinen ulkomaantoimintojen yksikkö, joka operoi lähinnä lännen 
suunnalta. Kansainvälistyminen oli ilmassa ja Tuomisen mielestä se kuului ilman muuta 
"normaalille" yhtiölle. Tulokset jäivät kuitenkin niukoiksi ja erillinen ulkomaanyksikkö kuihtui 
1980-luvun loppupuolella. Aikaa myöten lehtipaino sai kylläkin etenkin ruotsalaisia asiakkaita. 
31 
   Suuret tavoitteet asetettiin syksyllä 1984 perustetulle "tiedontuotantoyksikkö" Rakennus-
Suomelle. Päätoimintona oli saman nimisen erikoislehden julkaiseminen, alkuun jaettuna 
ilmaiseksi Kauppalehden tilaajille. Ohjelmassa oli myös koulutustilaisuuksia, selvitysten 
tekemistä ja muuta konsulttityötä sekä yhtiön omien lehtien rakennusaineiston tuottamista. 
Kaikkiaan yhtiön hallitukselle esiteltiin 14 toiminta-aluetta, jolloin arveltiin päästävän 1984 3,5 
miljoonan markan liikevaihtoon (5 Mmk vuoden 1990 rahassa) ja plus miinus nolla-tulokseen. 
   Lähtökohtana oli rakennustoiminnan suuri osuus kansantuotteesta sekä usko Kauppalehti-
tyyliseen rohkeaan journalismiin, jolla erotuttaisiin järjestösidonnaisista lehdistä. Tekijöiksi 
kiinnitettiin alan huippuja, yksikön johtoon rakennusurakoitsijaliiton tiedotuspäällikkö Juha 
Salmi. Yksikköön liittyi myös US:n kokenut rakennustoimittaja Raimo Markkanen. 
   Rakennus-Suomen toiminta olikin näyttävää, mutta kerran jaetuille reviireille tunkeutuminen 
ulkopuolelta ei ollut helppoa. US-yhtiöiden oman palvelun osalta koettiin taas normaaleja 
sisäisen laskutuksen ongelmia; esim. US:n toimituksen johto joutui joskus huomauttamaan, ettei 
sen kannattanut maksaa alihankinnasta enemmän kuin omasta erikoistoimittajasta. 32 
   Tiedontuotanto Oy pyrki monipuoliseen viestintäkonsultointiin sekä kirjoituspalveluun; syntyi 
siis oma tiedotustoimisto. Kuvaavaa Tuomisen vauhdille oli, ettei emoehtiön hallitus näy 
käsitelleen lainkaan tytäryhtiön perustamista. Vetäjäksi kiinnitettiin kokenut tiedottaja Anssi 
Siukosaari. Pian hänen päätehtäväkseen tuli kuitenkin Uusi Suomi Oy:n oma tiedotus ja muut 
tehtävät siirrettiin Tietosanomat Oy:lle. 33 
 
Sähköiseen viestintään  
 
   Kiinnostuksesta sähköiseen viestintään oli kertonut jo Mahlamäen hanke kaapelitelevisiosta ja 
miksei Jorma K. Virtasen Levytuottajat-yritys. Tuominen alkoi oman videotuotantoyhtiön 
perustamisella syksyllä 1983. Moni muukin näki suuria mahdollisuuksia läpimurtonsa juuri 
tehneessä välineessä. Näin tarjonta paisui, kunnes kilpailu karsi joukkoa. Suurehkon kustannus-
talon tytär ei tällöin ollut välttämättä joustavin ja tehokkain. 
   Uusi Suomi Oy:n Video-One Oy sai johtajakseen kokeneen Voitto Kotilaisen ja tilauskannan 
kerrottiin kasvavan ripeästi. Kuitenkin jo keväällä 1985 tytäryhtiö oli fuusioitava emoon 
"toiminnan kiinteyttämiseksi pääyhtiön tulosyksiköiden kanssa". Pekka Malmbergin johdolla 
yksikkö ajettiin sitten vähitellen "alas". 34   
   Uusia sähköisiä tuulia haistelemaan kiinnitettiin 1980-luvun puolivälissä Lauri Kotilainen 
Tuomisen välittömäksi alaiseksi. Hän siirtyi kuitenkin sittemmin Kauppalehden aluetoimittajaksi 
Kuopioon. Myös yhtiön tietotekniikkayksikössä oli asiantuntijoita etsimässä uuden teknologian 
bisnes-mahdollisuuksia. Ideoita löytyi, mutta US-yhtiöillä ei ollut resursseja niiden kehittelyyn. 

                     
    30USH 27.4.1983, ptk. 

    31Vsk/ USOy 1983-88. 

    32USH 18.10., 14.12.1983, ptk:t liitteineen; vsk/US Oy 1984. 

    33Vsk/US Oy 1983, 1984. 

    34USH 18.10.1983, ptk, Vsk/US Oy 1984-87; keskustelut Pekka Malmbergin kanssa. 
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Käytännön tulokset jäivätkin - palkka- yms. kuluja lukuun ottamatta - vähäisiksi. 35 
   Paikallisradiotoimintaan Uusi Suomi Oy lähti 1980-luvun puolivälissä ehkä paljossa muiden 
mukana ja puolustuksellisista syistä. Oma Etelä-Suomen Lähiradio Oy ei saanut toimilupaa, vaan 
se liitettiin muiden pääkaupunkiseudun lehtitalojen kanssa Radio Ykköseen, jolle luotiin 
suhteellisen iso koneisto.  
   Jo kesällä 1986 Radio Ykkösen todettiin olevan "käytännöllisesti katsoen selvitystilassa", 
jolloin osakkailta pyydettiin lisärahoitusta. Uusi Suomi Oy päätti osallistuakin kolehtiin 
"viestintäpoliittisista syistä" ja "pääkaupunkiseudun ilmoitusmyyntiä koskevien panostusten 
vuoksi". 36 Tilanne kertoi kuitenkin selkeästi, ettei paikallisradioista kannattanut hyvään aikaan 
odottaa osinkoja. Pikemminkin vauras Sanoma Oy oli vahvassa asemassa voidessaan helposti 
osallistua mahdollisiin uusiin osakeanteihin. Tällä voimalla Sanomat hallitsikin jo US:n siivellä 
aikanaan perustettua kaapeliyhtiö PTV:tä.     
   Radio Ykkönen tarjosi yhteistyökuvioita lähinnä Iltalehdelle. US-lehdelle osakkuudesta oli 
vähän hyötyä; toimituksellista yhteistyötä oli tuskin lainkaan. 
   Syksyllä 1985 Uusi Suomi Oy:lle tarjottiin myös osakkuutta eräiden lehtitalojen perustamaan 
Kanava Kolme-yhtiöön. Hanke nähtiin vastavedoksi Yleisradion, MTV:n ja Nokian perustamalle 
kolmoskanavalle. Uusi Suomi Oy:llä oli henkilö- ja muitakin siteitä niin MTV:n kuin Nokian 
kanssa. Kun myöskään Sanoma Oy ei lähtenyt hankkeeseen, Uusi Suomi Oy päätti pysytellä 
kauempana tämän viestintäsodan tulilinjoilta. 37  
   Sähköistä viestintää edusti lopuksi hanke valouutisiksi. Tarkoitus oli pystyttää suuria 
uutistauluja keskeisille paikoille; kysymys oli siis moderni versio monen vielä muistamasta 
hehkulamppupohjaisesta Sanoma Oy:n valouutisnauhasta Sokoksen talon katolla 1960-luvulla. 38 
Asiassa ei päästy kokeilua pidemmälle; mm. kysymys US:n ja yhtiön muiden lehtien 
osallistumisesta valouutisten toimittamiseen jäi jokseenkin selvittämättä. 
 
Ruotsin Suomalainen, Askel ja Datamaailma  
 
    Oittisen lehtitalo-linjan myöhempää versiota edusti tavallaan Ruotsin Suomalainen- lehden 
ostaminen alkuvuodesta 1985 40.000 Ruotsin kruunulla, siis sinänsä lähes nimellisestä  
summasta. US-yhtiö otti kuitenkin niskoilleen lehden edellisen vuoden tappion 150.000 kruunua. 
   Ritva Reinbothin aiemmin omistaman lehden levikki oli vain 2500 kpl, mutta sille nähtiin 
suuria mahdollisuuksia maassa, jossa sadat tuhannet asukkaat olivat lähtöisin Suomesta. 
Ongelmana olivat tosin mm. ruotsinsuomalaisten yhdistysten osin poliittisväriset ristiriidat. Uusi 
Suomi Oy:n hallitukselle vakuutettiin kuitenkin, että kysymyksessä on "hullunvarma business" ja 
korostettiin "synergiaa" aineiston käytössä. 39   
   Tuomisen yleisreseptin mukaisesti Ruotsin Suomalaista kehitettiin (osin Kaivokselasta 
lähetettyjen toimittajien opastuksella) railakkaaksi uutislehdeksi, jossa ajateltiin käyttää etenkin 
Iltalehden aineistoa. Uudelta Suomeltakin saatiin mm. yhteispohjoismainen mielipidetutkimus. 40 
Kuitenkin ilmeni, että ruotsinsuomalaisia kiinnostivat enemmän uuden kuin entisen kotimaan 
asiat; Kaivokselan aineistosta ei siis olisi paljon apua. Vielä vähemmän jatkuvasti tappiollinen 
                     
    35Toiminnoista on mainintoja tulosyksikkökokousten aineistossa, USark. 

    36USH 14.2.1985, 17.6.1986, ptk:t. 

    37USH 1.11.1985, ptk. 

    38USH 27.3.1987, Jr/USOy 28.4.1987, ptk:t. 

    39USH 14.2.1985, ptk ja Koroman mpt. 

    40Ruotsin Suomalaisen vuosikerrat; ao. mielipidetutkimus USark E 9. 
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tukholmalaistytär saattoi tukea Uusi Suomi Oy:n taloutta. 
   Hieman sovinnaisempi hanke lehtitalolinjalla oli Suomen Lähetysseuran perustaman Askel-
lehden ostaminen alkuvuodesta 1986. Kirkon perinnäisten piirien ulkopuolisille tarkoitettu 
"moderni" julkaisu oli aloittanut muutama vuosi aiemmin A-Lehtien leirissä, mutta taloudellinen 
tulos oli ollut Herttoniemessä pettymys ja uutta kustantajaa haettiin. Kaivokselassa nähtiin 
synergiaetuna mm. käyttö yhtenä Uuden Suomen "kuukausilehtenä", joihin palataan.  
   Askel-lehdet Oy:n osakekannasta ostettiinkin puolet; maksu suoritettiin ilmoitustilana US:ssa 
ja Iltalehdessä eli Tuomisen suosimalla "valkoisella paperilla". Hallitus edellytti sentään 
saavansa kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen ennusteen Askel-lehden tuloslaskelmaksi 
kahdelle seuraavalle vuodelle. 41 Vaatimus kertoi kasvavasta arvostelusta "rönsyilyä" kohtaan. 
Vuoden 1985 lopulla selvitettiin, että yhtiön "muu toiminta" oli tuottanut yhteensä 2,5 Mmk 
tappiota; miinuksia oli etenkin Rakennus-Suomella ja video-osastolla. Kuitenkin hallitus oli vielä 
huolestuneempi yhtiön ns. kuluvaraston ehtymisestä ja veronmaksun uhasta. 42     Tuomisen 
loppukauden "rönsyt" liittyivät osaksi tuotannon löytämiseen uudelle kirjapainolle; 
Pääkaupunki- eli Metropoli-lehteen palataan tässä yhteydessä. Keväällä 1987 aloittanut 
Datamaailma oli Kauppalehti-lähtöinen ilmestyen aluksi sen liitteenä; Rakennus-Suomen lailla 
tietotekniikkalehden nähtiin toimivan kasvualalla. 43   
   Tässä vaiheessa kritiikki rönsyilyä kohtaan yltyi; esim. Johannes Koroma hämmästeli yhtiön 
johtoryhmässä huhtikuussa 1987 Askel-lehden ja Ruotsin Suomalaisen strategioita, kun ne olivat 
tuottaneet kolmessa kuukaudessa lähes puolen miljoonan markan miinuskatteen. Tuomisen 
mukaan kysymyksessä oli kuitenkin "oikein tehtynä ja markkinoituna" "mahdollinen business". 
Yhtiön hallitukselle hän vakuutti vielä elokuussa 1987, että "sivujalat eivät ole vuositasolla 
tappiollisia" ainakaan kauan. 44  Alettiin kuitenkin jo lähestyä rönsyilyn loppua, vaikka uusia 
hankkeita viriteltiin vielä Tuomisen toimitusjohtajuuden viime kuukausina. 45  
 
Ei etäällä rungosta, mutta ... 
 
   Kaikkiaan Tuomisen kauden "uudet toiminnot" eivät olleet  etäällä US-yhtiön rungosta toisin 
kuin monen muun yrityksen, myös myöhemmän emokonsernin Aamulehti-yhtymän "rönsyt". 
Päin vastoin synergiaa perinteisten päätuotteiden kanssa saattoi hyvinkin kuvitella löytyvän. 
Kuitenkin lukuisten pienehköjen yksiköiden pyörittäminen suureksi kasvaneen yhtiön 
yhteydessä on jo sinänsä raskasta. Luontevammin moni hanke saattoi menestyä perheyrityksessä, 
joihin useat rönsyistä sittemmin tavalla tai toisella istutettiinkin.      
   Synergian löytäminenkin oli vaikeaa. Toimitustyön osalta perinteiset päälehdet katsoivat - totta 
tai liioittelua - joutuvansa uurastamaan otsa hiessä ilman uusien toimintayksiköiden 
avustuspyyntöjäkin. Niiden mahdollisuuksiin vahvistaa tai edes varmistaa yhtiön taloutta ei 
myöskään liiemmin uskottu toimitusjohtajan innosta huolimatta. 
   Enimmäkseen ja yhteen laskien rönsyt veivät enemmän rahaa kuin toivat, vaikka laskelmista 
voi aina kiistellä, toivathat monet toiminnot esim. töitä kirjapainolle. Pitkällä tähtäyksellä 
rahavirran suunta olisi saattanut kääntyäkin - mutta US-yhtiöillä oli lopulta vähän aikaa lujittaa 
                     
    41USH 21.1., 26.2.1986, ptk:t.  

    42USH 1.11., 11.12.1985, ptk:t. 

    43USH 11.2.1987, ptk. 

    44Jr/USOy 8.4.1987, USH 1.8.1987, ptk:t. 

    45Esim. Vesikansan muistio vireille pannusta Unkarin-kaupan lehdestä 1988, USark. Tuominen oli luvannut 
Unkarin-ystävälle, pääjohtaja Heikki Koskelle tukea pienen erikoislehden tekemistä, mutta sen toimitus vaati tällä 
perusteella US:n toimitukselta lukuisia erikoisartikkeleja. 
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asemaansa 1980-luvun suotuisissa suhdanteissa. 
   Ehkä ennen muuta sivuhaarat veivät US-yhtiön johdon huomiota. Jo vuosikertomuksessa 1983 
toimitusjohtaja Tuomisella oli 17 välitöntä johtaja-alaista US:n, Iltalehden ja Kauppalehden 
päätoimittajien lisäksi (näillä oli erikoisasema suoraan hallituksen alaisina). Kaikki rönsyt 
tarjosivat Tuomista kiehtovia ideointi- ja muita haasteita. Voimia ei tällöin kuitenkaan riittänyt 
yhtiön pääongelmiin - ei etenkään US-lehden taloudellisen tuloksen parantamiseen. 
 
Iltalehti valtakunnalliseksi  
 
   Täsmentäessään linjauksiaan kesällä 1982 Tuominen kertoi kylläkin asettavansa toiminnan 
pääpainon Uuden Suomen "erittäin voimakkaasti negatiivisen" lehtikohtaisen katteen 
muuttamiseksi "tuotto- ja kulurakenteiltaan" "taloudellisesti kannattavammaksi". 46 Todellisuu-
dessa pääpaino alkoi kuitenkin jo olla kaikkialla muualla kuin US:n "runkolehdessä" - eikä vain 
em. rönsyilyssä.  
   Niinpä kesällä 1982 Iltalehden konseptia muokattiin merkittävästi päätoimittaja Koroman 
suunnitellessa sen myyntialueeen laajentamista valtakunnallisesti "tärkeimpiin", noin tuhanteen 
myyntipisteeseen. Alun perinhän "kolmannen painoksen" myynti pyrittiin rajaamaan 
pääkaupunkiseudulle sekä harvoihin myyntipisteisiin suurissa maakuntakeskuksissa, jolloin 
tuotto oli paras. Levikkialueen laajennuksen arvioitiinkin heikentävän Iltalehden vuositulosta 
puolella miljoonalla markalla. Silti Ilta-Sanomilla olisi myyntipisteitä edelleen kaksi kertaa 
enemmän. 
   Valtakunnallinen jakelu vaati myös tuotantoaikataulun varhentamista niin, että Iltalehti 
tehtäisiin rinnan Uuden Suomen kanssa eikä sen jälkeen aamuyöllä. Tämä taas edellytti 
Iltalehden "oman" toimituksen vahvistamista Koroman mukaan lähes miljoonan markan 
vuotuisella lisäpanostuksella. Toisaalta hän katsoi lehtien yhteisenä päätoimittajana, että "US:n 
toimitus tarvitsee --- tästä ratkaisusta riippumatta vahvistuksia lehden tason säilyttämiseksi 
nykyisellään tai (sen) välttämättömäksi kehittämiseksi" vuodessa miljoonan markan verran. 47 
Vain vajaata vuotta aiemminhan lehden budjettia oli leikattu tuntuvasti.  
   Iltalehti oli ennen muuta kilpailijansa yllätykseksi päässyt hyvin markkinoille. Alkuaikojen 
25.000 kappaleen tasolta sen levikki oli jo 1982 noussut yli 40.000:n. Kasvua ei otettu lyhyttä 
alkuvaihetta lukuun ottamatta kilpailijalta, vaan päin vastoin Ilta-Sanomien levikki, joka vasta 
1976 oli ylittänyt 100.000 kappaleen rajan, lähti myös vuodesta 1982 alkaen kasvuun. Siihen 
saakka iltapäivälehteä olikin Sanomissa pidetty ehkä hieman taka-alalla, jottei vaarannettaisi 
Helsingin Sanomain asemaa; mm. Ruotsissa iltapäivälehdet olivat ohittaneet levikissä 
Tukholman suuret aamulehdet. Alkuvähättelyn jälkeen IS vastasi Iltalehden haasteeseen kaikin 
voimin; tähän liittyi ilmeisesti sen päätoimittajien vaihtaminen 1984. 
   Iltalehti oli ensimmäinen valtakunnallinen tai ylipäänsä merkittävä päivittäinen lehti Suomessa, 
jonka oli onnistunut vakiintua markkinoille sen jälkeen, kun muutama SKDL:n lehti oli löytänyt 
niiltä pysyvän sijansa. Tulokseen tarvittiin tietenkin normaali startti-investointi. Alkuvuodesta 
1982 Iltalehden tuotekohtaiseksi katteeksi arvioitiinkin miinus 3,3 Mmk (runsaat 5 Mmk vuoden 
1990 rahassa).  
   Lehtiparin kannattavuuden laskeminen oli kylläkin US:n kuolemaan saakka kiistan- ja 
tulkinnan alaista. "Oman aikansa" kateluvuissa lehtien yhteinen ilmoitustuotto kirjattiin 
kokonaisuudessaan US:lle, mutta Iltalehti sai "runkolehdeltä" "ilmaiseksi" monia palveluja (mm. 
arkiston, kuvalaboratorion, vahtimestarin ja lähetit, tilatut lehdet, alkuun STT:n aineiston jne). 
Toimitus oli alkuun suureksi osaksi yhteinen, joskin tiet erkanivat vaihe vaiheelta.  

                     
    46USH 17.6.1982, ptk. 

    47Koroman PM 7.6.1982, USH 17.6.1982 ptk. 
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   Jälkikäteislaskelmien mukaan Iltalehden ensimmäisten vuosien kate oli vuoden 1990 rahassa 
tappiolla yhteensä lähes 20 Mmk, mutta kääntyi vuosiksi 1983-87 lievästi positiiviseksi (tosin 
ennen yhtiön yhteisten hallinto-, pääoma- yms. kulujen huomioon ottamista; ks. loppuluku).  
   Yhtiön hallitus ei tässä vaiheessa innostunut Koroman ehdotuksista laajentaa myyntialuetta eli 
erkaantua alkuperäisestä pääkaupunkikeskeisyydestä. Elokuussa 1982 se hyväksyi Iltalehden 
"peruslähtökohdaksi" "vain katteellisen ja kannattavan levikkialueen laajentamisen". Samalla 
toimivalta johdolta vaadittiin selvitystä lehden tulevaisuudesta, joka ei siis ollut hallituksen 
silmissä itsestään selvä. 48  
   Tässä oltiin jälleen US:n "kolmannen painoksen" yhdessä tienhaarassa: pysytelläkö Uutta 
Suomea tukevalla, hieman yksitoikkoisella tiellä vai lähteäkö levikin kasvattamisen ja 
journalistisen kunnianhimon houkuttelemana polulle, joka johtaisi erilliseen lehteen ja 
valtakunnalliseen kilpailuun Ilta-Sanomien kanssa? Käytännössä Iltalehden myyntiverkko 
laajeni vähitellen Koroman muistion mukaisesti, joskaan ei koskaan yhtä tiheäsilmäiseksi kuin 
kilpailijalla. Samalla asetuttiin "koko rintaman sotaan" sen kanssa.  
 
Tuotanto-ongelmat ajavat lehtiä erilleen 
 
   Myös toimitusten synergiasta liu'uttiin yhä täydellisemmin kahden erillisen lehden suuntaan. 
Tähän suuntaan ajoivat myös yhtiön johdon pyrkimykset alentaa kirjapainon 
tuotantokustannuksia. Kun Iltalehteä oli aiemmin tehty osin aamuvarhaisella, se pyrittiin 
saamaan ainakin pääsääntöisesti "kiinni" jo puolen yön jälkeen, jolloin kirjapainossa ei tarvittaisi 
erityistä varhaisvuoroa.  
   Iltalehden käytännön vetäjän Veli-Antti Savolaisen ja markkinointijohtajan Heikki Suon-
taustan mukaan aikataulun aikaistaminen vaikuttaisi "mullistavasti koko lehden toiminta-
ajatukseen". Tämä sai heidät pohtimaan laveasti lehden koko asemaa.   
   Ilta-Sanomia kaksikko luonnehti "laadukkaaksi, jopa vakavaksi" ja "vähäveriseksi". IS painotti 
uutisia, mutta perinteisesti eikä "luovaan ajatteluun, 'uutisvisioon' rakentuen", kuten Tukholman 
Expressen ja Iltalehti. Luovuuden ohella lehden menestys oli rakentunut yleisiin suuriin 
uutistapahtumiin; omien "skuuppien" merkitys irtonumeromyynnille oli sittenkin toissijaista. 
Yleisiä uutisia oli vain osattava "jatkaa" ja käsitellä omaperäisesti. (Siis esim. pyytämällä uutisiin 
kommentteja, mikä oli usein tehty herättämällä poliitikot aamuyöstä). 
   Iltalehden ongelmana oli päätoimittaja Savolaisen mukaan vähäinen toimittajamäärä, mistä 
seurasi paljon vähemmän juttuja kuin kilpailijalla. Tämä oli peitettävä mm. "visuaalisesti 
rohkealla levityksellä (ja) hyvällä kuvankäytöllä". Tuoreuden "hajun" varmistamiseksi 
ulkomaanuutisille annettiin paljon tilaa - niitähän saa uutistoimistoilta lähes rajattomasti melko 
pienellä toimituskoneistolla.  
   Savolaisen mukaan "olemme olleet tietoisen populistisia ja hiukan omahyväisiä, tietyllä 
tavalla kansanomaisempia kuin oma luonteenlaatummekaan on. Lähtökohtana on kuitenkin 
koko ajan ollut yritys sitoa Iltalehti talon kustannuspolitiikkaan täydentämään sitä toiminta-
ajatusta, joka US:lle annettiin 1976. Iltalehti on ollut ainakin minulle vain yritys tukea US:n 
vaikeaa tilannetta" (korostukset VAS). 
   Aikataulun muutoksen todettiin johtavan Iltalehden tekemiseen rinnan US:n kanssa samalla, 
kun aamutunnit menetetään ja kilpailijalle annetaan mahdollisuus "ryöstää" omien uutisten 
kärjet; Ilta-Sanomathan jatkaisi aamuvuoroillaan. (IS toimii edelleenkin Savolaisen ennustamalla 
tavalla). Tällöin Iltalehden olisi lisättävä reportaasi- ja muuta "omaa" tuotantoaan, mikä edellytti 
Savolaisen mukaan sen toimituksen vahvistamista peräti 16 toimittajalla ja kaikkiaan yli kolmen 
miljoonan markan (4,6 Mmk vuoden 1990 rahassa) lisäyksellä toimituksen kuluihin. 49 
                     
    48USH 16.8.1982, ptk. 

    49PM Mahdollisuudet Iltalehden aikataulun muuttamiseen 30.8.1982/ Savolainen-Suontausta, USark E 1.  
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   Varoituksesta huolimatta varhaistamiseen mentiin. Jos tästä aiheutunut Iltalehden strategian 
muutos perustui kirjapainon tuotantokustannusten säästämiseen, tulos saattoi olla kyseenalainen. 
Kirjaltajien palkkakuluja tietenkin säästettiin, mutta toimituksissa ei vain jouduttu lisäämään 
kallispalkkaista henkilöstöä, vaan lehtien koko toiminta-ajatus muuttui.  
   Aamulla tuoreistetusta US:n "kolmannesta painoksesta" siirryttiin yhä erillisempään 
Iltalehteen, joka tarvitsi oman toimituksensa ja toimintatapansa. "Vuosisadan lehtiuudistuksen" 
rohkeasta mallista, kahden eri lehden toimituksellisten ja muiden voimavarojen yhteiskäytöstä 
siirryttiin tavanomaiseen, erilliseen toimintamalliin. Yhä julistettuun tukeen US:lle olisi tietenkin 
silti päästy, jos Iltalehdestä olisi tullut yksiselitteisesti voitollinen Kauppalehden lailla. Tähän ei 
kuitenkaan ylletty.   
    
Hyvä tulos yllättää - ja uinuttaa      
  
   Hallitus ei palannut pikaisesti vaatimiinsa strategisiin selvityksiin Iltalehden osalta - ilmeisesti 
siksi, että yhtiön tulos kehittyi vihdoin ilahduttavaan suuntaan. Marraskuussa 1982 voitiin kertoa, 
että arvioidun kahden miljoonan markan tappion sijasta luvassa olisikin puolen miljoonan 
markan voitto. Taustalla oli Kauppalehden ilmoitusmyynnin kukoistus, mutta myös Iltalehden 
hyvä levikkikehitys; päivittäin sitä myytiin keskimäärin jo 57.000 kappaletta.  
   Kun vielä Iltalehden hinnan tuntuvaa nostamista pidettiin mahdollisena, näkymät yhtiössä 
olivat ensi kerran yli vuosikymmeneen valoisat. Tällöin ei tietenkään kyselty strategioiden 
viisautta pitkällä tähtäyksellä (vaikka itse asiassa jo erotettu Matti Ainamo oli ennustanut 
kehityksen jokseenkin oikein, joskin sen osatekijät saattoivat poiketa hänen arviostaan; 
Kauppalehden menestys yllätti kaikki). US:n uusi pilapiirtäjä Terho Ovaska kuvasikin yhtiön 
joulukortissa pitkän sukelluksen jään alla päättyneen vihdoin pinnalle pulpahtamiseen. Hyvän 
kehityksen luvattiin jatkuvan. 50 
 
"Kone on US:n pelastaja" 
 
   Strategiaa kokoonnuttiin pohtimaan vihdoin maaliskuussa 1983, nyt KOP:n johtokunnan 
tiloissa Kämpin yläkerrassa; Jaakko Lassila oli aloittanut "pankkiharjoittelunsa" ottaakseen 
1.5.1983 vastaan pankin pääjohtajuuden. Tuominen esitteli nyt 7 Mmk:n tekstinkäsittelyjärjes-
telmän hankinnan. Sen ohella painokoneisiin päätettiin investoida 4,5 Mmk sekä hankkia 1,5 
Mmk:n sisäänpistolaite, jolla etukäteen painetut liiteosat voitiin "heittää" lehtien väliin. Yhteensä 
13 Mmk:n (19 Mmk vuoden 1990 rahassa) investointiohjelma huimasi Mansukoskea, mutta 
Tuomisen mukaan "kone on Uuden Suomen pelastaja". 
   Tekstinkäsittelyssä mekaanisilla kirjoituskoneilla edelleen operoinut Kaivokselan lehtitalo 
alkoikin olla auttamattomasti jäljessä yleisestä kehityksestä. 51 Tietotekniikkaan asetettiin tosin 
kohtuuttomia odotuksia ja ehkä vaatimuksiakin pyrittäessä loikkaamaan kerralla kehityksen 
kärkeen. Tietokoneen kuviteltiin ratkaisevan nopeasti mm. toimitusten arkistointipulmat; 
todellisuudessa leikkeillä pelattiin Kluuvin lehtitalossa vielä 1994. 
   Jo puolitoista kuukautta tietotekniikkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Typlan-
järjestelmän käyttöönoton voitiin todeta viivästyvän niin, että myöhästymissakkoja saatiin periä 
lähes täysimääräisesti. 52 Lopulta Typlan ei pystynytkään toimittamaan kuin latomojärjestelmän 

                     
    50USH 21.10., 29.11.1982, ptk:t. 

    51Löyttyniemi: Sanomalehdistön ... SLH 3. s. 400. - Vauraimmat lehtitalot käynnistivät 1983 jo projektin lehtien 
kokosivujen taittamisesta tietokoneella, kun Uusi Suomi Oy:ssä vasta alettiin hakea järjestelmää yksittäisten 
juttujen tekemiseen kirjoituskoneen sijasta näyttöpäätteellä. 

    52USH 23.6.1983, ptk.  
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ja toimituksissa lähdettiin eri tielle. Täysimittaisesti US:n tekstit tehtiin tietokoneella vasta 1980-
luvun lopulla; loppuun hakatut Adlerit ja Triumphit alkoivat vähitellen hämmästyttää 
kesätoimittajia. 53 
   Sopimussakoilla kevennettiin yhtiön rahoitustilannetta entisestään, mutta myöhästyminen 
nykyaikaiseen, strategisestikin korostettuun tietotekniikkaan siirtymisessä toi myös haittoja. 
Niinpä latomo pysyi tekstituotannon pullonkaulana ja sen tarpeisiin sopeutuminen vaikutti paljon 
toimituksen työhön sekä lehtien laatuun.   
   Yleiseksi strategiaksi Tuominen määritteli maaliskuussa 1983 sen, että toiminnan oli oltava 
"selvästi rajattua" ja "tuotantoon on liityttävä yhteiskunnallinen merkittävyys". Tämä sai 
Mansukosken kirjoittamaan hyvä-huudon sulkumerkkeihin; toinen asia sitten, missä määrin em. 
tavoitetta toteutettiin. 
   Edelleen Tuomisen tavoitteena oli olla "number one", "selvä ykkönen" kaikissa halutuissa 
kohdissa - aamulehtimarkkinoilla, porvarillisessa ajattelussa, taloustiedossa jne. Kriittinen 
Mansukoski kirjasi toivoneensa hieman enemmän tietoja lehden (US:n) sisällön kehittymisestä 
sekä toimitusjohtajalta toteamusta jatkuvasta yhteydenpidosta hallitukseen, mutta innostus oli 
tarttunut häneenkin: toimitusjohtajan linjat olivat "yleensä hyväksyttäviä" - sitten vain "rohkeaan 
etunojaan". 
   Ilmeisesti strategiakokouksessa oli puhuttu paljon Tuomisen esittelemistä uusista toiminnoista, 
koska Mansukosken muistiinpanojen mukaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Lassila "selvästi 
odottaa uusilta tuotteilta tuoton lisäystä" ja luottaa "huippukavereitten" parantavan US:n sisältöä; 
tällä lienee viitattu erinäisiin rekrytointeihin toimituksissa. 54 
   Kaikkiaan Tuomisen voi katsoa saaneen strategiakokouksessa 1983 valtakirjan kasvuhakui-
selle, uusia tuotteita etsivälle ja riskejäkin sisältävälle linjalleen.  
 
"Suomi vastaan neuvostoarmeija" 
 
   Uuden Suomen linjaa yritettiin tämän jälkeen konkretisoida  12.4.1983 Svenska klubbenilla. 
Pari viikkoa tehtävässään ollut päätoimittaja Jyrki Vesikansa totesi alustuksessaan lehden  
"ytimeksi" sen, että se on "yhteiskunnallisesti merkittävä, arvostettu ja vaikuttava uutis- ja 
mielipideväline, jolla on oma linja". Tämän ohella lehden tuli toki olla "pirteä, viihdyttävä jne". 
Tarkoituksena oli siis varoittella Iltalehti-linjasta, joka näihin aikoihin vaikutti selvästi myös 
US:n ilmeeseen. 
   Vesikansa vertasi tilannetta talvisotaan varoittaen avoimesta rintamataistelusta HS:n kanssa. 
"Meidän on luotettava koukkaus- ja joskus sissitaktiikkaan", mikä tarkoitti mm. persoonallista 
otetta, joustavuutta, yllätyksellisyyttä ja reservien oikeaa käyttöä. "Todennäköisesti käy kuin 
talvisodassa. Emme voita, mutta selviydymme kunniallisesti", kunhan yksittäisissä operaatioissa 
on vahva voitontahto, alustaja ennusti. 
   Alustaja varoitti sitomasta liikaa voimia "HS-rintamalle" eli "'normaaliuutisten' rannattomalle 
kentälle". "Meidän on silti huolehdittava siitä, että oma Kannaksemme ei murru. Sen Summa on 
poliittinen uutistoimitus ja Lähteen kaista Kansallisen Kokoomuksen tapahtumat". Voittoja 
voitiin taas saada "itärintaman mottisodassa" eli normaalin uutisrutiinin ulkopuolisissa ilmiöissä, 
hän vertasi.  

                     
    53Ks. USOy:n tietotekniikkayksikön laaja aineisto, USark.  

    54USH 24.3.1983, esityslista ja liitteitä, US-toimituksen ptk-sarja (epävirallisesta kokouksesta ei ole dokumenttia 
yhtiön varsinaisessa ptk-sarjassa); Hall/SLP Oy 24.3.1983, ptk; Mansukosken mpt em. kokouksesta, Mansukosken 
kok. USark E 11. - Iltalehden päätoimittajaksi oli tuolloin kiinnitetty Mauno Saari, Uuden Suomen 
uutispäätoimittajaksi Jyrki Vesikansa, poliittisiksi toimittajiksi Ilkka Juva ja Matti Otva sekä sunnuntainumeron 
vetäjäksi Kauppalehden toinen päätoimittaja Pekka Ritvos. Iltalehden vetopari Veli-Antti Savolainen ja Juha 
Numminen olivat puolestaan siirtyneet Apuun.  
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   Täyden palvelun dilemmassa alustaja esitti, että "US antaa illuusion monipuolisuudesta" mm. 
STT:n palveluilla, mutta sitomatta voimia tavanomaisten uutisten omatoimiseen hankintaan. 
Kuitenkin "suuret ykkösuutiset on tietenkin hoidettava omin voimin". (Rajanveto 
"tavanomaisen" ja "ykkösuutisen" välillä on tietenkin kovin tulkinnanvarainen). 
   Käytännössä alustaja väläytti "ilmiöuutisia päivänpolitiikan ulkopuolelta, 'inhimillisiä' pikku-
uutisia, taustakommentteja, henkilökuvia, iskeviä analyysejä" sekä "rutiinien virtaviivaistamista". 
Uusi Suometar-osastosta hän arveli, ettei "pidä yliampua herrasväen hössötyksiä-linjalla, 
lukijoiden runko on sivistyneitä kohtuuden ystäviä, ei nousukkaita". Tällä hän viittasi 
virinneeseen gourmet-linjaan, josta keskusteltiin paljon. Alustaja varoitti luomasta käsitystä, että 
US:n lukijoilla on rajattomasti rahaa. (Sinänsä  gourmet-linja viiniklubeineen oli epäilemättä 
omaleimaista ja tuloksekasta saaden vähitellen matkijoita). 
   Resursseja ei Vesikansan mukaan tarvittu lisää, niitä oli vain käytettävä joustavammin. 
Vastaava päätoimittaja Koroma yhtyi tähän US:n runkosisällön osalta. Uusia voimavaroja 
saatettiin tarvita sen sijaan "lisätuotteissa", joita oli alettu tehdä järjestelmällisesti (mm. tiistain 
väriliitteet). Edelleen Koroma korosti levikin jatkuvaa, vaikka pientäkin nousua. Keskeistä oli 
tällöin poistaa tilausten peruutusten syitä - vuosittain peruutettiin noin 8.000 tilausta eli 10 % 
kannasta. (Esim. KOP:ssa vaihtui vuosittain sama osuus asiakkaista; tietty asiakkaiden 
vaihtuvuus lienee väistämätöntä, jos ei omista välttämättömyystuotteen tosiasiallista monopolia, 
kuten maakuntien ykköslehdet).  
   Koromakin vaati sisällön kohdentamista erityisesti omalle lukijakunnalle todeten uutiseksi 
usein toimituksen oman näkökulman. Päätoimittaja Jyrki Haikonen arvioi oman artikkelisek-
torinsa tilanteen "otolliseksi" - "mielipiteistä saa myyntivaltin". (Ongelmana saattoivatkin 
pikemmin olla tälle alueelle annetut niukat tilat; ala- tai yläkerrat oli poistettu eikä edes 
mielipidesivu tai kolumni ilmestynyt päivittäin). Pekka Ritvos taas korosti sunnuntainumerossa 
"perimmäisiä kysymyksiä" linjalla "koti, uskonto, isänmaa", uutismaisuutta sekä "liituraitojen" ja 
"suurten ikäluokkien" tarpeita. 
 
"Jatkosota eikä talvisota" 
 
   Toimitusjohtaja Tuominen kommentoi toimituksen johdon näkemyksiä talvisota-vertausta 
jatkamalla katsoen US:n olevan pikemminkin jatkosotavaiheessa (tarkoittaen ilmeisesti vuotta 
1941). Hän pohtikin pikemminkin hyökkäyksen kuin puolustuksen edellytyksiä keskittämisen, 
läpimurron ja reservien käytön kannalta todeten myös tietyt uhraukset välttämättömiksi 
hyökkäyssodassa. Samalla vauhdilla Tuominen vertasi tilannetta myös yya-sopimukseen 
(tarvittiin siis "reaalipolitiikkaa" ja "uusajattelua"). 
   Vertaukset eivät ontuneet toteutuneen kehityksen valossa kovinkaan paljon - kunhan muistaa, 
että jatkosodassakin reipasta, mutta uhreja vaatinutta hyökkäysvaihetta seurasi kesä 1944 
vetäytymisineen. 
   Ohjelmansa Tuominen tiivisti kymmeneen kohtaan: 
1. Uutishuiput (etusivu). 
2. Maan huiput (odotukset). 
3. Osien parantaminen kokonaisuutta hajoittamatta (urheilu, kulttuuri, ulkomaat). 
4. Tyylistäminen (laatulehti). 
5. Ylilyöntien eliminointi (limbot), mutta myös "alilyöntejä" oli varottava. 
6. Syvyys tietämyksellä ja nokkeluudella. 
7. Innovaatiot (oheistuotteet). 
8. Sadan tuhannen tilaajan klubi paloiteltava 10.000 tilaajan osiin. 
9. Palvelufunktiot kuntoon. 
10. Oli oltava johtava, elävä, yllätyksellinen, toisenlainen, vaihtoehdoton.  
   "Uudelle Suomelle ei ole vaihtoehtoa, se on Suomen tulevaisuuden lehti", Tuominen tiivisti. 
   Markkinoinnin edustajat arvioivat US:n uskollisten kantalukijoiden määräksi 60.000-65.000. 



 
 

118 

Vuosittain oli tämän päälle "rakennettava" vähintään 10.000 uutta tilausta; nyt "kanta" kasvoi 
toiveita hitaammin. Uusmyyntikin suuntautui 75-prosenttisesti "uussuomalaisille" eli lehtien 
suurkuluttajille ja "US-mielisille porvareille". Ongelmana markkinointi näki lehden heikon 
uskottavuuden osin vanhojen uutisten, osin jakelun heikkouksien takia. Ja vaikka 
rintamataistelua HS:n kanssa oli yritetty välttää, loppukilpailu käytiin aina sen kanssa. 
   Iltalehden uusi päätoimittaja Mauno Saari pohti lehtien yhteistyön ongelmia toimitusjohtaja 
Tuomisen todetessa tällöin lähtökohdaksi yhteisen materiaalin. (Tätä, siis synergiaa, Tuominen 
painotti usein muulloinkin antaen toistuvasti täsmällisiä määräyksiä mm. yhteisten ns. 
nostosivujen määrästä, mutta tämä ei estänyt lehtien jatkuvaa erkaantumista). 55 
 
Painotuseroja linjanvedossa 
 
   Svenska klubbenin Donner-kabinetin kokous keväällä 1983 oli ehkä perusteellisin tilaisuus 
1980-luvun keskivaiheilla, jossa yhtiön, toimituksen ja markkinoinnin johtoryhmä yritti vetää 
yhdessä Uuden Suomen linjaa. Vaikka monista asioista oltiin yhtä mieltä, oli ilmeisiä 
painotuseroja. Vesikansa edusti ehkä varovaisinta linjaa, Tuominen taas suositteli rohkeita 
hyökkäyksiä Koroman ollessa jossain puolivälissä.  Markkinointijohdon tavoitteet olivat 
hämärämpiä tai teknisluonteisia.  
   Selkeää valintaa ei kuitenkaan tehty. Toimitusjohtaja Tuominen johti organisaatiokaavion 
mukaan myös US-lehden markkinointia, Koroma taas toimitusta. Ja vaikka Tuominen vaati 
hyökkäyshenkeä kuin Paavo Talvela 1941, hän uhrien, siis budjetinylitysten tullessa arvosteli 
niitä jyrkästi. Ehkä hänen luovuutensa oli myös - etenkin verbaalisesti - niin ylenpalttista, etteivät 
organisaatiot pystyneet sitä aina muuttamaan operatiiviseksi toiminnaksi. 
   Vuoden 1983 tietämillä Uudella Suomella oli kuitenkin vielä aikaa; yhtiö alkoi tuottaa voittoa 
ja Suomen yleinen taloudellinen tilanne oli kauan suotuisa. Asetetut journalistisetkin tavoitteet 
saavutettiin kuitenkin vain osittain. Ilmeisesti HS:n malli rinnalla oli liian vahva ja tavoite 
taistella eri lailla kuin sen suurvalta-armeija oli liian vaativa. 
   Taloudellisesti US:n tappiollisuutta voitiin tuossa vaiheessa kylläkin hallita ja reaaliarvoiltaan, 
yhtiön kokonaisuudesta puhumatta, tappio oli pienemmillään koko tarkastelukaudella (ks. 
loppuluku). Sittemmin ns. SPUS-ohjelmassa siirryttiin varsin avoimeen rintamataisteluun HS:n 
kanssa mittavin lisäpanoksin. Tämän lopputulokseen palataan.  
 
Koroma vaatii "porvarillista anarkiaa" 
 
   Päätoimittaja Johannes Koroma kehitteli toimitusstrategiaa kesällä 1983 vaistottuaan, ettei 
silloinen tilanne - runsaat kaksi vuotta "vuosisadan lehtiuudistuksen" jälkeen - ollut riittävä. Hän 
listasi runsaasti puutteita: tavoitteet ja linja oli sisäistetty ja mahdollisuudet hyödynnetty 
vajavaisesti, poleemisuus oli epäjohdonmukaista ja pehmeääkin, näkemyksellisyys riittämätöntä. 
   Ratkaisuna Koroma tarjosi "terveellistä ravistelua", "porvarillista anarkiaa" ja "kärkevyyden 
korostamista", mutta myös "analyyttisyyden lisäämistä". Nämä tarpeet tuli ottaa huomioon 
toimittajien valinnassa ja avustajien hankinnassa. Tavoitteet Koroma pelkisti neljään sanaan 
"elegantti, analyyttinen, porvarillisesti anarkistinen". 
   Oli myös päästävä irti "pieni HS"-ajattelusta, jolloin "rutiiniuutiset hallitsevat liiaksi" ja 
"lehden luonteen kannalta väärät uutisvalinnat täyttävät tuotantoputken". Tällöin "keskinkertaisia 
juttuja ei ehditä/osata jalostaa julkaisukelpoisiksi ja silti ne on pakko julkaista". Koroma tarjosi 
lääkkeeksi toimituksellisten ratkaisujen keskittämistä ja osastojen itsenäisyyden vähentämistä. 

                     
    55US-suunnittelukokous 12.4.1983, esityslista, Vesikansan mpt:t ja alustus, USark D 8. Vrt. myös Haikosen 
muistio mielipideaineistosta, USark. - Nostosivuista annettiin toistuvasti ohjeita tulosyksikkökokouksissa, USark D 
9.  
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(1980 hahmoteltu keskitetty järjestelmä sub editoreineen ei ollut toiminut, vaan käytännössä oli 
palattu paljossa osastojen itsenäisyyteen). 56   
   Päätoimittaja Vesikansan lausunnossa yhdyttiin "pitkälle" Koroman näkemyksiin, "kunhan 
sovitaan käsitteiden sisällöstä". Vaadittu keskitys oli siltä osin paikallaan, että "US ei voi koostua 
erillisistä pienoistoimituksista, joiden yläpuolella päätoimittajat liitelevät lähinnä edustavina ja 
linjaa (lähinnä jälkikäteen) valvovina taustahahmoina". Kuitenkin oli varottava siitä, "että 
toimittajat jonottavat vastaavan päätoimittajan huoneessa saadakseen ratkaisuja aika pieniin 
yksityiskohtiin". Uutispäätoimittajalla oli myös näkemys keskittämisajattelun lähteestä. Ei näet 
tullut ymmärtää "väärällä tavalla A. Tuomisen toteamusta Kauppalehden diktatuurista. --- (AT) 
tuo merkittävästi uutisia ja ideoita, mutta niiden paneminen lehteen on eri asia".  
   Pahimmaksi pulmaksi Vesikansa totesi "uutisten, tietojen, vinkkien ja yhteyksien puutteen", 
minkä "poistaminen edellyttää liikkumista ulos Kaivokselasta. Ideointi rajoittuu nykyisin siihen, 
että puoliväkisin keksitään joitakin jatkojuttuja muiden lehtien aiheista tai sattumalta saaduista 
lähtökohdista". Kuitenkaan "uutisverkoksi ei riitä toimituksen johto, vaan pienessä toimituksessa 
jokaisen olisi koettava itsensä johtavaksi erikoistoimittajaksi sektorillaan". Lausunnon mukaan 
toimittajilta oli jo viety oma-aloitteisuutta, vaikka syynä osin olikin joukon kokemattomuus. 
   Lausunnon kirjoittaja sivusi myös omaa asemaansa vaatien, että "joko todella vastaan 
runkolehdestä" tai Koroma ottaa tämän hoitaakseen. "Jos sama toimittaja saa perä jälkeen ohjeita 
uutispäälliköltä, Hietalalta, Vesikansalta, Knuutilta, Haikoselta ja lopulta sinulta (Koromalta), 
hän lamaantuu. Tai päättelee, että ohjeet on aina syytä hakea suoraan sinulta. Mikä johtaa 
mahdottomuuksiin". 
   Oli siis törmätty myös johtamistyyleihin. Koroma oli Poukan kanssa samaa mieltä ainakin siitä, 
että vastaava päätoimittaja saattoi kapteenina laivalla puuttua mihin tahansa toimitukselliseen 
asiaan ohi johtoportaiden. Poukka kuitenkin tapasi alaisiaan lähinnä aamuneuvottelussa, kun taas 
Koroma teki hämmästyttävän pitkää päivää ehtien näin aika ajoin puuttua monenlaisiin 
ratkaisuihin. (Ja sen ohella hoitaa suunnattomasti yhteyksiä). 
   Tavoitteeksi Vesikansa asetti "arvostetun porvarillisen laatulehden" katsoen, että "jippoilun 
mahdollisuudet on käytetty, nyt on rakennettava pohjalta alkaen kärsivällisesti". Hän ehdotti 
myös Iltalehden kanssa "rakentavaa keskustelua, jotta voimien tuhlailu vältettäisiin". 57  
    
"Kuusi oikein" 
 
   Koroma kehitteli ajatuksiaan "kuusi oikein"-ohjelmaksi  lähtökohtana se, että "US-lukijat ovat 
porvareita tai 'yleisporvarillisesta' näkökulmasta kiinnostuneita ei-porvareita", jotka odottivat 
"omaa näkemystä vahvistavia tai mielenkiintoisia uusia näkökulmia avaavia, yhteiskunnallisesti 
merkittäviä porvaria 'tuuppivia' uutisia".  Hän siis korosti aatteellista näkökulmaa, mutta vaati 
soveltamisessa rohkeutta "porvarilliseen anarkiaan" asti. "Anarkismin" oli kuitenkin oltava 
"eleganttia" ja "analyyttistä". Teesi oli vaativa; helpompaa oli joko olla takavuosien 
äänenkannattajan tapaan "vähässä uskollinen" tai huitoa joka suuntaan. 
   "Anarkistinen" kärjistäminen ja "omien tuuppiminen" lisäsi paineita etenkin päätoimittajiin. 
Ulospäin Koroma monien lausuntojen mukaan puolusti johdonmukaisesti toimittajiaan. 
Toimituksen sisällä voitiin sen sijaan keskustella siitä, milloin "porvarillista anarkismia" 
edustanut teksti oli riittävän "analyyttinen" ja/tai "elegantti", milloin ehkä ei.      Koroman "kuusi 
oikein"- listan mukaan oli oltava oikeat tilaajat eli "maan huiput"; "kaikki eivät kelpaa". 
(Kysymys oli Normannin hahmottamasta "sadan tuhannen kerhosta"). Oli tarjottava 
"uutishuiput", jolloin keskeistä oli "oikea lähestymistapa". Oli oltava "oikeat toimittajat = 
ammattikunnan huiput", oli luotava "oikea kokonaisuus = luokkansa huiput". Tästä päästiin 
                     
    56Muistio "Uusi Suomi 1984", päiväämätön, USark E 1.  

    57Vesikansa: P.M. Keskustelun lähtökohtia, päiväämätön (kesä 1983), USark E 1. 
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siihen, että lehti oli "vaihtoehdoton". 58 
   Hankalin ja samalla tärkein Koroman teeseistä lienee ollut ammattikunnan huippujen saaminen 
Uuteen Suomeen - etenkin, kun heidän olisi samalla tullut sisäistää lehden yhteiskunnallinen 
linja. Näinä vuosina rekrytoiduista vaatimuksen saattoivat täyttää vaikkapa Jaakko Okker, Ilkka 
Juva, Veli-Matti Hautala tai Martti Häikiö; nuorissa toimittajissa oli joitakin suuria lupauksia. 
Kokonaisuutena US:n käytettävissä oli Vesikansan tuolloisen arvion mukaan silti ainoastaan 
"kohtuullinen (mutta vain kohtuullinen) ammattitaito". 59  
   Monissa rekrytointihankkeissa vedettiinkin vesiperä; US-yhtiön tuoreesta voitollisuudesta 
huolimatta työpaikka epävarmaksi koetussa yrityksessä kaukana kaupungin laidalla ei läheskään 
aina houkutellut. 60 
 
"Kiehtovien ratkaisujen edessä" 
 
    Em. kehittelyn pohjalla Koroma päätyi alkuvuodesta 1984 ehdottamaan yhtiön hallitukselle 
"suurta harppausta"; varovaiseen "talvisotaan" ei siis haluttu tyytyä. Ennen muuta: samaan 
aikaan hahmottui Tuomisen ajama "tekniikan toinen askel". Oltiin lähestymässä keskeisiä 
ratkaisuja US:n kohtalossa, vaikka niiden seuraukset ilmenivät vasta 1980-luvun loppupuolella. 
   Rohkeus oli nyt valttia. Tämän tiivisti hallituksen puheenjohtaja Jaakko Lassila yhtiön 
vuosikertomuksessa alkuvuodesta 1984 otsikolla "Tähyämme seuraavalle vuosituhannelle". 
Allekirjoituksesta huolimatta tyyli oli selkeästi Tuomisen paljastavaa "kiehtova"-adjektiivia 
myöten; nyt se liitettiin edessä oleviin ratkaisuihin.  
   "Yhtiön talous ja tulos eivät vain salli, vaan ne myös vaativat tekemään merkittäviä 
suuntavalintoja, investointipäätöksiä ja markkinavaltauksia", Lassila (alle)kirjoitti. Tarjolla oli 
"lukemattomia" vaihtoehtoja. Yhtiön "onnistumisen edellytyksenä on ollut ennakkoluuloton ja 
nopea eteneminen, rohkea riskinotto ja markkinoiden reipas hyväksikäyttö. Tämän toimintatavan 
on oltava ajattelun perustana vastaisuudessakin", Lassila määritteli - antaen toimivalle johdolle 
tähän samalla valtakirjan. 
   Lassila (ja Tuominen) saattoivat myös todeta, että "viime vuoden tulos on juuri niin hyvä kuin 
tarvitaankin, jotta oikea ratkaisut voidaan tehdä oikealla hetkellä". Surkeiden vuosien jälkeen 
tulos yllätti kaikki. Lehtipainon kapasiteetti oli käytössä ympäri vuorokauden. Tulosta 
luonnehdittiin "hyväksi"; ennen tilinpäätössiirtoja arkun pohjalla oli 15,5 Mmk (22 Mmk vuoden 
1990 rahassa). Täysien poistojen jälkeen varauksia kartutettiin 1,3 Mmk ja voitoksi merkittiin 
3,6 Mmk (5 Mmk vuoden 1990 rahassa). Veroja ei sentään jouduttu maksamaan eikä osinkoa 
jaettu nyt eikä seuraavinakaan voitollisina vuosina, sillä aiemmissa tappioissa riitti katettavaa. 
Hyvään tulokseen auttoi kylläkin keskeisesti debentuuriluotoilla hankittu vahva rahoitusasema, 
joka toi 1,5 Mmk:n nettokorkotuotot. 61   
 
Kirjapaino omiin käsiin  
 
   Tulosta käytettiin heti hyväksi hankkimalla kirjapaino taas täysin omiin käsiin. Kaivoksela-
projektin alkuvaiheessahan paino oli sijoitettu sisaryhtiöön, jonka enemmistöosakkaiden 

                     
    58Muistio Uuden Suomen toiminta-ajatus, päiväämätön, noin 1983-84, USark E 1. 

    59Vesikansan em. muistio, USark E 1. 

    60Rekrytointikeskusteluista löytää viitteitä mm. US:n toimituksen johtoryhmän esityslistoista sekä henki-
löasioiden kansioista (USark), mutta oheinen arvio perustuu paljossa kirjoittajan omiin kokemuksiin rekrytoinnin 
keskeisenä hoitajana.  

    61Vsk/US Oy 1983; USH 18.10., 14.12.1983, ptk:t ja Koroman mpt. 
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ajateltiin tuovan myös painotöitä taloon. Kolme omaa lehteä veivät kuitenkin valtaosan 
"Albertin" kapasiteetista ja muutoinkin päällekkäisorganisatiosta haluttiin eroon. 62  
   Näin Suomalainen Lehtipaino Oy liitettiin 1984 Uusi Suomi Osakeyhtiöön korottamalla 
emoyhtiön osakepääomaa 12 miljoonalla markalla, jonka Lehtipainon enemmistöosakkaat 
merkitsivät apporttina. Osakesalkkuja jaettiin samalla uudelleen, jolloin Yhdyspankin osuus 
nousi merkittävästi ja mukaan tulivat Suomen Sokeri (nyk. Cultor), Polar, osuuspankit ja Tapiola 
sekä Heikki Tavelan perheyhtiö MK-Tuote. Seuraavassa osakasluettelon kärki fuusiohetkellä 
sekä vuoden 1984 lopussa: 
 
%  Fuusiohetki 31.12.1984 
 
Kauppapaikka Oy (Tuko) 10,9 5,4  
Suomen Pankkiyhdistys 10,9 - 
Pohjola  10 4,6  
KOP  9,9 5,2 
SKOP  7,2 7,2 
Kesko  6,7 6,7 
Huhtamäki/Lääketukku 5,4 5,4 
Kone Oy  5,4 5,5 
Metalliteoll. Kustannus 5,4 5,4 
Paperilehti (metsäteollisuus) 5,4 5,4 
Rauma-Repola 2,3 2,3 
SYP  1,6 7,1 
Otso  0,5 3,3 
Suomen Sokeri - 5,4 
Polar  - 5,4 
OKO  - 2,8 
Tapiola  - 1,6                
    
   Noin prosentin osuudet säilyttivät Ilmarinen, Yhtyneet Paperitehtaat ja Kajaani. MK-Tuotteen 
osuus oli 1,1 %. 63 
   Vuoden 1984 suuriin ratkaisuihin Uusi Suomi Oy lähti siis pääomiltaan vahvistuneena 
(painokone oli nyt oma) ja muutoinkin hyvin edellytyksin. Toimitusjohtaja Tuominen tosin 
huomautti vuosikertomuksessa omiin nimiinsä kirjoittamassaan autovertaus-katsauksessa, että 
"hyvienkin olosuhteiden vallitessa liikenne on täynnä riskejä" eikä "vauhdin hurma saa 
herpaannuttaa valppautta". Riskit siis tiedostettiin. Toinen asia, miten ne otettiin käytännössä 
huomioon. 
 
 
 
    

                     
    62USH 14.12.1984, ptk, USark. 

    63HN/US Oy 15.3.1984, ptk; Vsk/US Oy 1984. 
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2. "SUURI HARPPAUS" JA "TEKNIIKAN TOINEN ASKEL" 
 
 
    
    Muutaman vuoden kuluttua näytti siltä, että "vuosisadan lehtiuudistus" ja Arto Tuomisen 
ennakkoluuloton liikkeenjohto olisivat pelastaneet jo tuhoon tuomitun Uuden Suomen. 
Toimintaympäristökin oli suotuisa: Suomen jopa kuviteltiin päässeen suhdanneheilahteluista. 
Idänkauppakin kukoisti vielä. Politiikassa punamullan ja ulkopoliittisen liturgian kausi jatkui 
yhä, mutta Kokoomus ja sen myötä Uusi Suomi (riippumattomuudesta huolimatta assosiaatio oli 
yleinen) eivät enää olleet yhteiskunnan spitaalisia, kuten vielä Urho Kekkosen "juhannus-
pommin" aikaan 1979. Kokoomukselle alettiin jopa raotella ovia "suurempiin kammareihin". 
   Uusi Suomi Oy:n johto näki kylläkin edessään yhä vaativia haasteita. Yhtiön nimikkolehti oli 
edelleen tappiollinen, sen runkolevikki polki paikallaan eikä lehden laatukaan tyydyttänyt. 
"Vuosisadan lehtiuudistus" ei siis ollut täyttänyt odotuksia riittävästi. Toisaalta nähtiin 
investointitarpeita: yhtiö toimi yhden painokoneen varassa, modernin tietotekniikan käyttöön 
otto takerteli eivätkä huonetilatkaan riittäneet laajentuneelle yritysryppäälle. 
   Oli myös sisäisiä ongelmia ennen muuta ylimmän johdon henkilösuhteissa. Tai ainakin nähtiin 
olevan. Yhtiön hallituksen enemmistö oli taas selvästi väsähtänyt, mistä kertoi jo laimea 
kokoustahti.  
 
"Kauppalehden tehtävä palvella Uutta Suomea" 
 
   Joulun 1983 alla asetettiinkin työryhmä Mansukoski, Tavela, Tuominen ja Koroma 
"valmistelemaan Uusi Suomi Oy:n lähivuosien strategian päälinjoja sekä --- niiden edellyttämiä 
investointipäätöksiä, lehtien kehittämistä sekä resurssitarpeita". 1 Oireellisesti tämän ns. ad hoc-
ryhmän neljän kokouksen keskustelut olivat hieman hajanaisia, vaikka ryhmä päätyikin 
yksimieliseen esitykseen suuresta painokoneinvestoinnista.  
   Avaukseksi vahvistettiin, että "Uusi Suomi on edelleen koko puuhamme nimi ja päätarkoitus. 
Kauppalehdenkin rooli kaikessa erinomaisuudesssaan on vain palvella Uuden Suomen 
'perustuslaillisen' olemassaolon päämäärää tekemällä tarkoitukseen rahaa".  
   Keskustelun tarpeen oli Mansukosken mukaan synnyttänyt osin se, että "toimiva johto on 
toimeenpannut ja esitellyt hallituksen eräitä jäseniä hämmentäviä uusia toimintoja, joita ei --- 
kyetä näkemään perustavoitteille tarpeellisina". Sen sijaan niiden "pelätään varastavan keskeisen 
toimivan johdon (toimitusjohtajan) voimavaroja". Kuitenkaan "me emme päästä itseämme 
emmekä toisiamme luomaan ja rakentamaan yritystä 'an sich', josta seuraa jopa sellainen 
kummallisuus, että toimitusjohtajakin alistaa ambitionsa 'pyhälle tavoitteelle'. Amen". 
   Tuominen vastasi, "että hän on jo alistunut". Toimitusjohtajan rönsyilypolitiikka epäillytti siis 
hallitusta, mutta näinkään avoin kritiikki ei estänyt yhä uusien toimintahaarojen perustamista, 
kuten edellä on kuvattu. Toimiva johto painotti puolestaan "uusia, korkeampia  

                     
    1USH 14.12.1983, ptk. 
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tavoitteita" tulevaisuuden varmistamiseksi. Tuomisen ja  Koroman painotuksissa oli kuitenkin 
eroja.  
   Tuominen piti välttämättömänä päättää nopeasti yhteensä sadan miljoonan markan 
investoinneista uuteen painokoneeseen ja toimistotaloon. Hän vakuutti, että tästä seuraava 16 
miljoonan markan vuotuinen tulosvaatimus "tulee oikeastaan kotiin 'kaikilla vaihtoehdoilla' --- 
riski ei ole pääosin taloudellista, vaan enemmän muuta". 
   Koroma ehdotti em. "kuusi oikein"-ohjelman hengessä US:n toimitusbudjetin tason nostamista 
parilla miljoonalla markalla lehden laadun parantamiseksi. Tuominen ei tätä täysin torjunut, 
mutta kysyi, oliko "aitoa tarvetta". 
   Ad hoc-ryhmä vaati yksimielisesti tekemään Uutta Suomea "uusyläluokalle". Mansukosken 
mukaan tällöin ei voitu rajoittua yritysjohtajiin, vaan "uusyläluokkaan lukeutuu yhä enemmän 
itsenäisesti ajattelevia, kohtalaisen hyvin peruskoulutettuja, hyvin toimeentulevia --- ihmisiä, 
jotka eivät tyydy valmiiksi pureksittuun 'puppuun' -sen kummemmin työnantajan/talouselämän --
- kuin sosialistienkaan suusta. Se joukko meidän on etsittävä". 
   Määritelmään yhdyttiin, mutta toimituksen riippumattomuus koettiin ongelmaksi. Tuominen 
oli tyytyväinen siihen, ettei US:lla ollut äänenkannattajan tehtävää, vaan päätoimittajalla on 
"täydellinen vapaus omistajaryhmistä". "Porvarillista anarkismia" toivonut Koroma taas huokaili, 
että "Uuden Suomen lähimenneisyys ei vilkuta kovin laajaa vapautta, jos haluaa esiintyä ns. 
talouselämän äänenkannattajana"; tuolla suunnalla oli "koko ajan hyvin niukkasietoista kapea-
alaisuutta". Hän jatkoi kysymällä, onko "opittava kokoomukselta, vai onko opetettava 
kokoomusta. Missä siellä on vapauden rajat?" 2 
 
"Lehti on hyvä, mutta ..." 
    
   Lehtien sisällön osalta päädyttiin oireellisesti siihen, että Tuominen ja Koroma tekivät yhtiön 
hallitukselle kumpikin oman muistionsa. Niissä oli selviä painotuseroja.  
   Tuomisen mukaan US oli "hyvä lehti, mutta ei riittävän hyvä". Se oli saatettava "hyppäyk-
senomaisesti sisällöltään kiistattomaksi laatulehdeksi, jonka seurauksena myös sen vaikuttaja-
rooli --- vahvistuu". Jos "kehitysiskua ei tehdä nopeasti, on olemassa vaara ajautua liian pitkäksi 
aikaa tasapaksuuden suvantoon". Lehden "olemassaolo ei tule turvatuksi olemalla hyvä. Uuden 
Suomen ainoa mahdollisuus on olla parempi, eräiltä osin paras". Oli siirryttävä "komparatiivin ja 
superlatiivin aikaan", oli jopa haettava aktiivisesti vertailua. 
   Sisällöllisesti oli valittava selvemmin painopisteitä. Oli myös otettava "selvästi rohkeampi ja 
omaleimaisempi ote". Tässä toimitusjohtaja kuitenkin kysyi hallitukseltaan, "kuinka 
riippumatonta Uutta Suomea kestetään. Sama toisin päin sanottuna: jos nyt pelätään 
roiskumista, rappaamista on turha suunnitella".  
   Tuominen korosti kuitenkin, että "Uuden Suomen Uusi Harppaus jää varmuudella 
puolinaiseksi, ellei samalla oteta Tekniikan Toista Askelta. --- Oikeat koneet mahdollis-
tavat Uudessa Suomessa suhteellisin pienin lisäkustannuksin paljon sellaista, mitä väärät 
ihmiset eivät koskaan pystyneet tekemään" (lihavoinnit AT).  Hän vaati investointeja myös 
tietotekniikkaan niin, että yhtiöstä tulee "johtava informaatiotalo".  
   Lähinnä Koroman vaatimuksesta Tuominen joutui esittelemään myös Kauppalehden tavoitteita 
"operaatio toisessa asteessa" linjalla "ylivoimaistaminen, erikoistaminen, laventaminen, 
dataistaminen ja kansainvälistäminen". 20 sanan ja 10 numeron lista oli vähintään ylimalkainen; 
päätoimittaja-toimitusjohtaja ei päästänyt yhtiön hallitusta puuttumaan "omaan" lehteensä. 
 
Tulos kohentunut, tilaajakunta heterogeeninen  

                     
    2Ad hoc-ryhmän kokousmuistiot 11.1., 16.1., 23.1., 8.2.1984, Mansukosken kok. USark E 11; ovat osin (I ja II) 
myös USH:n ptk-sarjassa USark D 3.  
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   Koroma esitti alkuun US:n numeerisen kehityksen vuodesta 1976 seuraavasti: 
 
  1976 1983 (HS) (AL) 
toimitus (toimittajia) 126 102 (75) 302 117 
toimitusbudjetti (Mmk) 9,5 20 
levikki (tark., tuhansia) 64 87 411 136 
levikkitulot (Mmk) 13 37 
lehden tulos (Mmk) - 10,5 - 5,0 
    
   (Suluissa oleva lukumäärä 75 tarkoittaa varsinaisia toimittajia, loput 27 henkeä olivat 
arkistoväkeä, laborantteja jne sekä ilmeisesti valokuvaajia; vrt. myös loppuluvun taulukot). 
  
   Koroman välitilinpäätös oli siis hyvä; pienemmällä toimittajamäärällä ja reaaliarvoltaan lähes 
saman suuruisella toimitusbudjetilla oli päästy 35 % suurempaan levikkiin ja reaaliarvoltaan 
neljä kertaa pienempään tappioon kuin "remppajengin" aloittaessa. 3 Edelleen lehden "arvostus ja 
vaikutusvalta (on) palautettu, ulkopoliittisista rasitteista (on) päästy eroon". Myös suhteet 
Kokoomukseen olivat "riittävän hyvät" ja "yleisporvarillisuus (on) edistynyt, mutta ei 
toteutunut". 
   Päätoimittaja oli silti varsin kriittinen. Tilaajakunnassa oli "erikoistarjousten houkuttelemia 
kokeilijoita" "vanhojen uskollisten" rinnalla; heterogeenisyys oli "piilorasite toimitukselle". 
Tavoite "'uusyläluokan' lehdestä oli "edennyt verkkaisesti. Oikean sisältölinjan oivaltaminen (oli) 
osoittautunut vaikeaksi sekä toimitukselle että levikkimyynnille. Linjan johdonmukainen 
noudattaminen tuo tulosta 2-3 vuodessa, mutta merkitsee (tilaajien) vaihtuvuuden hyväksy-
mistä", päätoimittaja arvioi.  
   Oli siis vaikea tavoitella samaan aikaan levikin nopeaa nousua ja pitkällä tähtäyksellä suotavaa 
tilaajakunnan rakennetta - etenkin, jos US:n tappiollisuuden tuli pysyä siedettävänä. Levikkiä 
nostettiin myymälle lehteä - yleensä ale-hintaan - sinne, missä se vain kävi kaupaksi. Uusien 
tilaajien odotuksia tai annettuja lupauksia ei tällöin voitu useinkaan tyydyttää. Tähän vaikutti 
tietenkin myös myyjien provisiopalkkaus. "Uusyläluokan" tavoittaminen olisi ehkä edellyttänyt 
rauhallisempaa tahtia - ja/tai sellaista panostusta toimitukseen ja sivumääriin kuin sittemmin 
SPUS-projektissa. Ilmeisesti toimittajia oli myös vaikea ravistella irti HS:n tarjoamasta 
ajattelutavasta.   
 
Vaikutusvaltaa, luotettavuutta ja keskustelua 
 
   Koroma asetti toimituksen tavoitteeksi "yhteiskunnallisen vaikutusvallan lisäämisen, sisällön 
tarkkuuden ja luotettavuuden korostamisen, johtavan aseman vahvistamisen porvarillisessa 
tiedonvälityksessä, moniarvoisen debatoinnin näkyvyyden" sekä "tavoitejohtamisen" 
toimituksessa. Painotus oli siis selkeästi lehden yhteiskunnallisessa roolissa. 
   Konkreettisesti Koroma hahmotteli päätoimittaja Vesikansan vetämää yhteiskunnallista 
toimitusta (lisätarve 2 henkilöä ja 0,3 Mmk 1984), kulttuuritoimituksen uudistamista (0,2 Mmk), 
ruokapalstan ja "elämiseen liittyvien sivujen" kehittämistä (0,2 Mmk), radio- ja tv-sivujen 
uudistamista (0,1 Mmk) sekä lisäpanostusta sunnuntaitoimitukseen, mielipidekirjoittelun 
vahvistamista ja ulkoasun uudistamista. Listalla oli myös kansainvälistymistä, erikoisnumeroita 
ja promootioita. 
                     
    3Uuden Suomen kannattavuuden laskemisesta oli, kuten mainittu, tulkintakiistoja. Lehden tappio tutki-
muskaudella (1976-91) oli silti selvästi alimmillaan heti 1982 toteutetun kulujen leikkauksen jälkeen eli ad hoc-
ryhmän toiminnan aikoihin, vrt. loppuluku. - Koroman esittelemät toimitusbudjetit olivat vuoden 1990 rahassa 26,4 
Mmk ja 28,8 Mmk. 
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   Koroma korosti kuitenkin (toisin kuin Tuominen), ettei kysymyksessä oikeastaan ollut "vain 
yhtä harppausta, vaan sarja päätöksiä paikalleenpysähtymisen estämiseksi". "Porvarillisen 
ideologian puolustuksellisuudesta" oli avattava rintama "aktiiviseen vaihtoehtokeskusteluun ja 
myös sisäiseen kritiikkiin". "Tähän ei päästä standarditoimittajien lisäämisellä", vaan 
lisäpanostus käytetään "kulttuurin ja yhteiskunnallisen sektorin huippunimien, arvostettujen 
asiantuntijoiden --- hankkimiseksi kirjoittajiksi lehden käyttöön --- Ts. Uusi Suomi tarvitsee 
musiikkikriitikoksi 'Okko Kamun', kirjallisuuskriitikoksi 'Mika Waltarin', yhteiskuntakriitikoksi 
'Paavo Haavikon', ja 'Matti Klingen', 'Max Jakobsonin' ja 'Seikko Eskolan'". Esikuvina Koroma 
viittasi New York Timesiin ja Svenska Dagbladetiin.  
   Koroman mukaan toimitusbudjetin 20 prosentin reaalikasvulla päästäisiin parin-kolmen 
vuoden aikana 110.000 - 120.000 kappaleen levikkiin "edellyttäen oikein suunniteltua ja 
kohdennettua markkinointia". Myöhemmille vuosille hän väläytti mm. pääkaupunkipainoksen 
modifiointia ja ehkä yhdessä Iltalehden kanssa sunnuntailehden kehittämistä irtonumeromyyntiä 
ja erillistilauksia varten.  
   Lopuksi Koroma vahvisti selkänojaansa toteamalla, että "aggressiivisempi ja analyyttisempi 
lähestymistapa merkitsee väistämättä myös toimituksellisen riippumattomuuden korostumista --- 
ja myös lehteen kohdistettavan kritiikin sietorajan nostamista". "Erityisesti" oli "huomattava, että 
mitään yksittäistä temppua kilpailukyvyn lisäämiseksi ei ole olemassa, vaan lehteä on kaikilta 
osin kehitettävä. Uutispalvelu ja tuoreus on pystyttävä samanaikaisesti varmistamaan, jotta lehti 
ei muistuttaisi päivittäistä aikakauslehteä tai kulttuuripoliittista julkaisua". 
 
Iltalehti omille teilleen 
 
   Koroma linjasi myös Iltalehden tulevaisuutta todeten, että "perusajatusta US:n 3. painoksesta ei 
koskaan suunnitellussa muodossa toteutettu", vaan "markkinoiden mahdollisuudet houkuttivat 
hyväksymään nopeamman etenemisen ja sen myötä suuremman itsenäisyyden. Perusajatuksen 
toimivuus jäi selvittämättä". Toisaalta pieni levikki olisi "tuskin" taannut varsinaisen "kolmannen 
painoksen" kannattavuutta, vaikka kustannuksetkin olisivat jääneet vähäisiksi; Iltalehden 
toimittajamäärä oli kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa 18:sta 37:ään.     Vaikkei Mauno 
Saaren tuolloin johtaman lehden kannattavuus ollut noussut suunnitellusti, Koroma katsoi sen 
tuoneen "täysimääräisesti dynaamisuutta ja työmotivaatiota toimitukseen". Tällöin "tekemisen 
vapaus on ollut keskeinen arvo", joskin "seurauksena on ollut myös negatiivisiksi laskettavia 
piirteitä, jotka jossain määrin ovat leimanneet lehden yleistä imagoa ei-toivotulla tavalla", tosin 
"pääasiassa lehden taustaryhmissä".  
   "Kiistattomista yhteistuotannon eduista huolimatta" Koroma väläytti "toimitusten täydellistä 
eriyttämistä". Iltalehden toimitusta olisi tällöin vahvistettava muutamalla hengellä. (Reuna-
huomautuksessaan Mansukoski pohti, että "kyllähän se tämän mukaan IL keikkuu mukana, 
irtoaa itsenäiseksi ja O.K. jos sen talous myös olisi hallittavissa"). Levikkialueen laajentamista 
Koroma sen sijaan tällä kertaa empi väläyttäen sen sijaan mm. sittemmin lyhyeksi ajaksi 1990-
luvulla toteutettua kaksipainosjärjestelmää. 4  
 
Skitsofreniaa ylätasolla 
 
   Eräistä yhtäläisyyksistä huolimatta Koroman ja Tuomisen ohjelmissa oli eroja. Erotuomariksi 
joutunut yhtiön hallitus asettui 1.3.1984 Koroman linjauksen taakse. 5 Käytännössä kahden 
raiteen politiikka jatkui.  

                     
    4Esitykset USH:n päätöksiksi 1.3.1984, USark D 3 ja Mansukosken kok. USark E 11. 

    5USH 1.3.1984, ptk, OyUSark.  
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   Tuomisen näkökulmasta "oli pelastettava lehti, mutta siihen ei saanut puuttua", minkä ohella 
päätoimittaja Koroma ei toimitusjohtajan mukaan halunnut ottaa täyttä tulosvastuuta (eli 
johtoonsa ja vastuulleen myös markkinointia). Koroma taas koki Tuomisen väheksyvän yhtiön 
päätuotetta "onhan lehti hyvä, mutta" -linjalla kertomatta, mitä pitäisi parantaa. Tuominen 
myöntää jälkeenpäin, ettei hänellä ollut US:lle täsmällistä reseptiä; sen laatiminen kuuluikin 
hänestä päätoimittajalle. 
   Tuomisen vihjeissäkin saattoi olla sisäistä ristiriitaisuutta. Hän tavoitteli "myyvyyttä" ja 
journalistista rohkeutta - mutta samalla "kiistatonta laatulehteä". Tavoitteet voitiin yhdistää, 
mutta vaativaa se oli; "myyvyyteen" pyrittäessä puhuteltiin helposti (siis populistisesti) "väärää 
klubia", mistä Norman oli varoittanut. Epäilemättä nämä dilemmat näkyivät US:n sisällössä. 
   Selkeää oli Tuomisen tyytymättömyys US:n sisältöön; hänen avomielisyytensä takia tämä ei 
jäänyt sisäpiirin tiedoksi. Oli vähän skitsofrenistä, että toimitusjohtaja vierasti yhtiönsä 
päätuotetta. Tosin päätoimittajan vaihtamisestakin keskusteltiin näillä vaiheilla, mutta Tuominen 
päätyi aina Koromaan suosikkinaan. Heidän viha/rakkaus-suhteessaan olikin tiettyä 
symbioottisuutta. 6 Yksi vaihtoehto olisi tietenkin ollut Tuomisen ryhtyminen myös Uuden 
Suomen vastaavaksi päätoimittajaksi.  
 
Uudesta painokoneesta "ei huolta" 
 
   Ennen muuta Tuominen uskoi suureen koneinvestointiin eri ongelmien, myös US:n 
toimituksellisen tason ratkaisijana. Heikki Tavela kysyi kylläkin, "mistä tuotot" kaivaten 
"jonkinlaista nelikanttista analyysiä". "Tuoko Iltalehti jo kohta nollan? Mikä on KL:n 
mahdollinen tuoton lisäys? Voiko US:n tappio pudota kolmannekseen nykyisestä? Mitä ottavat 
tai antavat sivubusinekset?" Tuomisen "ei huolta"-vakuuttelujen jälkeen Tavela hämmästeli, että 
"lähes nykymuotoisen Uuden Suomen säilyttäminen vaatii yli 100 Mmk:n kokonaisinvestoinnit 
ja kannattavuus Arton mukaan on uskon asia. Voi veljet!" 7  
   Epäilyistä huolimatta yhtiön hallitukselle esiteltiin 1.3.1984 mittava investointiohjelma 
ytimenään "teknisesti ainutlaatuinen" painokone hinnaltaan 45 Mmk. Se tarvitsi ympärilleen 25 
Mmk:n painohallin, minkä ohella rakennettaisiin 30 Mmk:n toimistotalo; 1980 valmistunut 
Kaivokselan talo oli käynyt ahtaaksi yhtiön laajennuttua ja toimitiloja oli vuokrattu niin 
lähiympäristön muista teollisuustaloista (Haka-Auto, Sigma ym.) kuin keskustasta (puolisen 
kerrosta Suomi-yhtiön entisestä ja nykyisestä pääkonttoritalosta). 
   Jo aiemmin oli päätetty noin 40 Mmk:n investoinneista kirjapainoon sekä Typlan-tekstin-
valmistusjärjestelmään. Vuoden 1990 rahassa kysymys oli siis yhteensä 200 Mmk:n hankkeista. 
20-30 miljoonan markan vuotuiset investointikustannukset uskottiin kuitenkin voitavan sijoittaa 
budjetteihin tuloksen heikentymättä, sillä tuottojen arvioitiin nousevan kolmen vuoden kuluessa 
30 %. Vaikka toimintakulujenkin arvioitiin nousevan samassa tahdissa, poistoihin olisi voitu 
varata vuosittain 13 Mmk eli lähes lain sallima enimmäismäärä ja voittoa olisi voitu näyttää pari 
miljoonaa markkaa vuodessa. Pitkäaikaiset velat sekä sitoumukset olisivat jopa hieman 
alentuneet. 
   Keskeinen menestyksen avain oli hintapolitiikkaa. Lehtien levikkien odotettiin nousevan 
parilla tuhannella kappaleella vuodessa, siis varsin rauhallista tahtia. Kaikkien lehtien hintoja 
kaavailtiin sen sijaan nostettavaksi tuntuvasti - esim. US:n tilaushintaa 480 markasta 570 
markkaan eli 20 %. Sama koski ilmoitusten markkinointia: määrät nousisivat hieman, hinnat 
tuntuvasti (US:ssa keskihinta 17 %, Kauppalehdessä 19 %). Taustalla oli osin inflaatio-

                     
    6Keskustelut Koroman ja Tuomisen kanssa.  

    7Em. ad hoc-keskustelujen muistiot. - Jälkikäteen Tavela arvelee, että ilman "rönsyjä" yhtiö olisi pärjännyt ilman 
uutta toimistorakennusta. 
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odotuksia, mutta Tuomisen mielestä hintoja oli yhä varaa nostaa reaalisestikin. 8 
   Optimismia vahvisti hallintoneuvostolle 15.3.1984 esitelty tieto, että tammi-maaliskuussa 1984 
yhtiön kokonaistulos muodostuisi 2,5 miljoonaa markkaa budjetoituakin paremmaksi. Ennen 
muuta Kauppalehden ilmoitusmyynti oli ylittänyt "kaikki odotukset", mutta myös US:n 
ilmoitusmyynnissä oli edetty. Lopullisesti yhtiön hallitus hyväksyi investointiohjelman 
20.8.1984; keväiset toiveikkaat tulosarviot olivat tuolloin jo tosin selvästi haalistuneet. 
   Painokoneen käyttöön oton jälkeistä aikaa ei ensimmäisessä laskelmassa kalkyloitu - siis sitä, 
mitä tuntuvasti kasvaneella kapasiteetilla tehtäisiin. Uusi Suomi Oy:n talousihmehän oli 1980-
luvun alussa perustunut paljossa Albert-koneen käyttöön ympäri vuorokauden, kun useimmissa 
painotaloissa kalliit rotaatiot pyörivät vain joitakin tunteja yössä. 9 
     
Iltalehdelle oma päätoimittaja 
 
   Tuominen lienee nojannut investointivaatimuksissaan keskeisesti Iltalehden kasvuun; sen 
myynti oli ohittamassa "runkolehden" täysihintaisen levikin ja irtonumerolehtien markkinoilla oli 
ulkomaisten esikuvienkin perusteella tilaa. Nopean alkunousun jälkeen lehti oli kylläkin 
törmännyt sekä taloudellisiin että johtamisongelmiin. Veli-Antti Savolaisen ja Juha Nummisen 
siirryttyä joiksikin vuosiksi Apu-lehteen Iltalehteä käytännössä johtavaksi päätoimittajaksi tuli 
1983 Mauno Saari; hänen taustaansa palataan myöhemmin. Jo runsaan vuoden kuluttua hän 
siirtyi kuitenkin Werner Söderströmin kustannusjohtajaksi.  
   Hieman aikaisemmin oli koettu omalaatuinen episodi Saaren ystävän, kirjailija-kustannus-
johtaja Paavo Haavikon ympärillä. Saaren mukaan tällä ei ollut tosin yhteyttä hänen eroonsa 
Iltalehdestä muutamaa kuukautta myöhemmin.  
   Ratkaisuksi yhtiön johtamisongelmiin Tuominen oli kaavaillut kahden varatoimitusjohtajan 
pestaamista. Jo Kolmio-kirjassa menestynyt Heikki Lehmusto olisi palannut yhtiöön johtamaan 
"uusia toimintoja" ja Otavan kirjallisena johtajana pitkään toiminut Haavikko olisi saanut 
vastuulleen US-yksikön. Myös Jaakko Lassila osallistui ao. keskusteluihin. Haavikko lienee 
tulkinnut niiden johtaneen jonkinlaiseen sopimukseenkin: ainakin hän erosi Otavasta 
loppuvuodesta 1983. Tässä vaiheessa ajatus oli kuitenkin jo hautautunut Uusi Suomi Oy:ssä; 
Koroma ei ilmeisesti halunnut Haavikkoa päällystakikseen ja Tuomisenkin into oli jäähtynyt. 
Saari kertoi myöhemmin Haavikon tympääntyneen Uusi Suomi Oy:n edustajien vaatimuksiin 
mm. työnäytteistä.  
   Kaivokselassa episodista ei tuoreeltaan seurannut lyhyttä kuohahdusta ihmeempää. Haavikko 
perusti oman kustannusyhtiön avustaen myöhemmin myös Uutta Suomea. Ehkä tapahtuma 
kuvaa kuitenkin sitä, kuinka Uusi Suomi Oy:n johto koki tulevaisuuden epävarmaksi ja etsi 
kaikenlaisia ratkaisuteitä. 10 
   Saaren lähdettyä Koroma hoiti jonkin aikaa myös käytännössä Iltalehden päivittäistä 
johtamista karsien sivuilta räikeitä pin up-kuvia ja muita vulgäärejä piirteitä. Samalla hän etsi 
lehdelle omaa vastaavaa päätoimittajaa. Näin "runkolehden" - näihin aikoihin käytöstä poistunut 
käsite - ja "kolmannen painoksen" erkaantumisessa otettiin uusi askel. Koroma löysi tuolloin 
lehdistöneuvoksena Tukholmassa toimineen entisen Yleisradion uutispäällikön ja SDP:n 
kansanedustajan, valt. maist. Ralf Fribergin. 
   Sosiaalidemokraatin nimittäminen vastaavaksi päätoimittajaksi elinkeinoelämän omistamaan 
lehteen hätkähdytti tietenkin monia - myös yhtiön hallitusta. Iltalehdellä ei ollut edes omaa 
linjanmäärittelyään, vaan ainakin muodollisesti se oli edelleen US:n lailla "riippumaton 
                     
    8USH 1.3.1984, liitelaskelmat (Korpela ja Oslamo). 

    9USH 1.3., 20.8.1984, HN/USOy 15.3.1984, ptk:t ja Koroman mpt, USark D 3. 

    10US 29.11.1991 s. 11. (Saaren kolumni); keskustelut Saaren ja Tuomisen kanssa 1994. 
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porvarillinen". Fribergin journalistiset kyvyt kuitenkin tunnustettiin ja hän otti tehtävän vastaan 
loppusyksyllä 1984. Esitellessään linjaansa hän lienee myös tuonut esiin myönteisen 
suhtautumisensa markkinatalouteen; tällaisia uskontunnustuksia ei kuitenkaan merkitty 
pöytäkirjaan. 11 
   Uutta Suomea ja Iltalehteä ei siis enää yhdistänyt vastaavan päätoimittajan personaaliunioni. 
Samalla Iltalehti menetti suoran yhteyden yhtiön hallitukseen, jonka sihteerinä  Koroma 
jatkuvasti toimi. Koroman seuraajatkin (Valjakka ja Virmavirta) kutsuttiin säännöllisesti 
hallituksen kokouksiin toisin kuin Friberg. Vuodesta 1989 myös Iltalehden ja Kauppalehden 
päätoimittajat alkoivat kylläkin olla läsnä yhtiön hallituksen kokouksissa sen uuden puheen-
johtajan Tavelan määräyksestä. 
   Koroma kaavaili Iltalehden säilyttämistä toimitusbudjetin ja lehtien yhteisten toimintojen 
osalta alaisuudessaan; näin hän olisi ollut samalla lehtiryhmän johtaja. Käytännössä Iltalehti 
kuitenkin itsenäistyi myös hallinnollisesti. Vähitellen US:n kanssa yhteiset toiminnot joko 
jaettiin tai niiden kustannukset jyvitettiin (tietenkin melkoisen väittelyn jälkeen) toimitusbud-
jettien kesken. 
   Taloudellisesti Iltalehden todettiin jääneen keväällä 1984 tulostavoitteistaan. Syynä Tuominen 
näki kilpailijan eli Ilta-Sanomien edellä mainitun heräämisen. Toimituksellisten uudistusten 
ohella se iski aikatauluilla; IS oli myynnissä yhdestä kolmeen tuntia ennen kilpailijaansa, mihin 
ei Tuomisen mukaan voitu vastata. Iltalehden levikin kasvu hidastuikin vuoden 1983 suuren 
hyppäyksen (58 %) jälkeen, pääkaupunkiseudulla 6 prosentin tahtiin. Suhteellisen voimakas 13 
prosentin kasvu muualla maassa ei taas kuulunut alkuperäiseen strategiaan. Silti Iltalehti pysyi 
viikonvaihdelehtien osalta markkinajohtajana pääkaupunkiseudulla (51 %) ja arkilevikissäkin 
Ilta-Sanomien kannoilla (45-55) ydinalueellaan. 12 
 
"Miksi teemme tuota Iltalehteä?" 
 
   Vauhdin hidastuminen ja budjetista jälkeen jääminen saattoikin vaikuttaa, kun E.O. 
Mansukoski kysyi 21.8.1984 kirjeessään US:n hallituksen jäsenille, "mitä pirua varten me teeme 
tuota Iltalehteä? Näemme, kuinka hyvin Kauppalehti tuottaa. Eikö sen varassa jo voida tehdä sitä 
päätuotetta, joka saa kattaa ne tappiot, mitkä se on tuottaakseen".  
   Mansukoski myönsi mahdottomaksi arvioida Iltalehden vaikutusta sen ja US:n yhteisiin 
ilmoituksiin ja kirjapainon työllistämiseen, mutta se "on kuitenkin taakka, kuten kaikki numerot 
osoittavat". "Jos meissä nyt olisi miestä myydä Iltalehti, kun se on parhaassa myyntikunnossa 
joko Erkolle tai jollekin muulle, pääsisimme keskittymään siihen asiaan, mihin olemme lähteneet 
--- (ja) antaisimme Kauppalehden myllyn jauhaa tarvittavat alikatteet tasaan".  
   "Ehkä Iltalehdestä nyt joku jotain maksaisikin", Mansukoski pohdiskeli muistellen 
oulaiskustantamon tuottoisaa myyntiä. Jos Kauppalehti olisi tuottanut jo 1970-luvun lopulla yhtä 
loistavasti kuin 1984, "Iltalehteä ei olisi syntynyt", hän arveli. Vapautuvaa painokapasiteettiakin 
saattaisi saada myydyksi "rahtityöhön". 
   Mansukoski arveli myös, että painoyhtiön purkamisjärjestelyissä saatu uusi osakasjoukko 
viimeistään kysyy, "miksi Iltalehti on mukana, kun se kerran on tappiollinen". Vuoden 1985 
budjetissa Iltalehdelle budjetoitiinkin 6 Mmk tappiollinen kate II, jossa ei tosin otettu huomioon 
"kolmannen painoksen" vaikutusta Uusi Suomi-lehden 65 Mmk:n budjetoituihin 
ilmoitustuottoihin. 13 
                     
    11USH 8.5., 14.12.1984, ptk:t; käsitys Fribergin linjauksista perustuu myös tämän kertomaan USOy:n 
tulosyksikkö- ja muissa kokouksissa, joihin kirjoittaja osallistui.  

    12USH 8.5.1984, Koroman mpt USark D 3.  

    13Mansukoski US Oy:n hallituksen jäsenille 21.8.1984, muistiot ja mpt 10.10.1984, Mansukosken kok. USark E 
11. - Vrt. loppuluku.  
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   Toimenpiteisiin ei Mansukosken pohdiskelu johtanut - ilmeisesti siitäkään syystä, että 
lehtiparin puoliskojen todellista kannattavuutta ei katsottu voitavan laskea niin kauan kun 
ilmoittelu oli pääosin yhteistä. Usein   Kauppalehtikin oli mukana ilmoituspaketissa, jonka 
tuottojen purkaminen oli vaikeaa tai jopa mielivaltaista. Loppuluvun taulukoissa tähän on 
kuitenkin pyritty. 
   Iltalehden tulevaisuus oli useita vuosia veitsen terällä, mikä heijastui myös Fribergin nopeassa 
vaihtamisessa yhtiöön hieman aiemmin palanneeseen Veli-Antti Savolaiseen. Hän ryhtyi 1987 
etsimään luomukselleen vankempaa pohjaa, ensin Iltalehti-ryhmän johtajana. Tämän kehityksen 
myötä Iltalehden napanuora Uuteen Suomeen vähitellen katkesi. 
 
Jenkkityylillä vai kypsien ihmisten teemoilla?  
 
   "Päätuotteen" osalta yhtiön hallitusta askarrutti tässä jälkikäteen merkittävässä suunnanha-
kuvaiheessa US:n markkinointipolitiikka; tavoite "uusyläluokan laatulehdestä" ei ollut 
yksiselitteinen. "Kesäkirjeessään kolleegoille" 2.8.1984 Mansukoski väitti, että tähän 
tavoitteeseen "ei istu se 'trust us'- ja 'join us'-henkinen, kummallisesti jotakin amerikkalaisutta 
ihaileva, kai lennokkaaksi tarkoitettu linja, joka sitten tulee ulos jopa amerikkalaisjalkapallon 
pelaajien asuina". Jenkkiteemojen houkuttelemien nuorien sijasta "se satatuhatta paremminkin 
pitäisi löytyä kypsistä, ajatuksella lehtensä lukevista kansalaisista, jotka painottavat intressinsä 
kannanotto- ja artikkelipuolelle". 
   Oli siis törmätty US:n markkinoinnin kohderyhmään - paljonko painottaa perinteistä 
ydinjoukkoa, paljonko uusia, lähinnä nuoria tilaajakandidaatteja.  
   Etenkin ilmoitusmarkkinoinnin tuntijat painottivat nuorehkoja kuluttajia, joita kulutustuot-
teiden ja -palveluiden kaupittelijat tavoittelivat. Heidän kannaltaan US:n lukijat ja etenkin tilaajat 
olivat liian vanhoja: 21 % lehden tilaajista oli 1983 yli 60-vuotiaita ja saman verran 50-59-
vuotiaita. Kuitenkin 30 % tilaajista oli alle 35-vuotiaita (koko väestöstä 40 %). Ikävinoutuma ei 
siis ollut kovin suuri, jos piti realistisena sitä, että vasta perheen oman talouden vakiinnuttua oli 
esim. mahdollista tilata toinen lehti. Jos huomioon otettiin työpaikkalukijat, vinoutuma 
jokseenkin oikeni. 
 
Täydentävä vai ainoa lehti? 
 
    Keskeistä strategian hahmottelulle oli myös se, tehtiinkö ja myytiinkö Uutta Suomea talouden 
ainoana lehtenä, maakuntalehden täydentäjänä vai HS:n kanssa rinnan tilattavaksi. 1983 tehty, 
kylläkin suppeahkoon otokseen perustuva tilaajatutkimus antoi seuraavan summittaisen 
yleiskuvan:  
 
Tilattu lehti  % Talouksia 
 
Maakuntalehti + US 35 24.000 
Maakuntalehti + US + HS 5 4.000 
US + HS  20 14.000 
Pelkkä Uusi Suomi 40 28.000 
 
Yhteensä  100 70.000 
 
   Pelkän US:n tilaajat on tässä jouduttu arvioimaan vähennyslaskulla, koska tätä ei koskaan 
suoraan tutkittu; Sanoma Oy:llä oli asiasta yhteisen jakeluorganisaation haltijana ehkä 
parempikin tieto kuin Kaivokselassa.  
   Tyypillisesti Uutta Suomea tilattiin Uudenmaan ulkopuolella keskitasoa vauraampaan ja 
paremmin koulutettuun perheeseen maakuntalehden (etenkin keskustalaisen) rinnalle. Tällöin kai 
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odotettiin täydellisempää uutispalveluakin, mutta etenkin omaa maailmankuvaa syventävää 
aineistoa. Toisena suurena tilaajaryhmänä olivat Uudellamaalla Uutta Suomea ainoana 
sanomalehtenä tilaavat taloudet (heidän määränsä oli toki alle 10 % HS:n markkinaosuudesta 
tällä alueella). 
   US:n tilaajista 27 %:lla oli korkeakoulututkinto ja vain viidenneksellä pelkkä kansakoulupohja 
(koko väestöstä 1983 7 % ja 42 %). Kolmanneksella tilaajista oli yli 120.000 markan vuositulot 
(14.400 mk/kk vuoden 1990 rahassa), kun koko väestöstä tähän ryhmään kuului 10 %; itse 
asiassa US:n tilaajien kohdalla tuloasteikko "loppui kesken". Pääosin joukko oli johtajia ja 
toimihenkilöitä; viljelijöitä oli 9 % eli jokseenkin saman verran kuin väestössä keskimäärin. 14 
   Toimintaa mutkisti se, että US:n koko lukijakunnan rakenne poikkesi jossakin määrin 
tilaajakunnasta. Kolmannes US:n lukijoista luki lehden nimittäin työpaikalla, muutamat myös 
kirjastoissa yms. paikoissa. Ilmoitusmarkkinoinnissa korostettiin tietenkin tilaajakuntaa 
suurempaa lukijakuntaa, jota myös tutkittiin jatkuvasti mm. Kansallisessa mediatutkimuksessa. 
Suuri kysymys oli, onko lehteä tehtävä ensi sijassa tilaajille (joista vain neljännes tilasi Helsingin 
Sanomia) vai oliko painotettava myös työpaikka-, kirjasto- yms. lukijoita (jotka saattoivat 
tietenkin olla potentiaalisia tilaajia). Jälkimmäiset eivät tietenkään tarvinneet US:sta perusuutisia, 
vaan täydennystä kotona lukemalleen muulle lehdelle, usein HS:lle. 
   Sinänsä US tarjosi ilmoittajalle vauraan tilaaja- ja lukijakunnan. Siinä oli kuitenkin varsin 
vähän markkinointiväen tavoittelemia uusien tuotteiden "varhaisia omaksujia". Pikemminkin 
suuri osa US:n tilaajista tiesi (myös suosittujen ns. monitor-typologioiden mukaan) liiankin 
hyvin, mihin käyttää rahansa. Tämä tarjosi lähtökohtia mm. osakeanti- ja muulle sijoitusmai-
nonnalle, mutta ei riittänyt lehden talouden pohjaksi. Tavanomaiselle kuluttajamainonnalle 
voimasuhteet pääkaupunkiseudulla olivat taas US:lle jo toivottoman epätasaiset. 
   Ilmoitusmarkkinointi toivoi siis nuoria kulutusjuhlijoita US:n lukijakuntaan saadakseen 
merkkitavarailmoittelua. Levikkimarkkinointi ja myös toimitus oli taas huolissaan tulevaisuuden 
lukijakannasta. Nuoremman lukijakunnan kiinnostuksen herättämiseksi mm. uudistettiin lehden 
kulttuuriosasto, jonka painopiste sijoitettiin lauantaille; nousevaa lukeneistoa ei haluttu menettää 
siten kuin 1960-luvulla, vaikka nuorekkaan radikaali tyyli joskus ärsyttikin varttuneempaa 
kulttuuriväkeä. Sen sijaan Svenska Dagbladet oli tietoisesti pitäytynyt perinteisessä 
kulttuuriosaston tyylissä; näin teki myös Hufvudstadsbladet ja miksei myös HS. 15 
   Mansukoski piti tilannetta kypsänä sisällön rajauksille. Tällöin "voitaisiin alkaa urheilusta", 
jota tulisi käsitellä "vain silloin, kun on sillä alueella jotakin todellista uutisarvoista tapahtunut". 
Kulttuuriosastonkin Mansukoski oli valmis heittämään yli laidan, mutta totesi jäävänsä tässä 
yksin. Kulttuurissa oli kuitenkin pyrittävä jollakin lohkolla johtoon - sillä "joku alue pitää löytää, 
jossa ollaan ykkönen. Me voimme voittaa Hesankin, mutta emme koko lehdellä". 
   Radikaali ajatus urheiluosastosta luopumisesta ei tietenkään edennyt - se esitettiin kaiken 
lisäksi Los Angelesin olympiakisojen varjossa. Toimituksessa korostettiin, että urheilusta 
innostuneiden aikuisten ohella osastoa tehtiin etenkin tilaajaperheiden jälkikasvulle "lehden 
tärkeimpänä nuoriso-osastona".  
   Mansukoskea ärsyttänyt anglismi lienee ollut lähinnä Arto Tuomisen ideoimaa; hän haki sillä 
otetta nuorisokulttuuriin. Linjasta ärsyyntyneitä oli muitakin, mutta oli myös sen yllättäviäkin 
puoltajia. Niinpä vuorineuvos Asko Tarkka kirjoitti Mansukoskelle, että "amerikkalainen linja ei 
ole minua häirinnyt; siihen lienee syynsä". Huhtamäki olikin lähtenyt samoihin aikoihin 
valloittamaan Yhdysvaltain makeismarkkinoita. 16 
                     
    14Taloustutkimus Oy/US tilaajatutkimus 1983, otos 388 henkilöä, USark E 9. 

    15Esim. Vesikansan alustus 7.6.1984, suunnitelmat kulttuuriosastosta 1984-85, USark E 1. Lukijakunnan 
asenteista on paljon tietoa markkinatutkimuksissa sekä monitor-selvityksissä, USark E 9. 
  

    16Tarkka Mansukoskelle 8.8.1984, Mansukosken kok. USark E 11. - Reaktioista mm. anglismiin, kulttuu-
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Täysi palvelu vai täydentävä lehti? 
 
   Mansukoski jatkoi ajatustensa kehittelyä 21.8.1984 lähtökohtanaan huolestuttavan korkeina 
pidetyt peruuttajaluvut. Kaudella 1983-84 oli peruutettu 10.000 jatkuvaa US:n tilausta eli 13 % 
kannasta. Lyhyissä tarjoustilauksissa peruutuksia saattoi olla yli puolet bruttomyynnistä (tosin 
saattoi epäillä, oliko puhelinmyyjä aina edes saanut myytyä tilausta). 
   Aktiivisten peruuttajien yleisin perustelu oli ollut "en tarvitse tätä lehteä". Mansukosken 
mukaan "me tarvitsemme sen lehden", mutta se oli saatava palvelemaan "jotakin sen valikoidun  
tilaajaryhmän tarpeita". Tällöin "ne 90.000 haluavat sitä siitä huolimatta, että heille tulee 
Aamulehtensä ja Hesarinsa". "Ainoana mallina" Mansukoski näki, "että tästä on tultava 
mielipidelehti, artikkelilehti, tietenkin suurempien maailmantapahtumien uutislehti, mutta 
hallitusti profiloituna kypsiin ihmisiin --- jotka haluavat ajatuksillensa taustaa ja omille 
mielipiteillensä resonanssipohjaa ja jotka yleensä ovat kypsässä iässä". 
   Mansukoski alkoi siis liikkua Pentti Poukan linjoilla. Valinnassa ainoan ja täydentävän lehden 
välillä Mansukoski oli taipumassa jälkimmäiseen - ihmisiin, joilla oli varaa ja halua tilata niin 
ykköslehti (sitähän HS oli Uudellamaalla) kuin US. Hän väläytti edelleen Koromalle 
"toimitusjohtajavastuuta" US-lehdestä. "Uskotaan niitä aktiivisia peruuttajia", hän neuvoi 
arvellen, että "uusyläluokan uudelle Uudelle Suomelle --- markkinarako löytyy, kun se oikein 
toimitetaan". 17 
   Lehden ilmeen kannalta oli siis kysymys siitä, tavoiteltiinko anglismeja viljelevää nuorisoa, 
kulutusjuhlia viettäviä "juppeja", hieman vihertävää nuorta intelligentsiaa vai vaurasta, 
varttunutta väkeä; viimeksi mainittuihin kuuluivat myös toistuvasti halveksitut "majurinlesket". 
Vai voitiinko tehdä kaikkea rinnan? Jokaisella suuntauksella oli kannattajansa yhtiössä, mutta 
selvää vastausta ei saatu. 
   Täyden palvelun osalta ei myöskään päästy koskaan yksiselitteiseen valintaan. Luopumalla 
ainoan (vieläpä tässä suhteessa HS:n kanssa kilpailevan) lehden edellyttämästä uutiskattavuu-
desta US:n kustannuksia olisi voitu säästää huomattavasti - mutta levikki olisi ilmeisesti 
laskenut. 
   Toimituksen näkemyksiä kuvastaa päätoimittaja Vesikansan alustus alkukesän 1984 
suunnittelukokouksessa Suomelassa. Hänen mukaansa se kolmannes, jolle US oli ainoa lehti, on 
"tilaajakunnan ydin, sille (on) tarjottava täysi peruspalvelu. Mutta enemmänkin (on) kysymys 
oikeasta valinnasta ja täyden palvelun illuusiosta kuin 'all the news that are fit to print'(-linjasta)". 
Politiikka, talous ja kulttuuri olivat  "ydinkolmio". 
   Tulosyksikkökokouksessa 31.8.1984 Espoon Korpilammella Vesikansa jatkoi, että "täydellä 
rintamalla emme tietenkään pärjää - mutta täyden palvelun illuusio on välttämätön". "Ohuen 
yleispalvelun" päälle oli "erikoistuttava vahvasti", joskaan "kovin moni ei maksa 500 mk/v 
harrastusinformaatiosta"; erikoistumista ei siis voinut rakentaa kovin kapeille sektoreille (näin oli 
tehty esim. bridgen harrastajien palstalla).  
   "Ohennusalueiksi" Vesikansa määritteli ulkomaat, "pienessä määrin" yleisuutiset ja 
"hätätilassa" ulkoasun, ts. toimitussihteerien määrän. Panostuksia taas olivat eräät erikoistoi-
mittajat, kulttuuritoimitus ja pääkaupunkiseudun asiat (vuorossa oli kerran lakkautetun 
pääkaupunkitoimituksen toinen, joskaan ei viimeinen perustaminen). Urheilun toiminta-ajatusta 
oltiin uudistamassa "täysin". Taloudellisuutta tavoiteltiin painottamalla avustajia 
"keskinkertaisten vakinaisten" toimittajien sijasta. Kaikkiaan oli "palattava juurille", akselille 
"yhteiskunta-kulttuuri". 
                                                                
riosastoon jne. ks. kirjeenvaihto, USark.  

    17Mansukoski USH:n jäsenille 21.8.1984, Mansukosken kok. USark E 11; USH 20.8.1984, ptk:n liitteet, USark 
D 3. 
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   Toimituksen johto pelkisti valinnan täydestä palvelusta joskus kysymykseen, voitiinko jonkin 
uutisen puutetta arvostelevaa lukijaa kehottaa tilaamaan rinnalle Helsingin Sanomat; tämä olisi 
ollut looginen seuraus täyden palvelun tavoitteesta luopumiselle. Tällaista vihreää valoa ei 
markkinointijohto eikä toimitusjohtaja Tuominen koskaan sytyttänyt, vaikka toimituksen johto 
lupasi tällöin karsia nopeasti miljoonia markkoja toimitusbudjetista. Ei näin tehnyt yhtiön 
hallituskaan. 
 
Viikkosanomalehti välähtää 
 
   US:n strategiaa pohti em. Korpilammen kokouksessa myös yhtiön muista yksiköistä koottu 
työryhmä Kauppalehden toisen päätoimittajan Hilkka Kunnaksen johdolla. Arvioituaan US:n 
"epätasaiseksi, kiltiksi, vesitetyksi, porvarilliseksi ja hukkalevikkiseksi" ryhmä väläytti 
yhteistyötä Suomen Sosialidemokraatin kanssa sekä - jo tässä vaiheessa! _ US:n muuttamista 
viikkolehdeksi. "A-vaihtoehtona" ryhmä kuitenkin suositteli "keskittymistä valtakunnalliseksi 
kakkoslehdeksi", joka olisi uskalias, koko tuotteen osalta sekä erityisesti mielipiteiltään 
"aggressiivinen" kohteenaan "liituraitanuoriso". 18 
   Ilmassa oli siis kaipausta suureen muutokseen US:n strategiassa, joskin sen sisällöstä oli 
jyrkkiäkin eroja. Niin Kunnaksen työryhmä kuin Mansukoski olisivat luopuneet täyden palvelun 
tavoitteesta eli lähteneet siitä, että ainakin Uudellamaalla US:n tilaajalle tuli kotiin myös HS 
(niinkuin Mansukoskelle ja Kunnakselle itselleen varmaan tulikin). Kunnaksen ryhmä olisi 
kuitenkin hylännyt samalla perinteisen lukijakunnan nousevan juppipolven ja 
"aggressiivisuuden" tieltä, kun Mansukoski olisi nimen omaan nojautunut  varttuneisiin, mutta 
vauraisiin konservatiiveihin ja sen mukaiseen tyyliin.  
   Mansukoski saattoi heijastaa yleisemminkin omistajien, Kunnaksen ryhmä (jonka parituntista 
aivoriiheilyä ei tietenkään saa ottaa liian painokkaasti) taas myös Tuomisen ajattelua. 
Käytännössä yritettiin aaltoilevin painotuksin monenlaista ja 1980-luvun hyvien vuosien 
tarjoama armonaika meni ohi.  
 
"Sopivasti kaikkea kaikille" 
 
   Hallituksen työryhmän Tavela-Koroma-Tuominen pohtiessa syksyllä 1984 US:n "profilointia" 
päädyttiin salomoniseen kompromissiin: "tavoitteena tulee edelleenkin olla kompakti lehti, jossa 
on sopivasti kaikkea kaikille". Tällöin korostettiin, että "tilaajana on aina perhe", jolloin "mitään 
osaa sellaisenaan ei voi poistaa". Vähäisiä karsinnan mahdollisuuksia nähtiin ulkomaanuutisissa 
(niitähän televisio tarjosi jo ylen määrin). Kuitenkin raportin kirjannut Tavela epäili tätäkin 
leikkausta. 
   Sen sijaan oli parannettava "myyvyyttä", joka oli "paljolti ulkoasun kohentamista ja oikeaa 
editointia". Tässä toivottiin yhtiön "hallitukselta paineenkestävyyttä" ja viitattiin iskusanaan 
"politiikan bulevardilehti"; Kauppalehteähän oli tapana haukkua "talouselämän bulevardileh-
deksi" (ja Talouselämää "elinkeinoelämän Hymyksi"; modernin journalismin sulattaminen ei 
ollut  aina helppoa, jos vatsassa oli omaa yritystä koskenut teksti). 
   Painotuksina työryhmä vahvisti yhteiskunnallisen ja kulttuuritoimituksen sekä valikoidut 
palvelutehtävät, vaati toimitusbudjetin  noudattamisessa "kurinalaisuutta", mutta väläytti 
projektikohtaisia panostusreservejä. Kaikkiaan ei vaadittu mitään järin radikaalia. 19  
   Seuraavassa tulosyksikkökokouksessa 8.11.1984 Tuominen päätyikin jo verbalismiin todeten, 
että yhtiön lehdet olivat "kaikki ykköslehtiä". Tästä teemasta kehitettiin mm. variaatio "lukijansa 
                     
    18Tulosyks.kokoukset 3.5., 31.8-1.9.1984, alustukset ja Vesikansan mpt. USark D 9; alustus 7.6.1984, USark E 
1. - Toimitusjohtaja Jorma K. Virtanen oli väläyttänyt viikkosanomalehteä jo 1977, vrt. ed. 

    19Tavelan muistio mm. Lassilalle 1.10.1984, Koroman kok. USark E 11.  
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ykköslehti", mutta se ei tietenkään ratkaissut olennaista kysymystä siitä, oliko US:n pyrittävä 
täyteen uutispalveluun vai tilaajalle jo tulevan ykköslehden täydentämiseen.  
 
Toimitusjohtaja ja hallitus ristiriitoihin 
 
   US-yhtiön johtamisen tyyliä kuvasi se, että em. tulosyksikkökokouksessa perustettiin uusiksi 
toimielimiksi päätoimittajien kuukausilounaat, tuoteryhmiä ja "uusyksikköjen" kuukausikokous, 
joita kaikkia samoin kuin yhtiön välillä nukahdellutta johtoryhmää Tuomisen olisi pitänyt johtaa. 
Tämä ei tietenkään pyörinyt kuvitellusti. Kuvaavaa oli sekin, että tulosyksikkökokouksen 
osanottajia oli jo 22, joista yli kolmannes "uusista toiminnoista". 20 
   Yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja US:n päätoimittajan väliset suhteet alkoivatkin kiristyä. 
Jo jälkimmäisessä "kesäkirjeessään" E.O. Mansukoski arveli, että "taidamme olla ammentaneet 
tyhjiin tuon villin toimitusjohtajamme. Minusta olisi tulevaisuus valoisampi, vaikka 
toimitusjohtajana olisi Tapani (po. Tapio) Korpela. Sen kanssa pysyisimme ainakin kärryillä". 
   Ärsytyksen aiheita oli kertynyt runsaasti. Pitkän päälle toimitusjohtajan verbaalinen 
loisteliaisuuskin saattoi kyllästyttää. Tuominen tietenkin havaitsi tämän, mutta briljeerasi 
piittaamattomuudellaan; hän ei halunnut alistua sovinnaisuuteen. Kuvaavia olivat Mansukosken 
reunahuomautukset Tuomisen esittelemään vuoden 1985 budjettiin, joka alkoi sellaisilla 
iskulauseilla kuin "kustannukset kuriin, kustannusten ylittäjät kuritukseen", "yhtiöllä on ensi 
vuodeksikin tiedossa riittävästi tuloja, menoja vain on liikaa" tai "yhtiöllä on enemmän resursseja 
kuin niiden oikeaa käyttöä". 
   "Kenelle tmj. puhuu? Hallitukselle (tuo) on itsestään selvää", Mansukoski kirjoitti paperinsa 
marginaaliin irvistellen myös vaatimukselle "Uusi Suomi/Iltalehden katteen" parantamisesta: "ei 
sitä ole koskaan edes kyetty laskemaan". 21 
   Tuomisen avausteesit olivat tietenkin itsestään selvyyksiä Keskon kaltaisessa, hyvin johdetussa 
yrityksessä, mutta ilmeisesti Uusi Suomi Oy:ssä oli syytä nostaa esille tällaisiakin alkeita. 
Iskulauseista ei kuitenkaan välttämättä siirrytty toteutukseen esim. todella puuttumalla siellä 
täällä ilmenneeseen tuhlailuun. Vaikeutena oli jo tärkein johtamisen väline eli johdon oma 
esimerkki. 
   Paha kello kuuluu tietenkin kauas ja juorut kasvoivat matkalla. 22 Osin Tuominen kylvi rahaa 
vähäisiin, mutta mielialaa tehokkaasti nostaviin kohteisiin mm. tarjomalla Kauppalehden koko 
toimitukselle jäätelö- ja kuohuviinikestit aina, kun sisälämpötila ylitti kesällä hellerajan. Osin 
rahaa satsattiin markkinointiin esim. toimittamalla helikopterilla aamun Uusi Suomi mainosväen 
risteilylle, jolla myös viinit olivat Viiniklubin suosikkilistan kalleimmasta päästä.  
   Kustannustietoisuuteen vaikutti joka tapauksessa toimitalon pihalla komeileva toimitusjohtajan 
Mercedes ja Arto Tuomisen asema verokalenterien kärkipäässä. Toisin kuin useat vaurautensa 
perineet Tuominen ei myöskään sanoissaan peitellyt tulojaan. Yhtiössä piirissä ei silti liene ollut 
varsinaista kateutta toimitusjohtajaa kohtaan; hänen ansionsa yhtiön saamisessa voitolliseksi ja 
lehtien tulevaisuuden turvaamisessa tunnustettiin. Sen sijaan oli tietenkin  yrityksiä olla pikku-
Tuominen. 
   Yksityiskohdat tuntenut yhtiön hallitus suhtautui asiaan osin tiukemmin - sitten, kun koko 
totuus valkeni sille. Mansukoski näyttää nimittäin tunteneensa itsensä petetyksi, kun hänelle 
1984 selvisi, että hallituksen alkuvuodesta päättämän palkan (32.500 mk/kk, 44.000 mk/kk 
vuoden 1990 rahassa) ja Mercedes Benz 200-edun ohella Tuomisen kanssa oli sovittu tuntuvasta 
bonuksesta. Tulostavoitteeseen pääsemisestä maksettiin 150.000 mk; jos tulos oli budjetoitua 
                     
    20Tulosyks.kok. 8.11.1984, Vesikansan mpt., USark D 9. 

    21Mansukosken mpt. 12.9.1985, Mansukosken kok. USark E 11. 

    22Vrt. esim. Pietilä: Oikean Paukun ... ja Garam ym. Tapaus ... 
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parempi, Tuominen sai päältä 10 %, kuitenkin korkeintaan 500.000 mk. 1983 hän oli saanutkin 
maksimibonuksen eli yhteensä yli 900.000 markan (1,3 Mmk vuoden 1990 rahassa) vuositulot 
yhtiöstä. 
   Mansukosken ja Tavelan mielestä hallitus oli sopinut tämän suuruusluokan bonuksista vain 
ensimmäisen toimitusjohtajavuoden osalta, jolloin yhtiö oli pelastettava katastrofista. Ilmeisesti 
Tuominen oli sopinut jatkosta suoraan Jaakko Lassilan kanssa; ainakaan provisiojärjestelyjä ei 
ollut tuotu selkeästi esiin hallitukselle sen päättäessä vuosittain johtoryhmän palkankorotuksista. 
"Muistan kirjoittaneeni Lassilalle käsitykseni ja pyytäneeni häntä hoitamaan homman takaperin 
hiljakseen, kun on hoitanut yksin tähänkin tilanteeseen", ärtynyt Mansukoski kirjoitti 
pyytämiensä selvitysten reunaan. 
   Sinänsä bonus-palkkaus oli luonteva kannustin US-yhtiön kaltaisessa yrityksessä ja kannusteita 
maksettiin muillekin. Koroma, Korpela, Heikki Salonen ja Pentti Oslamo olivat saaneet 
joidenkin kymmenien tuhansien markkojen bonuksen 1983 ja US:n toimituksessa esimiehille 
maksettiin muutamien tuhansien markkojen vuosipalkkioita budjetissa pysymisestä; näin 
saatiinkin  toimitusbudjetin ylitykset nopeasti loppumaan. 23 
   Suoraviivainen bonus-palkkaus houkuttelee helposti "ryöstöviljelyyn" ja pitkän tähtäyksen 
etujen laiminlyöntiin. Tuomisen kohdalla ei voine väittää, että hän olisi oman bonuksensa takia 
karsinut tarpeellisiakin menoja; rahan käyttö saattoi olla pikemminkin suurpiirteistä, vaikka 
tietyssä tulosvaiheessa jokainen kulumarkka vei 10 (brutto)penniä Tuomisen perheen 
kukkarosta. Maija Isotalo katsoo Tuomisen bonus-palkkauksen kylläkin vaurioittaneen pitkällä 
tähtäyksellä markkinoinnin edellytyksiä ja johtaneen levikki- ja kannattavuuslukujen 
manipulointiin. Tavela taas viittaa mahdollisuuteen mitoittaa bonusten lähtökohtana ollut budjetti 
"alikanttiin" ja siihen, että bonusta kertyi myös yhtiön korkotuotoista, joihin taas vaikuttivat 
tukijapiireiltä kerätyt debentuuri- ja vastaavat pääomat. 
   Johdon etuuksien kohdalla on huomattava myös, että riskiyhtiöön saatiin avainhenkilöitä usein 
vain runsailla tarjouksilla. Kalliita autoja oli muillakin kuin Tuomisella - ei tosin 
symboliarvoltaan ylivoimaista "johtotähteä kaikilla teillä". 24 
    
"Vielä yksi Savonlinna" ja tyhjä Finlandia-talo 
 
   Tuominen saattoi ärsyttää myös yksittäisillä tempauksillaan, kuten suurisuuntaisella PR-
operaatiollaan Savonlinnassa kesällä 1984. Yhtiö osti kokonaisen näytöksen Aulis Sallisen ja 
Paavo Haavikon oopperasta Kuningas lähtee Ranskaan ja järjesti sadoille henkilöille hienon 
ohjelman hotellimajoituksineen, buffet-illallisineen ja Retretissä käynteineen. Tuomisen kaudelle 
tyypillisesti kutsujen lähettäminen ja erinäiset muut käytännön yksityiskohdat jäivät kuitenkin 
viime tinkaan. Näin VIP-vieraita ei tullut  tavoiteltua määrää, vaan katsomoa täyttämään 
lennätettiin mm. monia Kauppalehden toimittajia (tappiollisten yksiköiden väelle ei moista iloa 
tietenkään suotu) ja tyhjiä tuolejakin jäi.  
   "Muutamat savonlinnat vielä niin varmasti hallituksessa on ytyä hankkiutua toimitusjohtajan 
kanssa sen verran lähempään yhteistyöhön, ettei jälkikäteen tarvitse ihmetellä, mutista ja sitten 
hyväksyä toimitusjohtajan käänteitä", Mansukoski puhisi ensimmäisessä kesäkirjeessään.  
   PR-toimien alalla toimitusjohtajan valvonta ei kuitenkaan onnistunut, vaan runsaan vuoden 
kuluttua koettiin saman kaltainen tilanne. Tuominen oli tavannut maailmalla liikkuessaan 
kuuluisan filosofi-pianistin Erwin Laszlon  kutsuen hänet Suomeen esiintymään Uusi Suomi 
Oy:n hoivissa. Tilaisuutta varten varattiin Finlandia-talon iso sali, mutta paljon muuta ei 
tehtykään, ei ainakaan kunnolla. Kutsuja jaettiin yhtiön sidosryhmille, mutta jättiläissalia ei saada 
                     
    23Mansukosken mpt. 28.8. ja 12.9.1984, Mansukosken kok., USark E 11; Vesikansa US:n osastopäälliköille 
13.9.1984 ja muu aineisto, USark F 1. 

    24Keskustelut Isotalon, Tavelan ja Tuomisen kanssa. 
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noin vain täyteen filosofisen luennon ja pianokonsertin yhdistelmään. Lasku lienee ollut 
huomattava. 25 
 
Rönsyily ja oma "informaatioimperiumi" 
 
   Tällaiset kompuroinnit kuvastivat yleisemminkin Tuomisen vahvuuksia ja heikkouksia. 
Hänellä riitti loisteliaita ideoita, mutta jonkun olisi pitänyt toisinaan jarrutella. Ennen muuta 
toteutukset laahasivat usein toivottomasti ideoiden lennon perässä.  
   Tällaisia ongelmia liittyi etenkin nopeasti perustettuihin uusiin toimintoihin. Tavelan 
"työrauhaprojektissa" "rönsyilyä" moitittiinkin hapuilevaksi. Kuitenkin todettiin, että "tällaisia 
projekteja tulee olla" ja "niiden on sallittava tuottaa jopa tappiota --- kunhan ne eivät vaaranna 
tuloksen tekemistä eivätkä hajoita liiaksi johdon työskentelyä. Paikallisradiotoiminta, 
videotuotanto, elektroninen tiedontuotanto ja -kauppa, tietopankkijärjestelmät kuuluvat jokaisen 
kehittyvän informaatioyrityksen alaan", Tavela kirjasi muistioonsa syksyllä 1984. 
   Tosin vaadittiin, että "kehittämisprojektit" toteutetaan paremmin - mutta kaikkiaan hallitus 
hyväksyi Tuomisen peruslinjan. Vaatimus, että "pääbusiness vaatii edelleen (vuosia) (toimi-
tusjohtajan) päähuomion" oli vähän samaa kuin Uudelle Suomelle kaikkien painopistepuheiden 
jälkeen esitetty vaatimus olla tinkimättä kattavasta uutistarjonnasta. 
   Toisaalta "työrauhaprojektin" kunnianhimo ulottui yhtiön päätuotteiden tulevaisuuden 
turvaamista pidemmälle. Tavela vaati muistiossaan "aitoa pyrkimystä elinkeinoelämän 
informaatioimperiumin muodostamiseksi Sanoma Oy:n vastapoolina. Se edellyttää yksiselitteistä 
vastausta: onko US vain nykyisten lehtien kustantaja ja lehtipaino vai informaatiobusineksen 
laajeneva yritys".  
   Tässä kohdin Koroma viittasi reunamerkinnässään Mainos-Televisioon. Sillähän oli saman 
kaltainen omistuspohja kuin US-yhtiöllä, yhteisiä luottamushenkilöitä (mm. Heikki Tavela) ja 
toimituksellista yhteistyötäkin Uuden Suomen kanssa mm. Moskovan asioiden seuraamisessa. 
Koromaa oli myös kaavailtu MTV:n toimitusjohtajaksi. Tuominenkin korosti "viestintätalon" 
rakentamista, jottei US-yhtiö jäisi syrjityksi alan jättiläisten puristukseen.   
     
"Kissat ja koirat" 
 
   Suuriin tavoitteisiin pääsyä vaikeuttivat kitkat yhtiön johdossa. Kuvaavan otsikon "kissat ja 
koirat" alla todettiin yhtä kuvaavan nimen saaneessa "työrauhaprojektissa" 1984 kuitenkin 
rauhoittavasti, että "luonne- ja esiintymistapaeroista ei ehkä sittenkään pidä tehdä vääriä 
johtopäätöksiä erilaisista linja- tai liikenäkemyksistä. Yhteistyö on parempaa kuin miltä se 
näyttää". Näin ilmeisesti olikin. Kyynisesti voisi tosin puhua myös kauhun tasapainosta, mutta 
lopulta Koroma ja Tuominen arvostivat toisiaan ja myös tiesivät tarvitsevansa toistensa tukea.  
   Tuomisella ei kylläkään ollut estoja esitellä suuressakin seurassa käsityksiään niin 
talouselämän korkeimmista johtajista kuin vaikkapa Johannes Koromasta. Vähässä uskolliset 
saattoivat tulkita tämän esimiehen kehotukseksi piikitellä Koromaa kaikissa mahdollisissa 
tilaisuuksissa; tyypillinen esimerkki oli Hilkka Kunnaksen yhtiön joulujuhlaan 1983 kirjoittama 
sketsilaulu Koromasta - tällaiseen tilaisuuteen varsin ilkeä. Koroma puolestaan yritti ottaa 
huomioon toimitusjohtajan linjauksia, vaikka niin lukijoiden kuin muiden sidosryhmien palaute 
ei välttämättä kannustanut suuntautumaan "aggressiivisesti" "liituraitajuppien" linjalle. 
   "Työrauhaprojekti" huomautti myös, että "toimitusjohtaja Tuominen ei ehkä aina näe 
päätoimittaja Koroman ongelmia samanlaisina kuin hän näkee päätoimittaja Tuomisen ongelmat. 
(Asian voisi sanoa niinkin, että yhdellä kolmesta lehdessä on päätoimittaja varustettuna 
toimitusjohtajan vallalla ja resursseilla). Nykyasetelmasta on eittämättä ollut hyötyä 

                     
    25Kansiot em. tilaisuuksista, USark. 
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Kauppalehdelle (ja tulokselle), mutta tilanne on silti luonnoton yhtiökokonaisuuden kannalta". 
Siitä oli pioneerikauden jälkeen päästävä tai Tuomisen "on sitten ruvettava myös US:n ja IL:n 
sivutoimiseksi päätoimittajaksi". 
   Työryhmä päätyikin vaatimaan Tuomista hakemaan Kauppalehdelle päätoimittajan vuoden 
1985 loppuun mennessä, samoin ehdokkaan varatoimitusjohtajaksi sekä "järjellisen organisaa-
tion myös levikki- ja ilmoitusmarkkinoinnissa". Sen ohella päätoimittajille väläytettiin 
korostuneempaa, kannustein kuorrutettua tulosvastuuta. 26 
   Toimitusjohtaja/päätoimittaja- dualismissa Tuominen piti kuitenkin loppuun asti linjansa. 
Kuten aiemmin todettu, hän ei toisaalta puuttunut US:n toimittamiseen. Ei voi myöskään sanoa, 
että Uudelta Suomelta olisi "riistetty" jotakin toimitusjohtajan vallankäytöllä. Toimitusbudjetit 
hyväksyttiin kohtuullisen karsinnan jälkeen ja kun niitä opittiin noudattamaan, yhtiön talousjohto 
ei puuttunut toimituksen normaaliin rahojen käyttöön - ei esim. rekrytointeihin eikä 
palkkausratkaisuihin.  
   Ongelmana saattoi sen sijaan olla Tuomisen kaksoisroolin ja esiintymistyylin korostama henki 
yhtiössä; kauppalehteläiset esiintyivät "parempana väkenä", vaikkei jokainen Kauppalehden 
toimittaja ehkä ollutkaan suuri tähti eikä jokainen US:n toimittaja henkilökohtaisesti syypää 
lehden tappiollisuuteen. 
   Yhtiön hallitus ei ilmeisesti ollut pelkistänyt tavoitteitaan loppuun asti. Jos se lähti US:n 
julkaisemisesta tietyn ilmeisenä (mikä kiteytyi Koroman asemassa päätoimittajana) sekä 
syntyvän tappion rahoittamisesta Kauppalehden ylijäämällä ainakin pitkän ajan, Tuomista olisi 
pitänyt vaatia yksiselitteisesti hyväksymään tämä ja viemään ajattelutapa läpi organisaation - tai 
ehdottamaan vaihtoehtoista strategiaa. Nyt yhtiön perimmäisistä tavoitteista jäi ilmaan 
monenlaisia näkemyksiä. 

                     
    26Tavela Lassilalle 1.10.1984 (työrauhaprojekti), Koroman kok. USark E 11.; US Oy:n joulujuhlan 1983 
sketsilaulut, USark E 7; Koroman haastattelu Jatkoaika 2/1993. 
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3. MITÄ TEHDÄ UUDELLA PAINOKONEELLA? 
 
 
 
   Päättäessään 1984 suuresta investoinnista uuteen painokoneeseen Uusi Suomi-yhtiö oli 
määritellyt keskeisesti - voi sanoa myös kohtalokkaasti - tulevan strategiansa puitteet. Vasta 
tämän jälkeen ryhdyttiin tarkemmin hahmottamaan, mitä kasvavalla painokapasiteetilla 
tehtäisiin. 
   Painokonekilpailun loppusuoralla olivat vuoden 1985 alkaessa tutut merkit MAN, Albert 
Frankenthal ja Wifag, joista kahta viimeksi mainittua pidettiin "teknisesti muita edistyneempinä". 
Keväällä tehtiin sitten Wifagin kanssa 25 miljoonan Sveitsin frangin (65 Mmk) sopimus. 
Kilpailussa  toimitusten tietokonejärjestelmän uudesta ratkaisusta Nokia voitti Hewlett-Packardin 
ja Olivettin. 1  
   Keskeinen perustelu painokoneinvestoinnille oli tuotannon pullonkaulojen avaaminen ja 
entisten lehtien syntymisen varmistaminen. Tuotantohäiriöiden lisääntymistä painotettiinkin 
yhtiön hallitukselle keväällä 1986, kun investointi oli alkanut hirvittää sitä. 2  
   Ensimmäinen (ja ainoa) vakava tuotantohäiriö 1980 käyttöön otetun "Albertin" sisäänajon 
jälkeen koettiin 18.10.1986, jolloin seuraavan päivän, sunnuntain US:n painatus katkesi 
muutaman näytekappaleen valmistuttua. Suunnitelmien mukaisesti lehteä pienennettiin lopulta 
kahdeksansivuiseksi, mutta kone ei käynnistynyt. Vian etsinnän jatkuessa vielä seuraavanakin 
päivänä käynnistettiin hätäjärjestelmä ja suppeaa Uutta Suomea alettiin painaa sovitussa 
varapainossa Liikekirjapainossa. Sen kone oli kylläkin hidas ja jälkikäsittely piti improvisoida, 
joten painatus oli alettava tuntikausia tavanomaista varhemmin eikä uutiskilpailusta voinut 
puhua. Varatoiminta voitiin lopettaa, kun vika "Albertin" sähköjärjestelmässä löytyi ja 
"varalehdet" makuloitiin. 3 
   Jälkikäteen voi väittää, että koettu ei osoittanut niinkään toisen koneen välttämättömyyttä kuin 
sen, että jonkinlaista lehteä olisi voitu tehdä jonkin aikaa "lainakoneella", jos "pahin mahdollinen 
onnettomuus" olisi kohdannut "Albertia". Kesäisten huoltokatkojen aikana sitä ajettiin 
muutoinkin vain osittain. Toisaalta sittemmin ilmeni, että etenkin Uuden Suomen kireillä 
aikatauluilla tuotannon siirtäminen samassa talossakin koneelta toiselle häiriön ilmetessä olisi 
vienyt usein liian paljon aikaa jakeluhäiriöiden torjumiseksi.  
   Niskassa painoi kuitenkin tilaajien jatkuva valittelu pienistäkin jakeluhäiriöistä; jos lehden 
nimiössä mainittu päätoimittaja piti numeronsa avoimesti puhelinluettelossa ja koskettimen 
kiinni, saattoi sunnuntaiaamuna varautua jonkun tilaajan valitukseen lehden tulon viivästymi-
sestä. Tässä ilmapiirissä tuotannon varmistaminen toisella painokoneella tuntui tärkeältä - 
maksoi mitä maksoi. Tuominen saattoikin jälkikäteen todeta, ettei kukaan avainhenkilö 
vastustanut sinänsä uutta painokonetta. 4 
   Jakeluhäiröiden syyt olivat sinänsä moninaiset eikä niiden tilastoitu määrä valtavalta tuntunut. 

                     
    1USH 14.2., 7.5., 9.5.1985, ptk:t.  

    2USH 7.5.1986, ptk. 

    3Ks. US 20.10.1986; US 19.10.1986 on bibliofiilinen harvinaisuus. 

    4Ks. myös lukijakirjeet, USark B1, B2.  
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Esimerkkinä selvitettiin, että helmikuun 1987 eräällä viikolla 80 lehteä jäi tulematta ao. päivänä 
perille ja 80 myöhästyi; päivittäin häiriöitä oli siis 0,02-0,03 % levikistä. Suomalainen tilaaja oli 
vain totutettu saamaan parilla-kolmella markalla päivässä täydellisen palvelun. 5     
   Jakelu koettiin myös taloudellisesti yhä ongelmallisemmaksi. Kysymys vaikeutui yhä syksyllä 
1985 Sanoma Oy:n kerrottua satelliittipainon perustamisesta Keski-Suomeen. Tämä merkitsisi 
siihen astisten runkokuljetuslinjojen katkeamista puolessa Suomessa. 6 
  
Organisaatiota uudistetaan hitaasti 
 
   Yhtiön organisaatiota selkeytettiin hallituksen työryhmien vaatimusten mukaisesti perustamalla 
talvella 1985 periaatteessa varatoimitusjohtajan toimi. Alun perin työkentäksi kaavailtiin, kuten 
jo Lehmustolle 1983, "tytäryhtiöiden toiminnan koordinointia ja uustoimintojen kehittämistä"; 
Tuominen olisi siis keskittynyt kolmen päälehteen sekä yhtiön yleisjohtoon. 7 
   Sopivan henkilön löytäminen ei kuitenkaan ollut helppoa; ilmeisesti yleisesti tiedettiin, ettei 
Uusi Suomi Oy ollut johtamiskulttuuriltaankaan tavanomainen yritys. Välivaiheena ongelmal-
listen "uustoimintojen" eli "rönsyjen" seuranta keskitettiin kesällä 1986 Tuomisen luottamusta 
nauttivalle Harry Mäkiselle. 8  
   Vasta syksyllä 1986 - siis parin vuoden hautomisen jälkeen - voitiin esitellä uusi organisaa-
tiomalli, jossa yhtiö jaettiin viiteen tulosyksikköön. Peruslehdet sijoitettiin kahteen lehtiryhmään 
- ensimmäiseen US ja Kauppalehti, toiseen Iltalehti, Metropoli ja pääosa muusta 
kustannustoiminnasta. "Runkolehden" ja "kolmannen painoksen" tiet erkanivat siis tälläkin 
tavalla. Muita lokeroita olivat kirjapaino, hallintopalvelut ja tietotekniikka - jos kohta kahta 
viimeksi mainittua ei tavanomaisesti voine pitää "tulosyksikköinä". 9 
   Varatoimitusjohtajaa ei lopulta nimitettykään ja organisaatiomallin vihdoin syntyessä 
liikevaihdoltaan suurimman lokeron eli lehtiryhmä 1:n johtajuus oli yhä täysin avoinna. Lopulta 
helmikuun 1987 alusta tehtävään nimitettiin yhtiön tietotekniikasta lyhyen ajan vastannut fil. 
kand. Eero Lähteenmäki. Hänellä oli huomattava kokemus tietotekniikasta, myös sen 
liiketoiminnasta, mutta kustannusalalla hän oli noviisi. US:n ilmoitus- ja levikkimarkkinoinnin 
johtoon tuli ekonomi Jukka Haapalainen yhtiön sisältä; levikkipäällikkö Isotalo oli hänen 
alaisensa. 10 
   Johtamista normalisoitiin myös palaamalla tavanomaiseen johtoryhmämenettelyyn. Siihen asti 
Tuominen oli operoinut nopeasti vaihtuvilla palaverijärjestelmillä sekä ennen muuta tilanteen 
mukaisin neuvotteluin. Vastaava päätoimittaja Koroma pysyi johtoryhmän jäsenenä ja 
hallituksen sihteerinä. Lähteenmäen asema olikin omalaatuinen. Hänen hallinnollisista 
alaisistaan (sisältöasioissahan päätoimittajat oli alistettu suoraan hallitukselle) Koromalla oli em. 
suora yhteys yhtiön ylimpään johtoon. Kauppalehdessä Lähteenmäellä oli taas talous- ja 
hallintoasioissa alaisena oma esimiehensä eli toimitusjohtaja-päätoimittaja Tuominen; 
hallituksen vaatima tehtävien jakaminen ei ollut toteutunut. 
   Käytännössä Lähteenmäen päähuomio kohdistui Uuteen Suomeen. Lehti oli pahasti tappiolla - 
ja tuskin hän olisi voinutkaan tehdä mitään merkittävää esimiehensä paimentamalle 
                     
    5Jarmo Pitkänen: Jakelureklamaatiot, Jr/USOy 9.2.1987, ptk:n liite, USark D 2. 

    6USH 14.2., 18.6., 27.8., 1.11.1985, ptk:t. 

    7USH 14.2.1985, ptk. 

    8USH 17.6.1986, ptk. 

    9USH 19.11.1986, ptk; Salama-Uusis 17.12.1986, USark C 4. 

    10PikaUusis 3.2.1987, USark C 4. 
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Kauppalehdelle. 11 
  
US:n ja Iltalehden ilmoituksetkin eri teille 
 
   US:n asioiden nähtiin etenevän vuoden 1985 alkupuolella suotuisasti, jopa peruutusten 
kerrottiin vähentyneen. Toimitusjohtaja Tuominen huolestui kuitenkin merkkitavarailmoittelun 
puuttumisesta arvellen syyksi "yhtiön kielteistä imagoa mainostoimistoissa ja Iltalehden 
rasitetta"; Iltalehden laskennallisesti tarjoamat lisäkontaktit "eivät tuo  ilmoittajan kaipaamia 
ostajia, mutta sen sijaan rasittavat IL:n sivubudjettia ja luettavuutta". 
   Iltalehden kautta ei siis tavoitettu sellaisia ostajia, joita mainostoimistot arvelivat saavuttavansa 
ilmoittamalla Uudessa Suomessa. Sen sijaan US:sta nostetut ilmoitukset veivät 
irtonumerolehdessä tilaa ja saattoivat ärsyttääkin lukijaa, eihän kilpailijassa Ilta-Sanomissa ollut 
paljon ilmoituksia. Tuominen päätyikin alkamaan US:n ja Iltalehden ilmoituspaketin 
purkamisen. 12  Näin alkoi katketa (käytännössä tosin hitaasti) jälleen yksi siteistä, jotka vielä 
yhdistivät Uuden Suomen ja sen "kolmannen painoksen". Yhteiseen ilmoituskantaanhan oli 
erityisesti vedottu perusteltaessa tappiollisen Iltalehden merkitystä.  
   Iltalehden uusi päätoimittaja Ralf Friberg esitteli tarkemmin linjaansa yhtiön hallitukselle 
vuoden 1986 alkaessa. Tällöin lehden kate todettiin kaksi miljoonaa markkaa tappiolliseksi, 
jollei otettu huomioon US:n kanssa yhteisten ilmoitusten tuottoa. Hallitus toivoi lehtien yhteisten 
sivujen lisäämistä, mutta pöytäkirjaan nimen omaan kirjattiin, ettei hallitus keskustellut 
Iltalehden sisällöstä. 13 
     
Millä maksetaan painokone? 
 
   Yhtiön kohtalonkysymys oli kuitenkin uusi painokone, vaikka Tuominen olikin 1984 
vähätellyt riskejä. Kesällä 1985 hallintojohtaja Tapio Korpela esitteli kolmen seuraavan vuoden 
tulokehitystä. Hän arvioi peruslehtien levikkien nousevan jatkuvasti ja yhtiön tuottojen kohoavan 
peräti 40 % eli 357 miljoonaan markkaan. Kuitenkin toimintakulut nousisivat vielä nopeammin  
- ja vuotuinen poistotarve kasvaisi painokoneen takia 15:sta 25,5 miljoonaan markkaan. 
"Viimeisen rivin" tulos painuisikin 5 Mmk:n voitosta 20 miljoonan markan tappioon. 
   Toimitusjohtaja Tuominen huomautti, että laskelmasta puuttuivat lisätuotot. Hän myönsi, että 
ilman niitä investointi on "täysin kannattamaton". 
   Hallitus hätkähti sen verran, että velvoitti Korpelaa "näyttämään nämä laskelmat investoinnin 
toteuduttua". Näin ei tehty, mutta 1988 päädyttiin 26,3 Mmk:n tappioon ennen tilinpäätössiirtoja 
eli jokseenkin tarkasti Korpelan ennustamaan lukuun. Samoin tapahtui jo 1987.  
   Hallitus päätyi siihen, että "vaikka investointi uuteen painokoneeseen on yksin teknisistä syistä 
pakollinen, se ei ole taloudellisesti kannattava, ellei samalla pystytä olennaisesti lisäämään 
tuottoja joko omalla kustannustoiminnalla tai katteellisen ulkopuolisen painotyön avulla". 14 
   Vuosi investointipäätöksen ja runsas kuukausi konekaupan allekirjoittamisen jälkeen Uusi 
Suomi Oy:n hallitus vaati siis laskelmia painokoneen käytöstä ja sen tuomista lisätuotoista. 
Päätösten järjestys oli ehkä outo, mutta selvittelyyn ryhdyttiin. Painokoneille oli saatava lisää 
töitä - mieluiten omia tuotteita, mutta jos niitä ei riitä, muuta painettavaa. "Rahtitöiden" puolella 
oli kuitenkin suuri ylikapasiteetti ja kova kilpailu - olkoon, että etenkin uusi Wifag-kone tarjosi 

                     
    11Jr/USOy 13.1., 21.1.1987, ptk:t. 

    12USH 9.5.1985, ptk. 

    13USH 21.1.1986, ptk. 

    14USH 18.6.1985, ptk, Korpelan laskelma ja Koroman mpt, USark D 3. 
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(ja tarjoaa) ainutlaatuisia etuja niin värien käytössä kuin työn laadussa.  
   Tyypillinen esimerkki uusista töistä oli Jääkiekkoliiton julkaisujen ottaminen Uusi Suomi Oy:n 
kustannusohjelmaan 1985; ratkaisuun saattoi vaikuttaa Tuomisen oma urheiluharrastus. Kiekko-
lehden päätoimittajaksi siirrettiin US:n urheilutoimitusta jonkin vuoden johtanut Hannu Kauhala 
ja omalla sarallaan lehti menestyi. 15 Tällaisia tuotteita piti olla kuitenkin valtavasti, jotta 
yhteensä lähes sata tuhatta lehteä tunnissa painamaan pystyvät konejättiläiset pyörittäisivät 
riittävän kassavirran. 
   Uutta painettavaa etsimään kiinnitettiin tuotekehitysjohtajaksi Veli-Antti Savolainen, joka näin 
palasi yhtiöön toimittuaan kolmisen vuotta Apu-lehden päätoimittajana. 16 Hän asetti 
alkuvuodesta 1986 tavoitteekseen löytää painokoneelle kahdesta neljään uutuustuotetta, joilla 
päästäisiin yhteensä 20 Mmk:n vuosikatteeseen. Tavoite (5 Mmk:n kate uutuustuotetta kohden) 
oli kunnianhimoinen, eihän siihen yltänyt yhtymän siihen astisista yksiköistä kuin Kauppalehti. 
Tämäkin oli vain puolet totuudesta, sillä Tuomisen yhtälö edellytti myös Kauppalehden katteen 
parantumista yhä 10 miljoonalla markalla ja niin Uuden Suomen kuin Iltalehden katteen 
kohentumista viidellä miljoonalla markalla.  
   Uusi painokone tarvitsi seinät ympärilleen. Yhtiön hallituksessa Asko Tarkka kuitenkin 
ihmetteli, miksi uudet hallintotilat olivat kasvaneet aiemmista suunnitelmista tuhannella 
neliömetrillä kysyen, löytyykö hyviä vuokralaisia. Tuomisen mukaan muita vaihtoehtoja ei 
kuitenkaan ollut, "jos kone on tuo". 
   Vuorineuvos E.O. Mansukoski kirjasi näitä numeroita ja puheenvuoroja ilmeisen kriittisenä. 
Toisaalta hän innostui Savolaisen "reippaasta" ja "hyvästä esityksestä" uuden koneen 
mahdollisuuksista. Se oli "jotain sellaista, jota tulevaisuus US:n elättämiseksi tarvitsee". Ja 
"sopivaa vahvistusta tämänpäiväiselle päätökselleni erota antamaan alun hallituksen 
uudistumiselle. Ilmassa on selvästi se, että investointi --- on tuova tullessaan uuden ajan, ja 
uusia otteita tarvitaan US:n hallituksessa". (Korostukset EOM). 17 
 
Toinen kierros Pääkaupunki-lehdellä 
 
   Merkittävin uuden painokoneen kitaan löydetty ruokakimpale oli vanha tuttu Jorma K. 
Virtasen ajalta eli Pääkaupunki-lehti, joka oli siirtynyt MTV:n omistukseen. Talvella 1986 
neuvoteltiin sen paluusta US-yhtiöön. Perustelut olivat samat kuin yhdeksän vuotta aikaisemmin: 
Helsingin Sanomain ylivoimainen ilmoituspeitto pääkaupunkiseudulla. Myös Pääkaupunki-
lehden hyvään (siis ilmeisesti 1970-luvusta kohennettuun) jakeluverkkoon viitattiin; sitä 
voitaisiin käyttää muihinkin jakelutehtäviin, verkon kerrottiin tuottavan jopa voittoa. 
Hallituksessa Heikki Tavela kannatti ajatusta, kunhan saa kirjalliset laskelmat. 
   Uusi Suomi Oy hankkikin Pääkaupunki-lehteä kustantavan Intermer Oy:n osakkeiden 
enemmistön kolmella miljoonalla markalla. Entinen omistaja MTV sitoutui taas ostamaan 
kolmen vuoden aikana Uusi Suomi Oy:n lehdistä ilmoitustilaa 4,2 Mmk, mikä lähes kaksin-
kertaisti MTV:n ilmoittelun Kaivokselan painotuotteissa. Edelleen MTV luovutti mainosaikaa 
kolmen vuoden kuluessa kahden miljoonan markan arvosta.  
   Vaihtokauppojen perusteella voitiin siis väittää, ettei Uusi Suomi Oy maksanut mitään 
Pääkaupunki-lehdestä, vaan sai jopa ilmaista mainosaikaa televisiossa. (Tosin "lahjoitus" ei 
maksanut MTV::llekään juuri mitään, jos mainosaikaa oli vapaana). "Ilmaiset" kaupat eivät ole 
kuitenkaan näin yksinkertaisia. Lopullisen päätöksen jälkeen Tavela lausahtikin, että 
"toivottavasti uusien hankkeiden kanssa ei toimita yhtä tyhmästi kuin tavallisesti" konkretisoi-
                     
    15USH 27.8.1985, ptk; Vsk/ USOy 1985-87, vsk/ ALY 1988 alkaen; Kiekko-lehdet. 

    16USH 1.11.1985, ptk. 

    17USH 26.2.1986, ptk ja Mansukosken mpt, Mansukosken kok. USark E 11. 
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matta tosin neuvojaan. 18  
   Pääkaupunki-lehdestä muokattiin suurella journalistisella kunnianhimolla Metropoli. Tosin 
saattoi kysyä, olisiko ilmaisjakelulehdessä kannattanut keskittyä mieluummin paikallisuutisiin 
kuin esim. julkaista pääministerin iso haastattelu. Määrätietoisesta otteesta ja tuntuvasta 
panostuksesta huolimatta hanke kuitenkin epäonnistui kuten Pääkaupunki-lehti aikanaan. Kun 
Metropoli lopetettiin syksyllä 1987, tappioksi kirjattiin kolme miljoonaa markkaa. Ennen muuta: 
kaavailtu painokoneen uusi suurkäyttäjä oli kuollut jo ennen "Wilpertin" käyttöön ottoa. 19 
   Pääkaupunki-lehden oston aikoihin suurinvestointi alkoikin hirvittää yhä enemmän Uusi 
Suomi Oy:n hallitusta. Asko Tarkka kauhisteli mittasuhteita ja Pentti Talonen vaati johtoa 
keskittymään vain tähän asiaan. Tarkan vaatimuksesta investoinnin edistymistä päätettiinkin 
käsitellä vastedes jokaisessa hallituksen kokouksessa. 20  
 
Kulttuurilehti ja kylkiäisiä 
 
   US-lehden taloudellinen kehitys 1985-86 oli suhteellisen suotuisaa, jos kohta aaltoilevaa, mikä 
tarjosi toimitusjohtajalle usein tilaisuuksia kärkkääseen arvosteluun lehden asioista. Päätoimittaja 
Koroma taas katsoi toisinaan aiheelliseksi kirjata pöytäkirjaan hallituksen tyytyväisyyden lehden 
sisältöön. 
   Syksyllä 1985 yhtiön hallitus hyväksyi Koroman toimintasuunnitelman, joka nojautui 
pitkäjänteiseen laadun kehittämiseen. Erityisinä tavoitteina mainittiin lukijakunnan keski-iän 
nuorentaminen, naislukijoiden määrän lisääminen sekä toimituksen ammattitaidon kohottaminen. 
Konkreettisia painopisteitä oli mm. kulttuuriosaston uudistaminen; sen nuorennettu johto oli 
kehittänyt lauantainumeroon erityisen "kulttuurilehden". 21  
   Levikkimarkkinointia yritettiin tukea myös kylkiäisillä. Vuositilaajille tarjottiin "juhlavuoden 
1987 tarjouksena" valittavaksi muutaman A-Lehtien aikakauslehden joukosta edulliseen hintaan 
oma "kuukausilehti"; tällä kerrottiin täydennettävän US:n sisältöä. 22 Samalla vastattiin HS:n 
Kuukausilehden haasteeseen. Voi tosin kysyä, olisiko kylkiäisten sijaan kannattanut kehittää 
varsinaista myytävää tuotetta. 
   Luontevampina kylkiäisinä saattoi pitää lehden aihepiiristä kummunneita kirjoja, jollaisiin 
perehdyttiin myös Svenska Dagbladetissa. Toimitus julkaisi 1986 Anna-Maija Tantun suositusta 
juttusarjasta kootun Pikku-Liuksialan kesäkeittokirjan, joka menestyi hyvin. US:n henkiseen 
ympäristöön liittyi myös yhtiön 1984 julkaisema suomennos Sir Edmund Hillaryn (Mount 
Everestin valloittajan) teoksesta Ympäristö 2000, jota käytettiin myös lehden PR-välineenä. 23 
    Kirjojen kustantamisen pyörittäminen normaalin toimitustyön sivussa ei ollut yksinkertaista. 
Kirjojen kustantamiseen siirtynyt tytäryhtiö Tietosanoma Oy ei ollut kuitenkaan kiinnostunut 
yhteistyöstä Uusi Suomi-yksikön kanssa ilmoittaen, että kaikki sen kirjahankkeet oli päätettävä 
vuotta aikaisemmin. Sittemmin (1988) US:n levikkipäällikkö Maija Isotalo lanseerasi 
ajankohtaiskirjasten sarjan (mm. presidentinvaalista 1988 ja teatteriasioista). Kuvaavasti toimitus 
ei puolestaan osallistunut näiden kirjojen tekemiseen eikä niissä käytetty lehden omia kirjoittajia. 
                     
    18USH 17.6.1986, Koroman mpt. USark D 3. 

    19USH 1.6., 27.8., 3.11.1987, ptk:t.  

    20USH 26.2., 7.5.1986, ptk:t ja Koroman mpt. 

    21USH 11.12.1985, ptk; USH:n ptk:t 1985-86 ylipäänsä; vrt. toimituksen oman suunnitelmat. 

    22USH 26.2., 7.5.1986, ptk:t.  

    23Sir Edmund Hillary: Ympäristö 2000. Suom. Kalevi Pusa. ISMB 951-9434-05-4. - Anna-Maija Tanttu: Pikku-
Liuksialan kesäkeittokirja; kirjan suunnitelma 25.8.1985, USark E 4. Itse teos, Jyväskylä 1986. 
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24 
    
US tuotekehitys- ja säästömyllyyn 
 
   Syksyllä 1986 yhtiön toimiva johto alkoi ravistella Uuden Suomen linjaa, vaikkei hallitus ollut 
tällaista vaatinut ja vaikka toimintasuunnitelmassa vain vuotta aikaisemmin oli lähdetty 
pitkäjänteisestä, tempoilemattomasta otteesta. Näin lehdessä loppui muutaman vuoden 
rauhallisempi vaihe eikä sellaista enää tullut.  
   Hallitukselle arvioitiin US-lehden ns. kate kakkoseksi - 17,6 Mmk. Iltalehden vastaava luku oli 
- 9,0 Mmk eli lehtiparin yhteensä 26 Mmk:n tappio (32 Mmk vuoden 1990 rahassa). 
Kauppalehden vastaava kate oli taas peräti 58 Mmk voitollinen ja myös lehtipainon kate oli 25 
Mmk ylijäämäinen. Laskelmissa oli paljon tulkinnanvaraista usein mainitun US-IL -
ilmoituspaketin ohella. Niinpä 70 % lehtipainon tuotoista saatiin US:lta ja Iltalehdeltä; voitiin 
kysyä, laskutettiinko omia lehtiä markkinahinnan vai jonkin kustannuslaskelman perusteella. 
Painokustannukset olivat ainakin nousseet tuntuvasti. (Vrt. loppuluku). 
   Laskelmakiistelyn takia hallintojohtaja Tapio Korpela esittikin loppusyksyllä 1986 "oman 
näkemyksensä" eri lehtien kannattavuudesta jakaen tällöin yhteiset hallinto-yms. kustannukset 
sekä lehtipainon tuoton eri tuotteille. Lista oli seuraava (suluissa vuoden 1990 rahassa): 
 
Uusi Suomi - 36,3 Mmk  (- 44,6 Mmk) 
Iltalehti - 11,1 Mmk  (- 13,7 Mmk) 
Kauppalehti + 45,8 Mmk  (+ 56,3 Mmk) 
KL- Extra +  1,1 Mmk  (+  1,4 Mmk) 
Finnish BR -  0,2 Mmk  (-  0,3 Mmk) 
Kauppakamarilehti -  0,5 Mmk  (-  0,6 Mmk) 
Ruotsin Suomalainen -  0,6 Mmk  (-  0,7 Mmk) 
Katteet yhteensä -  1,8 Mmk  (-  2,2 Mmk) 
 
   Yhtiön tulos saatiin voitolliseksi em. katteiden "jälkeen" kertyneillä korkotuotoilla sekä valtion 
lehtituella Uudelle Suomelle. Toiminta nojautui yhtä kaikki Kauppalehden voittoon. Tilannetta ei 
juuri muuttanut se 2,5 miljoonan markan lisätuotto, joka saatiin ottamalla US:n etusivu taas aika 
ajoin ilmoituskäyttöön. Toimitusjohtaja päättikin ravistella US-lehteä leikkaamalla kuluja ja 
muuttamalla sen ilmettä. Tämä naamioitiin lehden lähestyviin 140-vuotisjuhlallisuuksiin. 
Toisaalta vielä marraskuussa 1986 hallitukselle kerrottiin, että Uuden Suomen levikkimyynnin 
tulos oli parantunut ja peruutukset vähentyneet. 25 
    
Lehden kohtalosta kannetaan huolta 
 
   Kuten edellä on varmasti ilmennyt, US:n strategiaa oli pohdittu jatkuvasti - ehkä jopa 
itsetarkoituksellisesti. Ainakin tämä vei aikaa joltakin muulta, joskin 1988 alkaneeseen SPUS-
operaatioon asti "tuotekehittely" tehtiin normaalin tai oikeammin normaalia rankemman 
päivätyön lisäksi, yleensä iltayöstä.  
   Esim. artikkelitoimittajaksi kiinnitetty tohtori Martti Häikiö väitti talvella 1985 luettuaan 
Yhdysvalloissa nipun saamiaan muistioita, ettei lehdellä ollut "pitkän tähtäyksen tavoitetta". Sen 
ohella hän arvosteli yhtiötä huomion suuntaamisesta "kaikkeen muuhun paitsi siihen minkä 
pitäisi olla ns. lippulaiva eli 7-päiväiseen sanomalehteen". Myös Häikiön mukaan pienen lehden 

                     
    24Kuvaus perustuu osin kirjoittajan omiin muistikuviin. 

    25USH 20.8., 19.11., 15.12.1986, ptk:t ja Koroman mpt, USark D 3. 
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ainoa strategia oli olla paras jossakin. Hän ehdotti laadun ja aggressiivisuuden yhdistämistä 
(positiivisena esimerkkinä Hannu Kuosmasen tuolloin huomiota herättäneet kirkkouutiset) sekä 
selvempää poliittista linjaa Svenska Dagbladetin lailla. 26 
   Uuteen Suomeen asetettuaan Häikiö laati syksyllä 1985 oman ehdotuksensa lehden 
"kehittämisstrategiaksi 1985-87" tarjoutuen muodostamaan Jaakko Okkerin kanssa projektin 
esikunnan. 27 Em. ehdotukset eivät johtaneet sen enempään, mutta kertoivat, kuinka tuolloisessa 
suhteellisen suotuisassakin tilanteessa lehden tulevaisuudesta tunnettiin epävarmuutta. 
   Häikiön ajatuksia ei sinänsä juuri vastustettu, vaan samoja teesejä toistettiin mm. toimitukselle 
jaetussa "US:n strategisessa katkismuksessa". Sen mukaan "US ei elä olemalla HS:n vaimea 
kopio, vaan olemalla omaleimainen - ainakin joissakin suhteissa lukijoidensa ykköslehti". 
Tällöin "laatu on määrää tärkeämpi". "Tärkeimmissä uutisissa" edellytettiin "peruspalvelua", 
mutta "US ei kuitenkaan ole kansakunnan pöytäkirja". Edelleen epäiltiin, ettei "massiivisella 
sijoituksella toimitukseen saavutettaisi nopeasti taloudellista etua. Riskit olisivat sensijaan suuret. 
Siksi edetään hitaasti kiiruhtaen pitäen taloudellinen kannattavuus jatkuvasti siedettävänä". 28 
   Itse kullakin lukijalla (omistajista puhumatta) oli kylläkin varma käsitys siitä, mikä oli tärkeää. 
Toimitus yritti tällöin ehkä venyä liiankin moneen suuntaan. 29 
 
"Hitaasti kiiruhtamisesta" uuteen kertauudistukseen 
 
   "Hitaasti kiiruhtamisesta" lähdettiin vielä loppukeväällä 1986 hahmoteltaessa US-lehden 
budjettia Suomelan aurinkoisella terassilla ja syksyn 1986 toiminnan ohjauksessa. 30 Yhtiön 
johto oli kuitenkin jo kyllästynyt vauhtiin käynnistäen taas kerran suuren, näyttävän kertauu-
distuksen. Sen lähtökohdaksi päätoimittaja Koroma määritteli elokuussa 1986 "kasvojen pesun" 
juhlavuoden edellä korostaen yhä siteiden vahvistamista silloiseen lukija- ja tilaajakuntaan. 
Painopisteeksi määriteltiin nyt "voimakas uutismaisuuden vaikutelman lisääminen".  
   Ratkaisevaa oli projektin johdon antaminen yhtiön tuotekehitysosastolle eli Veli-Antti 
Savolaiselle ja Matti Lukkarille. 31 Iltalehden aikanaan luonut työpari ryhtyi nyt luonnostele-
maan oman näkemyksensä mukaista Uutta Suomea. Oli tuskin ihme, että tulos muistutti silloista 
ja myös nykyistä Iltalehteä. 
   Toimituksesta uudistusprojektiin osallistuivat uudet toimituspäälliköt Olli Havu ja Timo 
Vuorio (Mikko Hietala oli kuollut talvella 1986), talousosaston uusi päällikkö Veli-Matti 
Hautala sekä taiteellinen johtaja Rauli Storm. Sen sijaan päätoimittaja Vesikansa, joka oli 
hoitanut vuodesta 1985 myös Jyrki Haikosen tehtäviä, pidettiin mahdollisimman sivussa 
suunnittelusta. Seurauksena olikin kolari päätoimittajatasolla.  
   Laajassa ja värikkäässä kirjeenvaihdossa Vesikansa tarjoutui siirtymään muihin tehtäviin. 
Koroma ei tähän tarttunut, vaan pikemminkin ennakoi lähestyvää yhteentörmäystä toimitus-
johtaja Tuomisen sekä yhtiön markkinointiosaston kanssa päätyen siihen, että "jos laivasta 
kipparit lähtevät, toivoisin, että molemmat lähtevät yhdessä". 
   Kirjeissään Vesikansa piti ulkopuolista arviointia hyödyllisenä, korosti Savolaisen idearik-
                     
    26Häikiö Vesikansalle 24.2.1985, USark E 1. 

    27Häikiön muistio 10.9.1985, USark E 1. 

    28US:n strateginen katkismus 1985, USark E 1. Tekstin oli laatinut tämän kirjoittaja. 

    29Ks. lukijakirjeet. 

    30Vesikansan teesejä 1.6.1986, "Lähtökohtia syksyyn" 29.8.1986, USark E 1. 

    31PM Uuden Suomen toimintasuunnitelma 1987/ Tuotekehitys 28.8.1986 (signeeramaton, mutta selvästi 
Koroman tekemä), USark E 1. 
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kautta eikä kiistänyt lehden puutteita. Sen sijaan hän hämmästeli uudistuksen aloittamista 
mallilehtien (ns. dummyjen) teosta; "ammattimies istuu --- ensin penkille, ennenkuin lyö 
ensimmäistäkään naulaa". Vesikansa epäili myös, voitetaanko mitään "panemalla kaikki mullin 
mallin taas kerran"; sen sijaan "entisten lukijoiden pää pannaan taas sekaisin sotkemalla täysin 
lehden rakenne ja kai ilmekin". Taittouudistusten sijaan Vesikansa korosti pitkäjänteistä laadun 
kohottamista ja painotti uutisten rinnalla mielipidekirjoittelua, avustajia ja kulttuuriosastoa. 
   Vesikansa näki uudistuksen olevan ristiriidassa myös levikkipäällikkö Isotalon linjauksen 
kanssa, jossa korostettiin silloisten tilaajien säilyttämistä. Isotalo ei sittemmin muistanutkaan, 
osallistuiko hän lainkaan syksyn 1986 uudistukseen.  
   Kirjeenvaihto osoitti Koroman joutuneen ahtaalle; hän kertoi siinä määritelleensä uudistuksen 
lähtökohdat paperilla, mutta Savolaisen poikenneen niistä "radikaalisti". Koroma huomautti 
kuitenkin myös Tuomisen olleen kriittisen ensimmäisiin uudistusversioihin. Silti toimitusjoh-
tajan Tuomisen jatkuva "onhan lehti hyvä, mutta ..."-linja painoi selvästi Koroman mieltä. 32  
 
Konservatiivisyys halutaan pois 
 
   Tuotekehitysryhmä päätyi heti alkuun "kokonaisuudistukseen". Vaikka toimituspolitiikkaan 
päätettiin olla koskematta, lehteä arvosteltiin kokoomuslaisuudesta ja konservatiivisten 
näkemysten julkaisemisesta kulttuuriasioissa. 33 
   Suunnitelma lähti uutismaisuuden korostamisesta Vesikansan tosin varoittaessa pääkirjoitusten 
ja muun mielipideaineiston hautaamisesta. Savolaisen tyylin mukaisesti muistiossa vyörytettiin 
journalistisia ideoita, nyt 27:n tiheärivisen sivun verran. Riviäkään ei sen sijaan käytetty siihen, 
kenelle lehteä aiottiin myydä. Päätoimittaja Vesikansan reunamerkintöjen mukaan suunnitelma 
edellytti toimituskulujen nostamista parilla-kolmella miljoonalla markalla vuodessa ja 
sivubudjetin paisuttamista 900 sivulla vuodessa (ilman ehdotettua aikakauslehti-kylkiäistäkin), 
vaikka tavoitteeksi oli asetettu päin vastoin kulujen karsinta. 
   Lukija huomasi suunnitelmasta - josta tosin toteutui vain osa - ennen muuta siirtymisen 
seitsenpalstaiseen jaotukseen, puolilihavaan tekstiin uutisissa, isoihin otsikoihin ja suuriin kuviin. 
Useimpiin uutisiin piti liittää toimittajan kommentti, joka varustettiin paitsi kirjoittajan nimellä ja 
kuvalla myös tämän tehtävän määrittelyllä ("taloustoimittaja"). Kommentointia US:ssa oli 
kylläkin lisätty jo aiemmin, mutta eleettömästi pyöreäkulmaisessa "Stormin laatikossa". 34 
   Syksyllä 1986 päätetty uudistus heijasti monia US-yhtiön ongelmia. Hallituksella ei ollut juuri 
roolia muutettaessa olennaisesti yhtiön päätuotteen ilmettä, vaikka suunnitelma sille esiteltiinkin. 
Toimitusjohtaja keskeisine alaisineen oli törmäyskurssilla US:n vastaavan päätoimittajan kanssa. 
Johannes Koroma ratkaisi tilanteen ottamalla hänelle työnnetyn uudistuksen omakseen. 35 
   Vaikka Savolaisen suunnitelma toteutui vain osittain, sitä seurannut Mauno Saaren uudistus eli 
ns. SPUS oli paljossa paluuta 1983-86 etsityn laatulehtimallin polulle. Voi silti kysyä, olisiko 
Savolaisen luomalla "Iltalehden aamupainoksella" ollut tulevaisuutta. Savolainen varoitteli 
etukäteen suunnitelmaansa peukaloinnista; sen ja vanhan yhdistäminen ei synnytä "kuin laihan 
kompromissin".  
   Monet maailman suurista populaarilehdistä, kuten Bild ja The Sun, ovat aamulehtiä (eivät tosin 
koteihin jaettuja). Populaari-US olisi väistänyt suoran kilpailun Helsingin Sanomain kanssa ja 

                     
    32Vesikansa Koromalle 16.9., 10.10., 24.10.1986, Koroman vastaus (ilmeisesti 11.10.1986), USark E 1; Isotalon 
haastattelu.  

    33P.M. US-tuotekehittelystä 12.10.1986 (Olli Havu), USark E 1.  

    34Tuotesuunnitelma 20.10.1986 (V-A Savolainen), USark E 1. 

    35Koroman arvio tuoteuudistuksesta 1986, USark E 1; USH 15.12.1986, ptk ja Koroman alustus. 
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päässyt kamppailemaan yksin omassa sarjassaan. Muutos olisi kuitenkin edellyttänyt ja 
merkinnyt niin US:n tilaajakunnan kuin toimituksen tuntuvaa vaihtamista, vaikka muuta 
väitettiinkin. Olisiko väistyvien tilaajien tilalle löydetty kaksin verroin uusia - mieluiten  
mainostajien kaipaamia uusien tuotteiden "varhaisia omaksujia"?  Olisiko kolmannelle 
populaarilehdelle Ilta-Sanomien ja Iltalehden rinnalla ollut ylipäänsä tilaa? Miten olisi 
taloudellisesti selvitty kalliista aamujakelusta? Mallia ei kuitenkaan koskaan todella kokeiltu. 
 
Ajatusmaailma yhdisti US:n tilaajat 
 
   Syksyn 1986 tuoteuudistuksessa ei näy käytetyn hyväksi edellisenä vuonna Uuden Suomen 
tilaajien keskuudessa tehtyä tuotekuvatutkimusta, jossa myös verrattiin US:n ja HS:n tilaajien 
näkemyksiä. Vastaajia oli tosin vain 337 (70 % kyselykirjeen saajista), mutta tulokset olivat 
selkeitä. Samoihin johtopäätöksiin päätyy lukijoiden kirjeisiin paneutumalla. 
   Tiedot tilaajakunnan rakenteesta vastasivat aiemmin esiteltyä. 36 Proosallista kyllä US:n tärkein 
valtti Helsingin Sanomiin verrattuna oli hyvä koko ja käsittelyn mukavuus. Ratkaisevaa saattoi 
kuitenkin olla se, että 50 % US:n tilaajista totesi tilausperusteekseen lehden olevan "lähellä omaa 
ajatusmaailmaa", kun HS:n tilaajista vastaavan perusteen esitti vain 10 %. Joka toiselle tilaajalle 
US oli "tärkein lehti"; näkemys vahvistui iän myötä.  
   Kumpaakin lehteä tilattiin myös joidenkin erikoisosastojen takia. US:n tilaajista 26 % mainitsi 
hyvän talousosaston (HS:lla 21 %), 17 % hyvän kulttuuriosaston (HS 22 %) ja 15 % hyvän 
urheiluosaston (HS 21 %). Molemmilla lehdillä tottumus oli (tietenkin) keskeinen tilausperuste. 
37 
   Tietojen olisi kuvitellut kannustavan vahvistamaan US:n ja sen tilaajien yhteistä ajatus-
maailmaa symboloivia tekijöitä sekä em. erikoisosastoja - etenkin, jos tavoitteena oli ensin pitää 
kiinni entisistä asiakkaista ja vasta sitten lähteä etsimään uusia. Ehkä juuri tavanomaisuutensa 
takia tämä ei kuitenkaan kiehtonut toimitusjohtaja Tuomista, joka oli myös huolissaan lehden 
runkolevikin polkemisesta paikallaan.  Joillekin toimittajille raflaava "uudistaminen" oli taas 
itsetarkoitus, osa vierasti ideologisesti tai muutoin US:n kantalukijoita, "majurinleskiä". 
Markkinointiväki saattoi unelmoida kertaratkaisusta, joka toisi lisää ilmoituksia. 38 
 
Organisaatiota kieputellaan 
 
   Vaaditut kustannussäästöt toteutettiin US:n toimituksessa suhteellisen helposti. Vuoden 1987 
budjetin loppusumma oli sama kuin 1986 eli 30 Mmk, mikä merkitsi reaalisesti yli miljoonan 
markan leikkausta. Toimituksen vahvuutta pienennettiin noin kymmenellä vakanssilla 130:sta. 
Avoimia toimia ei täytetty, sen ohella Iltalehti-Metropoli -yksikkö tarjosi työpaikkoja monelle 
US:n toimittajalle. 39 
   Pienentyvästä toimituksesta yritettiin saada enemmän irti organisaatiota keskittämällä. 
                     
    36Tilaajista 44 % oli yli 50-vuotiaita, joka kolmannella oli korkeakoulututkinto, 60 % oli johtajia tai ylempiä 
toimihenkilöitä. Toinen puoli ansaitsi yli 12.000 mk/kk.    Tilaajista vain 30 % luki säännöllisesti Helsingin 
Sanomia, työpaikkalukijoista sen sijaan näin teki 65 %. Tilaajilla ja työpaikkalukijoilla oli siten varmaan erilaiset 
odotukset lehden sisällöstä.  

    37Tuotekuvatutkimus 1985, (uusi yhteenveto 1987), USark E 9. 

    38Toimituksen asenteista ks. YTN:n aineisto, varsinkin lehden "linjapaperin" valmistelu ja toimituksessa tehty 
mielipidetiedustelu. Vrt. myös Koroman haastattelu, Jatkoaika 2/1993. 

    39Toimitusbudjetit, USark F 1; Vakanssiluettelot; Koroman, Vesikansan ja Havun muistioita 1986-87, USark E 
1; varsinaiset salaiset "siirtolistat", joilla lueteltiin Iltalehteen siirrettäväksi soveltuvia toimittajia lienee hävitetty. 
Vahvuudesta oli toimittajia ja kuvaajia 102, lopuista osa oli osa-aikaisia lähettejä. 
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Kotimaan-, Suometar- ja pääkaupunkiosastot yhdistettiin 21-päiseksi "uutislinjaksi"; pääkau-
punkiosasto lopetettiin nyt jo toisen kerran 1980-luvulla. Keskitys alkoi tosin pian hajota ja 
uutislinjalle syntyi työryhmiä aiemman osastojaon pohjalla. Paljon aikaa ja paperia käytettiin 
myös päivittäisen toimintatavan uudistamiseksi. Käytännössä tämä ei johtanut pidemmälle kuin 
aikaisemmat tai myöhemmät vastaavat hankkeet. 40 
   Erityisesti ponnisteltiin erillisen kuuden hengen  sunnuntaitoimituksen yhdistämiseksi muuhun 
toimitukseen. Yksikkö puolusti tiukasti reviiriään ja pitkien keskustelujen jälkeen hanke kaatui. 
Tietenkään jakolaskutoimitusta sunnuntaitoimittajien juttujen hinnasta ei uskallettu esittää. Jos 
heiltä ilmestyi yksi iso juttu joka viikko vuosilomaa lukuun ottamatta, sen palkkakulut olivat 
4700 mk (eli reaalisesti sama kuin Paavo Haavikon sittemmin laajalti paheksuttu kolumnitaksa 
ennen sen julkistettua puolittamista; kukaan muu avustaja ei saanut läheskään tämän tason 
palkkioita). 
   Sunnuntaiosaston laajat jutut olisi siis kannattanut ostaa usein alihankkijoilta tai irroittaa 
tehtävään eri osastojen toimittajia, jolloin myös näkökulmat olisivat monipuolistuneet. 
Avustajakuntaa alettiinkin vahvistaa, joskin vakinainen toimittajakunta vastusti sitkeästi 
"senttareita". Uudistusten läpiajamista vaikeutti sekin, että sunnuntaitoimituksen "vahva nainen" 
Maarit Niiniluoto oli myös SSL:n toimitusosaston puheenjohtaja ja toimituksen 
yhteistyöneuvoston jäsen. 41 
   
     
 
  

                     
    40Jr/US-toim. 1986-87, USark D 1; tuoteuudistussuunnitelmat 1986-87, USark E 1. 

    41Toimitusbudjetteja, USark F 1; Uusi Suomi 1987 (Koroma) ja P.M. Toimitustyön uudelleenjärjestely 
26.11.1986 (Vesikansa), USark D 1 ja E 1; YTN/UStoim 1986-87; Toim.os./US, ptk:t 1986, vsk 1986, USark G 7.  
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4. JUHLINNASTA RIITOIHIN JA SPUS-HANKKEESEEN 
 
   
   Vuosi 1987 oli Uusi Suomi-yhtiöille moninkertaisen juhlinnan aikaa. 12. tammikuuta 
muistettiin Suomettaren perustamisen 140-vuotispäivää Finlandia-talossa suurella päivävastaa-
notolla näyttelyineen sekä suuren salin iltatilaisuudella; edellisestä lehden suuresta juhlasta olikin 
kulunut 15 vuotta. Akateemikko Matti Kuusi ei malttanut olla puheessaan piikittelemättä, että 
nyt juhlittiin komeasti, koska ei tiedetä, vietetäänkö 150-vuotisjuhlia koskaan. 1 
   Loppusyksyllä 1987 oli vuorossa uuden painokoneen, "Wilpertin" vihkiminen. Pääministeri 
Harri Holkeri painoi nappia ja kone käynnistyi. Tuotantokäyttöön se saatiin kuitenkin kunnolla 
vasta kuukausia myöhemmin. "Teknisesti ainutlaatuinen" oli myös teknisesti vaativa. Ja kallis. 
   Vuodelle oli suunniteltu paljon muutakin juhlintaa; olihan meneillä myös tasavallan 70. vuosi 
ja juhlien järjestelyissä päästiin näyttämään, että käyttöön otettu iskulause "luova lehtitalo" piti 
paikkansa. Voimat eivät riittäneet kuitenkaan kaikkeen, vaan loppuvuodelle suunnitellut 
näyttävät konferenssit yms. peruutettiin. 2 
   Kokonaisuutena vuotta eivät hallinneet kuitenkaan juhlat, vaan kompurointi tuoteuudistuksessa 
ja johtoportaan riidat. Tämä kaikki johti ns. SPUS-projektiin - ja koko yhtiön osaksi Aamulehti-
yhtymää elokuussa 1988. 
 
Juhlatunnelmasta ulosteiden heittoon 
 
   Juhlapäivän 12.1.1987 aattona ilmestyi US:n tyylikäs, 80-sivuinen juhlanumero, johon Seppo 
Kuusisto oli kirjoittanut laajan lehden historiikin. Pääkirjoituksessa vedettiin linja August 
Ahlqvistin Suomettaren ensimmäisissä numeroissa julkaisemasta Sadusta nykypäivään: "Lehti ei 
ole ollut koskaan ensi sijassa liikeyritys eikä se ole tyytynyt olemaan vain tapahtumien peili - 
mutta ei myöskään jäämään minkään lehden ulkopuolisen tahon tahdottomaksi kaiuksi". 
Keinojen todettiin muuttuvan ajan mukana. Kuitenkin Uusi Suomi korosti "länsimaisen 
laatulehden parhaita piirteitä" eli "uutisten luotettavuutta ja objektiivisuutta, käsittelyn 
analyyttisyyttä, tiettyä kohtuullisuutta ja eleganssia". 3 
   Periaatteita päästiin soveltamaan, kun syksyllä valmistellun tuoteuudistuksen mukainen 
ensimmäinen Uusi Suomi ilmestyi maanantaina 19.1.1987. Päätoimittaja Koroma johti itse työtä 
keskuspöydässä. Päivä sattui olemaan hyvä tavoitellulle uutiskorostukselle. Ryhmä 
Teatterikorkeakoulun oppilaita eli ns. Jumalan teatteri osoitti tuolloin teatteripäivillä Oulussa 
mieltään heittämällä ulosteita yleisön niskaan.  
   US teki skandaalista ison asian. Tapahtumassa risteytyivätkin monet linjat. Kysymyksessä oli 
epäilemättä kiintoisa uutinen ja myös kulttuuri-ilmiö. Tuoteuudistuksen avausnumerossa valittua 
tyylilajia saattoi tuskin kuitenkaan pitää kovin eleganttina tai analyyttisenä, kuten lehden 

                     
    1140-vuotisjuhlasuunnitelmat, USark E 6; US 13.1.1987. 

    2Jr/USOy 5.5.1987, ptk. 

    3US 11.1.1987; pääkirjoituksen oli laatinut Jyrki Vesikansa. - Loppiaispyhien takia lehti ei ilmestynyt 12.1.1987. 
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linjapaperissa vaadittiin. Ratkaisu herättikin keskustelua toimituksen sisä- ja ulkopuolella. 4  
 
Lukijat vanhoillisia? 
 
   Tuoteuudistuksesta saatiin kymmeniä valtaosin kriittisiä soittoja ja kirjeitä. Erityisesti ärsyttivät 
sellaiset pienet asiat kuin kuolinilmoitusten sijoittelu ja päivän tunnussanan katoaminen. Tekstin 
valiteltiin myös pienentyneen vaikeaselkoiseksi. Todellisuudessa uutistekstien pisteluku oli 
pysynyt ennallaan, mutta kaventunut 38 mm:n palsta näytti monen silmissä vaikealukuisemmalta 
kuin aiempi 44-millinen.  
   Myös valittua yleislinjaa arvosteltiin. Kuvaavasti hämeenlinnalainen, tuolloin nelikymppinen 
silmälääkäri kertoi siirtyneensä HS:sta "hyvälle paperille painettuun, hyvin taitettuun, hieman 
elitistiseen, mutta ehdottomasti asialliseen lehteen, jossa uutisseula on todella tiukka ja artikkelit 
hyviä, maan parhaita. --- Mitä saimmekaan tänään --- 'Myyvä' (= populistinen) etusivu (itse asia 
hyvä ja otsikon arvoinen), sisäsivun otsikot sekavia, informaatioltaan vähäisiä, mutta itse asioita, 
uutisia on vaikea löytää ja erottaa tekstihuumeesta. Toivoisin, että vielä uudelleen harkitsisitte, 
mitä maan parhaan lehden asemaan kuuluu",  lukija kirjoitti. 5 
   Näin harkittiinkin. Lehden taittoa rauhoiteltiin, kuvien ja tekstin suhdetta tasapainotettiin. 
Mutkikas uusi organisaatio yksinkertaistui. Ehkä lehti istui kaiken tämän jälkeen kuitenkin 
kahdella tuolilla (mistä uudistuksen suunnittelija oli sinänsä varoittanutkin): US ei vedonnut 
sensaatioita hakeviin, mutta ei se näyttänyt ihan laatulehdeltäkään.  
   Tähän puolinaisuuteen iski kiinni markkinointijohdon ja seuraavien tuoteuudistajien 
iskujoukko pyrkiessään syrjäyttämään ennen muuta Johannes Koroman. Isku oli sikäli 
epäoikeudenmukainen, että arvosteltu tuotemalli oli  suunniteltu toimituksen ulkopuolella. 
Uudistus ei myöskään helpottanut US-lehden taloudellista tilaa, vaikka se oli lähtökohtana.  
 
Rahamurheita monilla suunnilla   
 
   US:n tappiollisuus alkoi korostua yhtiön yleistilan heikentyessä puolen vuosikymmenen 
suotuisan ajan jälkeen. Pelkästään valuuttakurssien muutokset alkuvuodesta 1987 olivat 
nostaneet uuden painokoneen hintaa 10 Mmk. Painokoneen rahoitussuunnitelmissa keskeinen 
Metropoli oli taas tuottanut neljässä kuukaudessa jo 1,5 miljoonan markan tappion. Sen kehuttu 
jakeluorganisaatiokin osoittautui ongelmalliseksi.  
   Arto Tuominen tosin arveli, että "jos tuote on hyvä, talo kestää myös miinus-tulosta" väläyttäen 
myös Metropolin maksullistamista. Yhtiön hallituksen laivakokouksessa Silvia Reginalla 
1.8.1987 toimitusjohtaja vakuutti, ettei hän "tuo hallitukselle yhtään budjettia, johon en usko" 
ennustaen vuodelle 1988 nollatulosta. 6  
   Arvostelu "uusia toimintoja" vastaan voimistui.  "Rönsyilynä" ei voine tosin pitää 15 prosentin 
osuuden ostamista aiemmin Hufvudstadsbladetin hallitsemasta Oy Pressfoto Ab:stä; 
kuvatoimiston kaatuminen olisi johtanut alalla Sanoma Oy:n Lehtikuvan monopoliin. 7 
Kuvatoimistokilpailun ylläpitäminen osoittautui kuitenkin sekin kalliiksi. 1990-luvulla Pressfoto 
myytiinkin sen toimivalle johdolle. 
   Iltalehdenkin myyntitulokset laahasivat selvästi jäljessä budjetoidusta. Yhtiöön palannut Veli-

                     
    4US 19.1.1987; tiedot toimituksen sisäisistä mielialoista perustuvat lähinnä kirjoittajan muistikuviin. 

    5Pekka Rysä Jukka Knuutille 19.1.1987 ja muu lukijapalaute tuoteuudistukseen, USark E 1. 

    6Jr/US Oy 26.2., 10.4.1987, USH 11.2., 27.8., 3.11.1987, ptk:t; USH 1.6.1987, "Board News" ja Koroman mpt. - 
Laivakokouksesta vierailtiin Svenska Dagbladetissa. 

    7USH 3.11.1987, ptk. 
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Antti Savolainen toteuttikin tuoteuudistuksen heti saatuaan luomansa lehden omaan 
tulosyksikköönsä. Loppukesällä 1987 puristukseen joutunut päätoimittaja Ralf Friberg pyysi 
eroa ja Savolainen nimitettiin hänen seuraajakseen. Yhtiön hallitukselle uusvanha päätoimittaja 
lupasi "lehden maineen ja kunnian palauttamista". Iltalehden sisältö olikin ollut läpi 1980-luvun 
hallituksen hampaissa, joskin Jaakko Lassila saatiin osoittamaan sille myös ymmärtämystä 
yhtiön sisällä. 8         
 
Mainostoimistoriita kärjistyy ja laukeaa 
 
   Yhtiön tulonhankinnan kannalta keskeistä oli mainostoimistojen ja Uusi Suomi Oy:n riidan 
kärjistyminen talvella 1987. Epäluuloja oli kytenyt jo kauan ja ensimmäinen avoin yhteenotto oli 
koettu keväällä 1985, kun Mainostoimistojen Liitto väitti jäsenkirjeessään Kauppalehden, 
Iltalehden ja Uuden Suomen myöntävän asiakkailleen Sanomalehtien Liiton ja Mainostoimis-
tojen Liiton (MTL) yhteistyösopimuksen vastaisia alennuksia. Jatkokeskustelussa esitettiin 
esimerkkejä jopa 60 prosentin alennuksista listahintoihin. 
   Mainostajat havaitsivat siis saavansa ilmoituksensa Uusi Suomi Oy:n lehtiin, mutta etenkin 
Uuteen Suomeen (ja samalla Iltalehteen) halvemmalla ohittamalla mainostoimiston. Kaivokse-
lassa näin uskottiin päästävän parempaan tulokseen. Toimitusjohtaja Tuominen pyrki 
muutoinkin välittämään mahdollisimman vähän erilaisten yhteisjärjestöjen (esim. Sanomalehtien 
Liiton ja Graafisen Teollisuuden Työnantajaliiton) suosituksista ja sopimuksistakin; hän näki 
elintilan aukeavan Uusi Suomi Oy:lle suurten organisaatioiden välissä puikkelehtimisessa. 
   Mainostamiskartellin - siitähän oli kysymys - sääntöjen mukaan käryn käydessä lehtitalon oli 
myönnettävä suurin ilmennyt alennus kaikille toimistoille. Tällaista sanktiota oli tosin käytetty 
aniharvoin, mutta tähän viittaamalla mainostoimistot halusivat tietenkin varoittaa Uusi Suomi 
Oy:tä niiden sivuuttamisesta. Sitä paitsi mainostoimistot välittivät poikkeuksellisen suuren osan 
Kaivokselan kustannustalon lehtien ilmoittelusta - Kauppalehdessä jopa 80 %, Uudessa 
Suomessakin 40-50 %. Molemmille lehdille keskeistä oli näet merkkitavara- sekä suurten 
yritysten työpaikkailmoittelu, kun ykköslehdille olennainen vähittäiskaupan tarjous- yms. 
mainonta sekä ns. tekstin jälkeinen asunto- yms. ilmoittelu saatiin yleensä suoraan ilmoittajalta. 9  
   Mainostoimistot väittivät vikkelän alennuspelin johtaneen jopa siihen, että Uusi Suomi Oy:n 
ilmoitusmyyjä oli mennyt ale-tarjouksella väliin mainostoimiston jo listahinnalla laatimaan ja 
asiakkaan hyväksymään mainontasuunnitelmaan (johon oli siis kuulunut ilmoittelu US:ssa). 
Tällaiseen oman tulo-oksan poikki sahaamiseen oli törmännyt mm. Turkama. 10 
   Monivaiheisissa neuvotteluissa kesällä ja syksyllä 1985 Uusi Suomi Oy selitteli syntejään, 
lupasi parannusta (ei kuitenkaan varauksitta) sekä väläytti aneena mm. ilmaista ilmoitustilaa 
Mainostoimistojen Liitolle. Yhtiön markkinointiosastoilla tähdennettiin sääntöjen noudattamista; 
alennuspeli oli usein johtunut myös ilmoitusmyyjien henkilökohtaisista provisio- ja muista 
tavoitteista. Toimitusjohtaja Tuominen ei sen sijaan uskonut mainostoimistokanavaan, vaikka 
toteaakin nöyrtyneensä kiistan kuluessa enemmän kuin kenties milloinkaan. 
   Puolittaisista kumarteluista huolimatta mainostoimistokartelli iski ja marraskuussa 1985 Uusi 
Suomi Oy:n lehdiltä perittävä mainostoimistopalkkio nostettiin 15:sta 20 prosenttiin 
listahinnasta. 11 Jatkoneuvotteluissa sanktio alennettiin viidestä kolmeen prosenttiin ja 
                     
    8USH 27.8.1987, ptk ja Koroman mpt. - Hallituksen suhtautumisesta Iltalehteen Tavelan lausuma; Lassilan tuki 
Iltalehden räväkkyydelle esitettiin mm. hänen videohaastattelussaan yhtiön joulujuhlassa Dipolissa 1983. 

    9Särkilahden muistiot 7.5., 28.5.1985, 8.4.1987, USark E 8. 

    10Särkilahden muistio 12.6.1985 ja mpt, Mainostoimiston Liitto Pekka Hurmeelle 14.6.1985, USark E 8. 

    11Särkilahden raportit ja mpt:t 1985-87, ilmoitusmyynnin osastokokous 2.9.1985, ptk, Uusi Suomi Oy:n ja 
MTL:n kirjeenvaihto 1985, kaikki USark E 8; Tuomisen haastattelu.  
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koskemaan vain Uutta Suomea ja Iltalehteä; rahasampo Kauppalehti saatiin siis ulkopuolelle. 
Silti Osmo Särkilahti arveli yhtiön menettäneen "sakkokierroksella" puoli miljoonaa markkaa. 12 
   Uusi kiista puhkesi jo vuoden kuluttua. Nyt MTL väitti Uusi Suomi Oy:n ilmoitusmyyjien 
tarjonneen joidenkin jäsentoimistojen henkilökunnalle "ylimääräisenä palkkiona" - siis 
lahjuksena - tiettyjen ilmoitusten välittämisestä 30.000 markan arvoista tietokonetta. MTL reagoi 
myös Kauppalehden vihjauksiin em. kolmen prosentin sakoista. 13 
   Tuominen keskusteli ongelmista MTL:n puheenjohtajan Erkki Yrjölän ja toimitusjohtajan 
Matti Larreksen kanssa 15.1.1987 sysäten syyt lähinnä yhtiön markkinointiväen tuoreuden ja 
toiminnan laajuuden syyksi. Kauppalehden mainontakirjoittelu ei ollut Tuomisen mukaan 
ohjelmoitua. Markkinointitavoista hän ehdotti yhteistä seminaaria. MTL:n johto ilmoitti 
suosittelevansa pienenkin rikkeen sattuessa jäsenilleen, etteivät ne enää suosittelisi asiakkailleen 
ilmoittelua Uusi Suomi Oy:n lehdissä.  
   Tilanne selostettiin uhkaavassa sävyssä MTL:n toimitusjohtajatiedotteessa, josta informoitiin 
myös Uusi Suomi Oy:n hallitusta; Tuominen tulkitsi tiedotteen "viimeiseksi varoitukseksi". 
Hallitus ei informaatioon reagoinut. 14 
   "Seminaari" järjestettiinkin ravintola Hesperiassa pidennettynä lounaana 13.4.1987; paikalla oli 
Mainostoimistojen Liiton johtokunta sekä Uusi Suomi Oy:n liiketoiminnan johtoporrasta. Yhtiön 
ilmoituspolitiikasta alusti Osmo Särkilahti. 
   Tuominen oli pohjustanut plenumia henkilökohtaisella kierroksella mainostoimistojen 
toimitusjohtajien luona. MTL:n toimitusjohtajan Matti Larreksen mielestä ongelmat eivät olleet 
kuitenkaan poistuneet. Hesperian keskustelu lienee sen sijaan puhdistanut ilmaa, koska riita 
ainakin koteloitui. Toisaalta mainostoimistoalan säännöstelyäkin alettiin väljentää ajan 
liberaalissa hengessä. 15  
   Yhtä kaikki riita kertoi US:n ilmoitusmarkkinoinnin ongelmista. Tuominen saattoi olla - myös 
myöhemmän kehityksen valossa - oikeassakin siinä, ettei mainostoimistokartellilta kannattanut 
odottaa muuta kuin korkeintaan tyhjää myötätuntoa. Tukkuporrasta oli kuitenkin hankala 
sivuuttaa ja se kykeni kostamaan. Suorakauppa mainostajien kanssa edellytti myös isoja 
alennuksia ja työläitä yhteydenottoja. Lyhyellä tähtäyksellä oikotieltä löytyi kylläkin enemmän 
tuottoja kuin valtaväylältä - ja Tuomisen iskulauseita oli, ettei  ilman lyhyttä ollut pitkääkään 
tähtäystä. 
 
Helppoheikeistä juppeihin 
 
   Mainostoimistojen kritiikin ydin myönnettiin aiheelliseksi US-yksikön uuden markkinointi-
johtajan muistiossa 16.2.1987 (muistaen kuitenkin, kuinka yleistä on aloittaa johtotehtävässä 
haukkumalla edeltäjänsä; heidän hankkimiinsa reaalisiin nettotuottoihin ei myöhemmin koskaan 
päästy, ks. loppuluku).  
   Kuvaavasti ekonomi, filosofian kandidaatti Jukka Haapalainen viljeli lähdeviitteitä Porteriin ja 
luetteli pestaamiensa alaisten oppiarvot. "Helppoheikkien" kaudesta oli siis siirrytty tieteelliseen 
markkinointiin. Suullisesti Haapalainen lisäsi, ettei yhtään hänen alaisistaan voinut nähdä 
työpaikalla mistä tahansa ostetuissa ale-vaatteissa, vaan tarkka silmä havaitsisi heti oikeat merkit. 

                     
    12Särkilahden myöhempi reunamerkintä muistioon 28.5.1985, MTL:n ja US:n (Ismo Pohja) sopimus 16.12.1985, 
USark E 8.  

    13MTL Tuomiselle 15.12.1986, USark E 8. 

    14MTL:n tj-tiedote 19.1.1987, USark E 8; USH 11.2.1987, ptk ("Board News").  

    15Suunnitelmia, muistioita ja kirjeitä Uuden Suomen ja MTL:n kiistasta keväällä 1987, USark E 8; USH 
1.6.1987, ptk:n liite US-Board News. 
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(Toimituksen sinänsä paremmin palkattu väki ei sen sijaan epäröinyt käyttää liiankin 
huolettomasti standardivaatteita). 1980-luvun "juppikulttuuri" näkyi siis Kaivokselassakin. 
   Haapalaisen mukaan ilmoitusmarkkinat kokonaisuudessaan olivat tulleet kypsään vaiheeseen, 
ts. kasvaisivat hitaasti. US:n ilmoitusmarkkinoinnilla oli mediatoimistojen mukaan edelleen 
"helppoheikki-mielikuva"; "ainoa argumentti on ollut alennus, ei edes hinta". Ilmoitusmyyjät 
"hosuivat päättömästi" tuntematta tuotetta tai edes omaa hinnastoaan. Paperisotakaaan ei sujunut 
ja asiakastilaisuudet oli hoidettu "ala-arvoisesti".  
   Mainosvälineenä US:n todettiin "profiloituvan hyvin varakkaisiin nähden", mutta peiton jäävän 
riittämättömäksi. Esim. yli 200.000 mk vuodessa ansaitsevista Uudella Suomella tavoitti kyllä 24 
%, mutta Suomen Kuvalehdellä 38 % ja Helsingin Sanomilla 60 %. Sen ohella US:lla 
mainosvälineenä ei ollut laatutuotteen imagoa: "Stockmannin tuotetta on myyty Anttilan 
hinnoin". 
   Haapalaisen mielestä "alennuseväät on syöty, mistä löytyvät laatueväät". Hän oli alkanut 
vaihtaa nopeasti ilmoitusmyyjiä em. nuoriin maistereihin ja asetti painopisteen (ei tosin 
mitenkään uudistaen) varakkaisiin, hyvin koulutettuihin, urbaaneihin, yksilöllisiin mielipide-
johtajiin. Erityisesti oli tavoiteltava naisia sekä "nykyisiä ja tulevia kasinotalouden pyörittäjiä". 
Mielipidejohtajille sopivina US:n aatteina Haapalainen mainitsi "vapaan markkinatalouden" ja 
"suomalaisuuden". Silti US:n "poliittinen leimallisuus" oli uhka, koska "'oikeat' kohderyhmät 
eivät ehkä kehtaa tilata lehteä". 16 
   Yhtälö oli siis aika hankala, jos toisaalta piti tavoittaa osin ideologisilla painotuksilla 
enemmistö yhteiskunnan yläkerroksesta, etenkin sen mielipidejohtajista, toisaalta varoa 
kokoomuslaisuutta vielä enemmän kuin 11 vuotta riippumattomana toiminut lehti oli jo tehnyt. 
Haapalaisen oma sukupolvi lienee kuitenkin saanut puoluepolitiikasta tarpeekseen jo 
teinivuosinaan edustaen nyt vahvasti yksilökorosteista porvarillisuutta. 
 
"Kouransilmässä yskänlääkepullo" 
 
   Strategian ohella kysymys oli taktiikasta ja käytännön toimenpiteistä, missä markkinointiväen 
jatkuva vaihtuminen haittasi, oli tulokkailla mitä oppiarvoja tahansa. Hyvin jyrkkää arvostelua 
esitti muuan mainonnan suunnittelija, kun US:n osalta oltiin jo jälkipelivaiheessa. Vaikka hänen 
väitteitään kannattaa suodattaa, ne olivat tuskin keksittyjä. 
   Aila Niinimaa-Keppo kysyi 1993 Johannes Koroman syntymäpäivähaastattelun innoittamana, 
miksi Uusi Suomi "pyrki eroon juuri siitä laadukkaasta lukijakunnastaan, joka oli sen ainoa valtti 
mediamarkkinoilla ja hamusi tilalle jo moneen kertaan kaluttua juppijoukkoa". 1980-luvun 
puolivälin jälkeen US:n "uudet juppihenkiset myyntimiehet" unohtelivat sopimuksia, nostivat 
kesken kaiken hintoja, mutta tarjosivat suuria alennuksia jo sovittuihin kauppoihin. Ns. 
trafiikissa kompuroitiin. Uusia ilmoituspaketteja tyrkytettiin yhtenään, mutta muuan US:n 
myyntitykki joutui kysymään asiakkaalta, 'mitä tarkoittaa millihinta'".  
   "Asiakaskuntaa yritettiin tosin aika ajoin lepytellä --- järjestämällä mukavia pippaloita. Yhteen 
näistä katkesi lopulta suurimman asiakkaani ja Uuden Suomen suhde", Niinimaa-Keppo kertoo.  
   "Ensin istuttiin bussissa, kouransilmässä hillittömän hauska yskänlääkepullo täynnä spiritus 
fortista. Perillä taidekartanossa ryypättiin ja tähtäiltiin aasille häntää. --- Asiakas halusi --- puhua 
myös asiaa, mm. siitä, miksi ilmoitusaineiston sai nykyään toimittaa lehteen kahteen kertaan 
ensimmäisen tultua poikkeuksetta hukatuksi". Illan isäntä oli kuitenkin uppoutunut keskusteluun 
tilatun imitaattorin kanssa, joka "palkollisen maireudella" kertoi, että vieraat "'alkavat jo olla sen 
verran pöllyssä, etteivät vitsit mene perille'. Käsittäen --- tulleensa näin profiloiduksi --- asiakas 
päätteli, ettei tänä iltana ollut tarkoituskaan puhua järkeviä. Ja koska lehden 

                     
    16Jukka Haapalainen: Uuden Suomen ilmoitusmarkkinointi 16.2.1987, USark E 8; myös Pomoselkä-seminaarin 
25-28.3.1987 aineistossa, USark D 12. 
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ilmoitusmarkkinoinnin kanssa ei kokemuksen mukaan päässyt asiapuheisiin myöskään 
päivänäöllä, asiakas pyyhkäisi Uuden Suomen lopullisesti pois mediasuunnitelmistaan". 17 
   Tekevälle sattuu, mutta ehkä US:n markkinointiväelle sattui liian paljon. Kontaktihinnoilla ja 
muilla "kovilla" argumenteilla alakynteen joutuneen olisi kai pitänyt olla asiakkaalle joustava ja 
huomaavainen sekä pärjätä rutiineissaan. Tekijöiden ja organisaatioiden jatkuva vaihtuminen 
vaikeutti kuitenkin hyvän toimintakulttuurin luomista US-yhtiön markkinoinnissa.  
 
Ovatko perusarvot rasite? 
 
   US-lehden liiketoiminnan johtoon nimetty Eero Lähteenmäki lähti kartoittamaan tehtävä-
kenttäänsä ajan hengen mukaisesti useilla Lapissa, Saariselällä pidetyillä "työseminaareilla". 
Niillä oli omat etunsa, joskin voitiin hämmästellä, miten  tappiollisen yksikön sisäisessä 
palaverissa pörräiltiin vuokratuilla moottorikelkoilla ympäri tuntureita; asiaahan olisi voitu 
puhua läheisessä Suomelassakin.  
   Kiintoisasti markkinointijohto sai vasta "Pomoselkä-seminaarissa" toimituksen kanssa 
maaliskuun 1987 lopulla kuulla, että Uudella Suomella oli yhtiön hallituksen päättämä 
toimitusohjelma ja sen perusteella muokattu linjapaperi. Kuvaavaa oli sekin, että seminaariin 
mennessä liiketoimintayksikön johtaja ei ollut osallistunut yhteenkään yhtiön hallituksen 
kokoukseen, kun taloudellisissa suhteissa hänelle alistettu Johannes Koroma oli istunut niistä 
jokseenkin jokaisessa 11 vuoden ajan ja oli jatkuvassa yhteydessä sen jäseniin, joista osa oli 
hänen perheystäviään.  
   Asetelma oli siis hieman hankala eikä Lähteenmäki sitä joko tunnistanut tai halunnut tunnistaa. 
Seuraukset nähtiin myöhemmin. 
   Alustuksista päätoimittaja Vesikansalle annettu teema ("US:n kestävä pohja _ mihin voidaan 
koskea, mitä voidaan muuttaa") kuvasi asenteita; US:n perinteet nähtiin  rasitteeksi. Alustaja 
täydensikin otsikkoa teesillä "mihin ei kannata koskea ja mikä kannattaa muuttaa". Viitaten em. 
selvitykseen US:n tilaajien "aatteellisesta samaistumisesta" hän arveli, että ehkä olikin "ennen 
muuta varmistettava uskolliset perustilaajat".  
   Esille tuli myös aivan tuore mielipidetutkimus, jonka mukaan US olisi menettänyt ennen muuta 
kokoomuslaisia lukijoita alle vuodessa jopa 40.000 henkeä. Vaikka tutkimukseen kannatti 
suhtautua kriittisesti, tuli kysyä, "onko kehitys hyvä vai huono". Oltiin ehkä "pääsemässä ulos 
ahtaasta nurkasta, puoluelehden maineesta", mutta "asiakkaita on yleensä helpompi menettää 
kuin hankkia lisää". Alustaja kysyikin, "luovutammeko liian kevyesti vahvimman välineemme 
eli aatteellisen samaistumisen ja ryhdymme taistelemaan HeSan kanssa HeSan asein?" 
   Alustajan mukaan "porvari on aika heikosti puoluepoliittinen", joten "puoluelehtilinjasta ei siis 
voi olla kysymys". Sen sijaan suositeltiin "myötäelämistä oikeilla hetkillä" - esim. äskeistä 
Kokoomuksen vaalivoittoa olisi kannattanut juhlia vahvemmin. Tärkeitä olivat myös 
"ideologiset symbolit, kuten kansalliset merkkipäivät" (niiden laiminlyönnistä tilaajat ärähtivät 
yhtenään) sekä "perusoptimismi (porvarille Suomi on pääsääntöisesti hyvä maa)". Lukijat 
hyväksyivät kyllä pirteyden, uudistumiskykyisyyden sekä itsekritiikin, "kunhan se ei mene 
itseruoskinnaksi".  
   Alustaja päätyi oheiseen asetelmaan vaihtoehdoista väittäen, että "molemmilla linjoilla on 
talossa kyllä kannatusta":  
 
analyyttinen huiteleva 
luotettava kunhan vähän sinnepäin-henkinen 
linjakas sinne tänne heiluva 
elegantti vulgääri 

                     
    17Aila Niinimaa-Kepon (Prominor Oy) tarjoama kirjoitus Iltalehdelle keväällä 1993 (ei julkaistu), USark G 10. 
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kohtuullinen liioitteleva 
porvarillinen kulhialainen 
 
   Markkinointiväki ei teesejä vastustellut; "uussuomalaisuudessa" alettiin vähitellen (ehkä myös 
Kokoomuksen vaalivoiton valossa) nähdä markkinointimahdollisuuksiakin. Poliittisen 
toimituksen uusi osastopäällikkö Jalmari Torikka ehdotti jopa paluuta Kokoomuksen pää-
äänenkannattajuuteen (se nousikin pian esille, mihin palataan). Sen sijaan taloustoimituksen 
päällikkö Veli-Matti Hautala hämmästeli edelleen sd-taustaltaan, miksi US julkaisi Kokoo-
muksen perusjärjestöjen kokoustiedotteita (toteamus siitä, että järjestöpalsta oli kaikille avoin, ei 
häntä tyydyttänyt). 
   Johannes Koroma vaati alustuksessaan kokonaisajattelua toimituksen ja markkinoinnin kesken, 
aiheiden karsintaa, tavoiteasetantaa ja systemaattisuutta sekä "journalismia" eli "uskottavuutta, 
osaamista, laadunparantamista, itsenäisyyttä ja rohkeutta oikeaan riippumattomuuteen, parempaa 
ammattitaitoa johtamisessa". Kilpailukeinoina hänkin näki  aatteellisuuden ("porvarillisuus, 
yksilön vapaudet, elämän laatu"), debatoinnin, uutisvalinnan, syventymisen erikoisalueilla sekä 
nykyaikaisuuden mm. ulkoasussa. Konreettisesti hän väläytti liitteiden lisäämistä. 
   Koroman listaa tuskin kukaan vastusti; toimituksen johdon teesit eivät paljonkaan poikenneet 
vuosi myöhemmin SPUS-hankkeessa päätetyistä "laatulehden kriteereistä". Kysymys oli siitä, 
miten tavoitteita toteutetaan - ja varsin pian etenkin siitä, kuka niitä toteuttaa. 
 
Jupit ja osakesijoittajat tähtäimeen 
 
   Ajalle kuvaavia olivat toimituksen nuoren keskijohdon alustukset Pomoselällä.  
   Uutispäällikkö Petri Ahoniemi pohti, "kuinka Uusi Suomi tavoittaa menestyvän menestyjän" - 
jota tosin ei pitänyt luulla "jupiksi tai pelkäksi jupiksi". Hän tarjosi ratkaisuksi monenlaisia 
juttuideoita oman sukupolvensa elämänmenosta _ koulutusasioista "lifestyleen". Aihepiiriä 
kehiteltiinkin, joskin ideoita pursuavalla Ahoniemellä oli vaikeuksia saada ne toteutetuksi 
touhukasta uutispäällikköä vierastavassa organisaatiossa.  
   Taloustoimituksen päällikkö Veli-Matti Hautala taas korosti Suomen siirtyneen "rahatalou-
syhteiskunnaksi". "Rahan käytöstä noin 80 % kuluu kulutukseen", hän lisäsi painottaen 
pörssijournalismia. 18 US olikin kohentanut niin kulutuskohteiden kuin pörssin seurantaa; tähän 
liittyivät hyvin menestyneet pörssiseminaarit. Hautala itse taas siirtyi pian kolumnistinsa Jukka 
Keiteleen houkuttelemana uuden aallon meklariyhtiön Keitele & Tommilan toimitusjohtajaksi.  
   Myös levikkipäällikkö Isotalon kohderyhmälistalla korostuivat suurituloisuuden ja hyvän 
koulutuksen ohella "naiset, nuoret menestyjät ja kasinotalouden intressiryhmät". Mainonnalla oli 
tehtävä "käsite US kulttuuri = US Lifestyle tunnetuksi. Tämän kulttuurin peruskivet ovat laatu ja 
teema 'US Cares' --- US Lifestyleen osalliseksi pääsee tilaamalla Uutta Suomea". "Vähitellen 
myös lehden sisältö on saatava vastaamaan mielikuvaa US lifestylestä", Isotalo vaati. 19 
   Kulutus- ja kasinojuhlan aika oli siis nousemassa; valuuttasäännöstely oli juuri purettu ja ensi 
kerran vuosikymmeniin luottoa sai helposti. Uuden Suomen toivottiin ryntäävän riemuun 
mukaan - olkoon, että August Ahlqvist ja muut lehden perustajat ehkä pyörivät haudoissaan "US 
Lifestylestä" ja sen "caresta" kuultuaan. 
 
Kuukausilehti kylkiäiseksi? 
 
   Konkreettisena keinona US:n vetovoiman lisäämiseksi Eero Lähteenmäen ryhmä pohti omaa 

                     
    18Pomoselkä II-työseminaarin 25-28.3.1987 aineisto, USark D 12. 

    19Mainonnan perusstrategiat, Isotalon alustus Pomoselkä-seminaarissa 1987, USark D 12. 
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kuukausilehteä pontimenaan em. tuore kampanja, jossa tilaajille oli tarjottu edullisesti A-lehtien 
aikakauslehtiä. Oman kuukausilehden yhtenä tavoitteena oli Suomen Kuvalehden tekeminen 
"lähes tarpeettomaksi". Kuukausilehteä olisi saatettu myös tarjota (ilman varsinaisen US:n 
tilausta) Kauppalehden tilaajille (joille oltiin tosin juuri luomassa Optiota). Myös sponsoroitua 
"kulttuurilehteä" väläytettiin. 20 
   Idea kuukausilehdestä jäi hakuammunnaksi, vaikka ajatus putkahti aika ajoin esiin US:n 
viimeisiin pelastussuunnitelmiin saakka. Aikakauslehtiliitettä US oli julkaissutkin 1930-luvun 
lopulla ja 1957. Verrattuna päivittäisen lehden parantamiseen "leveällä rintamalla" kuukausilehti 
saattoi tuntua taloudelliselta tavalta vahvistaa näyttävästi Uutta Suomea. Kantatilaajat painottivat 
kylläkin päivittäistä lehteä. Ilmoitusmarkkinointi ei taas odottanut kuukausilehdeltä paljon 
mainosvälineenä. Jopa HS:n kuukausilehdelle tilan raivaaminen täysillä mediamarkkinoilla oli 
ollutkin hidasta. 21 
   Idea US:n kuukausilehdestä kertoi joka tapauksessa lehden markkinointijohdon lähteneen - 
oikeastaan ensimmäisen kerran - tarkastelemaan myymäänsä tuotetta kokonaisuutena 
rajoittumatta rajalliseen kampanjointiin. Tämä johti pian yhteentörmäykseen toimituksen johdon 
kanssa. 
 
Lankkua pitkin sankarilliseen itsemurhaan 
 
   Uusi levikkipäällikkö Maija Isotalo paneutui tehtäväänsä tunnollisesti. Esitellessään hänelle 
markkinatutkimusaineistoa tutkimusjohtaja Osmo Särkilahti painotti Uuden Suomen lukijoiden 
ikärakennetta: "Me kuljetamme yli nelikymppisten suhteettoman suurta osuutta sekä koko 
väestöön että HeSaan nähden mukanamme (käyrän) aika-akselilla oikealle. Ja sieltä ne sitten 
kävelevät hyvään merirosvotapaan lankkua pitkin ulos".  US:lla oli riittävästi opiskeluikäisiä 
lukijoita, "mutta kun tulee ensimmäisen itse tilattavan ja maksettavan lehden aika, putoamme 
toiseksi. --- Tässä ollaan todella perimmäisten kysymysten äärellä", Särkilahti painotti kehottaen 
"julmaan rehellisyyteen itsellemme". 22 
   Vuoden 1985 tilaajatutkimusta Särkilahti tulkitsi samasta näkökulmasta. Hänestä oli "lähes 
kauhistuttavaa", kuinka vain viidennes US:n tilaajista oli ollut joukossa alle seitsemän vuotta. 
"Vuosisadan lehtiuudistus" 1980 ei siis ollut tuonut US:lle kuin ehkä 15.000 uutta tilaajaa; sen 
jälkeisellä säästökaudella uusia tilaajia oli tullut vain pari-kolme tuhatta, vaikka kampan-
jatilausmyllyn läpi lienee kulkenut kymmeniä, jollei satoja tuhansia henkilöitä. Samaa murehti 
toimitusjohtaja Tuominen. 23 
   Huolta tilaajakunnan kuolemista sukupuuttoon oli esitetty jatkuvasti 1970-luvun lopulta 
alkaen, osin aiemminkin. Pyrkimys nuoremman polven voittamiseen näkyikin em. anglismeissa 
sekä mm. henkilöratkaisuissa kulttuuri- , sunnuntai- ja muissakin toimituksissa. Lehti kuoli 
ennen ennusteen toteutumista.  
   Tutkimustuloksia saattoikin lukea myös toisin: Uudella Suomella oli "vanha, uskollinen kanta", 
joka ilmeisesti myös uusiutui pikku hiljaa, kun iän myötä ihmisten näkemykset kypsyivät, 
varallisuus karttui mahdollistaen toisen lehden tilaamisen ja tarpeet muuttuivat (esim. 

                     
    20Jr/USOy 1.6.1987, ptk ja Lähteenmäen muistio. 

    21Vrt. Asanti Konttinen Torkler Oy: HS-Kuukausilehtiprojekti, muistio Suomen Markkinointiliiton Vuoden 
kampanjat-kilpailuun 1985; tekijän hallussa. - Tilaajien asenteista, ks. lukijoiden kirjeet yleensä sekä reaktio 
viikkosanomalehteen 1991. 

    22Särkilahti Isotalolle 25.3.1987, USark E 1 (SPUS-tutkimukset). 

    23Särkilahti Isotalolle 5.11.1987, Vesikansan muistio Ensi havaintoja 6.11.1987, USark E 1 (SPUS-tutkimukset); 
Tuomisen haastattelu. 
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erikoistarjous-, työpaikka- tai asuntoilmoitukset eivät olleet enää tärkeitä). Kanta-asiakkaiden 
varaan rakentamisen ei silti uskottu, vaan  levikin jatkuvaa kasvattamista erityistoimin pidettiin 
välttämättömänä.  
   
Turhautuneiden naisten toiveiden tynnyri 
 
   Keväällä 1987 levikkipäällikkö Isotalo teetti Suomen Gallupilla uuden markkinatutkimuksen, 
jossa selvitettiin lyhyt- ja pitkäaikaisten US:n tilaajien sekä potentiaaliksi tilaajiksi arvioitujen 
näkemyksiä. Siitä tuli keskeinen perustelu tulevalle toiminnalle.  
   Tutkittujen tilaajien ryhmässä oli sata vastaajaa, joista lähes puolet eläkeikäisiä ja johtajia. 
Potentiaalisten tilaajien ryhmässä taas oli 99 henkilöä Helsingistä, Turusta ja Tampereelta. Kaksi 
kolmannesta heistä oli ylioppilastutkinnon suorittaneita 18-39-vuotiaita naisia, mikä näkyi 
tuloksissa. Peräti 32 % tästä nuorehkojen, hyvin koulutettujen naisten joukosta oli Suomen 
Gallupin luokittelun mukaan "turhautuneita ja passiivisia" sekä "tyytymättömiä vallitsevaan 
elämäntilanteeseen".  
   Perusjoukkojen suppeutta korvasi tutkimuksen perusteellisuus. Tosin tälläkin kertaa tulokset 
tarjosivat lähtökohtia monenlaisille johtopäätöksille itse kunkin omien tavoitteiden mukaisesti. 
   Kantatilaajat olivat tyytyväisiä korostaen entiseen tapaan lehden ajatusmaailman läheisyyttä ja 
kulttuuriaineistoa. Potentiaaliset tilaajat näkivät puutteita US:n riippumattomuudessa ja asioiden 
käsittelyn syvällisyydessä. Tietenkin työpaikka-, asunto- ja muuta ilmoittelua pidettiin niukkana.  
   Ennen muuta potentiaaliset tilaajat toivoivat oman paikkakunnan uutisia. Kuvaavasti 
helsinkiläisten mielestä pääkaupunkiseudun asioita oli US:ssa liian vähän, turkulaisten ja 
tamperelaisten mielestä liikaa. Vastaajat (siis voittopuolisesti hyvin koulutettuja naisia) eivät 
olleet kiinnostuneita rikosuutisista eivätkä urheilusta, eivät etenkään jääkiekosta, moottoriur-
heilusta eivätkä raveista. Myös talousuutisia oli näiden vastaajien mielestä häiritsevän paljon. 
Sen sijaan kulttuuriaineistoa olisi saanut olla enemmän.  
   Rikosuutisten runsautta siis valiteltiin, vaikkei niitä Uudessa Suomessa ollut juuri ollut 
vuosikausiin. Kannanotto kertoikin lähinnä vastaajien asenteista lehtiin ylipäänsä (ja ehkä 
erityisesti Iltalehteen, joka usein yhä samaistettiin entiseen "runkolehteen").  
   Vastaajat arvostivat kautta linjan US:n asiantuntevuutta. Suomen Gallupin tärkeysjärjestykseen 
listaamista 45 asiasta lehdessä 22:sta arvioitiin "ei kriittisiä ongelmia". Ongelmalistan kärkeen 
tuli oman asuinalueen uutisten vähäisyys, kannoilla olivat lehden kalleus ja urheilu-uutisten 
liiallisuus. 24 
   Tutkimus vahvisti myös aiemmat tiedot US:n tilaajakunnan lehdenlukutottumuksista. 
Tutkituista 21 % tilasi myös Helsingin Sanomia ja peräti 27 % Aamulehteä ja 21 % Turun 
Sanomia; taustalla oli tietenkin tutkimuksen rajoittaminen näihin kolmeen metropoliin. Ilta-
Sanomia osti 27 %, mutta Iltalehteä vain 14 %. Kauppalehteä seurasi 17 %, lähes kaikki 
työpaikallaan; lukua voi pitää yllättävän alhaisena. 
   Tulokset vahvistivat siis näkemyksen US:n tilaajakunnan hankalasta kolmijaosta: yksi 
kolmannes tilasi vain Uutta Suomea, yksi kolmannes myös Helsingin Sanomia ja yksi 
kolmannes jotakin maakuntalehteä. Levikkimarkkinoinnin toimihenkilö Raija Hynynen väitti 
tosin usein esille tuodussa muistiossaan, että 93 prosentille US:n tilaajista tuli toinen lehti 
tilattuna - nyt Kansallisen mediatutkimuksen kyselyn perusteella. Tällöin lukuun oli kuitenkin 
summattu myös Kotimaa, Kauppalehti ja Maaseudun Tulevaisuus, joiden yhteinen markki-
naosuus US:n tilaajien piirissä oli 25 %. Itse asiassa Hynysen laskelmakin vahvistaa em. 
kolmijaon. 25 
                     
    24Suomen Gallupin tutkimukset US:n tilaajien sekä potentiaalisten tilaajien odotuksista 1987; USark E 9.  

    25Raija Hynysen muistio 23.11.1987, USark E 9. Hänen mukaansa 36 % US:n tilaajista tilasi kotiin HS:n ja 36 % 
jonkin maakunnan ykköslehden tai Hufvudstadsbladetin. Kun otetaan huomioon päällekkäisyydet, jäi varsinaisten 
päivälehtien osalta US:n varaan noin kolmannes sen tilaajista, joista valtaosa tietenkin pääkaupunkiseudulla. Siellä 
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Tutkimustuloksista lyömäase 
 
   Kuten sanottu, em. tutkimusta voi lukea monella tavalla. Esim. Kauppalehden nykyinen 
päätoimittaja Lauri Helve olisi saattanut piikitellä potentiaalisten tilaajien ryhmän vastaajia 
pyöreärillisiksi pehmofeministeiksi, jotka kauhistelivat talousuutisten liiallisuutta, mutta 
edellyttivät rahan riittävän kaikkiin hyviin tarkoituksiin. Päätoimittaja Vesikansa taas huomautti 
tuoreeltaan, ettei vastaajien kokemista ongelmista suurimmalle eli paikallisuutisten niukkuudelle 
voitu tehdä paljoakaan väläyttäen kuitenkin "Metropoli-liitettä" pääkaupunkiseudulle. 26  
   Todelliseen US:n tilaajapotentiaaliin voikin lukea vain sen valtakunnallisesta aineistosta 
kiinnostuneet; pääkaupunkiseudulla saattoi lisäksi kuvitella ylläpidettävän välttävää paikalli-
suutispalvelua. Tai sitten oli lyötävä HS paikallisuutisilla ja hylättävä muu maa.  
   Levikkijohtaja Maija Isotalo teki tutkimuksesta pitkälle meneviä johtopäätöksiä, joilla hän 
perusteli niin lehden kuin sen vastaavan päätoimittajan kelvottomuutta. Isotalon mukaan 
tutkimus osoitti, että "lehteä pidettiin heppoisena ja pinnallisena eikä lainkaan luotettavana". 27 
Lehden luotettavuuteen liittyvät teesit rajoittuivat tutkimuksessa kylläkin väitteeseen kotimaan 
poliittisten uutisten käsittelyn näkökulman yksipuolisuudesta, mikä lienee tarkoittanut usein 
esille tullutta käsitystä kokoomuslaisuudesta. 28 
   Sosiologisista tulkinnoista riippumatta merkittävää oli, miten US:n markkinointijohto tuloksia 
sovelsi. Sen mielestä lehden ongelmat johtuivat tuotteen heikkoudesta; siihen haluttiin puuttua. 
Päähuomio kiinnitettiin potentiaalisten tilaajien odotuksiin - ei kantatilaajien pääosin tyytyväisiin 
näkemyksiin. Taustalla oli linjanveto siitä, lähdettiinkö levikkiä tuntuvasti lisäävälle, mutta 
samalla suuria panostuksia vaativalle "ylätielle" vai kantatilaajiin nojautuvalle, taloudellisuutta 
korostavalle "alatielle". 
 
Taas Kokoomus-kortti 
 
   Ennen markkinointijohdon ja päätoimittaja Koroman lopullista yhteentörmäystä väläytettiin 
taas kerran Kokoomus-korttia. Taustalla olivat osin lehtituen ongelmat lähinnä SDP:n kehitettyä 
ehdotuksen ("Lex Uuden Suomen"), jonka mukaan valtion tukea ei saanut maksaa, jos samalla 
omistajalla oli voitollisia lehtiä; Kauppalehti olisi tietenkin pudottanut US:n tällä säädöksellä 
tuen piiristä. Pelatuskeinona Uusi Suomi olisi saatettu irrottaa US-yhtiöstä ja esim. luovuttaa 
Kokoomukselle. 29 
   Taustalla oli myös Kokoomuksen vaalivoitto 1987 ja sinipunahallituksen muodostaminen; uusi 
voimatekijä kaipasi ehkä päivittäistä äänenkannattajaa pääkaupungissa.  
   Asia oli välähtänyt mm. Jalmari Torikan em. alustuksessa Saariselällä. Julkisuuteen ajatus tuli 
elokuussa 1987 Ilta-Sanomissa, jossa väitettiin koko sivun leveydeltä, että "Kokoomus haluaisi 
Uuden Suomen takaisin". Puuhamiehiksi väitettiin puheenjohtaja Ilkka Suomista, joka kuitenkin 
kiisti IS:ssä konkreettisten neuvottelujen käymisen sekä Tukon toimitusjohtajaa Pentti Kivistä, 
joka oli sekä Kokoomuksen johtavia kunnallismiehiä Helsingissä että pitkään Uusi Suomi Oy:n 
                                                                
66 % US:n tilaajista piti sitä ainakin tärkeimpänä lehtenään.  
  

    26Tilaajatutkimuksen sanomaa, Vesikansan päiväämätön muistio 1987, USark E 9. 

    27Isotalo ym: Sanomalehti Uusi Suomi, Leadership Academy (Lifim) 16.5.1991, USark E 1; Isotalon haastattelu.  

    28Puoluesihteeri Jussi Isotalon samanaikaisen näkemyksen mukaan US oli pikemminkin kielteinen 
Kokoomukselle, vrt. Vesikansa: P.M. US:n ja kokoomuksen suhteista 16.9.1987, USark E 1. 

    29USH 1987, ptk:t. 
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eri hallintoelinten jäsen.  
   Uusi Suomi Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Lassila dementoi uutisen seuraavan päivän 
Uudessa Suomessa. Asiasta oli tosin "joissakin pöytäkeskusteluissa ohimennen mainittu, mutta 
'siitäkin on jo paljon aikaa'". Jyrkän dementoinnin linjalla oli myös päätoimittaja Johannes 
Koroma HS:n toimittajan kysyttyä kantaa. Toimitusjohtaja Tuominen jätti sen sijaan portin 
raolleen toteamalla ymmärtävänsä Kokoomuksen toiveita omasta äänenkannattajasta.  
   Ilta-Sanomat palasi asiaan päätoimittaja Lauri Helveen kolumnissa. Hän ilmoitti tietävänsä, 
että äänenkannattajuudesta oli neuvoteltu "viimeksi eilen", vaikka "osapuolet ovat julkisuudessa 
valituin sanankääntein yrittäneet toista väittää". Helve arveli, että etenkin toimitusjohtaja 
Tuominen saattaisi innostua kokoomuslaisesta lehtituesta, kun taas muutamat yhtiön "hallituksen 
jäsenet ja omistajat olisivat kypsiä antamaan koko hoidon kokoomuksen vastuulle". 
   Uusi Suomi päätti nyt käydä kysymyksen läpi pohjiaan myöten. Seuraavan sunnuntain 
(23.8.1987) pääjuttuna oli poliittisen toimituksen päällikön Jalmari Torikan kolmisivuinen 
haastattelukooste otsikolla "Onko oma sanomalehti puolueen menestymisen ehto?". 
   Kokoomuksen puheenjohtaja Ilkka Suominen totesi, että puolue tarvitsee Helsingissä 
ilmestyvän valtakunnallisen äänenkannattajan. Avoinna kuitenkin oli, pyritäänkö tähän 
kehittämällä Nykypäivää, perustamalla uusi lehti jonkin kustantajan kanssa tai muuttamalla 
jonkin olemassa olevan lehden statusta. US:n kanssa ei ollut käyty "konkreettisiksi tai edes 
epävirallisiksi katsottavia neuvotteluja". Silti "Uuden Suomen johdolla on tiedossa meidän 
ajatuksemme ja ne on myös noteerattu. Jos se katsotaan neuvotteluksi, niin sitten on neuvoteltu". 
   Yhtiön hallituksen jäsen Heikki Tavela sen sijaan kysyi, olisiko US:n muuttuminen "edes 
kokoomuksen kannalta paras ratkaisu". Hän korosti elinkeinoelämän omistavan lehtiyhtiön, 
mutta ei sekään "koe, että lehti kirjoittaisi aina niin kuin he ajattelevat. Mutta --- sinä päivänä kun 
omistajat ovat lehteen täysin tyytyväisiä, niin sitä eivät lue muut kuin nuo omistajat". Tavela 
kertoi yhtiön hallituksen nimenomaan päättäneen, että lehdellä oli sekä oikeus että velvollisuus 
arvostella rakentavasti Kokoomusta.  
   Päätoimittaja Johannes Koroma kertoi lehden suorastaan kaipaavan enemmän kokoomuslaisia 
ideologisia näkemyksiä. Puolueen sisäinen kritiikkiä hän arveli käytävän helpommin Uudessa 
Suomessa kuin virallisessa äänenkannattajassa. Koroma arvosteli Suomen Sosialidemokraatin 
kaltaista kehitystä korostaen US:n pyrkivän heijastamaan ennen muuta lukijoidensa näkemyksiä 
ja vastaamaan heidän odotuksiinsa. 
   Toimitusjohtaja Arto Tuominen jatkoi oven raottamista suosittelemalla Kokoomukselle "1990-
luvun mallia" väljemmästä suhteesta puolueen ja lehdistön välillä. Jos tällaisesta ratkaisusta 
"syntyisi kokoomuksen ja Uuden Suomen kohdalla yhteneväiset ajatukset, niin silloin voisi 
syntyä jotakin ----vaikka Uusi Suomi ei ole kokoomuksen lehti, se on kokoomuslaisten lehti"". 
   Pääministeri Harri Holkeri tyytyi tokaisemaan, että "Kokoomuksellahan on pää-äänenkan-
nattajansa, Nykypäivä". Kantojaan esittivät myös Demarin päätoimittaja Seppo Heikki Salonen 
sekä "Kokoomuksen viestintäpoliittisena asiantuntijana" esitelty ministeri Pertti Salolainen. 30 
 
Savua ja sielujen sympatiaa 
 
   Savua siis nousi - oliko tulta? Yhtiön hallitukselle Tuominen kertoi tuoreeltaan "Board 
Newsissä", että "Kokoomus haluaa kuulemma itselleen äänenkannattajan". Kokouksessa 
27.8.1987 "todettiin, että julkisuudessa esitetyt arvailut --- eivät perustu käytyihin neuvotteluihin 
tai jommankumman osapuolen tekemiin ehdotuksiin" eikä ole tehty "esityksiä, jotka 
edellyttäisivät yhtiön taholta kannanottoja asiaan". 31 Jotakin siis kuitenkin kärysi. 

                     
    30IS 14.8. ja 21.8.1987, HS 16.8.1987, US 16.8. ja 23.8.1987. 

    31USH 27.8.1987, ptk. 
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   Päätoimittaja Vesikansa keskusteli suhteista Kokoomukseen puoluesihteeri Jussi Isotalon 
kanssa 2.9. Tämä katsoi "pää-äänenkannattajuuskeskustelun päättyneen", mutta "hämmästeli 
lehden massiivista selostelua asiasta sen jälkeen, kun 'henkilö, jolla on osakeyhtiölain mukaan 
erityinen vastuu yhtiöstä', oli avannut luottamukselliset keskustelut yhtiön strategisista 
elinkysymyksistä kokoomuksen johdon kanssa. Kansakoulukujalla oli tästä loukkaannuttu ja 
tulkittu jutut kannanotoiksi", Koromalle raportoitiin. 
   Vesikansa kyseli Jussi Isotalolta, mitä toivottiin Suomisen kaipailemalta äänenkannattajalta. 
Isotalo korosti, ettei hän vaatinut "oikeastaan mitään", ei ainakaan tyypillistä puoluelehteä. Sen 
sijaan Kokoomus kaipasi "ymmärtäjiä ja ystäviä". Tästä näkökulmasta puoluesihteeri arvosteli 
US:n pääkirjoitusta sinipunahallituksen budjettiesityksestä HS:n pääkirjoitusta 
epäystävällisemmäksi. Edelleen hän valitteli, ettei riittänyt se, että puolueen puheenjohtaja ja 
puoluesihteeri lounastivat silloin tällöin US:n päätoimittajien kanssa; muistiossa Vesikansa 
luonnehti Isotalon kaipaavan "sielujen sympatiaa". 32 
   Toimituksen ja Kokoomuksen viha-rakkaus- suhdetta ei tässä voida tarkemmin käsitellä. Joka 
tapauksessa ilmassa kärysi jonkinlaisen äänenkannattajuuden tarvetta, mutta ehkä myös US:ssa 
oli uudenlaista kiinnostusta pääministeripuolueeseen. Isotalo ei tietenkään voinut viitata 
yhteyden ottajana muuhun kuin Tuomiseen, joka painiskeli yhtiön synkkenevän tulevaisuuden 
kanssa. Toimitusjohtaja oli siis tunnustellut pelastusta myös Kokoomuksen suunnalta.  
   Puolueen ilmeisesti kuviteltiin voivan kanavoida Uudelle Suomella lisätukea ilman 
vanhanaikaista sidonnaisuuttakin; ajatus ei ollut ilmassa ensimmäistä eikä viimeistä kertaa. 
Sidettä olisi voitu vahvistaa nimittämällä puolueen luottamusmies toimituksen johtoportaaseen, 
jossa Jyrki Haikosen jättämä aukko päätoimittajakunnassa oli täyttämättä. Ilta-Sanomat viittasi 
tällöin puoluetoimistossa kauan uurastaneeseen Aarno Kailaan, mutta Kaivokselassa väläytettiin 
myös Veikkaukseen sittemmin siirtyneen Isotalon nimeä; molemmat olivat Uuden Suomen 
avustajia. 
   Tuomisen tyylin mukaisesti keskustelut lienevät olleet sen verran lennokkaita, että niistä on 
jäänyt eri osapuolille erilaisia mielikuvia. Tuominen ehkä koki vain heitelleensä koepalloja, 
Kansakoulukujalla asia on saatettu ottaa vakavammin. Nyttemmin puheenjohtaja Suominen 
näkee eri vaiheessa koettujen äänenkannattajuustunnustelujen kaatuneen jo siihen, etteivät US:n 
omistajat halunneet päästää lehteä otteestaan. Tavela taas huomauttaa, ettei Kokoomuksella ollut 
rahaa lehden kustantamiseen. 
   Syksyllä 1987 hanke päättyi em. uutisilotulitukseen eikä sitä käsitelty ainakaan pöytäkirjatusti 
Kokoomuksen johtoelimissä. 33 
 
Koroman ja markkinointijohdon kolari 
 
   Kun kokoomusvaltti oli käytetty (tai ehkä se oli korkeintaan kakkonen), oli jatkettava peliä 
jäljellä olevilla korteilla. Markkinointijohdon mielestä silloisella US:lla ei "tappioyhtälöä" 
murrettu. (Ko. avainkäsite määriteltiin sinänsä hämärästi etenkin sen valossa, että termin 
lanseerasi matemaatikko. Alun perin tarkoitettiin kai sitä, että US:n levikin noustessa sen 
tappiollisuus vain kasvoi; tätä kutsuttiin myös "US:n epäyhtälöksi". Sittemmin molemmat 
käsitteet olivat usein vain suuren tappiollisuuden synonyymejä). 
   Markkinointijohto ja vastaava päätoimittaja keskustelivat alkusyksystä 1987 tiiviisti. Tuusulan 
Krapin palaverista Koroma marssi arvostelusta suuttuneena ulos, Mustion ruukinkartanon 
kokouksessa hän oli Maija Isotalon muistikuvan mukaan "poissaolevan" tuntuinen. Lähimmälle 
alaiselleen Koroma kertoi, että "konsultti oli osoittautunut konsultiksi" - että johtaja Lähteenmäki 
                     
    32Vesikansa: P.M. US:n ja kokoomuksen suhteista 16.9.1987, USark E 1. - Ko. pääkirjoitus oli Vesikansan 
laatima. 

    33Phall ja pvalt/Kok 1987, ptk:t, PorvTArk; Suomisen ja Tavelan kommentit.  
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osasi arvostella ja miksei analysoidakin, mutta hänellä ei ollut selkeää ohjelmaa. 34 
   Lokakuun 1987 lopussa toimitusjohtaja Tuominen listasikin yhtiön elpyneessä johtoryhmässä 
ongelmaluettelonsa kärkeen "luottamuspulan Uuden Suomen markkinoinnin ja toimituksen 
johdon välillä". Lähteenmäki kertoi, ettei hän osannut sanoa, miten tilanne ratkaistaan. Koroman 
mielestä ristiriita voitiin osin kirjata levikkijohtaja Isotalon "tapaan kommunikoida", mutta hän 
näki eroja myös tavoitteissa. Isotalo ajoi Koroman mielestä "päivittäistä featurekokoelmaa", kun 
päätoimittaja tähtäsi uutislehteen.  
   Ensi sijassa Koroma kuitenkin valitti, ettei hän ollut kuullut esityksiä siitä, "mitä lehdelle tulisi 
tehdä". Lähteenmäki tyytyi vastaamaan kysymällä, "kuka kantaa vastuun, kun lukijat putoavat 
näinkin rajusti". Koroma ilmoittautui vastuunkantajaksi, mutta kysyi, millainen toisenlainen Uusi 
Suomi olisi. Tuomisen mukaan lehti "ei tyydytä ketään talossa" kysyen Koromalta (kymmenisen 
kuukautta edellisen, radikaalin tuoteuudistuksen jälkeen) ehdotusta. V-A Savolainen katsoi 
tuotesuunnittelun kuuluvan toimitukselle, ei markkinoinnille. 35 
   Yhtiön hallitusta ei informoitu toimivan johdon ristiriidoista ainakaan virallisesti, kun 
budjettitavoitteet seuraavalle vuodelle määriteltiin marraskuun 1987 alussa. Seuraavan vuoden 
tavoitteiksi kuitenkin määriteltiin "Uuden Suomen tappioyhtälön murtaminen ja lehden 
kiinnostavuuden lisääminen", missä päävälineeksi määriteltiin sunnuntainumeron kehittäminen. 
Hallitus painotti myös Kauppalehden ja US:n toimituksellisen yhteistyön vahvistamista. 36 
 
Päätoimittaja panee päänsä pölkylle 
 
   Koroma täsmensi näkemyksiään kirjeessään Lähteenmäelle. Sen mukaan asioista oli 
keskusteltu "pian kahden kuukauden ajan ja intensiivisesti", mutta löytämättä "selkeää, 
täsmennettyä toimintamallia". Päätoimittaja huomautti yhtiön hallituksen kirjanneen "lehden 
toiminta-ajatuksen muuttamattomana" eivätkä keskustelut "ole tuoneet mitään käytännön 
vastauksia lehden sisällön kehittämiselle vastaamaan markkinointiosaston edellyttämiä 
vaatimuksia".  
   Koroma arvelikin, että joko markkinointiosasto ei pysty täsmentämään vaatimuksiaan tai se ei 
"usko nykyisen toimituksen ja erityisesti lehden vastuullisen päätoimittajan kykyyn toteuttaa 
mitään sellaista uudistusta, joka parantaisi lehden suhteellista kilpailuasemaa. --- Tämä jännite on 
purettava tavalla tai toisella", hän vaati luvaten esittää oman suunnitelmansa.    "Mahdollisessa 
ristiriitatilanteessa hallituksen tehtävänä on arvioida, edellyttääkö paremman tuloksen 
tavoitteleminen päätoimittajan vaihtamista, johon tulen tarjoamaan sille tilaisuuden", Koroma 
huipensi. Jos taas suunnitelma hyväksytään, hän edellytti, "että keskustelu lehden 
kelvottomuudesta lopetetaan". 37 
   Koroma oli siis pannut päänsä mestauspölkylle antaen kirveen yhtiön hallitukselle. Tähän 
Lähteenmäki lienee tähdännytkin. Markkinointiosasto katsoi, ettei Koromalla ollut enää 
annettavaa Uudelle Suomelle, vaan hän oli jarru uudistuksille. Uuden toimitusohjelman 
muotoilemiseen markkinointiosastolla ei kuitenkaan ollut edellytyksiä - kunnes Lähteenmäki ja 

                     
    34Maija Isotalon haastattelu, kirjoittajan muistikuvat. 

    35Jr/USOy 27.10.1987, ptk; tarkistusvaiheessa osa kritiikistä pyyhittiin pöytäkirjasta yli, mutta konsepti 
kuvannee luotettavasti keskustelun todellista kulkua. 

    36USH 3.11.1987, ptk ja Koroman mpt. - Toimituksellista yhteistyötä US:n ja Kauppalehden välillä ei juuri ollut. 
Mm. Kauppalehden tulosanalyysien jälkikäyttöä US:ssa suunniteltiin, mutta tämäkään ei johtanut mihinkään, vrt. 
kirjeenvaihto/ USark. - Tavelan mukaan kuvatut tapahtumat olivat hänelle "aika uutta ja outoa". Koroma kertookin, 
ettei hän ylipäänsä vetänyt omistajia ja muista taustavoimia mukaan lehtiyhtiön sisäisiin kiistoihin. 

    37Koroma Lähteenmäelle 2.11.1987 (ja tiedoksi Vesikansalle), USark E 1. 
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Mauno Saari löysivät toisensa. 38 
   Ristiriidan syntyessä liikkeenjohdossa on normaalia, että jompi kumpi osapuoli vaihdetaan. 
Kiistaa Koroman ja US:n markkinointijohdon välillä ei kylläkään päästetty avoimesti yhtiön 
hallitukseen. Toimitusjohtaja Tuominenkin piti kantansa loppuun asti epämääräisenä. Ehkä tämä 
oli tarkoituksellista; divide et impera on ikivanha hallitsemismenetelmä, jonka historian maisteri 
tunsi. 
   Koroma hankki tukea asemalleen alustamalla yhtiön hallitukselle 4.12.1987. Hän arvioi 
tutkimusten perusteella, että "Uuden Suomen hinta/laatusuhdetta voidaan pitää riittävänä", joskin 
lukijat toivoivat "syvällisempiä, asiantuntevampia ja paremmin palvelevia kirjoituksia". 
Tuominen sen sijaan katsoi, ettei lehti ollut "riittävän hyvä", mutta "se on tehtävissä paremmaksi, 
eikä se välttämättä maksa paljon enempää". Lähteenmäki oli nyt paikalla, mutta ei näy 
käyttäneen puheenvuoroa. 39 
    
Muistiotaistelusta Mauno Saaren esiintuloon 
 
   Pitkin syksyä 1987 tuotettiin tavaton määrä muistioita, mutta niihin on tarpeetonta paneutua 
enemmälti; olennaiset näkökannat oli esitetty jo aikaisemmin. Tietenkin tähän käytetyn energian 
olisi voinut suunnata lehden sisältöön. Tämän tutkimuksen arvioinnin kannalta on kuitenkin ehkä 
paikallaan todeta päätoimittaja Vesikansan suositelleen halvan päiväkannon mahdollisuutta, 
asiakasuskollisuuden vahvistamista kypsillä markkinoilla mm. ideologisia tekijöitä korostamalla 
sekä toimitustyön tehostamista erkaantumalla Helsingin Sanomain tyyppisestä täydestä 
palvelusta ja lisäämällä avustajien panosta. Näin hän arveli voitavan säästää kymmenen 
toimittajanvakanssia ja 300 sivua vuodessa eli yhteensä kolme miljoonaa markkaa. Hän suositteli 
myös toimitusten synergian hyväksikäyttöä. 40 
   Linjoja vedettiin yhteen loppusyksyllä 1987 uuden toimitalon, "Juppilan" ylimmän kerroksen 
saunakamarissa. Toisena osapuolena olivat Koroma ja Vesikansa, toisena Lähteenmäki, jonka 
avustajaksi nyt paljastettiin tuotekehitysosaston Mauno Saari. Kohtaaminen nosti merkitsevän 
hymyn paikalla olleiden kasvoille; myös Koroma oli käyttänyt Saarta neuvonantajanaan. 
Toimitusjohtaja Tuominen oli erotuomarina. 
   Koroman esitettyä oman linjansa Lähteenmäen lähtökohdat esitteli Saari. Kuten Koroma oli 
valitellut, Lähteenmäki itse ei koskaan esittänytkään selkeää ohjelmaa, vaan yritti saada 
kokeneena konsulttina muut puhumaan. Delegoimalla johtopäätösten teon Mauno Saarelle hän 
samalla poistui US-lehden kuvioista, vaikka johtikin muodollisesti lehtiryhmäänsä vielä jonkin 
aikaa.  
   Saari oli Lähteenmäelle tarpeellinen liittolainen valtataistelussa Koroman kanssa: arvostettu, 
kokenut ja näkemyksiä pursuava journalisti, jolla oli myös liiketaloudellista taustaa. US:n 
toimitus oli puolestaan osoittautunut lojaaliksi Koromalle; kiistely tunnettiin ainakin jossakin 
mitassa sen piirissä.  
   Saari arvioi US:n strategian hämäräksi ja lehden pienois-HS:ksi. Hän asetti tavoitteeksi 
laadukkaan lehden korostaen mm. asioiden hierarkisuutta (ei siis saanut paisuttaa toisarvoi-
suuksia), "lifestyleä" ja selektiivistä uutisvalintaa. Porvarillisuutta Saari sen sijaan epäili. 
Taloudellisesti olisi pyrittävä nollatulokseen. Prosessissa olisi oltava "ylimmän johdon 
puumerkki", projektiin olisi saatava niin toimitus, ulkoasun suunnittelijat kuin markkinointi. 
  Toimitusjohtaja Tuomisen mukaan tilanne oli vakava, jolloin tarvittiin "tavallista kovempi 
tuoteanalyysi"; siinä selvitettäisiin, "missä lehti on ehdottomasti huono". Maaliskuuhun 1988 
                     
    38Maija Isotalon haastattelu. 

    39USH 4.12.1987 ptk ja Koroman mpt. 

    40Vesikansan muistiot 24.9., 30.9., 4.10. ja 29.10.1987, USark E 1. 
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mennessä "täytyi tapahtua jotakin". Lehden oli parannuttava "30-50 prosenttia" - miten tämä 
sitten mitattiinkin. 41 
   Saaren teesit saivat Koroman vapautuneeseen reagointiin. Vihdoin oli siis selvinnyt, että 
markkinointi vaati laadukkaampaa lehteä, kun siltä oli aiemmin kuultu usein vaatimuksia 
populismista. Toimituksen johdolla ei ollut Koroman mukaan mitään Saaren laatulehti-tavoitetta 
vastaan. 42 
   Tavoitteessa savustaa Koroma Lähteenmäki ei onnistunut, vaan savustettu hyppäsi (kuten jo 
syksyllä 1986) uudistusjunaan. Tuomisen ehdotuksesta muodostettiin projekti Selvästi Parempi 
Uusi Suomi, sittemmin liki mystinen SPUS. 43 Sen primus motor oli Saari, mutta Koroma piti 
otteen ohjaimista siihen saakka, kun hän jätti ne vapaaehtoisesti.  
   SPUS pääsi moniin jo saunakamarin kaksintaistelussa asetettuihin tavoitteisiin - ei kuitenkaan 
nollatulokseen. Selvästi parempi Uusi Suomi oli myös selvästi kalliimpi ja tappiollisempi. 
Tuomisen vaatimus laadun parantamisesta 30-50 % johti toimituskulujen nousuun vastaavassa 
suhteessa eikä lisätuottoja kertynyt toivotusti. Alkoi Uuden Suomen juoksun sinänsä komea 
viimeinen kierros. Tietenkin lopputulokseen vaikutti parin vuoden kuluttua koettu jyrkkä 
suhdannekäänne vaiheessa, jossa SPUS-projektin kulut olivat jo huipussaan, mutta tuottoja vasta 
odotettiin. 44 
  

                     
    41Vesikansan mpt:t US-kokouksesta 1987, USark E 1. Saaren mukaantulosta prosessiin Isotalon haastattelu. 
Valtataistelua käsiteltiin mm. US:n toimituksen johtopalavereissa, joskaan ei dokumentoituna; tiedot perustuvat 
tältä osin kirjoittajan muistikuviin. - Kuvaavasti US:n toimituksessa tulkittiin tietotekniikkaprojektin 
toimituspäällikön Timo Martikaisen yksityiskohtaiset kyselyt toimituksen asioista Lähteenmäen vakoiluyrityksiksi, 
vaikka kysymys saattoi olla vain Martikaisen omasta innokkuudesta. 

    42Koroman vastauksen osalta kuvaus perustuu kirjoittajan muistikuviin; Vesikansa teki muistiinpanot vain 
Saaren puheenvuorosta, "oma" linjahan tunnettiin. 

    43Tuomisen haastattelu. 

    44Viimeinen toteamus Tavelan kommentti; vrt. loppuluku. 
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5. KÄYTETTIINKÖ MAHDOLLISUUTTA HYVÄKSI ? 
 
 
   Vuodet 1982-87 olivat Uusi Suomi-yhtiössä suotuisimmat tutkimuskaudella ja ylipäänsä pitkään 
aikaan. Ratkaisevaa oli Kauppalehden huima voitollisuus, mutta myös Uuden Suomen kate parani 
alkuun "vuosisadan lehtiuudistuksen" jälkeen. Kiinteistöjen myynnistä ja osakejärjestelyistä saatiin 
pääomia ja korkotuottoja. Kaiken taustalla Suomen kansantalous kukoisti. Yhtiön pääseminen 
voitolliseksi tarjosi tilaisuuden etsiä pitkäjänteisesti ratkaisua sen kroonisiin ongelmiin, ennen 
muuta US-lehden tappiollisuuteen ja tulevaisuuteen. 
   Uuden Suomen levikki juuttui jokseenkin "vuosisadan lehtiuudistuksessa" saavutetulle tasolle ja 
saattoi tosiasiassa hieman alentuakin; tiedot täysihintaisesta runkolevikistä ovat puutteelliset. US:n 
ilmoitustuotot olivat reaalisesti korkeammat kuin aiemmin tai myöhemmin, mutta paino- ja 
jakelukustannusten huomattavan nousun jälkeen lehden kate heikkeni jo 1984 merkittävästi. Tämä 
johti 1985 toimituskulujen leikkaamiseen, mutta ne nousivat pian uudelleen ylittäen reaalisesti 
"vuosisadan lehtiuudistuksessa" syntyneen tason. Tietenkin tähän vaikutti journalistien palkka- sekä 
muun kustannustason yleinen nousu. (Ks. loppuluku). 
   Taloudellisesti "vuosisadan lehtiuudistus" ei alkumenestyksestä huolimatta ratkaissutkaan Uuden 
Suomen perusongelmia. Uudella kustannusten leikkauksella lehden kate parani kyllä hieman 1987, 
mutta näytti juuttuneen 30 miljoonan markan vuotuisen tappion tuntumaan. Yhtiön toimiva johto 
alkoi pitää tilannetta sietämättömänä, mikä purkautui sisäisenä kritiikkinä sekä kahtena 
lehtiuudistuksena - Veli-Antti Savolaisen suunnittelemana 1986-87 ja vuoden 1987 lopulla 
käynnistettynä SPUS-projektina. 
   Yhtiön hallitus ei näy sen sijaan hermoilleen niin kauan kun tuloslaskelman viimeisellä rivillä 
voitiin näyttää voittoa. Yhtiön johtoportaan erimielisyyksiä Uudesta Suomesta ei tuotukaan 
hallitukseen. Omistajien luottamusmiesten ja toimivan johdon välillä oli kylläkin jännitteitä, mutta 
ne johtuivat toimitusjohtajan rönsyilystrategiasta ja toimintatyylistä, ei Uudesta Suomesta. Toki 
omistajatkin tiedostivat lehden tappiollisuuden sisältämän riskin.   
   Journalistisesti US:n kehitys aaltoili mm. Iltalehden kehityksen heijastumana. Alkuun "kolmas 
painos" säteili myös "runkolehden" olemukseen, sitten "painokset" alkoivat erkaantua ja US 
hakeutui hillitylle laatulehtilinjalle. Kuten mainittiin, tappiollisuuden syventyminen ja levikin 
pysähtyminen johtivat 1986-87 ensin käännähtämiseen populaarilehden suuntaan ja sitten jyrkkään 
ristiriitaan toimituksen ja markkinoinnin johtohenkilöiden kesken. Kriisi purkautui ns. SPUS-
projektiin, jota tarkastellaan lisää seuraavassa luvussa. 
 
Voimat hajotettiin monille suunnille 
 
   Pääpaino yhtiössä ei ollut kuitenkaan Uudessa Suomessa, vaan hyvin monilla muilla suunnilla. 
Elintärkeää oli tietenkin varmistaa Kauppalehden suorastaan huikea kannattavuus, jonka varassa 
kaikki muu oli. Iltalehden levikki taas nousi alkuvuosina nopeasti, mikä osaltaan houkutteli 
erkanemaan "kolmannen painoksen" linjalta. Kuitenkin myös kustannukset nousivat, kun 
Iltalehdelle luotiin yhä täydellisemmin oma toimitus ja sen myyntialue laajeni vähitellen koko 
maahan.  
   Iltalehden erkaantumisstrategiasta kiisteltiin, mutta edes järjestelmällisiä, saati yhteisesti 
hyväksyttyjä kannattavuuslaskelmia ei tehty. Jälkikäteislaskelmien mukaan Iltalehden kate nousi 
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ylijäämäiseksi vuosina 1983-87, mutta vähitellen lehden levikin nousu pysähtyi. Tähän saattoi 
vaikuttaa Ilta-Sanomien herääminen kilpailemaan tosissaan (ja kaikilla Sanoma Oy:n voimava-
roilla). Tilanne johti toistuviin päätoimittajan vaihtamisiin, johtamisjärjestelyihin ja tuoteuudis-
tuksiin Iltalehdessä.  
   Eniten keskustelua yhtiön monista toimintasuunnista herättivät "uudet toiminnot" eli ns. rönsyt. 
Niitä ei nähty niinkään nopeasti voittoja tuottavina "sivujalkoina", vaan tulevaisuuden 
mahdollisuuksien tunnusteluna; dynaaminen ennakkoluulottomuus oli ylipäänsä muotia Suomen 
elinkeinoelämässä. Osin uusia toimintoja perusteltiin "viestintätalon" rooliin kuuluvina, toisinaan 
puolustuksellisinakin operaatioina.  
   "Rönsyt" eivät olleet etäällä yhtiön rungosta, mutta keskinäinen yhteistyö Kaivokselan "luovassa 
lehtitalossa" jäi kaikkiaan vähäiseksi, synergian löytymisestä puhumatta. Jokseenkin kaikki "uudet 
toiminnot" olivat pysyvästi tappiollisia ja sitoivat yhtiön johdon aikaa ja energiaa. Jälkimmäistä 
haittaa pahensi se, että yhtiön organisaatio oli jatkuvasti epämääräinen, jollei kaoottinen; tämä oli  
ennakkoluulottoman ja paljossa tuloksellisen luovuuden kääntöpuoli. 
   Rönsyilyä taloudellisesti paljon merkittävämpi päätös oli uuden painokoneen ja toimitalon 
hankkiminen, minkä kuviteltiin auttavan liki mystisesti myös Uuden Suomen ongelmissa. Kuitenkin 
jo 1980 käyttöön otetusta painokoneesta voitiin huomata, etteivät sen jopa ainutlaatuiset 
ominaisuudet riittäneet sellaisenaan vetämään lehteen väri-ilmoituksia. Uutta painokonetta 
perusteltiin kylläkin lähinnä tuotannon varmistamisella.  
   Siitä riippumatta, kuinka välttämättömiä uusi painokone ja muut investoinnit olivat, ne synnyttivät 
usean kymmenen miljoonan markan vuosittaisen poistotarpeen lisäyksen pitkäksi aikaa. Vastaavia 
lisätuottoja ei ollut näkyvissä päätöstä tehtäessä ja jo ennen painokoneen käyttöön ottoa kaatui 
mittavin lisätuottohanke, Metropoli-lehti. Ilman merkittäviä lisätuottoja US-yhtiön ennustettiin 
kääntyvän raskaasti tappiolliseksi. Niin kävikin jokseenkin ennakoidussa tahdissa ja mitassa, jo 
huippusuhdanteen harjalla.  
 
Kriisinsietokyky jäi heikoksi 
 
   1980-luvun suvantovaihe Uusi Suomi Oy:ssä käytettiin siis ennen muuta yhtiön moninaiseen 
laajentamiseen. Toiminnan tulokset olivat useana vuotena hyvät. Yhtiön kyky kestää vastoinkäy-
misiä jäi kuitenkin vähäiseksi.  
   On vaikea sanoa, mitä olisi voitu tehdä enemmän yhtiön päätuotteen tai ainakin pääongelman, siis 
Uuden Suomen hyväksi; tätä vaikeutti jatkuva jännitys toimitusjohtajan, vastaavan päätoimittajan ja 
yhtiön hallituksen suhteiden triangelissa. Yhtiössä ei ollut yhteistä näkemystä edes lehden 
journalistisista tavoitteista ja tasosta. US:n lehtitaloudellisiin perusongelmiin, kuten levikin 
rakenteeseen, jakelujärjestelmiin ja -kustannuksiin, hinnoitteluun ja ennen muuta 
ilmoitusmarkkinointiin ei käyty missään vaiheessa järjestelmällisesti kiinni. Tätä vaikeutti 
markkinointihenkilöstön jatkuva vaihtuminen. 
   Kun suvantovaihe oli lopullisesti ohi vuoden 1988 alkaessa, sekä US-yhtiön että Uuden Suomen 
kyky kestää vastoinkäymisiä oli edelleen heikko monista yhtiölle ja kansantaloudelle suotuisista 
vuosista huolimatta. 
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IV VIIMEISET KIERROKSET 
 
 
 
 
1. SELVÄSTI PAREMPI - JA PALJON KALLIIMMPI 
 
 
   Syksyn 1987 kriisin hedelmänä syntynyt Suomettaren perillisen viimeinen versio, Selvästi 
Parempi Uusi Suomi, oli ennen muuta yhdeksi päätoimittajaksi syksyllä 1988 nimitetyn Mauno 
Saaren luomus. Hänen monivivahteinen, kiistelty persoonansa vaikutti paljon lehden viimeisten 
vuosien ilmapiiriin. Kaikessa kaunaisuudessaan tätä kuvasti joidenkin US:n toimittajien pamfletti 
Tapaus Uusi Suomi. 1 
   Saari (1947 -) on lähtöisin vaatimattomista oloista Tornion Lapista; pohjakoulutustaan hän ei 
ole kirjannut sen enempää US:n henkilökortistoon kuin Kuka kukin on-teokseen. Jo 19-vuotiaana 
hän näytti kykynsä Helsingin Sanomain Oulun-toimituksessa nousten sitten hämmästyttävää 
vauhtia johtaviin asemiin monissa suomalaisen porvariston perinteisimmissä yhteisöissä: 
Suomen Kuvalehden toiseksi päätoimittajaksi, mainostoimistomieheksi, Iltalehden 
päätoimittajaksi ja WSOY:n johtajaksi ennen paluutaan US-yhtiöön.   
   Saarta pidetään erinomaisena kirjoittajana, ideoijana ja uutisten etsijänä. Hän pystyy saamaan 
lähes hypnoottisen otteen ihmisistä - tosin yhdellä rajoituksella. Saari osaa vaikuttaa suuriin 
joukkoihin ja käsitellä taitavasti keskustelukumppaniaan kahden kesken. Sen sijaan hän ei 
erityisemmin viihtynyt tasa-arvoisissa kollegioissa, vaan suosi suppeiden piirin keskusteluja 
omassa huoneessaan tai (yhtiön laskuun) ravintolassa sekä puhui paljon puhelimessa.  
   Saari hankki näin uskottujen piirin US:n toimituksessa sekä kevääseen 1991 kestäneen 
luottamuksellisen suhteen Uusi Suomi Oy:n johtoportaassa Maija Isotaloon ja 1989 toimeensa 
astuneeseen uuteen toimitusjohtajaan Risto Takalaan. Heikki Tavela osasi käyttää hyväksi 
Saaren lahjakkuutta, vaikka epäilikin hänen luotettavuuttaan. Konsultti Lauri Nykoppin 
analysoidessa asioita syksyllä 1991 hän noteerasi Saaren lahjakkuuden, mutta myös epälojaa-
lisuuden ja ailahtelevuuden. Nykoppin mukaan Tavelan suhtautuminen Saaren oli "indifferentti" 
(välinpitämätön tai ehkä pikemminkin kaksijakoinen), kun taas kohta keskeiseksi tullut Timo 
Laatunen epäili tätä.  
   Koroman 1980-luvun määritelmän mukaan Mauno Saari oli kuin magneetti, jonka toinen pää 
vetää ihmisiä puoleensa, toinen työntää pois. Muuan toinen työtoveri katsoi, ettei Saari pystynyt 
tasa-arvoisiin yhteistyösuhteisiin, vaan haki joko imarreltavia, hyväksi käytettäviä isäntiä tai 
kuuliaisia klienttejä. Jos klientti ei halunnut alistua rooliinsa, seurasi usein dramaattinen 
välirikko. 2 
   Näyttävän uudistuksen toteuttaminen missä tahansa 1980-luvun loppupuolen US:n kaltaisessa 
                     
    1Garam ym.: Tapaus Uusi Suomi. 

    2US:n toimituksen henkilökortisto; Nykoppin kok., USark E 11; keskustelut mm. Isotalon, Koroman, Laatusen, 
Takalan ja Tavelan kanssa; Saaren ja Koroman kirjeenvaihto, Vesikansa Saarelle syksyllä 1990 (päiväämätön), 
USArk B 5. 
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toimituksessa saattaa edellyttää sellaista hieman demoonista luonnetta kuin on usein suurilla 
teatterinohjaajilla. Avoimeksi jäi, miten tällaisesta kuohuvan luovasta, mutta samalla ristiriitaisen 
rasittavasta ilmapiiristä olisi siirrytty tasaisempaan menoon. Saari itse vihjasi usein siirtyvänsä 
läpimurron jälkeen mielellään pelkästään kirjoittajaksi tai peräti kirjailijaksi; tähän rooliin hän 
US:n kuoltua siirtyikin menestyen hyvin. Uusi Suomi Oy:ssa hän kuitenkin varjeli tarkasti 
loppuun saakka valtaansa. 
 
Syytekirjelmä tuoteanalyysinä 
 
   Saari aloitti SPUS-operaationsa "toimitusjohtajan toimeksiannosta" joulukuussa 1987 tehdyllä 
"tuoteanalyysillä", jonka kymmenen "tekijäksi" merkityn joukkoon kuului kuvaavasti vain kaksi 
silloisen toimituksen jäsentä, päätoimittaja Koroma ja toimituspäällikkö Havu. Analyysi olikin 
osin Saaren syytekirjelmä, jossa oli kuulusteltu pääsyytetty Koromaa ja eräitä todistajia ja 
poimittu heiltä tarkoituksenmukaisia lausumia. Sinänsä 12-liuskainen opus on vetävästi 
kirjoitettu ja sisältää paljon osuviakin havaintoja. (Numerotietojen osalta vrt. loppuluku). 
   Analyysin mukaan US:n "terve tilauskanta/ levikki" oli 75.000 vuosikertaa, josta poistui 
vuosittain 10.000 - 14.000 tilaajaa eli 13-19 %. Poistumaa pidettiin "hieman suurena, mutta 
siedettävänä"; laatulehdelle luontaiseksi tavoitteeksi asetettiin 5-10 %.  
   Terveen levikin ylittävän "19.000 vuosikerran levikkikuplan" puhaltamisen todettiin 
maksaneen 1987 10 miljoonaa markkaa. Kysymys oli ennen muuta yritysten maksamista kahden 
kuukauden sopimustilauksista, joilla oli korvattu suoraan yleisölle myytyjä, yhtiölle vielä 
epäedullisempia kampanjatilauksia. Kun normaalinkaan tilauksen hinta ei usein kattanut edes 
jakelukustannuksia, alennustilaukset olivat tietenkin vielä tappiollisempia. Niitä oli tarvittu 
45.000 kpl levikkitavoitteeseen pääsemiseksi. Myös tavanomainen markkinointi todettiin 
kalliiksi. 
   Johtopäätöksenä ehdotettiin joko tyytymistä 75.000 tilaajan peruslevikkiin ja alennusjakelun 
lopettamista tai lehden muuttamista "merkittävästi attraktiivisemmaksi". Ilmoittajienkin todettiin 
maksavan kontakteista, ei levikistä. Kuitenkin Kansallisen mediatutkimuksen mittaama US:n 
lukijamääräkin oli pudonnut lähes jatkuvasti levikin vähäisestä noususta huolimatta. 
   US:n ilmoitushintojen todettiin painuneen (Iltalehden saama osuus mukaan luettuna) 4,25 
markkaan millimetriltä, kun suurkaupunkien päälehdet saivat 9 mk/mm ja Kauppalehti peräti 11 
mk/mm. US:n kokonaisilmoittelusta 31 % ohjattiin nimen omaan sille, kun 11 % saatiin 
paketeista Kauppalehden kanssa ja 58 % kaksin Iltalehden kanssa. (Jakauma ei yllätä, 
ilmoituspaketin kääriminenhän oli "kolmannen painoksen" perustamisen syy. Kauppalehti-
pakettien merkitys näyttää taas toisarvoiselta). 
   US:n journalistisessa kehityksessä "'vuosisadan lehtiuudistus' arvioitiin merkittäväksi. Se ei 
kuitenkaan johtanut toivotusti lehden aseman olennaiseen paranemiseen", koska "sitä jäi pääosin 
toteuttamaan vanha toimitus, joka ei voinut sisäistää uudistusta eikä jatkaa sitä eteenpäin". 
Myöhemmät uudistukset näkyivät "vain lehden journalistisessa pintakerroksessa", sen sijaan 
"lehden persoonallisuus on säilynyt samana, niin myös sen organisaatio ja taloudellinen 
rakenne", Saari arvioi. (Jatkuvuus oli siis hänelle kielteistä). 
   Uudistuksetkin olivat Saaren mielestä menneet väärään suuntaan, kun niillä "on tietoisesti 
haluttu murtaa perinteinen, ns. laatulehden ajattelutapa". Tämän jälkeen Saari esitti lähinnä 
englantilaisiin auktoriteetteihin viitaten "laatusanomalehden tuntomerkeiksi" luotettavuuden, 
älykkyyden, syvällisyyden, asiantuntemuksen, arvokkuuden, maltillisuuden, selkeän symbolii-
kan, jäsentyneisyyden, hierarkisuuden, pysyvyyden, pitkäjänteisyyden ja tyylikkyyden.  Hänen 
mukaansa US ei vastannut useimpia näistä kriteereistä viitaten myös em. lukijatutkimusten 
sanomaan lehden pinnallisuudesta (Isotalon tulkintaa myötäillen).  
   US oli siten Saaren mukaan "tietoisesti irroitettu laatusanomalehtien journalistisesta 
perinteestä'".  Konkreettisesti hän arvosteli mm. kommentointitekstejä uutissivuilla ja 
talousosaston siirtämistä lehden loppuun - molemmat vain 11 kuukauden ikäisiä uudistuksia. 
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Lehden ulkoasua arvosteltiin räikeäksi ja "skitsofreniseksi"; tässä analyysin osassa lienee 
kuvastunut myös graafikko Yrjö Klipin näkemys. (US:n ulkoasukin oli, kuten muistetaan, 
mullistettu analyysin arvostelemassa hengessä vain 11 kuukautta aikaisemmin). 
   Saaren mielestä US:lla ei ole "selvästi määriteltyä strategiaa - tai ainakaan ei sellaista, joka olisi 
kirjallisesti määriteltynä toimituksen, markkinoinnin jne., yhteisessä käytössä". Analyysissä 
myönnettiin kylläkin toimituksen johdon konkretisoineen toimintaohjelmansa Suomessa jopa 
ainutlaatuisen pitkälle osastojen suunnitelmissa. Toimitusta luonnehdittiin myös "erittäin 
budjettitietoiseksi". 
   Kotimaan uutisten osalta "kaiken olennaisen" seuraamisen arvioitiin johtaneen STT:n 
uutislistan kopiointiin. Kulttuuriosastoa arvosteltiin "korkeakultturelliin arvomaailmaan" 
sulkeutumisesta ja kritiikkikeskeisyydestä, ulkomaanosastoa "uutistoimistobyrokraattisesta" 
linjasta. Ongelmia nähtiin muissakin osastoissa, millä perusteella analyysi luonnehti tilannetta 
"lohduttomaksi".  
   Erityisesti Koromaa syytettiin (nimeä tosin mainitsematta) rekrytointipolitiikasta. Noin 70 
toimittajasta vain kymmenkunta oli Koroman edeltäjien aikana kiinnitettyjä, joten "vajaat 60 on 
rekrytoitu nykyisen päätoimittajan toimesta". Analyysin mukaan "toimitusta vaivaa 
stereotyyppinen asennoituminen, näkemyksen ahtaus tai puute, köyhäily, 60-lukulaisuus, lehden 
tavoitteille vieras arvomaailma. Lisäksi kova työtahti ajaa parhaat muualle, huonoimmat aina 
jäävät". Rekrytoinnissa olikin "merkittävältä osin --- epäonnistuttu".      Analyysissä päädyttiin 
ehdottamaan "poikkitieteellistä" jatkotyötä, joka "pakottaa esim. journalistit ja markkinoijat 
pohtimaan kokonaisuutta" tavoitteena "lopulta 'kohessiivinen' toimintamalli". Taloudelliseksi 
tavoitteeksi asetettiin "lehtikohtaisen tuloksen parantaminen siten, että US 5 vuoden kuluessa 
kattaa välittömät kulunsa". Menetelmänä olivat laatulehden piirteiden priorisointi ja journalistiset 
 huippusuoritukset.  
   Saari ehdotti johtamaansa tuotekehitysryhmää suoraan toimitusjohtajan alaisuuteen; Koroma 
olisi näin sivuutettu. Uudistettua lehteä olisi alettu toteuttaa jo maaliskuun 1988 lopussa. Toiseen 
vaiheeseen, "syvempiin sisältömuutoksiin", olisi päästy syksyllä 1988, jolloin "hyväksi katsottu 
osa projektiorganisaatiosta jää pysyvään organisaatioon". 3 
   Jos Saaren analyysiä vertaa tässä tutkimuksessa aiemmin esille tulleeseen, väite US:n 
kirjallisen strategialinjauksen puuttumisesta tuskin pitää aivan paikkansa. Pikemminkin erilaisten 
strategisten selvitysten tekeminen tuntui aika ajoin itsetarkoitukselliselta. Etenkin 
markkinointiväki vaihtui kuitenkin yhtenään, jolloin yhteydet muutamankin vuoden takaisiin 
linjauksiin helposti katkesivat. 
   Arvostelu rekrytointipolitiikasta on saattanut nojautua osin Koroman itsekritiikkiin. Hän lienee 
luonteensa mukaisesti vyöryttänyt Saarelle vahvoja mielipiteitä, joita syyttäjä-analyytikko on 
tulkinnut omasta näkökulmastaan. Esitetyt luonnehdinnat sopivat varmaan joihinkin toimittajiin, 
mutta olivat keskenäänkin ristiriitaisia (esim. "60-lukulaisuus" tai "vieras arvomaailma" contra 
"näkemyksen puute") ja tuskin kuvasivat edustavasti koko toimitusta. 4    
Koroman rinnakkaissuunnitelma 
 
   Päätoimittaja Johannes Koroma ei suostunut noin vain syrjäytymään, vaan laati vuoden 1988 
alussa toimintasuunnitelman nimellä oman ohjelmansa. Hän alkoi myös julkaista 
luottamuksellista "päätoimittajan kuukausiraporttia", joka kertoi jatkuvista uudistuksista; Mauno 
Saari ei kuulunut sen suppeaan jakeluun.  
   Ensimmäisessä raportissa Koroma totesi (kai lähinnä Tuomiselle), että "Mane tarjoaa 
toimituksen työorganisaatioksi ja toiminta-ajatukseksi sitä, jota jo noudatamme, helppo 
                     
    3Uuden Suomen tuoteanalyysi 9.12.1987/ 9.1.1988/ MS, USark E 1. 

    4Tavelan mukaan erityisesti rekrytoinneissa epäonnistui Tuominen, jos kohta toimitusjohtaja ei toimituksen 
rekrytointeihin vaikuttanut.  
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hyväksyä, kannatan varauksin uutta ajattelutapaa kehitystyössä". Varaus tarkoitti perusteellista 
tilannekeskustelua. Edelleen Koroma vaati, että tuotekehityskeskustelussa "kaikki (on) tuotava 
minun kauttani toimitukseen ja mahdollisesti seuraavaksi siirrettävä kehitystyö tänne toimituksen 
sisälle ao. henkilöiden avulla tehtäväksi". 5 
   Myös päätoimittaja Vesikansa totesi yhtyvänsä pääosin Saaren analyysiin. Hän kysyi 
kuitenkin, onko ihannoitu "anglosaksinen malli ainoa"; esim. Neue Zürcher Zeitung "ei täytä 
Saaren kriteerejä ollenkaan", sehän oli "subjektiivinen, opettava jne". Hän pohti myös, olisiko 
vuosisadan vaihteen laatulehtiohjelman ortodoksisen seuraamisen sijasta "sovellettava sitä tv-
aikaan". Vesikansa korosti myös poliittista linjaa HS:sta erottavana tekijänä. 6 
   Toimintasuunnitelmassaan Koroma kertasi US:n tavoitteet - taloudellisesti sen, että lehden 
kustannukset "on voitava yhtiössä kantaa ilman jatkuvaa ulkopuolista taloudellista tukea" (tämä 
ei sulkenut pois "sisäpuolista" tukea Iltalehdeltä eikä myöskään Kauppalehdeltä).  
   Koroma katsoi markkinoiden edellyttävän, että US:n "on oltava joiltakin lukijoiden kannalta 
merkittäviltä osilta HS:ää parempi". Peruutusten hän totesi vähentyneen merkittävästi ja 
tilaushintaa oli voitu nostaa, sen sijaan toimituksen henkilömäärää ja lehden sivulukua "on 
supistettu useiden vuosien ajan", mikä on edellyttänyt toimituksen työn tuottavuuden jatkuvaa 
nostamista. Tässä oli jouduttu mahdollisuuksien rajalle, jollei "toiminta-ajatusta perusteellisesti 
muuteta".  
   Kilpailukeinona Koroma korosti jälleen mm. oheistuotteita; hän toimitti itsekin US:n liitteeksi 
myös laajana eripainoksena levitetyn vero-oppaan, jossa esiteltiin sinipunahallituksen suurta 
verouudistusta. Lehden luotettavuutta, analyyttisyyttä ja ajankohtaisuutta piti nostaa, mutta 
Koroma painotti myös puutteita palveluilmoittelussa ja jakelussa. Edelleen hän väläytti yhteistä 
pääkaupunkiseudun toimitusta Iltalehden ja Metropolin kanssa, samoin mm. debatoinnin ja 
asiantuntijakirjoittelun lisäämistä.  
   Mittariksi onnistumisesta Koroma ehdotti kestotilausten peruutusprosenttia sekä uusien 
tilausten määrää. Sisällön kehittymistä olisi mitattava myös laadullisesti. 7 
   Jos Saaren analyysi oli osin syytekirjelmä, niin Koroman suunnitelmassa voi aistia puolustelua. 
Samalla hän kuitenkin toi esiin tarmonsa ohjata ja kehittää lehteä edelleen. Itse asiassa Koroma 
oli jo keskustellut siirtymisestä teollisuuden järjestöihin - mutta hän ei halunnut lähteä 
savustettuna.  
   Näihin aikoihin Uusi Suomi Oy:n palvelukseen tullut yritystarkastaja ("business controlleur") 
Markku Pitkänen kuvasi myöhemmin konsultti Lauri Nykoppille Koroman pitäneen tuolloin 
kiinni tuolistaan "rystyset valkoisina". Tältä se ilmeisesti näytti US:n yritys- ja 
markkinointijohdon näkökulmasta. . 8   
 
"Koulumestari ja oppilaat" 
 
   Konkreettinen kehitystyö aloitettiin 22.1.1988 koko päivän palaverilla hotelli Haagassa. Arto 
Tuominen rakensi alkuun yhtälön US:n yhteiskunnallisesta (A) ja taloudellisesta (B) 
painoarvosta tyyliin A + (-B) = +- (+)x. Yhteiskunnallinen painoarvo salli siis jonkin kokoisen 
taloudellisen tappion. Jos sen sijaan yhteiskunnallinen painoarvo olisi miinusmerkkinen seuraa 
"tuho".  

                     
    5Päätoimitt. kk-rap. 1/88, USark E 11/ Koroman kok.; toistaiseksi ko. sarjasta ei ole löytynyt nroita 3, 4 eikä 
mahdollisia osia nrosta 6 eteenpäin. Tämän kirjoittaja kuului jakelun piiriin. 

    6Muistio Tuoteanalyysi/ JV 21.1.1988, USark E 1. - Muistio lienee tarkoitettu Koromalle. 

    7US toimitus toimintasuunnitelma 15.1.1988, USark E 1. 

    8Nykoppin kok., USark E 11. 
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   Tuominen arvioi vuosikerran tilauksen marginaalikustannukseksi ainakin 800 mk, mitä 
tilaushinta ei kattanut ainakaan myyntikulujen jälkeen. Silti "rahaa on, jos on varmuus, että se 
tulee takaisin". Hän väläytti myös - jatkuvasta erkaantumisesta huolimatta - yhä yhteistyötä 
Iltalehden kanssa. 9 
   Keskustelussa päätoimittaja Vesikansa moitti Mauno Saarta mm. "fiksuttelusta" käsitteillä, 
tämä taas näki toimituksen asenteissa defensiivisyyttä. Tilaisuudesta kesken lähtenyt Koroma 
arveli seuraavana päivänä kirjeessään Saarelle, ettei herkkänahkaisia ole vain toimituksessa. 
Moitittu defensiivisyys taas "saattaa olla ensisijaisesti seurausta aggressiivisesta lähestymista-
vasta". "US-toimituksen maailma ei ole aivan niin suunnittelematon ja aivan niin yksioikoinen 
kuin (ryhmätöille) asetetut kysymykset kuvaavat eikä aivan niin surkea kuin eräät esitetyt 
näennäisanalyysit antavat ymmärtää", Koroma piikitteli. 
   Koroma toivoi "todellista perusteltua kritiikkiä" ja "yhtä huolellisia vaihtoehtoja", jolloin 
"syntyy dynaaminen työskentelyilmapiiri". Nyt "kyse oli enemmänkin kuulustelusta --- Emme 
siis suostu silmät pyöreinä hämmästelemään sinua ja amerikan suunnitteluihmeitä. Aivan 
yksinkertaisimmille kikoille ei kannata odottaa aplodeerausta. Pystyt parempaan ja edellytämme 
sitä". 
   Myös markkinoinnilta Koroma toivoi aktiivisuutta. "Nyt syntyi lähinnä vaikutelma siitä, että 
opettaja (M Saari) kyseli alaluokkalaisilta (US-toimitus) --- Tarkastaja (markkinointi) istui 
vieressä kuuntelemassa kuinka hyvin oppilaat tentistä selviävät". Erityisesti Koroma torjui 
Saaren ehdotuksen, että siltä istumalta olisi ryhdytty analysoimaan yksittäisten toimittajien 
kykyjä. 10 
 
Savustus vai entisten varassa?  
 
   Jos projektin alku ei ollut lupaava, niin seuraavassa kokouksessa räjähti. Ehkä sitä oli 
pohjustanut se, että reaktiona Saaren analyysin moitteisiin kirjallisen tavoiteasettelun 
puuttumisesta päätoimittaja Vesikansa keräsi hänelle täpötäyden mapin osin tässäkin tekstissä jo 
esiteltyjä muistioita. Lähetteessä Vesikansa kertoi haluavansa "sanoa myös sen, että on näitä 
asioita pohdittu pitkään. Vastaukset ovat saattaneet olla vääriä, toteutus puutteellista tai 
olosuhteet ovat voineet muuttua. --- Mutta on aika epätaloudellista alkaa kaikkea alustakaan". 
   Edelleen Vesikansa kysyi Saaren johdonmukaisuutta, kun hän toisaalta moitti toimitusta, 
toisaalta katsoi, "että ulkoa tuotu uudistus ei onnistu. Joko US:a parantaa siis sen nykyinen 
toimitus sopivasti täydennettynä tai tekijöitä vaihdetaan. Jos halutaan nojata nykyisten tekijöiden 
parhaimmistoon, olisi noteerattava heidän työnsä ja jopa saavutuksensa. --- Jos taas tekijöitä 
halutaan vaihtaa, niin savustusmetodi on turhan vaivalloinen".  
   Lopuksi Vesikansa kehotti erottamaan toisistaan suuret linjat ja makuasiat. "Sinulla on esim. 
tiettyjä näkemyksiä kirjoittamisesta, kuten minulla on esim. Sinun kolumniesi arvosta", 
Vesikansa paukautti tietoisesti suoraan Saaren taiteilijansydämeen. 11 
   Saari ei koskaan vastannut lähetekirjeeseen. Sen sijaan hän alkoi eri tilaisuuksissa todeta, että 
suunnitelmia varmaan olikin enemmän kuin tarpeeksi, kysymys oli niiden oikeasta valikoinnista 
ja toteuttamisesta. Näin varmaan olikin. Jo työsuhdesyista taas päädyttiin siihen, että Saaren 
suunnitteleman SPUS-uudistuksen toteutti ensi sijassa lehden siihen astinen toimitus, joskin 
1988-90 rekrytoitiin noin 40 uutta toimittajaa, graafikkoa ja kuvaajaa (osin täyttämällä syntyneitä 
vakanssiaukkoja). 12 
                     
    9Kokouskutsu ja Vesikansan mpt kokoukseen 22.1.1988, USark E 1. 

    10Koroma Saarelle 23.1.1988, USark E 1. 

    11Vesikansa Saarelle 27.1.1988, USark C 1 (Vesikansan kok.). 

    12Henkilöluettelo 1991 virkaikäjärjestyksessä, USark A 2. 
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Ulosmarssi ja uusi aloitus 
 
   Seuraava projektikokous oli 4.2.1988 aamuvarhain kello 8 Kaivokselassa. Koroma oli tällöin 
Davosin tunnetussa seminaarissa, toimituksen muu johto yhä kiinni presidentinvaalien 
jälkipelissä, jolloin kokoukseen ehti toimituksesta vain päätoimittaja Vesikansa, hänkin 
surkeassa säässä neljännestunnin myöhässä (se ei Tuomisen ajan täsmällisyyskulttuurissa ollut 
sinänsä paljon). 
   Vesikansan samana päivänä kirjaaman kuvauksen mukaan "Mane aloitti sisään tullessani 
alikersantin tyylillä jäkätyksen toimituksen asenteista, kyvyttömyydestä jne. Kysyin, oliko 
parempi poistua. Manen mielestä oli. Sen ohella hän tietenkin vetosi Herra Toimitusjohtajaan 
tyylillä, jota Tamminiemen viestinviejät aikanaan varmaan käyttivät. Totesin, ettei MS eikä edes 
AT ole esimieheni ja poistuin".  
   Kirjeessään Koromalle Vesikansa kertoi edelleen ottaneensa heti yhteyden Tuomiseen. "Arto 
totesi tietenkin, ettei hänen ns. valtuuksillaan sovi esiintyä miten tahansa ja että koko homma 
menee lopulta Sinun (Koroman) piikkiisi, joten Sinun olisi päätettävä jatkon hengestä". 
Tuominen "totesi edelleen lähteneensä siitä, että jollei hän saa vähintään kerran viikossa 
strategiaryhmästä muistiota, eronpyyntöä tai vastaavaa, jokin on pielessä". 
   Koromalle Vesikansa korosti ydinkysymykseksi sitä, "aiotaanko uudistua nykyisen 
toimituksen voimin" vai onko "Saaren jengiltä" pyydettävä valmis ehdotus (vaikka Saari tuomitsi 
"ulkoa tuodut dummyt"). Edelleen Vesikansa kysyi, onko varaa Saaren ehdottamaan 
editointiportaan laajennukseen ajatuksella "olkaamme ensiluokkaisia edes viimeistelyssä". 
Vesikansa piti kaksiportaisuutta (kirjoittaja-editoija) tyypillisenä HS:n eli rikkaan lehden 
keinona. Kunnolla toteutettuna "meillä olisi kärjistetysti sanottuna komea keskuspöytä 
editoimassa STT:n juttuja". Vesikansa suositteli sen sijaan sitä, että kaikki US:n toimittajat 
opetettaisiin tekemään tekstinsä valmiiksi. 13 
   SPUS-suunnitelmassa päädyttiin moniportaiseen editointiin (kirjoittaja-tuottaja-toimitussih-
teeri). Jälki varmaan näkyi, mutta tähän sitoutuneet noin 25 vakanssia olivat varsin suuri kuluerä.  
   Vesikansan ulosmarssi viiden minuutin kokouksen jälkeen helmikuussa 1988 lopetti SPUS-
projektin ensimmäisen vaiheen; siihen astisessa muodossa projektiryhmä ei enää kokoontunut. 
Eero Lähteenmäki kommentoi Koromalle, ettei Saari jättänyt Vesikansalle muuta kunniallista 
tietä kuin poistua. 14  
   Ilmeisesti Saari, Lähteenmäki ja Isotalo arvioivat niin tässä kuin myöhemmässäkin vaiheessa 
US-yhtiön voimasuhteet väärin. Koroma ei ollut niin vain savustettavissa; hänellä oli energiaa ja 
ylivertaiset yhteydet yhtiön tärkeimpiin sidosryhmiin. Tuominen oivalsi tämän pannen SPUS-
projektin nopeasti Koroman "piikkiin". Tuominen nautti kuitenkin divide et impera-pelistä. 
   Myös Saari oli oivaltava realisti, joka hyväksyi uuden aloituksen. Se oli hänelle tärkeää 
siksikin, että hänen "kustannuspaikkansa", tuotekehitysosasto oli hiipumassa. Uusi työpaikka 
löytyi Uudesta Suomesta mutkikkaan puoleisten neuvottelujen jälkeen. 15 
   SPUS-hanke alkoi tämän jälkeen edetä ensi sijassa Koroman valvonnassa ja vähitellen 
parantuvassa yhteistyössä Saaren ja hänen työparinsa, graafikko Yrjö Klipin sekä US:n 
toimituksen kesken, kun syyttäjän ja koulumestarin asenteista siirryttiin yhteistyöhön. 

                     
    13Vesikansa Koromalle 5.2.1988, USark E 1. 

    14Tieto Lähteenmäen kommentista perustuu kirjoittajan tuoreeltaan Koromalta kuulemaan. 

    15Saari Koromalle 13.4.1988, Koroman pvmätön vastaus, USark B 5; Päätoimit. kk-rap. 2/88, USark E 11/ 
Koroman kok. - Tavela kertoi 1994 jarruttaneensa mahdollisimman kauan Saaren nimittämistä Uuden Suomen 
päätoimittajaksi. Käsitys Saaren tarpeesta löytää uusi leipäpuu perustuu Koroman tuoreeltaan kertomaan. 
Savolaisen ja sittemmin Saaren johtama tuotekehitysosasto sammuikin pian.  
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Johtoportaaseen 38 henkilöä 
 
   SPUS-projektia valmistelivat päätoimisesti Mauno Saari, Yrjö Klippi ja heidän sihteerinsä 14 
kuukauden ajan; suunnittelupanostus oli siis ainakin samaa luokkaa kuin "vuosisadan 
lehtiuudistuksessa" 1970- ja 80-lukujen vaihteessa. Saari ja Klippi hahmottelivat työhuoneensa 
seinille "luolapiirustuksiin" liki filosofisia ajatusrakennelmia keskustellen niistä eri henkilöiden 
kanssa. Työtapoihin kuuluivat myös kaksikon yhteiset laivamatkat Ruotsiin. Varsinaiseen lehden 
tekemiseen kumpikaan ei osallistunut ennen uudistuksen käynnistämistä, joka lykkääntyi lopulta 
maaliskuun alkuun 1989. 
   Heti alkuun Tuominen ja Koroma hyväksyivät lähtökohdaksi sen, että "koska koko 
toimituksen kouluttaminen vie liikaa aikaa --- toimituksen johtoa ja editointijärjestelmää 
vahvistetaan, jolloin muutos näkyy nopeasti". Tämä johti edellä mainittuun editointiportaan 
tuntuvaan laajentamiseen ja sen mukaiseen pysyvään kustannusrasitteeseen. 16 
   Perinteinen listatoimittaja sai nyt uuden tittelin tuottaja ja järjestelmä ulotettiin kaikkiin 
osastoihin pääkirjoitus- ja mielipidesivuja myöten. Tuottajan asemaa korostettiin ja tehtävää 
pyrittiin kierrättämään vain valikoitujen toimittajien kesken. Tämä sitoi kahdeksan toimittajaa 
päivittäin oman osastonsa työnjohtoon ja aineiston käsittelyyn. Tämän ohella osastopäälliköt 
valvoivat toimintaa mm. viikkosuunnitelmin painottaen työssään kuitenkin yleensä uutisten 
hankintaa ja omia tekstejään.  
   Tuottajan rinnalle moniin osastoihin kiinnitettiin oma toimitussihteeri, kun tavoite keskitetystä 
taitosta romutettiin lopullisesti. Vuorossa ollut uutispäällikkö johti edelleen koko lehden 
päivittäistä työtä keskustoimituksen toimitussihteerien avustamana. 
   Perustettiin myös tuotantopäällikön vakanssi hoitamaan aiemmista toimituspäällikön tehtävistä 
yhteyksiä kirjapainoon ja ilmoitusmarkkinointiin; ilmoitusten, värisivujen yms. sijoittelu oli 
muuttunut yhä mutkikkaammaksi palapeliksi. Toimituspäälliköiden määrä kasvoi silti kolmeen 
(tai lopulta ainakin muodollisesti neljään); Olli Havu hoiti uutistoimintaa, Eero Karisto hallintoa 
sekä artikkeli- ja mielipidekirjoittelua, Iltalehdestä palannut Christian Sjöstedt 
viikonvaihdetoimintaa sekä toimitusprojekteja. Loppuvaiheessa Havu siirtyi hoitamaan 
viikonvaihdelehtiä ja Erkki Sarkkinen tuli uutistoimintaa johtavaksi toimituspäälliköksi. 
Sjöstedtin toimituspäällikkyys kuivui kylläkin muodollisuudeksi. 
   Organisaatioon kuuluivat myös taittopäällikkö Sirpa Kivistö ja hänen yläpuolellaan taiteellinen 
johtaja Yrjö Klippi, joka sai nimensä päätoimittajien rinnalle lehden nimiöön; tämän kaltaiset 
protokollakysymykset olivat hänelle ja Saarelle tärkeitä.  
   SPUS-kauden alkaessa toimituksen "yläjohtoon" kuului siis kolme päätoimittajaa, taiteellinen 
johtaja ja kolme toimituspäällikköä. Keskijohtoon voi laskea neljä uutispäällikköä, seitsemän 
osastopäällikköä, kuvatoimittajan, kahdeksan kulloinkin vuorossa olevaa tuottajaa, 
tuotantopäällikön, taittopäällikön ja yhdeksän toimitussihteeriä. Yhteensä johtoportaassa oli siis 
38 henkeä eli lähes puolet toimittajamäärästä. Sen ohella "esikuntaportaaseen" kuuluivat 
hallinnollinen toimittaja Ritva Lavansaari ja neljä sihteeriä. 17 
   Järjestelyn yhtenä lähtökohtana oli pienehköjen, itsenäisten ja motivoituneiden työryhmien 
muodostaminen toimittajien "massa-armeijan" sijasta. Tässä ilmeisesti onnistuttiin, vaikka se 
johtikin organisaation mutkistumiseen.  Suuri osa em. johtoportaasta teki paljonkin "tuottavaa" 
työtä laatien erilaisia tekstejä tai taittaen sivuja. Kun toimituksen yhteistyöjärjestelmässä 
keskusteltiin vähän päästä (ja jo kauan ennen SPUS-uudistusta) esimiesten määrästä, voitiin 
                     
    16Saaren päiväämätön muistio keväällä 1988, USark E 1. 

    17US:n vakanssiluettelot ja puhelinluettelot; SPUS-päätöskokous 14.10.1988, Vesikansan ja Kariston muistiot, 
USark E 1. - Mielipideosaston toimitussihteeri on laskelmissa rinnastettu tuottajaan. Kuten mainittu, varsinaiset 
tuottajat hoitivat tehtävää vuorollaan osallistuen muissa vuoroissa normaaliin uutistyöhön.     
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väittää, että moni päällikkö löi tekstimäärissä useimmat "kirjoittavat" toimittajat. 18 
   Yhtä kaikki US:n toimitusorganisaatio paisui raskaaksi. Osin tämä lienee ollut väistämätöntä 
pyrittäessä viimeisteltyyn, selkeään lehteen, jossa jokainen sivu oli tarkasti suunniteltu. Osin 
toimitus otti hoitaakseen kirjapainon ja ilmoitusmarkkinoinnin aiempia tehtäviä. Varsin herkästi 
uusia päällikkyyksiä kuitenkin perustettiin. 
   "Rivitoimittajien" esittämän arvostelun ohella mm. päätoimittaja Vesikansa kehottikin 
muistiossaan "miettimään sittenkin kahdesti, kuinka paljon lopulta paisutamme kiinteää 
koneistoa --- ettei SPUS tukehdu jo syksyllä 1989 säästökampanjaan. --- Ei pidä kopioida aivan 
eri suuruusluokan lehtien organisaatiota sellaisenaan". 19 Yrjö Klipin vakiovastaus tällaiseen oli 
"mutta laatu maksaa". Mauno Saari näki kylläkin ongelman; esim. hahmotellessaan lehden 
lunastamista toimituksen johdolle Åminneforsin suunnittelukokouksen illanistujaisissa keväällä 
1989 hän lähti toimittajamäärän puolittamisesta. 20  
   Radikaalit leikkaukset jäivät kuitenkin unelmoinniksi viskilasin äärellä; SPUS-uudistuksessa ei 
tingitty henkilö-, sivumäärä- eikä muistakaan kustannuksista. Sitä ei kukaan tehnytkään omilla 
rahoillaan. 
 
Keskustelua aatteellisesta linjasta  
 
   SPUS-suunnittelun alkuvaiheessa huhtikuussa 1988 kvartetti Koroma, Vesikansa, Saari ja 
Klippi hyväksyi Saaren luonnostelemat tekstit "US-strategia" ja "laatusanomalehden kriteerit", 
joista etenkin jälkimmäistä luonnehdittiin jonkinlaiseksi SPUS-ajattelun Raamatuksi. Paljon 
uutta entisiin linjanvetoihin ei tuotu, mutta ohjelmissahan laatimisprosessi on yleensä 
lopputulosta tärkeämpi.      
   Valmisteluvaiheessa keskusteltiin lähinnä aatteellisesta linjauksesta. Saaren luonnoksen 
otsikon mukaan "Uusi Suomi on puolueisiin sitoutumaton laatusanomalehti"; puuttuva sana 
"porvarillinen" mainittiin tosin tekstissä muiden määreiden rinnalla. Koroman ja Vesikansan 
vaatimuksesta otsikko muutettiin muotoon "Uusi Suomi on sitoutumaton, porvarillinen 
laatusanomalehti". Porvarillisuutta siis korostettiin, mutta samalla sitoutumattomuus laajennettiin 
koskemaan puolueiden ohella mm. etujärjestöjä. 21 
   Taustalla oli näkemyseroja. Saari oli korostetun epäpoliittinen ja hänen kosketuksensa etenkin 
perinteiseen "uussuomalaiseen" porvarillisuuteen olivat ohuet. Hän oli kasvanut kommunismin, 
maalaisliittolaisuuden ja laestadiolaisuuden leimaamalla seudulla ja sittemmin liikkunut näihin 
aikoihin yleisesti vasemmalle kallistuneissa kulttuuripiireissä sen verran, että epäili porvarillisen 
kulttuurijournalismin mahdollisuuttakin. Saari pyrki tekemään US:n yhä sitoutumattomammaksi. 
   Strategiapaperissa korostettiin edelleen US:n yhteiskunnallista merkitystä. Lehtitaloudelliseksi 
lähtökohdaksi kirjattiin se, "että hyvä lehti myy". Uutta Suomea luonnehdittiin "yhtiön 
lippulaivaksi". Sen tuloskehityksen olisi "oltava myönteinen, vaikka tulos olisi negatiivinen". 
Lehti tavoitteli sataa tuhatta tilaajaa "aatemaailmaansa sopivissa kohderyhmissä", joita oli "ennen 
kaikkea porvarillisesti ajattelevien, hyvin koulutettujen, keskitasoa varakkaampien ja pääasiassa 
kaupungissa asuvien" keskuudessa. Lisäksi tavoiteltiin "vaikuttajia myös oman aatteellisen 
alueen ulkopuolelta".   
   
Laatulehdelle kriteerit 

                     
    18YTN/US, toimituksen yleiskokoukset, ptk:t, USark. 

    19Vesikansa Koromalle 15.10.1988, US-projektikokous 28.4.1988, ptk, USark E 1. 

    20Vm. tiedot perustuvat kirjoittajan muistikuviin. 

    21Tekstiluonnokset 21.4.1988 ja US-projektikokous 28.4.1988, asiakirjat, USark E 1.  
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   Saari pelkisti korostamansa "laatussanomalehden kriteerit" seitsemään kohtaan: 1. luotettavuus, 
2. asiantuntevuus, 3. arvokkuus, 4. selkeä symboliikka, 5. hierarkisuus, jäsentyneisyys, 6. 
pitkäjänteisyys, 7. tyylikkyys. Vesikansan ehdotuksesta lisättiin kahdeksas kohta "persoo-
nallisuus", jotta US:n profiili erottuisi esim. Helsingin Sanomista. 22 
   Sittemmin, erinäisten yhteenottojen jälkeen Saari väläytti myös yhdeksättä kriteeriä, 
journalistista rohkeutta, mutta katekismusta ei enää täydennetty. Taustalla oli mm. se, ettei kohua 
herättänyttä kansikuvaa dosentti Esa Saarisesta lastenvaippojen keskellä voinut ihan helposti 
mahduttaa ainakaan seitsemään alkuperäiseen laatukriteeriin.  
   Kriteerit epäilemättä selkeyttivät pyrkimystä tehdä Uudesta Suomesta yksiselitteisesti 
laatulehti; välillähän ostajia oli tietoisesti etsitty populaarilehdistön keinoin. Myös markkinointi 
uskoi nyt laatulehteen, kun se oli Osmo Oittisesta asti usein toivonut "myyvyttä" eli keveyttä ja 
sensaatioita ja US:n perinteiset laatulehtipiirteet oli nähty lähinnä rasitteiksi. 
 
"Elämäntapaa", grafiikkaa ja synergiahaaveita 
 
   Siirryttäessä periaatteista konkretiaan Saari ja Klippi torjuivat (kuten moni ennen heitä) 
"yleisen uutiskilpailun" leveällä rintamalla. He viittasivat paikallisuutisten tärkeyteen, mutta 
lisäsivät, ettei US:lla ollut voimavaroja niihin "sanan maantieteellisessä merkityksessä". Sen 
sijaan oli tarjottava "lukijoiden omaa elämää" hyödyttäviä tietoja sellaisissa osastoissa kuin "Life 
style", "Raha & elämä" ja "Vapaa-aika". (Tavoite johtikin mm. aiemman Uusi Suometar-osaston 
vahvistamiseen). 
   Etenkin Klippi painotti asioiden havainnollistamista graafisesti. Tietokonegrafiikan läpimurto 
toikin tässä aivan uusia mahdollisuuksia. Halpaa se ei tosin ollut; graafikkojen määrä nousi 
tietokoneistuksen tuomasta tuottavuuden huimasta noususta huolimatta yhdestä neljään, minkä 
ohella käytettiin ulkopuolisia piirtäjiä. 
   Erityisen tärkeä oli viikonvaihdelehti, "joka ilmoittautuu SK:n (Suomen Kuvalehden) ja HS-
viikonvaihdeviritysten sarjaan". Keskeisenä pidettiin myös tilaisuuksista yms. kertovan 
palveluaineiston parantamista. Kaiken päälle (mutta ristiriidassa em. uutiskilpailu-kannanotton 
kanssa) luvattiin, että "uutiskattavuus säilytetään" niin, "että lehti on riittävä päivittäiseksi 
'navigointivälineeksi'". Itse asiassa pidettiin siis kiinni täyden palvelun tavoitteesta. 
   SPUS-suunnitelmiin kuului alkuun myös yhtiön lehtien yhteistoiminnan lisääminen. 
Kauppalehdestä kaavailtiin saatavan "puolijalosteena" yritysuutisia, jotka US "jalostaisi" lähteen 
mainiten. Vastaavasti Iltalehdestä olisi saatu "sopiva päiväannos viihdettä ja uutisia ihmisistä" 
US:n tarjotessa vastapalvelukseksi "koosteen politiikkaa/ kulttuuria/ yhteiskunta-aineistoa". 
Myös tv-journalismin siirtämistä Iltalehteen väläytettiin (kuitenkin US:n loppuun saakka sen 
toimitus tuotti myös Iltalehden tv-ohjelmatiedot). Yhteistyötä väläytettiin myös Kauppalehden 
Option ja yhtiön julkaisuvalikoimaan tulleen Autoliiton Moottori-lehden kanssa. 
   Päätoimittajat Veli-Antti Savolainen ja Arto Tuominen myötäilivät alkuun ainakin Koroman ja 
Saaren käsitysten mukaan synergia-ajatuksia. Koroma oli jo syksyllä 1987 hahmotellut 
Kauppalehdelle ja US:lle monia yhteistyömuotoja, vaikkei lehtien omaan profiiliin ja muihin 
kilpailuaseisiin koskettaisikaan. Tulevaisuudelle Koroma tosin väläytti jopa yhtiökohtaista 
"talousuutisten käsittelytoimistoa", joka olisi palvellut myös (paikallis)radiota, valouutisia jne. 
Konkreettisia ehdotuksia Koroma oli tehnyt aiemminkin. 23  
   Käytännössä ei yhtiön lehtien kesken päästy juuri mihinkään yhteistyöhön. Päin vastoin Saari 
itse otti sittemmin tavoitteekseen katkaista viimeisetkin siteet Iltalehden ja US:n väliltä. 
                     
    22Tekstiluonnos 21.4.1988, Vesikansa Saarelle 21.4.1988, US-projektikokous 28.4.1988, asiakirjat, USark E 1. 

    23Koroman muistio 20.12.1987, USark E 1; vrt. myös Koroman pvmtön kirje Tuomiselle noin vuodelta 1984, 
kirj.v./USark.  
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   Alkuvaiheessa SPUS-projektissa kaavailtiin myös jakelujärjestelmän uudistamista ja 
tilaushintojen porrastamista jakelukustannusten mukaan. Tässä ei erityisemmin edetty ja 
kaikkiaan markkinointiväki ei alkuvaiheen jälkeen juuri osallistunut SPUS-kehittelyyn, vaikka 
Saari heitä informoikin. Koroman mielestä "markkinointi on pullahtanut pois työstä omaa 
voimattomuuttaan". 24 
 
Puoli tusinaa painopistettä 
    
   Saari korosti tuovansa lehteen painopisteajattelun. SPUS-hankkeessa painopisteitä voi lopulta 
erottaa varsin monta, kuten: 
- työnjohto, editointi ja viimeistely 
- uutishuiput  
- elämäntapa-aineisto 
- palvelutiedot 
- mielipidekirjoittelu 
- viikonvaihdelehti 
- grafiikka. 
   Uudistustarpeita nähtiin myös mm. urheilu- ja kulttuurijournalistiikassa. Näin päädyttiin 
etenemään varsin leveällä rintamalla ja kaiken päälle pidettiin kiinni uutiskattavuudesta. 
Toimituskulujen lisäykseksi arvioitiin keväällä 1988 runsas miljoona markkaa, mutta yhtiön 
hallitukselle tuotiin 3.6.1988 jo vuositasolla 4,5 miljoonan markan lisälasku. Sen ohella todettiin 
tarvittavan tarkemmin määrittelemätöntä panostusta sivumääriin. (Käytännössä toimitusbudjetin 
loppusumma nousi vuoden 1987 30 miljoonasta markasta vuoden 1991 budjettiehdotuksen 48 
miljoonaan markkaan eli inflaatio huomioon ottaenkin noin 12 Mmk vuodessa, siis yli 
kolmanneksen). 
   Yhtiön hallitus ei hätkähtänyt, vaan totesi Koroman, Saaren ja Klipin esittelyjen jälkeen, "että 
kehitystyö on välttämätöntä". Samalla korostettiin Koroman laatiman pöytäkirjan mukaan, että 
"suunnitelman toteuttaminen vaatii siihen voimakkaasti sitoutuneet vetäjät".  
   Hallitus päätti paneutua seuraavassa kokouksessaan "tarkempaan arvioon" SPUS-suunnitelman 
"taloudellisista vaikutuksista lehden tulokseen". Sitä ennen tilanne ehti kuitenkin muuttua 
perusteellisesti, kun Uusi Suomi-yhtiö päätettiin sulauttaa Aamulehti-konserniin. 25 

                     
    24SPUS-muistio keväällä 1988, pvmätön, USark E 1; Koroma Vesikansalle noin 1.7.1988, USark B 5. 

    25USH 3.6.1988, ptk. 
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2. UUSI SUOMI LIITETÄÄN AAMULEHTI-YHTYMÄÄN 
 
 
 
 
   Jos SPUS-valmistelu sivuutetaan, alkuvuosi 1988 oli Uusi Suomi-yhtiön johtoportaassa 
ulkonaisesti normaali, mutta jotenkin kuumeinen. Toimitusjohtaja Arto Tuominen sorvaili jos 
mahdollista entistäkin nokkelampia johtamisohjeita. Yhtiössä hyväksyttiin tiukka ohjesääntö 
edustamisesta ja vaihtoilmoituksista, esiteltiin suunnittelujärjestelmiä ja laadittiin muistioita; 
pako organisointiin on usein orastavan kriisin merkki. Laatikkoleikin asetelma muutettiin taas 
kerran; kaikki päälehdet muodostivat nyt yhteisen, Eero Lähteenmäen johtaman ryhmän. 
   Uuden painokoneen käyttöön otto viivästyi sopimussakkojen jopa parantaessa tulosta. 1 
Kuitenkin tiedettiin, että jättiläisinvestointia olisi ryhdyttävä maksamaan, mutta uusia merkittäviä 
"valkoisen paperin" käyttäjiä ei noussut yhtiön omassa piirissä. Metropoli kaatui eikä 
asiakaslehtiä saatu kuin muutama. Ulkopuolisten töiden painattamisessa hintakilpailu taas 
koventui jatkuvasti yhä uusien painokoneiden tarjotessa maakuntalehtien yli jäänyttä 
kapasiteettia minimaalisin kattein. 
 
Varoittavia tunnuslukuja ja toiveikkuutta 
 
   Sekä kuvaava että hälyyttävä oli nuoren, teoreettisesti lahjakkaan johtajan Jari Latva-Raskun 
muistio muodostetun palveluryhmän kehittämisestä. Itse asiassa häneltä odotettiin lähetti-, 
asiakas- ja vastaavan palvelun parantamista, missä fiksu vääpeli olisi ehkä ollut paras päällikkö. 
Latva-Rasku laati kuitenkin 12-sivuisen tutkielman yhtiön koko tilanteesta. Siinä on osuvia 
havaintoja, vaikkei se nopeuttanutkaan valtioneuvoston asiakirjojen kulkua keskustasta 
toimituksiin tai - ainakaan välittömästi - parantanut ilmoittajien tai tilaajien palvelua Erottajalle 
siirretyssä palvelupisteessä. 
   Niinpä Latva-Rasku totesi yhtiön maksuvalmiuden hyväksi, mutta vakavaraisuuden heikoksi. 
Jalostusarvo oli tietotekniikkainvestoinneista huolimatta kasvanut vain marginaalisesti - toisin 
kuin esim. Aamulehti-yhtiössä. US-yhtiöiden investointien tuottavuus oli siis heikko - joko "ne 
ovat olleet hukkainvestointeja tai hyödyntäminen on ollut puutteellista" (uutta painokonetta ei 
ollut vielä laskelmissa mukana). Jos jalostusarvon ja liikevaihdon kasvu haluttiin samalle uralle, 
oli joko liikevaihdon noustava 23 Mmk (8 %) ilman henkilökulujen nousua tai työntekijämäärää 
oli vähennettävä 130-150 henkeä. 2 
   Ilman painokonelaskuakin US-yhtiö purjehti siis raskaassa lastissa heikon tuottavuusmoottorin 
voimin. Ulos päin tätä ei kuitenkaan näytetty. Toimitusjohtaja Tuomisen viimeiseksi jääneen 
vuosikatsauksen mukaan "positiivinen tulos ja tukeva tase" ovat "luonnollinen osa yhtiön 
vuosittaista arkea. Vieläkään ne eivät synny helposti, mutta varmasti --- Tulevaisuus ei pelota. Se 
syyhyttää. Yhtiö ei enää ole tulevaisuuden armoilla. Tulevaisuus on pikemminkin tietyiltä osin 
yhtiön armoilla". 
                     
    1Jr/USOy 1988, ptk:t. 

    2Latva-Raskun muistio, USark. 
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   Tuominen viittasi mieliadjektiivillaan alan "valoisan kiehtoviin" näkymiin, hankittuun uuteen 
teknologiaan ja hyvään henkilökuntaan. Tosin hän vaati tuloksen parantumista myöntäen, että 
"tähän asti me olemme hypänneet ehkä liikaakin pituutta. Nyt on opittava hyppäämään myös 
korkeutta. --- Luova lehtitalo ei saa ymmärtää luovuutta väärin". Tämä teksti talvelta 1988 jäi 
Tuomisen viimeiseksi katsaukseksi toimitusjohtajana. 3 
   Mitään kriisiä ei tuotu ainakaan pöytäkirjoihin merkiten esiin yhtiön hallituksessa eikä 
johtoryhmässäkään. Alkukesästä 1988 tuloksen todettiin tosin olevan budjetoidusta "selvästi" eli 
tytäryhtiöineen 5,7 Mmk jäljessä. Vajeen nähtiin kuitenkin olevan kuroutumassa kiinni ja 
toimitusjohtaja vakuutti hallitukselle toiveikkuuttaan. Yhtiön johtoryhmä kaavaili "viime syksyn 
operaation" toistamista esim. kuluja leikkaamalla. Uusi rönsykin, Idänkauppa-lehti, istutettiin. 4 
 
Koroma heittää pallon Laatuselle 
 
   Päätoimittaja Johannes Koromaa oli savustettu jo kauan tehtävästään. Hän itse alkoi puolestaan 
nähdä Uuden Suomen taloudellisten eväiden ehtyvän. Luonteensa mukaisesti Koroma sai nyt 
monenlaisia tarmonpuuskia - eikä vain tempaamalla kaatamisekseen ajatellun SPUS-hankkeen 
johtoonsa tai toteuttamalla "omakätisesti" mittaavia toimitusoperaatioita, kuten em. veroliitteen 
tai käynnistämällä näyttävän Eurooppa-operaation; viimeksi mainitulla haluttiin vauhdittaa 
keskustelua Suomen suhteesta EY:hyn. 5 
   Koroma alkoi myös etsiä uutta toimintapohjaa koko yhtiölle. Kevättalvella 1988 hän heitti 
Aamulehti-yhtiön toimitusjohtajalle Timo Laatuselle koepallon US:n liittämisestä tamperelai-
syhtiöön. Koroma ja Laatunen olivat toimineet yhdessä jo US:n pelastusoperaatiossa 1970-luvun 
puolivälissä ja heidän suhteensa olivat pysyneet läheisinä myös Laatusen siirryttyä Etelärannasta 
Sarankulmaan. Koroma naureskeli myöhemmin, ettei kukaan huomannut Laatusten ja Koromien 
perhevisiittien tihentymistä alkuvuodesta 1988. Toimitusjohtaja Arto Tuominen pidettiin 
kaikesta tietämättömänä.  
   Laatunen otti koepallon vastaan. Heikki Tavela ryhtyi sitten toukokuusta 1988 alkaen 
kehittelemään asiaa Jaakko Lassilan väläytettyä vihreää valoa. Myös Yhtyneiden Kuvalehtien  ja 
Sanoma Oy:n arveltiin olevan kiinnostuneita US-yhtiöstä. Voitiin tosin epäillä niiden 
tavoittelevan lähinnä komeasti voitollista Kauppalehteä. 
   Ratkaisuja lähennyttiin kesällä 1988 Laatusen tavatessa Tavelan tämän tunnetun salaperäisellä 
mökkisaarella Sipoossa. Keskusteltuaan myös Aamulehti-yhtiön sisäpiirissä Laatunen laati 
kesälomallaan muistion asiasta. Hän pyrki lehtitalojen fuusioon, kunhan kauppa tehdään 
osakevaihdoin ja Pohjolan siihen asti omistamat Kaivokselan kiinteistöt siirretään osin 
rahakaupalla, osin osakeannilla vahvistamaan Aamulehti-yhtymän varallisuutta. Uusi Suomi 
Oy:n pääosakkaiden oli sitouduttava osakevaihtoon kirjallisesti - suullisiin lupauksiin Laatunen 
ei luottanut.  
   Päätöksiin alettiin päästä Tavelan tarjotessa rapuja keskikesällä 1988 huvilassaan Karjalohjalla 
Lassilalle ja Laatuselle. Kun asiaa oli pitkään kypsytelty Tavelan saunatuvassa, Laatunen kävi 
noutamassa autostaan valmiin muistion. Tavela tinki hinnasta, mutta Lassila hyväksyi muistion 
tältäkin osin.  
   Laatunen aisti, että pääosin vuodesta 1976 vastuussa ollut US-yhtiön hallitus alkoi väsyä. 
Lassila oli joka tapauksessa lähdössä ja halusi varmistaa sitä ennen US:n tulevaisuuden. 

                     
    3USOy Vuosilehti 1988 s. 4. 

    4USH 3.6.1988, Jr/USOy 29.5.1988, ptk:t; rönsyilystä myös Vesikansa Koromalle 15.9.1988, USark B 5; 
Unkarin kaupan yhdistyksen kanssa oli perustettu alan erikoislehti, johon US:n toimitukselta odotettiin monenlaisia 
tekstejä. 

    5Esim. suunnitelma Eurooppa-projektiksi, USark E 2. 
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Koromallakin oli ollut hieman sama tavoite hänen neuvotellessaan samoina kuukausina 
siirtymisestä teollisuuden järjestöihin Etelärantaan.  
   Aamulehdessä tunnettiin tietenkin US:n perusvaikeudet, vaikka Tuomisen yhtiöstä 
puhuttiinkin julkisuudessa menestystarinana. Jo 1976 Aamulehden aiempi päätoimittaja Raino 
Vehmas oli tokaissut tarjotessaan töitä tämän kirjoittajalle, että "et kai voi uskoa ainakaan 
Uuteen Suomeen". Laatunen myönsi kuitenkin US:n tilan osoittautuneen odotettuakin 
heikommaksi. 6 
  
Yhdeksällä markalla Aamulehden osake 
 
   Lopullisen fuusioratkaisun mukaan Uusi Suomi Oy:n 150 osakkeella sai yhden täysin 
äänivaltaisen Aamulehti-yhtymän osakkeen tai kolme kakkossarjan tamperelaista "tapettipape-
ria". Osakkeiden nimellisarvojen suhde oli 1:40 ja tuolloisten meklarilistan pörssikurssien 
22:1400 mk eli 1:0,015 (äänivaltainen sarja). Äänivaltaisesta Aamulehden osakkeesta lähtien 
Uusi Suomi Oy:n osakkeen hinnaksi tuli siten yhdeksän markkaa, "tapettipaperin" perusteella 
kahdeksan markkaa.  
   Verrattuna osakkeistaan enimmillään maksettuihin hintoihin (joilla SKOP oli hankkiutunut 
osakaslistan kärkeen) US-yhtiö liitettiin siis Aamulehteen halvalla. Kuitenkin monille US:n 
pääosakkaille Aamulehti-järjestely oli edullinen lähtien hinnasta, jolla he olivat omistuksensa 
hankkineet; tosin on otettava huomioon kaikki Uuteen Suomeen liittyneet sopimusilmoittelut 
ym. riesat ja riskit. Yhtä kaikki US:n osakkaat pääsivät kiinni vakavaraiseen, tuolloin hyvin 
kannattaneeseen tamperelaisyhtiöön. (Moni tosin omisti Aamulehteä aikaisemminkin). Samalla 
purkautuivat US:n takausrenkaat riskeineen. 
   Tamperelaisten erityisesti vaatimiin järjestelyihin (tai ehtoihin) kuului siis se, että Aamulehti-
yhtiö sai Pohjolalta Kaivokselan kiinteistöt. Uuden Suomen, Kauppalehden ja Iltalehden 
julkaisemisen todettiin jatkuvan "itsenäisinä, nykyisen puolueisiin sitoutumattoman, porvarillisen 
toimituspolitiikan ja toimituksellisen linjan mukaisina sanomalehtinä". (Määrite "porvarillinen" 
ulotettiin siis, tosin ehkä epähuomiossa, myös Ilta- ja Kauppalehteen). Edelleen todettiin, että 
"lehtiyhtymässä tuetaan hajautettua päätöksentekoa ja kunkin tytäryhtiön yrityskulttuuria", mikä 
merkitsi mm. US-yhtiön oman hallituksen ja jopa hallintoneuvoston jatkamista. 7 
 
Vuoto vauhditti päätöstä 
 
   Yhdistämisoperaatiota kaavailtiin vasta marras-joulukuulle 1988, jolloin se olisi voitu kytkeä 
Aamulehti-yhtiön muihin suunnitelmiin. Perinteinen Tampereen Kirjapaino Oy oli huhtikuussa 
1988 päätetty muuttaa 1.10.1988 alkaen Aamulehti-Yhtymä Oy:ksi, minkä ympärille 
suunniteltiin niin yrityskuvakampanjaa kuin osakeantia; KOP:lla oli emissiosuunnitelma jo 
pöytälaatikossa, vaikka hanke oli tietenkin harvan tiedossa. US-fuusion toteuttaminen haluttiin 
siksi siirtää myöhemmäksi. 
   Osakevaihdot US- ja Aamulehti-yhtiön kesken edellyttivät kuitenkin kaikkien pääosakkaiden 
suostumusta, mitä Laatunen oli erityisesti korostanut. Vastaan hangoitteli etenkin 
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki, joka oli tunnettuihin seurauksiin johtaneessa kasvuha-
lussaan hankkiutunut melko korkeita hintoja maksaen myös US-yhtiön suurimmaksi osakkaaksi 
(10 % keväällä 1988). Pankin sijoitusguru Juhani Riikonen tinki tiukkatyylisesti osakevaihdosta 
parempaa hintaa, mutta Laatunen ei suostunut tähän; se olisi voinut kaataa koko hankkeen. 
Lopullisen SKOP:n suostumuksen Tavela sai vasta autopuhelimeen ollessaan jo matkalla 

                     
    6Laatusen ja Tavelan haastattelut; Lassila: Markka ... s. 242, 165. 

    7US 24.8.1988 s. 28; fuusiotiedote 23.8.1988, USark E 1; takausrenkaan purkautumisen osalta Tavelan lausuma. 
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tiedotustilaisuuteen, samoin Laatunen Yhdyspankin Ahti Hirvosen kautta.  
   Kaikkiaan osakaskeskustelut käytiin nopeasti, yhdessä viikossa pääosin Tavelan sukkulointina. 
Niiden myötä uutinen alkoi kuitenkin levitä sisäpiireissä. Tällöin katsottiin etenkin Tavelan 
vaatimuksesta viisaimmaksi julkistaa asia nopeasti syksyä ja Aamulehden emissiosuunnitelmia 
odottamatta. 8 
   Tiedotusoperaatio valmisteltiin vauhdilla tiistaiksi 23.8.1988. Uuden Suomen toimituksen 
osasto- ja uutispäällikkökokous oli sattumalta kutsuttu juuri tuoksi päiväksi Vihdin Suomelaan 
pohtimaan syksyn toimintaa ja SPUS-hanketta. Päätoimittaja Koroma perui tulonsa, mutta antoi 
mukaan kullekin esimiehelle osoitetun suljetun kirjeen suuresta uutisesta. Kuoret jaettiin kohta 
kokouksen alettua; hämmentyneen reaktion voi arvata eivätkä varsinaiset suunnitteluasiat 
tietenkään edenneet erityisen notkeasti. Pikaisen lounaan jälkeen suunnittelukokous 
katkaistiinkin ja esimiehet lähtivät toimitukseen.  
   Kaivokselassa oli sillä välin jaettu fuusiotiedote ja uutinen oli levinnyt myös radion ja STT:n 
kautta. Puskaradio taisi silti olla taas nopein väline monistettavan tiedotteen unohduttua 
Kauppalehden valokopiokoneeseen.  
     
"Tulevaisuus kirkastunut" 
 
   Koroman alaisilleen esimiehille laatiman kirjeen mukaan "päätökset merkitsevät toteutuessaan 
aivan uudenlaisen, taloudellisesti vankan sanomalehtikonsernin syntymistä Suomeen. Samalla ne 
merkitsevät Uusi Suomi Oy:n julkaisemien sanomalehtien tulevaisuuden kirkastumista, 
vahvistavat moniarvoisen sanomalehtiviestinnän asemaa ja varmistavat sananvapauden 
säilymisen nykyisen laajuisena".  
   Koroma arvioi ratkaisun varmistavan Uuden Suomen "vastaisen ilmestymisen ja lehden 
nykyisen linjan sekä meille luonteenomaisen toimituspolitiikan, sanankäytön ja sananvapauden 
säilymisen". Kilpailu Aamulehden kanssa jopa kiristyy; tavoitteena ei siis ollut lehtien 
yhdistäminen eikä edes "väkinäinen yhteistoiminta". Lehtien johdossa ei myöskään "ole 
tapahtumassa henkilövaihdoksia". Samoja teesejä esitettiin Koroman laatimassa yleisessä 
tiedotteessa ja hänen taustamuistiossaan tiedotustilaisuuksiin, samoin US:n pääkirjoituksessa. 9 
   Myös Arto Tuominen, jota oli informoitu vasta edellisessä viikonvaihteessa, kiitteli 
tiedotustilaisuuksissa ratkaisua vihjaten rönsyjen katkaisemiseen ja synergiaetuihin. 10 Sisäisen 
tiedotteen lähetetekstissä hän arveli, että "käytännössä muutos tulee näkymään varsin vähän Uusi 
Suomi Oy:n arjessa". Kaivokselan lehtitaloon ei tullutkaan tamperelaista hapatusta, vaan uusi 
isännyys näkyi miltei yksinomaan yläjohdon tasolla. Yhteinen, harvakseltaan ilmestynyt 
henkilöstölehti ei tilannetta muuttanut ennen Kaivokselan yhteisön hajoamista. 11 
   Tuomisen oma tilanne muuttui kylläkin suuresti. Lifim-kurssille uutisen kuullut johtaja Maija 
Isotalo näki heti toimitusjohtajan vaihdoksen olevan edessä. Tuominen itse toimi kuitenkin vielä 
hyvän aikaa ikään kuin hän tulisi johtamaan jatkuvasti Uusi Suomi Oy:tä Aamulehti-konsernin 
tytäryhtiönä. Vielä Imatran tulosyksikkökokouksessa syyskuussa 1988 
hyväntekeväisyyskeräyksistä sittemmin kuuluisaksi tullut myyntimies Matti Toivonen vetosi 
US-yhtiön mahdollisimman laajan ja siis Tuomis-vetoisen autonomian puolesta. 
   Tuossa vaiheessa Tuominen itse oli kylläkin tiedostanut tilanteen vakuuttaen Imatralla sekavan 

                     
    8Laatusen, Lassilan ja Tavelan haastattelut.  

    9Koroman kirjelmä 23.8.1988, USark E 1; US 24.8.1988, pääkirjoitus (se oli tämän kirjoittajan laatima Koroman 
ohjeiden mukaan). 

    10US 24.8.1988, Uusis 2.9.1988, USark. 

    11Tuominen USOy:n henkilöstölle 23.8.1988, USark C 3. 
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kokouksen päätteeksi ainakin yrittäneensä aina parastaan. 12 Näin varmaan olikin, tulos ei vain 
riittänyt omistajille yhtiön itsenäisen elämän jatkamiseen. Tuominen itse korostaa vuoden 1988 
tulospulmissa satunnaistekijöitä. Kiistämätöntä ainakin on, että hänen kaudellaan mm. US:n 
ilmoitustuotot olivat reaalisesti korkeammalle tasolla kuin ennen häntä tai hänen jälkeensä. 13  
   Voi silti spekuloida, millaisiin leikkauksiin Uusi Suomi Oy:ssä olisi jouduttu jo 1988-89 ilman 
Aamulehti-järjestelyä. Mistä olisi silloin löytynyt voimia itsenäisen US:n pelastamiseen? 
Myöhempi toimitusjohtaja Risto Takala korosti sittemmin usein, että "remppajengin" kaltaisen 
elinkeinoelämän talkoohengen mahdollisuudet oli ammennettu loppuun. Näkyvissä ei ollut edes 
sellaista torjuttavaa punaista hyökyaaltoa kuin 1970-luvun alkupuolella; Neuvostoliitto ja NKP 
elivät vielä, mutta perestroika oli edennyt jo pitkälle.   
   Ainakaan SPUS-satsaukseen voimia olisi tuskin riittänyt ilman Aamulehti-järjestelyä. Jos 
erillinen US-yhtiö olisi jatkanut, olisi ilmeisesti jouduttu suunnittelemaan "selvästi paremman" 
sijasta "entistä halvempi", riisuttu US. Tukea olisi ehkä etsitty jälleen myös Kokoomukselta, 
jonka ura hallituspuolueena sinänsä oli nyt huipussaan, ennen vaalitappioon 1991 johtaneita 
vastoinkäymisiä.  
   Kuten sanottu, muillakin lehtitaloilla oli kiinnostusta US-yhtiöön - mutta olisivatko ne 
jatkaneet tappiollista Uutta Suomea?  
  
Aplodeja ja happamia marjoja   
 
   US-yhtiön siirtyminen Aamulehti-yhtymään oli tietenkin - uutta muotitermiä käyttäen - 
"mediatapahtuma" elokuisessa Suomessa. Uutiset olivat enimmäkseen neutraaleja. Turun 
Sanomain etusivulla otsikoitiin sentään "Uuden Suomen kellahtaneen Aamulehden syliin"; 
sävyssä saattoi heijastua tuore taistelu Salon Seudun Sanomista, jossa Ketosten yhtiö oli 
voittanut Aamulehti-yhtymän. 
   Pääkirjoitus- ja muissa kommenteissa painotettiin - osin arvostelevasti - lehtien ketjuuntumisen 
jatkuvan, mutta samalla nähtiin Sanoma Oy:n saaneen "vastapainon". US:n poliittisen osaston 
edellinen päällikkö, Länsi-Savon päätoimittaja Ilkka Juva katsoi lehtikaupan "ensimmäiseksi, 
jolla heilautettiin voimasuhteita valtakunnallisella tasolla". Hänen mukaansa "ilman Uuden 
Suomen olemassaoloa koko rakennelma Aamulehti-konserniksi olisi pelkkä business. Uuden 
Suomen kanssa se on viestintäpoliittinen mahti, muttei välttämättä yhtään huonompi 
liiketoimikaan". 
   Etelä-Suomen Sanomat uumoili "taustalla Sanoma Oy:n varovaista, mutta selvää etenemistä 
maakunnissa" kysyen kuitenkin, eikö "Uusi Suomi päinvastaisista väitteistä huolimatta päässyt 
riittävän hyvin jaloilleen". Hufvudstadstadbladetin haastattelema oman talon toimitusjohtaja Lars 
Rönn kehui ratkaisua, sen sijaan lehden hätyyttämä Sanoma Oy:n toimitusjohtaja Jaakko 
Rauramo kieltäytyi kaikista kommenteista. 

                     
    12M. Isotalon haastattelu. - Imatran kokouksen muistiinpanoja ei ole toistaiseksi löytynyt, vaan kuvaus perustuu 
kirjoittajan muistikuviin. 

    13Tuomisen kommentit; vrt. loppuluku. 
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Tampereella kahta ilmaa 
 
   Erityisen kiintoisa oli Aamulehden reaktio, olihan rikas tamperelaisserkku suhtautunut ainakin 
pääkaupunkilaisesta näkökulmasta usein kompleksisesti vanhempaan ja maineikkaampaan, 
mutta köyhtyneeseen Uuteen Suomeen. Professori-päätoimittaja Pertti Pesonen luettiin sittemmin 
fuusion vastustajiin Aamulehti-yhtymän piirissä. Hän olikin saanut tietää fuusiosta vasta samana 
päivänä. 14 
   Aamulehden pääkirjoitus oli tavalliseen tapaan varovainen ilmaisten ilon (ja kompleksin?) 
siitä, että jokin maakuntalehti oli ensi kerran valloittanut pääkaupunkilaiskollegan. Oman 
lehtensä uutissivujen lausunnossa Pesonen korosti Koroman lailla toimitusten itsenäisyyden 
säilymistä; "Aamulehden toimitus on miljardikonsernin ydin", hän ylpeästi lisäsi.  
   Keskisuomalaisen toimittajalle Pesonen vihjaisi kriittisistä näkemyksistään todetessaan, että 
"Kauppalehti on konsernin lehdistä mielenkiintoisin ja kannattavin. Uusi Suomi ei mielestäni 
olisi arvokas ilman sitä. Aamulehteä kiinnosti kuitenkin koko konserni". Tosin hän lisäsi, että US 
"on maamme vanhin suomenkielinen sanomalehti" ja "on jo periaatteellisesti tärkeää, ettei se 
kuole vastaisuudessakaan". Pesonen lienee kuitenkin vihjannut, ettei US:n pystyssä pitäminen 
ollut Aamulehden tai pirkanmaalaisten tehtävä. 15 
   Aamulehti-yhtiön hallituksessa ei ainakaan Laatusen mukaan ollut sellaista US-kompleksia 
kuin Sarankulman toimituksessa. Hallituksen puheenjohtaja, prof. Vesa Mäkinen tuki alusta 
alkaen US-hanketta (ja jokseenkin loppuun saakka Uuden Suomen ylläpitämistä). Muutkin 
hallituksen jäsenet hyväksyivät operaation. Tässä vaiheessa Aamulehti-yhtymän hallitus oli vielä 
hyvin pirkanmaalainen; varapuheenjohtajana oli aiempi kansanedustaja Sampsa Aaltio, muut 
jäsenet olivat lähinnä pirkanmaalaisia yritysjohtajia tai oppilaitosten nimimiehiä. Fuusion jälkeen 
yhtymän hallitusta supistettiin ja siihen valittiin mm. Heikki Tavela (varapuheenjohtajaksi) ja 
Pohjolan sijoitusjohtaja Lauri Koivusalo (heistä Tavela oli taustaltaan mitä pirkanmaalaisin). 
US-yhtiön merkkimiehistä mm. Jaakko Lassila valittiin yhtymän hallintoneuvostoon; KOP-
ryhmä oli ennestäänkin (mm. SYP:n ja Tampereen Aluesäästöpankin rinnalla) Aamulehden 
suuria omistajia. 16 
   Aamulehden perinteisten tamperelaisomistajien näkyvä hahmo, varatuomari Heikki Häkkinen 
painotti fuusion "aatteellisena ehtona" pääkonttorin pitämistä Tampereella. 17 Laatunen 
ujostelikin jopa työhuoneen hankkimista pääkaupunkiseudulta hoitaen asioita osin kotoaan käsin. 
Sittemmin hän hankki kyllä oikean työhuoneen myös pääkaupunkiseudulta - mutta ei 
Kaivokselasta, vaan huomaamattomasti yhtymään aiemmin ostetun Paragonin tiloista Käpylässä. 
 
Sanoma Oy:ssä närkästyttiin 
 
   Sanoma Oy:ssä varottiin siis arvioimasta julkisesti ratkaisua. Yksityisesti yhtiön johto viestitti 
sen sijaan tyytymättömyyttään niin Laatuselle kuin Jaakko Lassilalle. Jälkimmäinen olikin 
luvannut informoida Sanomain pääomistajaa ja KOP:n hallintoneuvoston puheenjohtajaa Aatos 
Erkkoa etukäteen, "jos US:n suhteen tapahtuu jotakin". Lassila ei katsonut voivansa kuitenkaan 
näin tehdä "solidaarisuussyistä" enää siinä vaiheessa, kun hän sai valmiin sopimusluonnoksen 

                     
    14Pertti Pesosen kertomaa. 

    15Lehtileikkeitä 24.8.1988, USark G 10. US:n ja Aamulehden toimitusten väleistä vrt. Vesikansan ja Erkka 
Lehtolan kirjeenvaihtoa, USark sekä Lehtola: Pisaratartuntaa. 

    16Vsk/Aamulehti-yhtymä 1988-91. 

    17Laatusen kommentit.  
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eteensä.  
   Niin Lassila kuin Laatunen arvelevat Erkon olleen kiinnostuneen lähinnä Kauppalehdestä. 
Uuden Suomen lopettamisen aikoihin Erkko sitten korosti Uuden Suomettaren ja sen seuraajan 
sekä Päivälehti-Helsingin Sanomain välistä satavuotista taistelua. Spekulaatiot siitä, että Sanoma 
Oy olisi ryhtynyt julkaisemaan HS:n kilpailijaa sen toimituksen kannustamiseksi tuntuvat 
keinotekoisilta. 
   Aamulehden ja US-yhtiön fuusio johti "pitkään mykkäkouluun" Lassilan ja Erkon suhteissa, 
joita kohta kiristivät myös erimielisyydet Kansallispankin toiminnasta. Erkko oli KOP:n 
hallintoneuvoston puheenjohtaja kuuluisaan pankin satavuotisjuhlien puheeseen (syksyllä 1989) 
ja ns. Kouri-kaupoista käytyyn jälkiarvosteluun saakka.  
   Ratkaisu saattoi vaikuttaa yleistilanteeseen lehtitalokentällä. Näihin aikoihin alalla koettiin 
monia yrityskauppoja ja "nurkanvaltauksia". Hieman Aamulehden ja US:n fuusion jälkeen syntyi 
Pro Lehdistö-yhteisö virallisena tehtävään tukea lehtitaloja osakkeiden "valtaajia" vastaan. 
Aamulehti-yhtymä jätettiin Sanoma Oy:n dominoiman Pro Lehdistön ulkopuolelle, joten 
kustantajakenttä halkesi. Taustalla oli Aamulehden avoin osakaspolitiikka - kiisteltyä Panostaja-
sijoitusyhtiötä ei koskaan yritetty karkoittaa yhtymän osakaskunnasta - mutta luultavasti myös 
etenkin Aatos Erkkoa ärsyttänyt US-operaatio. 18 
 
Mitä luvattiin? 
 
   Sittemmin on pohdittu sitä, lupasiko Aamulehti-yhtymä järjestelyssä jotakin Uuden Suomen 
tulevaisuudesta. Tästä keskusteltiinkin haettaessa US-yhtiön hallitukselle uutta puheenjohtajaa 
Lassilan jälkeen.  
   Laatunen ja Pohjolan Pentti Talonen ajoivat tytäryhtiön hallituksen johtoon normaalin 
käytännön mukaisesti yhtymän toimitusjohtajaa. US-yhtiötä käytännössä jo kauan paimentanut 
Tavela katsoi kuitenkin saaneensa Lassilalta lupauksen tulla hänen seuraajakseen. Tässä 
keskustelussa Tavela väläytti Uuden Suomen ilmestymisen takaamista ainakin kahdeksi 
vuodeksi ehtona omalle jatkamiselleen yhtiössä. Laatunen oli tällöin tyynnytellyt Tavelaa 
tokaisemalla, ettei näin vähään pitänyt tyytyä. Mistään selkeästä sitoutumisesta ei tässä 
keskustelussa ollut tietenkään kysymys.  
   Julkisissa lausunnoissaan Laatunen ei koskaan esittänyt mitään aikarajoja, vaikka tätä häneltä 
usein tivattiinkin. Sen sijaan hän korosti niin yhtymän sisällä kuin julkisesti, että Uuden Suomen 
kannattavuuden on parannuttava - "muu olisi itsetuhon tie" - ja että koko US-yhtiön oli oltava 
voitollinen. Lähinnä Kauppalehden oli siis tuettava edelleen US-lehteä, jonka oli kuitenkin 
saatava kannattavuutensa suunta kääntymään.  
   Jälkikäteen Laatunen katsoo, että yhtälön kaatoi Suomen talouden yllättävä käänne eli 
toimintaympäristön muutos. "Olimme panostaneet rohkeasti laajentumiseen ja monipuolistu-
miseen, jolloin lama yllätti meidät 'housut kintuissa'. Normaalista suhdannetaantumasta olisimme 
selvinneet", hän kommentoi. 19 
   Mm. Jarmo Virmavirta puolestaan korosti myöhemmin, kuinka Aamulehti-yhtymä oli saanut 
edullisesti tuottoisan Kauppalehden, jolla olisi ollut muitakin kosijoita. Hän katsoi 
tamperelaisten tällä perusteella sitoutuneen henkisesti myös ylläpitämään Uutta Suomea ainakin 
kauemmin kuin sitten kävi.  

                     
    18Lassilan ja Laatusen haastattelut; Lassila: Markka ... s. 242; Keskisuomalainen 27.10.1991; vrt. myös syksyn 
1991 osuus ja Virmavirran haastattelu. Kouri-kaupoista esim. Saukkomaa: Kuka tarvitsee .... Lehtitalojen 
valtauksista ja siihen liittyvästä kirjoittajalla on leike- ja dokumenttikokoelma. 

    19Laatusen haastattelu ja kommentit; Telelinkki 5/1989 s. 6-9; Op-up-kok./US 27.9.1988, Vesikansan mpt, 
USark D 5 (tästä ao. sitaatti). - Tavela katsoo, ettei hän vaatinut 1988 kahden vuoden takuuaikaa; sinänsä se 
tavallaan toteutuikin.  
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    Jaakko Lassilan mielestä fuusio olisi taas saattanut johtaakin US:n ilmestymisen varmistami-
seen "ilman Aamulehti-yhtymän muita ongelmia" (ennen muuta tietotekniikassa). 20 Totta kai 
Suomen talous kehittyikin aivan toisin kuin 1988 kuviteltiin. 
 
SPUS-hanketta jatketaan 
 
   Omistussuhteiden muuttuessa US:lla oli jo pitkälle kehitelty toimituksellinen kehityssuunni-
telma, SPUS-projekti. Uuden omistajan oli päätettävä, toteutetaanko se vai etsitäänkö muita 
strategioita. 
   Laatusen pääperiaatteita oli tytäryhtiöiden suuri itsenäisyys; tietty sallivuus oli ollut hänen 
johtotähtenään jo ylioppilasjohtajana. Aamulehdessä hänen strategianaan oli ollut laajentaa 
yhtiötä. Varsin nopeasti hän päätyikin SPUS-hankkeen jatkamiseen ja tämän vaatimaan 
panostukseen. Jälkeenpäin Laatunen tosin huomautti, että jos 1990-luvun lamasta olisi tiedetty, 
ratkaisu olisi varmaankin ollut toinen. 21 
   Kolmikko Koroma-Saari-Klippi esitteli kesän 1988 kuluessa konkretisoidun SPUS-
suunnitelman Uusi Suomi Oy:n hallitukselle 12.9.1988 eli kolmisen viikkoa fuusiopäätöksen 
jälkeen; samana päivänä Saari nimitettiin muodollisesti päätoimittajaksi. Mukana oli myös 
Laatunen. "Perusteellisen keskustelun" jälkeen hallitus hyväksyi SPUS-uudistuksen "perusaja-
tuksen, sisältötavoitteet sekä ulkoasun suuntaviivat". Toimitusbudjettia nostettiin 4,5 miljoonalla 
markalla. 22 
   US:n toimitus saattoi siis jatkaa uudistuksen hiomista. Yhtiön johdossa taas vietiin fuusion 
seuraukset loppuun. 
   Arto Tuominen pinnisteli loppuun asti näyttääkseen siedettävän tuloksen vuodelta 1988 ja 
alkuun ehkä jopa jatkaakseen toimitusjohtajana. Em. tulosyksikkökokouksessa Imatralla 
syyskesällä vietettiin iltaa mukavasti puolisoineen niinkuin ennenkin; tämän kirjoittaja johti 
yhteislaulua ja Mauno Saari esitteli soittotaitojaan lainatulla hanurilla. Itse kokouksessa etsittiin 
epätoivoisesti säästökohteita Suomelan myynnistä ja Option lopettamisesta alkaen.  
   Tulosjahti jatkui Kaivokselassa tiuhaan pidetyillä päällikköportaan pikakokouksilla, joissa 
Tuominen innosti väkeä yllättämään vielä kerran. Lopulta tunnelma saattoi kuitenkin tuoda 
mieleen Valtakunnankanslian bunkkerin huhtikuussa 1945, jossa Führer siirteli olemattomia 
pataljoonia. 23 
    
Mahdollisimman erilainen toimitusjohtaja 
 
   Todellinen johto US-yhtiössä oli jo siirtynyt hallituksen työvaliokunnalle, jonka muodostivat 
Tavela, Laatunen ja Pentti Talonen. Syyskuussa 1988 tosin hyväksyttiin taas uusi organisaatio 
johtaja Eero Lähteenmäen hypättyä väitöskirjatyöhön. 24 Tavela oli tuolloin jo etsinyt uuden 
toimitusjohtajan.  
   Thomeston talousjohtaja Risto Takala sai syyskuun 1988 alkupuolella "kesken palaverin" 
Tavelalta tarjouksen "hyvästä hommasta". Hän kysyi itseltään, "suostuisinko moiseen 

                     
    20Lassilan haastattelu; Virmavirran kirjoitukset syksyllä 1991 US:ssa; Tavelan kommentit. 

    21Laatusen haastattelu. Arvio Laatusesta ylioppilasjohtajana perustuu kirjoittajan kokemuksiin; ks. myös 
Kuusisto: Hämäläis-Osakunnan historia ja Klinge: Helsingin yliopisto III s. 297-304. 

    22USH 12.9.1988, ptk. 

    23Tulosyks.kok./ US 1988, USark D 9 sekä kirjoittajan muistikuvat. 

    24Tvk/USH 27.9.1988, ptk. 
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hullutteluuun" vastaten kuitenkin pian myöntävästi. Henkilöstölle päätös tiedotettiin 4.10.1988. 
   Laatusen mukaan valinnassa luotettiin Tavelan henkilötuntemukseen, mutta myös tuolloin 
Kymmene-yhtiössä vaikuttanut Vesa Vainio oli suositellut Takalaa. Tällä ei tosin ollut 
kokemusta kustannus- tai kirjapainoalalta, mutta lehtimaailmassa ei nähty sopivia henkilöitä 
olevan saatavissa. Takala oli toiminut Lassilan ja Tavelan kanssa jo ollessaan Marimekon 
johtotehtävissä (1975-85), tästä kolmisen vuotta toimitusjohtajana. 25  
   Ekonomi Risto Takalassa (1944 -) Uusi Suomi Oy sai mahdollisimman erilaisen toimitus-
johtajan Tuomisen jälkeen; ehkä tämä oli yksi valintaperustekin. Tuomisen nauttiessa 
esiintymisestä Takala vierasti sitä. Kuvaavasti Tuominen hyppäsi usein yhtiön tilaisuuksien 
ylimääräiseksi juontajaksi, kun Takala jätti ainakin kerran esittämättä toimitusjohtajan 
tavanomaisen tervehdyksenkin yhtiön pikkujoulussa. Tuomisen pulputessa ideoita Takala oli 
pidättyvä analyytikko. Tuomisen puuttuessa tilaisuuden sattuessa pieniinkin yksityiskohtiin 
Takala oli vahva delegoija. 
   Takala mieluummin kyseli ja kuunteli kuin vyörytti omia näkemyksiään. Johtaja Maija Isotalo 
hämmästyi, kun ensimmäisessä yhteisessä palaverissa Laatusen kanssa Takala ei puhunut 
mitään. Isotalon mukaan oikeassa seurassa Takala heittäytyi kyllä puheliaaksi, mutta osasi myös 
vaieta pokerinaamana. Tuominen oli vahvasti yhteiskunnallisesti suuntautunut, Takalalla oli 
vähän poliittisia yhteyksiä. Hän seurasi kyllä yhteiskunnan ilmiöitä tarkasti - mutta "katsomosta". 
   Toimitusjohtajan vaihtuminen leikkasi verbaalisen rönsyilyn yhtiön palavereista, joiden 
määräkin väheni. Takalan pidättyvyys saattoi kuitenkin tehdä vähitellen muut osanottajat 
varovaisiksi: kun toimitusjohtaja ei paljastanut korttejaan, kannattiko muidenkaan olla erityisen 
avoimia? Myöhemmissä kriisivaiheissa Takala joutui kokemaan, ettei hänen tiivis, punnittu 
sanomansa mennyt aina perille. Tosin  tässä ei olisi ehkä onnistuttu parhaallakaan 
esiintymistaidolla. 26 
 
Koroma kositaan Etelärantaan 
 
   Samassa saumassa vaihtui myös Uuden Suomen vastaava päätoimittaja. Johannes Koroma oli 
hoitanut tehtävää 12 vuotta eli saman verran kuin edeltäjänsä toimituksen perinteisen käsityksen 
mukaan keskimäärin. 27 45-vuotiaana hänellä oli vielä mahdollisuus uuteen, merkittävään 
avaukseen. Teollisuuden järjestöissä oli taas monta syytä kohentaa ns. yhteiskuntasuhteiden 
hoitoa. 28 Koromalle tarjottiinkin TKL:n ja STK:n yhteisen "päälobbarin" asemaa kummankin 
järjestön varatoimitusjohtajan sekä Teollisuuden Keskusvaliokunnan pääsihteerin 
virkanimikkeillä. 1992 Koroma nousi teollisuuden yhteisjärjestön TT:n toimitusjohtajaksi. 
   Uusi tehtävä oli houkutteleva. Kuten edellä kuvattiin, Koromaa oli myös savustettu US:sta, 
joskin hän selätti Tuomisen ja Lähteenmäen Aamulehti-järjestelyssä. He olivatkin syksyllä 1988 
lähdössä US-yhtiön johtopaikoilta, vaikka Tuomisen kuviteltiinkin jatkavan Kauppalehden 
päätoimittajana.  Koroma tiesi kuitenkin US:n markkinointijohdon vierastavan häntä. Myös 
hänen suhteensa SPUS-hankkeen vetäjään Mauno Saareen oli ambivalentti. Iltalehdessä ja 
Kauppalehdessä US taas nähtiin yhtiön voimavarojen nielijänä. Uutta toimitusjohtajaa Risto 
                     
    25Laatusen ja Takalan haastattelut; Lassila ja Tavela kuuluivat Marimekon hallitukseen. 

    26Isotalon ja Takalan haastattelut. 

    27Käsitys päätoimittajakausien 12 vuoden keskiarvosta perustui Poukan läksiäispuheeseen 1976. Lukuun 
voidaan US:n ja Uuden Suomettaren osalta päätyä kuitenkin vain yhdistämällä Nevanlinnan kaksi kautta; tällöinkin 
Viktor Löfgren-Lounasmaan 35-vuotinen kausi vaikuttaa paljon tulokseen. Suomettaressa päätoimittajakaudet 
olivat keskimäärin 3-4 vuotta tai (laskentatavasta riippuen) vähemmän.  

    28TKL:n tiedotusjohtajuus oli auki Heikki Vuorimaan ja Vesa Vainion jälkeen, samoin STK:ssa paikka oli 
täyttämättä Matti Korhosen ja Juhani Saloniuksen siirryttyä muihin tehtäviin. 
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Takalaa Koroma ei ennestään tuntenut. 
   Perusteita luopumiselle siis oli. Ratkaisu oli yhtä kaikki Koromalle vaikea, sillä hän oli ensi 
sijassa sittenkin journalisti. 50-vuotispäivänsä edellä 1993 hän syyttikin lähdöstään ennen muuta 
Kaivokselan "markkinointijuppeja". Hankalassa tilanteessa oli myös US:n hallituksen 
avainhahmo Heikki Tavela, joka olisi pitänyt mielellään luottamustaan nauttivan päätoimittajan, 
mutta kantoi vastuuta myös Etelärannassa. 
   Prosessi kestikin kuukausia. Sen kuluessa Koroman lähdöstä ehdittiin kuulla monta 
spekulatiivista uutista, jotka järjestään dementoitiin. Esim. tämän kirjoittaja kuuli Koroman 
seuraajan (paikkansa pitäneen) nimen ensi kerran alkukesällä 1988 poliittista uutiskanavaa 
pitkin; samanlaista kanavaa pitkin tieto välittyi mm. Turkuun Jarmo Virmavirralle.   Laatusen 
mukaan jo lähtöpäätöksen tehnyt Koroma alkoi kuitenkin empiä Aamulehti-ratkaisun jälkeen; 
sehän näytti varmistavan Uuden Suomen tulevaisuuden ja myös helpottavan Koroman asemaa 
yhtiössä. 29  
 
Ari Valjakka löydetään 
 
   Ongelmana oli myös seuraajan valinta. Koroman aikana US:ssa oli ehtinyt olla viisi muuta, 
avustavaa päätoimittajaa (Haikonen, Numminen, Savolainen, Saari, Vesikansa), mutta omistajien 
sisärengas ei innostunut yhteenkään heistä eikä muihinkaan yhtiössä toimineisiin. Sen sijaan 
huomio kiinnittyi Wärtsilän johtajaan Ari Valjakkaan, jolla oli myös radiotoimittajan tausta. Ensi 
vaiheessa Koroma kiinnitti hänet vahvistamaan US:n laajennettua kolumnistikaartia. 
   Keskusteluja Uuteen Suomeen tulosta käytiin Valjakan mukaan puolitoista vuotta, siis 
kevätpuolelta 1987 alkaen. Hän ei kertomansa mukaan lämmennyt alkuun ajatukselle; 
"kysymyksessä oli enemmän houkuttelua kuin tehtävän imua". Valjakan mukaan näkemyksen 
muutti Aamulehti-fuusio: "lehdelle tuli alasta elävä ja osaava kustantaja", jonka toimitusjohtajan 
Valjakka hyvin tunsi. Myös pitkä ystävyys Johannes Koroman kanssa vaikutti ratkaisuun. 
   Tulolausunnoissaan Valjakka totesi olleensa saman kaltaisessa valintatilanteessa kuin Koroma: 
hieman alle 50-vuotiaana hänellä oli ehkä viimeinen tilaisuus uuden uran avaukseen. Wärtsilässä 
hän oli ollut jo 12 vuotta eikä siellä ollut uutta edessä; teollisuuden linjajohtajaksi hänellä tuskin 
oli edellytyksiä. Sittemmin on myös väitetty, että Wärtsilässä olisi ollut "työntöä" irroittautua 
hierarkiassa korkealle sijoitetusta tiedotus- ja henkilöstöjohtajasta. Valjakka huomauttaa 
tulleensa kuitenkin vain vuotta aiemmin nimitetyksi Wärtsilän johtokuntaan. 
   Väitteiden mukaan Valjakka myös markkinoi itseään voimakkaasti. Hän itse kiistää tämän. 
Pari ystävää varoitti riskistä, mutta Valjakkaan vedottiin "kansallisen tehtävän" nimissä. 
   Tavelan mukaan seuraajaratkaisu syntyi keväällä 1988 teollisuuden tiedotusorganisaatiota 
valvovan Lohja Oy:n toimitusjohtajan Georg Ehrnroothin soitettua Uusi Suomi Oy:n vahvalle 
miehelle Ibizalle. "Nyt on Koroma annettava teollisuuden järjestöille ja Valjakka otettava Uuteen 
Suomeen", Ehrnrooth vaati. Tavela myönteli Valjakan olevan "hyvä mies" ja suostui - todeten 
kuitenkin katuneensa myöhemmin.  

                     
    29Laatusen ja Virmavirran haastattelut. 



 
 

186 

 
Strategiamääritelmä työsopimukseen? 
     
   Ristiriitaisia näkemyksiä on myös pestausneuvotteluista. Tavelan mukaan Valjakka vaati niin 
kovia taloudellisia ja muita ehtoja, että US:n vahva mies lähetti tästä moitekirjeen. Tällöin monet 
Valjakan tukijat alkoivat painostaa Tavelaa, joka loukkaantui kahden keskisen asian 
levittämisestä laajempaan piiriin. Valjakan mukaan taloudellisesta puolesta ei kiistelty; esim. 
irtisanomisehdot muotoili työpaikan tarjoaja. Sen sijaan ongelmia aiheutti Valjakan vaatimus 
US:n strategisen aseman määrittelystä työsopimuksessa.  
   Valjakka ehdotti toimenkuvaan teesiä, jonka mukaan "yhtiön perustehtävän, Uusi Suomi-
sanomalehden jatkuvuuden turvaamisen mukaista on, että tehtävän menestykselliseksi 
hoitamiseksi lehdelle turvataan tarvittavat toimitukselliset ja tekniset edellytykset". Edelleen hän 
vaati työsopimukseen kirjattavaksi, että "vastaava päätoimittaja työskentelee yhtiön hallituksen 
johdon ja valvonnan alaisuudessa" ja on oikeutettu läsnäoloon yhtiön hallituksen ja sen 
työvaliokunnan kokouksissa. Valjakka vaati myös toteamusta, että "hallitus palkkaa ja erottaa 
lehden muut päätoimittajat vastaavan päätoimittajan esityksestä". 
   Vastaavan päätoimittajan oman aseman ja valtuuksien määrittely vastasi Koroman aikaista 
käytäntöä, mutta pyrkimykseen kirjata se työsopimukseen saattoi sisältyä tulevien tilanteiden 
ennakointia. Valjakalla oli aavistuksia mm. siitä, että yhteistyössä Mauno Saaren kanssa saattaisi 
tulla vaikeuksia. Tavelakin oli ottanut asian esille todeten, ettei Saari "ollut helppo", mutta 
luvaten, että tämä siirretään sivuun vuoden kuluttua, siis SPUS-projektin toteuttamisen jälkeen. 
   Kaikkien edeltäjiensä ja ainoan seuraajansa lailla Valjakka halusi toimintavapautta suhteessa 
yhtiön toimitusjohtajaan ja talousjohtoon. Myöhemmin hänet yritettiinkin alistaa puhtaita lehden 
sisältökysymyksiä lukuun ottamatta talous- ja markkinointijohdolle. 
   Valjakan vaatima US:n strategisen aseman määrittely ei ollut sitova eikä resurssien määrittelyn 
osalta konkreettinen. Silti siinä todettiin selkeästi lehden olemassaolon turvaaminen "yhtiön 
perustehtäväksi", jolle kaikki muu alistettaisiin. Tässä suhteessa tilanne muuttui jo ennen 
Valjakan astumista toimituksen nurkkahuoneeseen, kun yhtiön kullekin päälehdelle annettiin 
itsenäinen tehtävä. (Tosin lähinnä Kauppalehti ja osin Iltalehti saivat toistaiseksi käskyn 
rahoittaa Uuden Suomen tappioita, mutta tämänkin laskun piti supistua). 
   Tavela kirjoitti Valjakan työsopimusluonnoksen näiden kohtien reunaan "Miksi? Turhaa". 
Ehkä hän piti teesejä itsestään selvinä - mutta ne saattoivat myös kiusallisesti rajoittaa yhtiön 
johdon toimintavapautta. Yli ne joka tapauksessa pyyhittiin. 
   Valjakka kuvitteli, että normaalin käytännön mukaisesti emoyhtiön toimitusjohtaja eli Timo 
Laatunen tulee tytäryhtiön, Uusi Suomi Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi, siis hänen 
lähimmäksi esimiehekseen; vanhan tuttavuuden perusteella Valjakka arveli tulevansa hyvin 
toimeen hänen kanssaan. Yllätyksenä, ehkä myös pettymyksenä Valjakalle US:n hallituksen 
puheenjohtajuus siirtyikin em. tavalla Tavelalle, jota Valjakka oli siihen mennessä tuntenut vain 
pinnallisesti. Asetelma oli ainakin hankala, kun päätoimittajan oli operoitava niin hallituksen 
puheenjohtajan (Tavelan), yhtymän toimitusjohtajan (Laatusen), Uusi Suomi Oy:n 
toimitusjohtajan (Takalan) ja ennen pitkää vielä US-yksikön johtajan (Isotalon) kanssa.     
   Jälkeenpäin Tavela valitteli, ettei lopettanut hankaliksi kokemiaan neuvotteluja Valjakan 
kanssa ja tarjonnut jo tällöin tehtävää Turun Sanomain päätoimittajalle Jarmo Virmavirralle. 30 
   Valjakkaan kuitenkin päädyttiin. Loppukesän 1988 em. rapuneuvottelussa Karjalohjalla tai 
pikemminkin niiden jälkeen aamukahvilla Tavela esitteli Laatuselle eri vaihtoehtoja päätoi-
mittajakysymyksessä. Valjakka näytti olevan kärjessä, mutta asia jätettiin vielä avoimeksi. 
Muodollisesti ratkaisu syntyi US-yhtiön hallituksessa vasta 17.11.1988; Koroma kertoi tällöin 

                     
    30Tavelan, Valjakan ja Isotalon haastattelut; US marrask. 1988 (Valjakan tulohaastattelu; tämän kirjoittajan 
laatima käsikirjoitus USark E 1); Valjakan työsopimusluonnos 1988, pvmtön, Valjakan kok., USark E 11.  
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tehneensä oman päätöksensä kuitenkin jo keväällä 1988. Vaihdos tapahtuisi vasta 1.4.1989, 
siihen saakka Koroman tuli perehdyttää seuraajaansa asioihin ja valvoa SPUS-uudistuksen 
aloitusta. 31 
    
Opettaja ja yritysjohtaja palaa toimitukseen 
 
   Valjakan nimitysuutisen tultua tietoon tämän kirjoittaja kohtasi vihaisen Mauno Saaren, joka 
kertoi saamistaan hyvistä työpaikkatarjouksista ja luonnehti uutta esimiestään Paavo Haavikkoa 
lainaten "suomalaisen kapitalismin sileäksi hiomaksi kiveksi". Vesikansa myönsi, ettei 
Valjakalla ollut tuoreita kokemuksia toimitustyöstä, mutta arveli, että hänen kanssaan voidaan 
tulla toimeen. Valjakka voisi keskittyä varmistamaan yhteyksiä omistajiin ja erilaisiin muihin 
sidosryhmiin, missä hän saattaisi olla hyvä. 
   Niin Saaren kuin Vesikansan arvioiden voi katsoa pitäneen paikkansa.  
   Haavikko oli tutustunut "sileäksi hiottuun" Valjakkaan kirjoittaessaan tunnettua Wärtsilän 
historiaansa. Yhtiön tuolloinen tiedotus- ja henkilöstöjohtaja oli tullut "suomalaisen kapitalis-
min" tiedotuksellisiin johtotehtäviin alle 30-vuotiaana - ensin Metalliteollisuuden työnantaja-
liittoon, sitten (Laatusen kutsusta) STK:hon ja 1977 Wärtsilään. Hänen useimmat esimiehensä ja 
monet keskeiset työtoverinsa olivat olleet edeltävää sukupolvea. He pitivät reippaasta, 
esiintymiskykyisestä tiedotusjohtajastaan - mutta tässä myllyssä persoonallisuuden särmät 
saattoivat todellakin hioutua varsin siloisiksi. 
   Onnittelukirjeessään tulevalle esimiehelleen päätoimittaja Vesikansa kuitenkin muisteli, että 
1960-luvulla oli ollut myös toinen Valjakka - Yleisradion vasta perustetun uutistoimituksen 
railakas toimittaja ja toimitussihteeri sekä jo sitä ennen aliupseerikoulunsa oppilaskuntaa 
pyörittänyt toimittaja-opettaja, "jolla oli kymmenen ideaa yhtä aikaa ilmassa ja kaikki 
hallinnassa". Vesikansa uskoi tällaisen Valjakan paljastuvan, kun teollisuusjohtajan kuorta 
kaavitaan. 32 
   Valjakka (1941 -) oli lähtöisin Mikkelistä, jossa hän on jatkuvasti viettänyt vapaa-aikojaan. 
Hän oli siis P.J. Hynnisen jälkeen ensimmäinen itäsuomalainen Paavo Tikkasen perustaman 
lehden johdossa. Pistäydyttyään Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa hän luki 
itsensä hyvin arvosanoin Jyväskylässä kansakoulunopettajaksi. Monien ammattitoveriensa lailla 
hänellä oli taiteellisia ja journalistisia harrastuksia; luokka- ja huonetoverinsa Kalle Holmbergin 
kanssa hän hankki rahaa esiintymiskiertueilla Keski-Suomessa, kirjoitti eri lehtiin ja teki radio-
ohjelmia.  
   Toimittuaan vuoden verran opettajana Helsingissä Valjakka hyppäsi radiotoimittajaksi ensin 
Ruotsiin ja sieltä Ralf Fribergin perustamaan Yleisradion uutistoimitukseen. 1967-70 hän toimi 
BBC:n suomenkielisessä toimituksessa Lontoossa, jossa moni suomalainen journalisti (US:ssa 
mm. Max Jakobson, Jyrki Koulumies ja Seppo Hyrkäs) on hankkinut kansainvälistä kokemusta. 
Samaan aikaan Lontoossa toimi mm. Pertti Salolainen. Radiotyön ohella Valjakka kirjoitteli 
Lontoosta säännöllisesti kymmenkuntaan maakuntalehteen. 
   Kotimaan palattuaan Valjakalla oli siis lähtökohtia näyttävään journalistiseen uraan, mutta hän 
kertoo vierastaneensa 1970-luvun alun Yleisradion puoluepolitisoitunutta ilmapiiriä. (Valjakka ei 
liene koskaan kuulunut mihinkään puolueeseen, vaikka hänen nimensä mainittiin sittemmin niin 
Keskustan mahdollisena kansanedustajaehdokkaana kuin kokoomuslaisena tarjokkaana Mikkelin 
kaupunginjohtajaksi). Yleisradiosta Valjakka oli siten helppo houkutella jo kuvatulle uralle 

                     
    31USH 17.11.1988, ptk; Laatusen haastattelu. 

    32Vesikansa Valjakalle 25.11.1988, USark E 11. - Kirjoittajan kosketukset Valjakkaan 1960-luvulla olivat aivan 
satunnaisia. Yhteyksiä oli enemmän Valjakan tiedotusjohtajakaudella, mutta läheisestä tuttavuudesta ei ollut 
kysymys. 
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teollisuuden järjestöissä ja yhtymäesikunnissa. 33 
 
Oopperatalossa kuohuu 
 
   Teollisuuden kentällä vietetyt 18 vuotta eivät olleet hioneet Valjakasta kansankynttilän 
reippautta. Hän uskalsi lausua kulttuuritoimituksen avustajien illanvietossa vahvasti  tulkiten 
Lauri Viidan runoja ja esittää läksiäisissään orkesterin laulusolistina 1950-luvun bravuurejaan. 
Tuskin päätoimittaja Vesikansa esitti myöskään pelkkiä kohteliaisuuksia luonnehtiessaan 
tuoreeltaan syksyllä 1988 Valjakalle toimituksen mielialaa uutta esimiestä kohtaan "myönteisen 
odottavaksi". 34 
   Asiat eivät sujuneet kuitenkaan hyvin. Valjakka ei alkuun ehkä täysin tiedostanut, kuinka 
hankala on johtaa toimituksia, vaikka hänelle kerrottiinkin, että "tämä on metallifirmaan tai 
pankkiin verrattuna oopperatalo". 35 Ongelmia pahensi se, että Mauno Saari teki kaiken aikaa 
kaikkensa mustatakseen Valjakan mainetta tämän alaisten ja esimiesten silmissä.  
   Tavela oli arvannut ongelman tarjoten itsensä sivuutetuksi kokeneelle Saarelle perusteluaterian, 
jota kutsuttu kuvaili työtovereilleen toistuvasti. Tavela oli tällöin korostanut, että Valjakkaan 
"saattoi luottaa". Saari tulkitsi perustelun niin, ettei häneen luotettu - tai arveli "luottamuksen" 
merkitsevän sitä, että Valjakka oli jonkinlainen Etelärannan politrukki toimituksessa. 
(Todellisuudessa Valjakka pyrki varsin suureen riippumattomuuteen taustavoimistaan, mikä 
kylläkin pudotti hänet monen tuolin väliin). 
   Ensi tunnustelujen jälkeen Saari esitti Yrjö Klipin kanssa Valjakalle jatkuvia vaatimuksia 
nopeista päätöksistä työsuhdeautojen merkeistä, titteleistä ja vastaavasta. Jo talvella 1989 
Valjakka kysyikin Vesikansalta, ovatko Saari ja Klippi korvaamattomia. Tämä vastasi, ettei 
kukaan ole, mutta molemmat ovat lahjakkaita journalisteja ja tuolla hetkellä SPUS:n 
avainhenkilöitä. 
   Valjakalla oli lujan johtajan maine, joten pöydän puhdistusta odotettiin yleisesti. Sitä ei 
kuitenkaan oikeastaan koskaan koettu. Saarella taas oli tullut aiemminkin esiin osin ehkä 
tiedostamaton tapa testata, onko hän tekemisissä isännän vai klientin kanssa. Valjakka ei 
nöyrtynyt klientiksi, muttei tohtinut näyttää isännyttäänkään - ei edes syksyllä 1989, jolloin Saari 
esimiehensä muiden alaisten läsnäollessa uhkaili erollaan. (Tuollaisessa tilanteessa esimiehen on 
tietenkin viisasta todeta, että vapaassa maassa jokaisella on oikeus irtisanoutua). 
   Valjakka perusteli myöhemmin pehmeyttään Tavelan vaatimuksella, että kaikkine oikkuineen 
Saari oli saatava pysymään talossa. Toisaalta Valjakka kertoo nojanneensa Tavelan em. 
lupaukseen Saaren siirtämisestä sivuun SPUS:n sisäänajon jälkeen. Tavela on sittemmin 
todennut vain korostaneensa Saaren merkitystä US:n kehittämiselle. Niin tai näin, johtamisti-
lanne on mahdoton, jos keskeinen alainen voi demonstroida avoimesti piittaamattomuuttaan 
esimiehen ohjeista.  
 
Henkilösuhteiden solmuja 
 
   Jo syksyllä 1987 levikkijohtaja Maija Isotalo oli puhunut Mauno Saaresta tulevana US:n 
ykköspäätoimittajana. Isotalo ajoi tätä näkemystä syksyyn 1990 saakka - tosin kertomansa 
mukaan suoranaisesti vain, jos esimiehet ottivat asian esille. Saari ja Isotalo olivat myös tiiviissä 
yhteydessä keskenään. Tämä synnytti juoruja, joista Isotalo sanoo tienneensä, mutta olleensa 
niistä välittämättä. Isotalo järjesti myös Saarelle tutustumistapaamisen kolmisin Laatusen kanssa.  
                     
    33Valjakan em haastattelu US:ssa 1988 (käsikirjoitus USark E 1). 

    34Vrt. Hiilamon artikkeli Ydin-lehdessä 1991, Leikekirja/USark. 

    35Vesikansa Valjakalle 25.11.1988, USark E 1. 
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   Uusi toimitusjohtaja Risto Takala puolestaan totesi Koromalle havainneensa heti, kuka oli 
US:ssa luova journalisti. Hänen luottamuksensa Mauno Saareen kesti kevääseen 1991, sitten 
seurasi niin hänen kuin Isotalon osalta välirikko. Tavela kertoo joutuneensa ystävänsä Takalan 
kanssa moniin "kiivaisiin" keskusteluihin Saaren asemasta. Lopputulos kertoi Tavelan mielestä 
Takalan myöntäneen erehtyneensä Saaren suhteen.  
   US:n yläpäähän muotoutui näin rintamajako, jossa toisella puolella olivat Saari, Isotalo ja 
Takala eräine avustajineen, toisella Valjakka. Välimaastossa (ja paljossa välikädessä) olivat mm. 
Tavela, Vesikansa ja osin Koromakin (jonka suhteessa seuraajaansa ilmeni talven 1989 mittaan 
jännitteitä; läksiäiskirjeessään seuraajalleen Koroma luonnehtikin välivaihetta "kiusalliseksi"). 36 
 
Pitkä, nykivä sisäänajo 
 
   Jännitystä loi sekin, että Valjakka oli pyytänyt perehtymisohjelmaa, jollainen oli kai tapana 
tehdä uusille johtajille mm. Wärtsilässä. US:ssa ei ollut oikein esikuntaa tällaista rustaamaan, 
mutta ennen muuta Koroma katsoi ohjelman tarpeettomaksi ja ehkä jopa haitalliseksi; ainakin 
hän kielsi sitä laatimasta. Koroman mielestä uusi päätoimittaja selvittää asiat parhaiten tulemalla 
mukaan normaaliin työntekoon - niin kuin hän itse ja muutkin ulkopuolelta tulleet esimiehet 
olivat US:ssa tehneet. Tammikuusta 1989 alkaneen pitkän sisäänajon aikana Valjakan oletettiin 
perehtyvän toimituksen käytännön työhön uutisprojektien "vetäjänä" ja uutistoiminnasta 
vastaavana päätoimittajanakin. 37  
   Valjakka käytti kuitenkin perehtymisaikaansa paljolti yhteydenpitoon talon ulkopuolelle. 
Hänellä oli syytäkin laajentaa ns. kontaktipintaansa, joka oli Wärtsilänkin kokoisessa yrityksessä 
kapeampi kuin valtakunnallisessa sanomalehdessä. Etenkin monet US:ssa keskeiset suunnat 
Kokoomuksesta kulttuuripiireihin olivat olleet raskaassa teollisuusyhtiössä toisarvoisia. 
Toimitusta saattoi kuitenkin hieman hämmentää se, että politiikan, hallinnon tai kulttuurielämän 
huippuihin tutustumisen ohella Valjakka toi monista entisten tiedottajakollegojensa tapaamisista 
etenkin taloustoimitusta ärsyttäneitä vinkkejä, joissa ei nähty (oikein tai väärin) suurta 
uutisarvoa.  
   Uusi päätoimittaja oli myös ehtinyt sopeutua "normaaliin" työaikaan heilauttaen kättä 
hyvästiksi parhaimpaan uutisten tekoaikaan kello 17 tienoilla. Valjakan työpäivä oli kyllä 
alkanut paljon aikaisemmin kuin tyypillisellä toimittajalla, mutta sitä ei tiedostettu yhtä vähän 
kuin sitä, että päätoimittajaa odottivat useinkin iltatapaamiset työasioissa. Myöskään Jarmo 
Virmavirta ei sittemmin viettänyt yleensä iltojaan toimituksessa, mutta Valjakan aloittaessa 
tällaiseen ei ollut totuttu. Johannes Koroma oli palaillut tapaamisistaan usein iltaisin toimituk-
seen ja pistäytyi siellä usein myös viikonvaihteessa. 
   Toimittajat havaitsivat myös nopeasti Valjakan journalistisen käsityötaidon ruostuneen; esim. 
hänen tekstinsä kaipasivat usein editointia. Toimittajat eivät ylipäänsä kumarra kauluslaatoille, 
vaan voivat vaatia esimiehiltään kohtuuttomiakin. Valjakka yritti kylläkin näyttää kykynsä myös 
kirjoittajana joillakin haastatteluilla sekä etenkin jatkamalla pienen epäröinnin jälkeen Koroman 
luomaa perinnettä vastaavan päätoimittajan sunnuntaikolumnista. Valjakka pyrki myös 
kohentamaan toimituksen mielialaa; pysyväksi perinteeksi jäivät kuukausittaiset 
kannustuspalkinnot sekä kahvien tarjoaminen perjantai-iltapäivällä. 38  
                     
    36Koroma Valjakalle noin 1.4.1989, USark E 11/ Koroman kok. "testamentti". - Kuvaus perustuu kirjoittajan 
muistikuviin sekä keskusteluihin mm. Isotalon, Kariston, Laatusen, Takalan, Tavelan ja Valjakan kanssa. Vrt. 
myös Garam ym: Tapaus Uusi Suomi. 

    37Vesikansa Koromalle 14.12.1988, (ehdotus perustui alustaviin keskusteluihin Koroman kanssa), Koroman ohje 
työnjaosta 18.12.1988, USark E 1. 

    38Valjakan haastattelu; keskustelut mm. Kariston kanssa;  Tapaus Uusi Suomi; Heikki Hiilamon em. artikkeli 
Ydin 1991.  
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   Kaikkiaan US purjehti suureen uudistukseen vailla selkeää tilannetta komentosillalla. Asiaan 
on kiinnitetty näinkin paljon huomiota siksi, että johtoportaan keskeiset jännitteet haittasivat 
US:n toimintaa syksyyn 1990 ja jossakin määrin lehden loppuun saakka. Omistajalta olisi tässä 
tilanteessa edellytetty jäntevää otetta - joko antamalla vastaavalle päätoimittajalle johtamisen 
välineet, joihin kuuluu (Valjakan työsopimuksessakin välähtänyt) oikeus valita ja vaihtaa 
keskeiset alaisensa tai vaihtamalla keulahahmoa. Perää on tosin myös Tavelan huomautuksessa, 
että "heikko on mies, joka ei alaisensa kanssa tuon paremmin pärjää".  
 
Rönsyt karsitaan, hallitus väsähtää 
 
   Uusi toimitusjohtaja Risto Takala havaitsi pian, etteivät kaikki yhtiöstä esitetyt tiedot pitäneet 
paikkansa. Tuomisen kanssa hän kävi vain yhden perusteellisen keskustelun, sen sijaan hän 
kokeneena laskentamiehenä alkoi penkoa numeroita. Ne osoittautuivat huolestuttaviksi.  
   Takala mietti myös yhtiön perusstrategiaa. Tuominen oli nojannut Kauppalehden  voittojen 
ohella yhä uusiin (tosin lähes tyystin tappiollisiin) tukijalkoihin, mutta myös (kaikesta lehtien 
keskinäisestä erkaantumisesta huolimatta) Uuden Suomen ja Iltalehden synergiaan. Liikkeen-
johdossa näinä vuosina yleistyneen näkemyksen mukaisesti Takala halusi sen sijaan keskittyä 
back to basics- linjalla yhtiön kolmeen päälehteen, joista jokaisen oli itse ansaittava olemas-
saolonsa oikeus sekä (työnjaossa yhtymän muiden painoyksiköiden kanssa) lehtipainoon.  
   Tavela edellytti heti alkuun Takalalta "rönsyjen leikkaamista" ja sitä tarjottiin uudelle 
toimitusjohtajalle eri tutustumiskeskusteluissa yhtenään. Jopa Tuominen oli väläyttänyt sitä 
fuusiosta tiedotettaessa. Uusien toimintojen kokeilut kuuluivatkin luontevammin suuren yhtymän 
kuin sen tytäryhtiön tehtäviin. Takala katsoi myös, ettei niukkoja voimia kannattanut hajoittaa. 39 
Tosin mm. vientiyksikkö oli tuossa vaiheessa voitollinen, mutta idänkauppaan painottuneena 
siinä oli suuria riskejä ja joka tapauksessa se hajoitti voimia.  
   Rönsyjä karsittiin pääosin 1989 seuraavasti: 
* Finnish Business Report, Idänkauppa-lehti ja näihin liittyviä toimintoja myytiin Kimmo 
Kallosen perustamalle Novomedialle; tähän liittyi 1,5 Mmk:n akordi. 
* Tietosanoma Oy eli kirjojen kustantaminen myytiin kirjavarastoineen Paavo Haavikon Art 
Houselle. 
* Askel-lehti Oy myytiin Kotimaalle. 
* Videotoiminta ja valouutiskokeilu lopetettiin. 
* Ruotsin Suomalainen palautui ruotsalaisomistukseen. 
   Pääkaupunki/Metropoli sai jäädä hautaansa. US-Mediat-yksikköön ja samalla lehtipainon 
asiakkaiksi jäivät mm. Kauppakamari-, Kiekko-, Moottori- ja Sisu-Viesti-lehdet. Rönsyjen 
leikkaus laski yhtiön henkilöstömäärää vuositasolla 60:lla, liikevaihdon kasvua tämä ei sen sijaan 
hidastanut mainittavasti. 40 
   Ainakin yhtä tärkeää kuin rönsyjen katkaisu oli kunkin päälehden oman roolin korostaminen. 
Tämä ei ollut itsestään selvää, vaan vielä hallituksen työvaliokunnan suuressa strategi-
akokouksessa 1.12.1988 oli esillä myös Uuden Suomen ja Iltalehden lähentäminen eli paluu 
kolmannen painoksen suuntaan.  
   Kuvaavasti palaverissa läsnä oli vain kaksi hallituksen eli omistajien edustajaa (Tavela ja 
Talonen), sen sijaan 11 eri asteista palkollista, tulevia, pysyviä ja meneviä. (Ari Valjakka ei 
kylläkään ollut joukossa). Luottamusmiesten voimat olivat siis ehtyneet, minkä uusi toimitus-
johtaja Takala havaitsi nopeasti, jollei tiennyt sitä jo ennestään. Koko hallitus kokoontui 
seuraavan kerran vasta helmikuussa 1989 merkiten työvaliokuntansa toiminnan kommenteitta 

                     
    39Takalan ja Tavelan haastattelut. 

    40Tvk/USH 2.2.1989, ptk: tiedotteet 22.12.1988 ja 22.3.1989, USark C 3; Vsk/ALY 1989 s. 20. 
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tiedoksi. 41 
 
Taisteluhaaste Iltalehdelle 
 
   Tavelan kanssa etukäteen sovitun mukaisesti Koroma laati kokoukseen muistion Uuden 
Suomen strategian lähtökohdista. Se oli pitkälle hänen testamenttinsa, joskin se saattoi samalla 
tuntua seuraajaa kahlitsevalta ohjaukselta - etenkin, kun lähtijä laati vielä varsin täsmällisen 
toimintasuunnitelman ja budjetin vuodelle 1989. 42 
   Koroman mukaan yhtiön toiminta-ajatuksena oli siihen saakka  "ollut sanomalehti Uuden 
Suomen ilmestymisen varmistaminen", mistä oli johdettu myös "Kauppalehden ja Iltalehden 
tehtävä" sekä US:n "yhteiskunnallinen tarkoitus, lehden linja ja arvomaailma". Koroma kertasi 
sitten Iltalehden alkuperäiset tavoitteet US:n tukemiseksi. "Näennäinen menestys --- hämärsi 
alkuperäisen ajatuksen, houkutteli laajentamaan myyntialueeta, eriytymään US:sta. Johtamisote 
petti ja syntyi Iltalehti-ilmiö, joka ei perustu mihinkään yhtiön hallituksen tekemiin päätöksiin", 
hän arvosteli (lihavoinnit JK). 
   Kauppalehti oli Koroman mukaan taas "toiminut 'lypsylehmänä', jonka ympärille on rakennettu 
sivujalkoja". Moitittuaan niin laskelmia kuin toteutusta hän arvioi, että "menestyksestä 
riippumatta niistä on tullut itsetarkoituksia". "Nyt on korkea aika arvioida kokonaisuus". 
Tällöin olisi kunkin lehden arvo punnittava erikseen. 
   Iltalehdelle voitiin tällöin nähdä kolme vaihtoehtoista tehtävää: tuottaa voittoa, vaikuttaa 
yhteiskunnallisesti (ja olla sen ohella mahdollisimman kannattava) tai olla "yhtymän kannalta 
tarpeen kilpailussa Sanoma Oy:n tai muitten julkaisijoiden kanssa. Nyt lehti ei toteuta mitään 
näistä tehtävistä. --- Sen viihteellisyys ei ole arvo sellaisenaan". Iltalehti ei Koroman mielestä 
myöskään tukenut Uuden Suomen markkinointitavoitteita: tämä "edellyttäisi toisenlaisia 
periaatteellisia linjauksia ja --- myös määrätietoisempaa lehden hyväksikäyttöä" sekä "selkeitä 
päätöksiä".  
   US:n ja Iltalehden "toimituksellisen integraation" arvo oli Koromalle "marginaalinen"; vasta 
yli 10 Mmk:n synergiaeduilla olisi painoa. Sen sijaan synergian tavoittelu voisi haitata, jos 
Iltalehden "täysin poikkeavaa yhteiskunnallista linjaa" yritettäisiin ympätä Uuteen Suomeen. 
Ilmoitusyhteistyön purkaminen voisi kylläkin tuoda suuria haittoja.  
   Koroma heitti siis taisteluhansikkaan ennen muuta Veli-Antti Savolaiselle. Kauppalehdestä 
Koroma kysyi lyhyesti, pitäisikö se "vapauttaa US-sidonnaisuudesta vai sidottava siihen vielä 
tiukemmin" korostaen Kauppalehden "ratkaisevaa" merkitystä yhtiön taloudelle. Kaikkiin 
ratkaisuihin sen osalta sisältyi siten "suunnaton riski", joka voi lauetessaan vaarantaa 
"välittömästi US:n ja IL:n ilmestymisen". 
   Yhtiön kokonaisuutta tarkasteltuaan Koroma väläytti Uudelle Suomelle kuutta vaihtoehtoista 
toimintamallia: 
1. SPUS-suunnitelman toteuttaminen sellaisenaan. 
2. Urbaanin Suomen uutissanomalehti, joka suunnattaisiin pääkaupunkiseudulle. 
3. Suomen "Herald Tribune" suomalaiselle yläluokalle. 
4. Kokoomuksen äänenkannattaja. 
5. Yhteiskunnallinen Kauppalehti eli US:n liittäminen Kauppalehteen ja sen sisällön laventa-
minen. 
6. US ja Iltalehti palvelujärjestelmänä sekä viikonloppulehden tekeminen Kauppalehti Option 
kanssa. 
   Se, että vastaava päätoimittaja tarjoaa 12 vuoden toiminnan ja lähes yhtämittaisten 
                     
    41Takalan haastattelu; Tvk/USH 1.12.1988, ptk liitteineen, USark D 3. 

    42Koroman "testamentti" 1989, Koroman kok., USark E 11; Tavelan kommentti; hän toteaa olleensa pääosin 
samoilla linjoilla Koroman kanssa.  
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strategiakeskustelujen jälkeen puolta tusinaa toimintamallia, joista yksikään ei ollut 1980-luvun 
siihen astisen linjan jatkaminen sellaisenaan, kertoo uudistumiskyvystä tai ainakin -halusta. 
Toisaalta laaja valikoima osoitti, ettei tyydyttää ratkaisua US:lle ollut siihen mennessä löytynyt. 
 
Iltalehden seitsemän vaihtoehtoa 
 
   Iltalehden vastaava päätoimittaja Veli-Antti Savolainen taas tarjosi lehdelleen peräti seitsemän 
eri toimintamallia asettaen päävaihtoehdoiksi kuitenkin integraation lisäämisen Uuden Suomen 
kanssa tai Iltalehden "omaehtoisen kehittämisen". Toissijaisia vaihtoehtoja olivat toimiminen 
edelleen US:n sivutuotteena sen tukemiseksi (näin Savolainen tulkitsi siihen astisen 
toimintamallin), lehden suuntaaminen vain pääkaupunkiseudulle, sen yhdistämisen Uuteen 
Suomeen, myyminen ja lopettaminen. Kahden jälkimmäisen kohdan osalta Savolainen väläytti 
muotiin tullutta management buy out-järjestelyä eli lehden myymistä itselleen ja työtovereilleen. 
   Savolainen mukaan Iltalehteen ei ollut panostettu riittävästi eikä sille ollut "löydetty yhteisesti 
hyväksyttyä tehtävää" eikä strategiaa. Savolainen esitteli sitten erilaisia jakelu-, markkinointi- ja 
voimavaraongelmia tunnustaen, että "lehden taloudellinen tulos ei ole tyydyttävä". Silti "Iltalehti 
on nykyiselläänkin houkutteleva mahdollisuus", hän julisti esitellen levikkilukuja (lihavointi 
VAS). 
   "Omaehtoisen" kehittämisen vaihtoehtona Savolainen pohti jopa lehtensä ja US:n yhdistämistä 
innostuen etenkin yhteisestä viikonvaihdenumerosta. Se olisi jaettu lauantaina kotiin US:n 
tilaajille ja myyty samasta päivästä alkaen Iltalehtenä irtonumerokaupassa. Kolmannes 
jättilehden 112-120:sta sivuista olisi vaihdettu niin, että "US tekee vakavampaa ja Iltalehti 
myyvempää". Sunnuntaina US ei olisi ilmestynyt. 
   Yhteinen viikonvaihdelehti olisi Savolaisen mukaan tukenut "Koroman heittämää ideaa US:n 
radikaalista positioinnista kakkoslehdeksi --- HS:n täydentävänä vaihtoehtona etelässä ja 
Helsingin ja maailman äänenä maakunnissa". Ratkaisu olisi Savolaisen laskelman mukaan 
johtanut yhtiön tuloksen paranemiseen peräti 17-23 miljoonalla markalla, joista suurin osa kertyi 
tosin em. viikonvaihdelehdestä riippumattomista toimista. 43 
   Savolaisen mukaan ei kuitenkaan "ole mahdollista rakentaa yhteisiä markkinoita laatusano-
malehdelle ja iltapäivälehdelle". Hän pohti myös lehtensä yhteiskunnallista tehtävää todeten sen 
jo sitoutuneen "yhtiön yleisesti määrittämiin journalistiseen päämääriin". Se toteutti niitä 
"tuotetyypilleen uskollisena, aggressiivisemmin kuin KL tai US", mutta ehkä samalla "me 
pelastamme niitä, joita ei ole vielä pelastettu".  
   Iltalehden taloudellisen tuloksen "täytyy parantua", Savolainen painotti vaatien kuitenkin, että 
sen ja US:n "väliset kustannusrakenteet lasketaan loppuun" mm. jakamalla yhteisten ilmoitusten 
tuotto lehtien kesken.   

                     
    43Jakelusäästöt olivat 7 Mmk, loppuerä saatiin kaventamalla US:n ja Iltalehden kokoa Kauppalehden formaattiin 
(näin olisi säästetty paperia 4 Mmk vuodessa) sekä lisätuotoilla (mm. nostamalla Iltalehden hintaa markalla). 
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Markkinointiväkeä vaihdettiin vinhasti 
 
   Ilmoitusjohtaja Jukka Haapalainen ei puuttunut kokouksessa strategiaan, vaan taktiikkaan 
korostaen jälleen myyntihenkilöstön vaihtamista paremmin koulutettuihin. Hänen yksikkönsä 
vahvuus oli 1987-88 supistettu 76:sta 54:ään henkilöön, silti oli voitu pestata 35 uutta, ensi 
sijassa akateemisesti koulutettua ilmoitusmarkkinoijaa.  
   Vinhalla henkilöpyörityksellä markkinointiin saatiinkin (alku)innostusta ja teoreettista 
tietämystä, mutta voi kysyä, mitä näin raju vaihtuvuus vaikutti asiakassuhteisiin; jäljellähän oli 
vain 40 % kahden vuoden takaisesta joukosta. Kauppalehden ilmoitukset menivät 
huippusuhdanteessa tietenkin kaupaksi, mutta Uuden Suomen ilmoitusmarkkinoinnissa 
pitkäjänteisyys olisi ehkä ollut hyväksi (vrt. loppuluvun tilastot). 
   Haapalainen viittasi myös Uuden Suomen heikkoon peittoon jopa päättäjien ryhmässä; lehti 
tavoitti heistäkin vain joka neljännen, HS sen sijaan kaksi kolmesta ja Talouselämäkin joka 
toisen. 
   Yhtiön kaikkien lehtien levikkimyynnistä lyhyen ajan vastannut Jari Latva-Rasku luonnehti 
Uuden Suomen kilpailutilannetta "vaikeaksi" ennen muuta ilmoitusten vähyyden takia (ne 
tarjosivat siis lukijalle tarpeellista informaatiota). Hän väläytti uusia jakelujärjestelmiä, 
irtonumeromyyntiä sekä työpaikkalukijoiden saamista kotitilaajiksi, mutta selvästikin Latva-
Rasku oli vasta hahmottamassa työkenttäänsä. Hän olikin (laskutavasta riippuen) ainakin jo 
viides US:n levikkimarkkinoinnista vastaava johtaja 1980-luvulla. 
   Levikkimarkkinoinnin henkilöstöä oli vaihdettu yhtä reippaasti kuin ilmoitusmyyjiäkin eli 
kahdessa vuodessa 71 % samalla kun vakinaisen joukon kokonaisvahvuus oli pudotettu 86:sta 
37:ään (tämän ohella oli provisiopalkkaisia sopimusmyyjiä).  
 
"Pitkällä tähtäyksellä kakkoslehti" 
 
   Ensi alkuun Uusi Suomi Oy:n hallituksen työvaliokunta päätti (vasta nyt!) laadituttaa 
yhteismitalliset kannattavuuslaskelmat eri lehdistä. Aamulehti-yhtymän toimitusjohtaja Timo 
Laatunen kertoo pyytäneensä niitä Tuomiselta, mutta vasta Risto Takala sai ne aikaan. Sitä 
ennen US:n hallitus oli Laatusen mukaan toiminut väärällä pohjalla US-lehden suhteen. (Kuten 
edellä on kuvattu, lehtikohtaisia kannattavuuslaskelmia kyllä tehtiin silloin tällöin, mutta ei 
systemaattisena sarjana, vrt. loppuluku). 
   Laatusen perusteesien mukaan "kolmen eri sanomalehden olemassaolon oikeutus voi perustua 
vain kolmeen erilaiseen tuoteprofiiliin", mikä ei tosin sulje pois toimituksellista tai 
markkinointiyhteistyötä - konsernin yhteiseen viikkolehteen saakka. Kunkin lehden tuli 
kuitenkin rajoittaa tavoitteidensa määrä.  
   Uusi Suomi oli Laatuselle "kakkoslehti" ensi sijassa Etelä-Suomessa. "Iltalehden ihannetavoite 
on kannattavuus ja silti nykyistä hyväksyttävämpi oma profiili". Jälkikäteen hän painottaa 
katsoneensa koko ajan, että omilla markkinoillaan toimineelle irtonumerolehdelle tarvittiin oma 
strategia.  Kauppalehden strategiaa tuli taas kehittää "vain sen omasta näkökulmasta". 
   Vielä selkeämmin eriyttämistä korosti Aamulehti-yhtymän varatoimitusjohtaja Hannu 
Kanerva. Heikki Tavela painotti markkinalähtöisyyttä ja kiitteli Uuden Suomen tapaa hoitaa 
yhteiskunnallinen tehtävänsä; se oli hänelle yhä "lehden linjauksen perusta". Pohjois-Suomesta 
US:n tuli lähteä vain vähitellen. Savolaisen ehdotuksia Tavela hieman piikitteli väittäen, että 
"hallitus on tähän asti vain vierestä seurannut Iltalehden roolin muotoutumista" (ihan tottahan 
tuo ei ollut).     Arto Tuominen (joka siis oli mukana Kauppalehden päätoimittajana, mutta 
tietenkin myös eroavana toimitusjohtajana) painotti puolestaan Iltalehti-linjaa korostaen 
irtonumeromyynnin kasvavaa osuutta 1990-luvun lehtimarkkinoilla. Hänen toimitusjohtaja-
seuraajansa Risto Takala taas kysyi, onko yhtiön lehdillä todellista yhteyttä keskenään. 
"Sisältökonseptit (on) tehtävä lehdittäin, jos kohderyhmät (ovat) erilaiset", hän arvioi. Pentti 
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Talonen tyytyi vaatimaan luotettavia laskelmia ja piikittelemään Savolaiselle, että Iltalehden 
"yhteiskunnalliseksi tehtäväksi tuskin riittää roskakansan pelastaminen". 
   Pöytäkirjassa päädyttiin määrittelemään yhtiön strategia Aamulehti-yhtymään liittämisen 
jälkeen kolmena kohtana: 
"1. Uusi Suomi on 'kakkoslehti' oikein ymmärrettynä"; lehden yhteiskunnallista asemaa ja 
tehtävää olisi jopa vahvistettava. 
2. (US:n) oli painotettava etelää, mutta valtakunnallisuuskin olisi pyrittävä säilyttämään sisällön 
korvaamattomuuden avulla. 
3. 1989 on Uuteen Suomeen panostamisen vuosi. Vanhasta uuteen on rakennettava silta, jottei 
lukijoita ja tilaajia menetetä (tällä viitattiin lähinnä jakelujärjestelmiin).  
   "Pitkällä aikavälillä" Uuden Suomen strategiaksi todettiin olla "toinen kotiin tilattava lehti", 
joka hankkisi tilaajansa ensi sijassa Etelä-Suomesta sisältönsä omaleimaisuudella yhteiskun-
nallisesta tehtävästään tinkimättä. 44 
   Lehden strategia siis selkeni periaatetasolla, jos kohta yhä monin varauksin (tai vesityksin). 
Käytännössä kakkoslehti-linjaa ei erityisemmin omaksuttu, vaan Uusi Suomi pyrki päivittäisen 
ilmestymisensä loppuun saakka tarjoamaan varsin täyttä uutispalvelua. 
 
Yhtiön lehdet eriytyvät 
 
   Selkeästi toteutui strategioista yhtiön päälehtien siirtäminen omille jaloilleen. Niinpä 
markkinointiorganisaatiot eriytettiin taas kerran. Toimituksellista yhteistyötä Kauppalehden ja 
Uuden Suomen kesken ei taas ollut juuri ollutkaan, mutta suunnitelmatkin sen lisäämiseksi 
haudattiin. US:n ja Iltalehden yhteistyönkin jo harvoja säikeitä katkottiin eikä väläytettyihin 
yhteistyömalleihin tartuttu.  
   Olennaisinta oli kuitenkin itse eriytymisajattelu; kunkin lehden tuli lunastaa olemassaolonsa 
oikeutus, olkoon, että Uudella Suomella oli epämääräisesti aikaa nousta kannattavaksi, minkä 
kuluessa Kauppalehti sai luvan maksaa laskun. Takalan mukaan Iltalehden suunta oli taas jo 
ylöspäin ja sillä oli tappiollisuudesta huolimatta elämisen oikeus. 
   Kauppalehden strategiaa käsiteltiin rutiininomaisesti seuraavassa työvaliokunnan kokouksessa 
13.1.1989. Päätoimittaja Tuominen kertoi tavoittelevansa siirtymistä "turistiluokasta business 
classiin" (tämän sisältöä tarkemmin erittelemättä). Hän korosti lehden itsenäisyyttä sekä 
"voimakasta ja kannattavaa kasvua", jolloin "uustoimintojen" osuus kokonaisliikevaihdosta 
nousisi.  
   Viimeksi mainittu linjaus olisi saattanut merkitä rönsyilyn jatkumista, nyt tosin Kauppalehden 
eikä koko US-yhtiön puitteissa. Tilanne muuttui kuitenkin jyrkästi omistajien päädyttyä 
poistamaan 1.4.1989 alkaen Arto Tuomisen myös päätoimittajan tehtävästä; toimitusjohtaja-
kauden jälkilaskut katsottiin liian suuriksi, jotta päätoimittaja-suhdettakaan olisi voitu jatkaa. 
Seuraajaksi tuli Ilta-Sanomista Lauri Helve, joka oli aiemmin toiminut Helsingin Sanomain 
taloustoimituksen päällikkönä. 45     
 
"Alatie" ei houkutellut 
 
   Pääongelmana lehtien kohtaloiden eriyttämisen jälkeenkin pysyi Uusi Suomi. Niin Laatunen 
kuin Takala totesivat SPUS-suunnitelman valmiiksi vaihtoehdoksi, johon saattoi tarttua. 
"Alatien" vaihtoehtoa kustannuksia säästämällä kumpikaan ei erityisemmin harkinnut. Takalan 
mukaan "kakkoslehdellä ei ollut elämisen mahdollisuutta, vaan oli päästävä jollakin markki-

                     
    44Tvk/USH 1.12.1988, ptk liitteineen, USark D 3; Laatusen kommentit. 

    45Tvk/USH 13.1.1989, ptk. Tuomisen lähdöstä mm. Laatusen haastattelu. 
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nasegmentillä johtajaksi". Esim. äänenkannattaja-vaihtoehtoa hän vastusti jyrkästi, koska se olisi 
leikannut mahdollisuuksia löytää oikea kohderyhmä. Laatunen painotti myös ripeyttä; 
lehtitalojen fuusio oli jo ehtinyt synnyttää markkinoilla levottomuutta. Käsitys leikkausten 
alkamisesta Uudessa Suomessa olisi voinut olla kohtalokas.  
   Valitulla tiellä oli tosin paljon riskejä. Takalan mukaan "yritys oli yltiöpäinen eikä mikään 
toteutuksessa, johtosuhteissa tai vastaavassa olisi saanut klikata". Viimeistään syksyllä 1990 
toimitusjohtaja havaitsi, ettei näin ollut - luonnehtien seurannutta kuolinkamppailua jälkikäteen 
"tarpeettoman pitkäksi". 46 
   Näin pitkällä ei joulukuussa 1988 kuitenkaan oltu. Päin vastoin oli päätetty aloittaa Uuteen 
Suomeen panostamisen vuosi uuden omistajan hoivissa. Näin myös tehtiin. 

                     
    46Laatusen ja Takalan haastattelut. 
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3. SPUS JOURNALISTINEN MENESTYS 
 
 
 
   Toimitusjohtaja Arto Tuomisen epätoivoinen loppukiri ei auttanut. Uusi Suomi-konsernin 
tappioksi vuodelta 1988 kirjattiin tosin "vain" 7,2 Mm, josta Uusi Suomi Oy:lle 1,7 Mmk. 
Toiminnallinen tappio oli kuitenkin peräti 26,4 Mmk; sen kaunistamiseksi purettiin runsaasti 
varauksia. Erityisesti tappioita kertyi tytäryhtiöistä eli kiistellyistä "rönsyistä". Luvussa oli tosin 
jo toimintojen kertaluontoisia lopettamiskustannuksia. 1 
   Uusi toimitusjohtaja Risto Takala karsi rönsyjen ohella myös päätoimintojen kustannuksia. 
Aivan konkreettisesti hän leikkasi yhtiön lehdet saman kokoisiksi, kun siihen saakka Uusi Suomi 
ja Iltalehti olivat olleet neljä senttiä Kauppalehteä korkeampia. Useimmat lukijat eivät liene eroa 
edes havainneet. US:n hieman korkeammalla sivukoolla oli kuitenkin haluttu korostaa, ettei 
entinen "broadsheet"-lehti ollut muuttunut epäillyttäväksi tabloidiksi, vaan seurasi mm. Le 
Monden ja Neue Zürcher Zeitungin muotoa. Osa toimituksen johtoryhmästä vastustikin 
formaattien yhtenäistämistä. 
   Erilaisista formaateista aiheutui ongelmia etenkin ilmoituspuolella; mainostajien piti tehdä 
monen muotoisia ilmoituksia, Uuteen Suomeen ja Iltalehteen ei käynyt sama aineisto kuin 
Kauppalehteen jne. Neljän sentin leikkauksella arvioitiin säästettävän vuodessa yksin paperia 
neljällä miljoonalla markalla, minkä ohella saataisiin rationalisointisäästöjä. Vastarinnasta 
välittämättä em. sivukokoja leikattiinkin 1989. Tekstipinta-alan pienentyminen luvattiin korvata 
lisäsivuilla. 2 Lehden sivumäärä kasvoikin 1989 yli 13 %. 
   Takalan ajoi myös ns. levikkikuplan puhkaisemista. US:n 90.000 kappaleen levikistä 
alkuvuodesta 1988 (jolloin levikki tarkistettiin virallisesti) peräti 20.000 kpl oli "rakennettu" 
lyhytaikaisilla nipputilauksilla. Tilaaja, yleensä suuryritys sai ilmoitustilaa ottaessaan vastaan 
nipun Uusia Suomia jaettavaksi esim. yrityksen henkilöstölle. Tällä oli korvattu aiempia 
kampanjatilauksia, joiden markkinointi- ja jakelukustannukset olivat huimat. Tietenkin voitiin 
toivoa näin herätettävän myös kiinnostusta jatkotilauksiin. 
   Nipputilauksia tehtiin yleensä vain alkuvuodesta levikintarkastuksen edellä; niiden oli 
täytettävä tarkastuksen ehdot mm. korkeintaan 50 %:n alennuksesta. Loppuvuodesta 1988, kun 
kampanjaa ei tarvittu, US:n levikki olikin vain 71.000 kpl. Tässäkin oli vapaa- ja 
alennuskappaleita niin paljon, että markkinointiosaston mukaan lehden levikin "terve, 
maksullinen kanta" oli vuoden 1989 alkaessa 55.000 kpl. Jokseenkin samalla tasolla se oli ollut 
Pentti Poukan lähtiessä; ilmeisesti tätä kokoa oli US:n tilaajakunnan ydin. Tosin Tuomisen 
toimitusjohtajuuden loppukaudella oli jopa kielletty myymästä Uuden Suomea aktiivisesti, koska 
tuotanto- ja jakelukustannusten takia uusi levikkikappale yleensä heikensi lehden katetta. 
   "Kupla" oli sikäli väärä ilmaus, että tarkistetun levikin mukainen määrä Uusia Suomia todella 
jaettiin yleisölle. Kallista tämä tietenkin oli. Toimitusjohtaja Takala ja markkinointijohto 
ehdottivatkin - tosin muitakin vaihtoehtoja väläyttäen - levikin pudottamista "realistiselle 
                     
    1USH 16.2.1989, ptk. Tavela kiistää, että uusi johto olisi samalla yrittänyt "puhdistaa pöydän" kaatamalla kaikki 
mahdolliset tappiot edeltäjän tileille. Tuominen sen sijaan näkee vuoden 1988 tappiossa satunnaistekijöitä; 
fuusiouutinen mm. häiritsi pahoin ilmoitusmyyntiä syksyllä 1988 mainosväen spekuloidessa US:n lopettamisella.  

    2Tvk/USH 13.1.1989, ptk. 
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tasolle", joksi arvioitiin normaalin levikkimyynnin avulla saavutettava 73.000-74.000 kpl. 
   "Levikkikuplan" puhkaisemista vastustivat päätoimittajat Koroma ja Saari, kuten Tuominen 
aiemmin; he pelkäsivät ilmoitusmyynnin romahdusta. Jännitettä talous- ja toimitusjohdon välillä 
kiristi samaan aikaan myös Uuden Suomen tuotantoaikataulujen kiristäminen kustannussyistä. 
Sen sijaan päätoimittajat Valjakka ja Vesikansa tukivat leikkausta arvellen mm., että 
"levikkikupla" tunnettiin jo riittävän laajalti markkinointikentällä; sitä paitsi mainostoimistot 
seurasivat ensi sijassa kyselytutkimuksin mitattuja lukijamääriä, eivät levikkejä.  
   Yhtiön hallitus päätyi "kuplan" puhkaisemiseen vaatien myös markkinointipanostuksen "selvää 
yhteyttä terveeseen levikin kasvuun jatkossa". 3 On vaikea arvioida levikin laskun vaikutusta 
US:n ilmoitusmyynnin myöhempään romahdukseen, johon oli monia syitä; ainakaan se ei 
vähentänyt lehden yhteiskunnallis-journalistista arvovaltaa. Pudotus oli myös väliaikainen. 
SPUS-uudistuksen ja uudelleen aloitetun levikkikampanjoinnin myötä US:n runkolevikki nousi 
77.000 kappaleeseen eli hieman korkeammallekin kuin pian "vuosisadan lehtiuudistuksen" 
jälkeen ja kokonaislevikki palautui runsaaseen 90.000 kappaleeseen (ks. loppuluku). 
  
Nuorta väkeä hyville palkoille 
 
   Samaan aikaan, kun US-yhtiön uusi johto ryhtyi toteuttamaan strategiaansa Uuden Suomen 
toimituksessa ja markkinoinnissa konkretisoitiin SPUS-suunnitelmaa. Uudistetun lehden 
lanseeraus lykättiin eri syistä lopulta maaliskuun alkuun 1989.  
   Hallituksen päättämä 4,5 miljoonan markan lisäpanostus johti näyttävään rekrytointioperaa-
tioon. Raflaavat mainokset 12:sta tyhjästä tuolista tosin ärsyttivät ainakin Aamulehden 
toimitusta, jolle ei vastaavia panoksia annettu. Tätäkö US-fuusio merkitsee, kysyttiin kuulemma 
Sarankulmalla - tosin huomaamatta, että panostuksen jälkeenkin Uuden Suomen henkilövahvuus 
ja toimitusbudjetti olivat selvästi pienempiä kuin Aamulehden. 4 
   Uusi Suomi veti puoleensa nuoria toimittajia. Hyvän mielialan varmistamiseksi ei palkoista 
useinkaan tingitty, vaan muutaman vuoden alalla ollut saattoi yllätykseksen saada maaliin 
koepallon, joka johti joidenkin US:n aiempien avaintoimittajien ansiotason ylittämiseen. Uusi 
joukko oli innostunutta. Ennakkoluulottomuutta kuvasti mm. se, että yhdeksi avainyksiköksi 
ajatellun Ajankuva-osaston päälliköksi kiinnitettiin 28-vuotias teologian kandidaatti Hanna 
Jämsä, jolla ei ollut aiemmin ollut mitään vakinaista työpaikkaa.  
   Varsinaisia tähtiä ei vuodenvaihteessa 1988-89 pestattu; heidän vuoronsa tuli SPUS-
uudistuksen seuraavassa vaiheessa vuotta myöhemmin, jolloin vahvistettiin viikonvaihdenu-
meroa. Nimekkäitä kirjoittajia kiinnitettiin sen sijaan lehden avustajiksi samalla kun mielipi-
deosastoa laajennettiin tuntuvasti; eniten kohua näistä kirjoittajista herätti Paavo Haavikko, jolla 
oli vanhastaan läheiset suhteet Mauno Saareen. 5     

                     
    3Tvk/USH 22.2.1989, USH 16.2.1989, ptk:t sekä Koroman mpt; Koroma Takalalle 24.1.1989, USark E 1; 
Valjakan haastattelu. 

    4Mm. Laatusen haastattelu. Vrt. myös Erkka Lehtolan kirjoitukset Aamulehdessä ja Sanomalehtimiehessä US:sta 
etenkin 1991-92, Leikekirja/Usark. 

    5Rekrytointimuistioita 1988-89, USark E 1; Palkkaluetteloja, USark F 3, henkilöasioita, USark F 7; Jr/UStoim, 
USark D 1. Vrt. myös Garam ym.: Tapaus ... s. 142. - Rekrytoinnin hoiti tässä vaiheessa käytännössä lähinnä Saari. 
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Laatikkoleikkejä ja ohjesääntöjä 
 
   Paljon aikaa ja muistiopaperia käytettiin taas kerran toimituksen jo aiemmin kuvattuun 
organisoimiseen. Tulos ei erityisemmin muuttanut useimmissa suurehkoissa toimituksissa 
sovellettua kuviota, vaikka muutoksen suuruutta tietenkin korostettiin ulkopuolisille, osin 
hyvällä menestyksellä. "Siinä ei kehumatonta paikkaa jäänyt", kuvasi erään maakuntalehden 
päätoimittaja kokemaansa SPUS-esittelyä.   
   Entisen aamu- ja iltaneuvottelun rinnalle tuli iltapäivän keskuspöytäkokous ja muitakin 
palavereja, joiden johtoon siirtyi SPUS:in alkaessa enimmäkseen Saari. Uudistusajatuksista 
huolimatta neuvottelujen runkona pysyi (kuten jo Uuno Hirvosen aikana 1940-luvulla) 
ilmestyneen lehden arviointi sekä seuraavan päivän lehden suunnittelu. 6  
   Etenkin taiteellinen johtaja Yrjö Klippi oli kiinnostunut laatimaan toimitukselle "mopon-
korjausoppaan", josta kokematonkin toimittaja löytäisi neuvon pulmaan kuin pulmaan.   
Taittopuolelle ohjesääntöajattelu soveltuikin hyvin. Klippi suunnitteli eri tilanteisiin sopivia 
taittokaavoja; huippuna esiteltiin toimituksen palavereissa jättiotsikko "Panssarit vyöryvät 
Tallinnaan", mitä siis pidettiin Viron itsenäistymispyrkimysten luultavana lopputuloksena.  
   Taitto-ohjeet johtivat selkeään ulkoasuun, joka ei heittelehtinyt kulloisenkin toimitussihteerin 
mieltymysten mukaan. Taittokaavojakin oli tehty aiemmin, mutta Klipillä oli graafisen taidon 
ohessa tahtoa ja auktoriteettia valvoa myös niiden toteuttamista. 
   Editointiohjeissa korostettiin laatulehti-periaatteen (ja historiatieteen metodiikan) mukaisesti 
mm. lähteiden ja niiden luotettavuusasteen esittelemistä. Yleislinjana oli maltillisuus, kun 
aiemmin oli päinvastoin vaadittu uutisten "myymistä lukijalle". Kuvituksessa suositeltiin 
informatiivisyyttä ja jopa kuvattomuutta tyhjien symbolikuvien sijasta.  
 
Kuka saa signeerata, kuka kommentoida? 
 
   Kiistaa syntyi lähinnä juttujen signeerauksesta, jossa Saari ajoi tuntuvaa karsintaa vedoten 
anglosaksiseen käytäntöön. (Todellisuudessa tekstit signeerataan nykyään lähes kautta linjan 
myös englantilaisissa tai ruotsalaisissa laatulehdissä, kuten saksalaisella alueella on tehty aina. 
Sen sijaan Helsingin Sanomat noudatti US:n kuolemaan saakka vanhaa periaatetta, että lehden 
tekee "suuri me"; tämä oli HS:ssa kasvaneen Saaren esikuvana. Sittemmin HS on siirtynyt 
signeeraamaan lähes kaikki tekstinsä). 
   Ohjeiden mukaan kirjoittajan nimi merkittiin "huomattavaan omaan uutiseen, jonka sisällössä 
on oma tulkinta", mutta ei "pelkkiin  faktajuttuihin". Reportaasit ja kolumnit tietenkin 
signeerattiin, samoin "merkittävät haastattelut"; näinhän oli tehty jo 1930-luvulla, joskin 
enimmäkseen nimimerkein. Kirjoittajan nimellä voitiin kuitenkin varustaa myös "suuret" ja 
"ansiokkaat" yleisuutiset.  
   Ohjeet olivat siis väljiä ja päätösvalta jätettiin tuottajalle (listatoimittajalle) tai esimiehelle. 
Yhdessä lehden numerossa tuli kuitenkin pääsääntöisesti olla vain yksi tietyn toimittajan 
signeeraama juttu. 7 
   Signeerauskeskustelu toimituksessa oli vilkasta; kirjoittajan nimen merkitseminen juttuun 
koettiin kannusteeksi, mutta samalla lukijalle vihjeeksi palautteen ja lisätietojen antamisesta. 
Toisaalta myönnettiin, ettei tiedotteen tai STT:n uutisen referointia tullut ottaa omiin nimiin. 
Käytännössä signeeraus sujui SPUS-lehdissä  kitkattomasti ja pysyi varsin laajana. 
                     
    6Muistioita ja suunnitelmia 1989, USark E 1; Jr/UStoim. 1989, ptk:t, USark D 1. - Toimituksen osastot jaettiin 
Saaren ja Vesikansan valvomiin, kunnes Jarmo Virmavirran kaudella siirryttiin matriisista pyramidimalliin, jolloin 
Saari vastasi uutistoiminnasta ja Vesikansa artikkeleista ja hallinnosta. Käytännössä Vesikansa hoiti suuren osan 
uutisneuvotteluista myös SPUS-kaudella Saaren keskittyessä monina kuukausina uudistuksen jatkovalmisteluun. 

    7SPUS-ohjeet ja niiden luonnokset 1989, USark E 1. 
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   Myös Saaren pyrkimys karsia kommentointia herätti keskustelua; talven 1987 uudistukses-
sahan kommentointia oli päin vastoin lisätty. SPUS-suunnittelukokouksissa Saari hämmästeli, 
että jopa kesätoimittaja oli päässyt kirjoittamaan kolumnin pääkirjoitussivulle; Saaren mukaan 
tämän palstan viljelijät "ovat raskaimman sarjan kirjoittajiamme. Satunnaiset oman väen 
pakinaharjoitelmat tai muut ad hoc- kolumnit eivät kuulu pääkirjoitussivulle". Sen sijaan 
luvattiin "harkita" Tänään-osastolle "pakinatyyppistä aineistoa, jossa omat toimittajat voivat 
tuulettaa ja suorittaa yhteiskunnallista ornitologiaa". 
   Uutiseen liittyvän kommentin tehtävänä taas ei Saaren mukaan ollut selittää, "mikä maailmassa 
on oikeaa --- viisastella, eli viedä oivaltamisen ja ajattelemisen mahdollisuutta, vaan tarjota 
sellaista persoonallista lisätietoa, jota normaali uutisjuttu ei voi sisältää". Toimittajien tuli siksi 
kommentoida lähinnä oman erikoisalansa asioita. Kaksi-kolme kommenttia lehdessä sen eri 
osastoilla oli "varmasti ehdoton maksimi". 
   Osa kunnianhimoisista nuorista toimittajista (mm. Kirsi Varila) taisi kokea Saaren ohjeet 
loukkaaviksi, vaikkei niitä kukaan vääriksi väittänytkään. Tietenkin "viisastelun" ja  analy-
soinnin raja on aika lailla makuasia. Saaren jatkettua aiemman väljyyden hirvittelyä vielä 
syksyllä 1990 päätoimittaja Vesikansa kirjoitti kollegalleen, että itse asiassa se kauheus, että 
kesätoimittaja oli kirjoittanut pääkirjoitussivun kolumnin, oli päässyt tapahtumaan yhden kerran. 
Kirjoittaja Tapio Nurminen kohosi sittemmin nopeasti lehden Moskovan-kirjeenvaihtajaksi. 8 
   Ehkä Vesikansa muisti vielä, kuinka hän oli 22 vuoden kypsässä iässä laatinut US:n 
pääkirjoituksen Suomen ja Neuvostoliiton suhteista välirauhan muistopäivänä 1964 (aiheuttaen 
reaktion Tehtaankadulta). Saari taas oli ehkä unohtanut, kuinka näyttävästi hän oli esiintynyt alle 
kolmikymppisenä sekä HS:ssa että Suomen Kuvalehdessä. Mielipidekirjoittelun väljyyttä 
kauhisteltiin kylläkin US:n taustapiireissä. 9 
   Kommentointioikeudestakaan ei SPUS-hankkeen toteutuksessa syntynyt erityisiä ongelmia. 
Kommentointi-into oli lopulta rajallista ja pääkirjoitussivulla esiintyivät vakiokirjoittajat. 
Virmavirran kaudella omien kolumnistien "B-sarja" siirrettiin mielipidesivuille. Väläytettyä 
tuuletusikkunaa ei syntynyt, sen sijaan pakinointia vahvisti sittemmin Jukka Kuikka. 
 
"Konseptointia" ja kasinosankareita 
 
   Avainsanoja Saaren ohjelmassa oli myös "konseptointi" eli juttukokonaisuuksien suunnittelu. 
Työsuunnitelmiakin oli tosin ennestään kansioittain. 10 Silti toimittajat vierastivat  
taiteilijamaisuuttaan usein työnsä suunnittelua. Tällöin ei isoonkaan juttuun ehditty hankkia 
sopivaa kuvitusta, tilastolaatikoita yms; nehän pitäisi panna ensin alkuun ja vasta sitten päästää 
runosuoni pulppuamaan. Jutuntekoon lähdettiin usein heikosti valmistautuneina. 
   "Konseptoinnin" riskejä oli juuttuminen ennakkokäsityksiin. Tavoitteeksi saattoi tulla 
"konseptoidun" lähtökohdan todistelu oikeaksi, vaikka totuus olisi osoittautunut ainakin oletettua 
vivahteikkaammaksi. Vastaavaa väitettiin BBC:n kriisikeskustelussa 1993 ns. analyyttisestä 
journalismista. Tuskin ongelma on tuntematon historia- tai yhteiskuntatieteissäkään. 11 
                     
    8Vesikansa Saarelle 1990 (pvmätön); USark B 5. 

    9Kolumnointiin muutaman kerran kantaa ottanut Tavela viittaa ylilyöntinä mm. siihen, kuinka "paskanheittäjät 
yms." pääsivät kirjoittamaan "mitä tahansa ja mille sivulle tahansa". Ehkä kiintoisasti Oulun teatteriskandaaliin 
1987 osallistuneen Esa Kirkkopellon käyttämistä US:n kolumnistina ehdotti kirjoittajan muistikuvan mukaan 
kokenut Jaakko Okker; toimituksen johto piti tärkeänä laajentaa kirjoittajakuntaa nuorien kulttuuriradikaalien 
suuntaan. Kirkkopellon väläytettyä tekstissään pääministerin surmaamista kolumnointi kuitenkin päättyi.  

    10Työsuunnitelmat, USark E 3. 

    11Konseptoinnista väiteltiin Englannin lehdissä heinäkuussa 1993 BBC-keskustelussa, ks. esim. tuolloinen 
Sunday Times. 



 
 

200 

   Suunnittelu johti myös helposti hankkeiden paisumiseen. Parhaimmillaan syntyi ansiokkaita 
teemapaketteja, mutta usein eksyttiin uuvuttaviin juttuaavikoihin. Konseptointi edellytti myös 
runsasta palaverointia. Toimituksen sihteerit saivatkin pitää kahvinkeittimiä jatkuvasti kuumana; 
neuvottelujen piristeitä haettiin myös termoskannukaupalla Kaivokselan ruokaloista. 
Ylilyönneistä huolimatta suunnittelun korostaminen oli ilmeisesti hyödyllistä ja tuloksellista. 12 
   Myös SPUS-operaation markkinoinnissa Mauno Saarella oli entisenä mainosmiehenä 
keskeinen asema. Yksin kuukauden tv-mainonnan budjetti oli yli 800.000 mk. Ruutia poltettiin 
enemmän kuin vuosikausiin. 
   Finnad-Bates- toimiston ehdotukset antavat hyvän kuvan myös ajan ilmapiiristä. Niinpä 
lanseerauskampanjaan haettiin tunnettuja henkilöitä todistamaan uudistuvan lehden ansioista. 
Listan kärjessä olivat kasinokauden sankarit Christopher Wegelius, Björn Wahlroos, Pentti 
Kouri ja Juhani Riikonen, samoin Esa Saarinen, Jörn Donner, Jouko Turkka, Paavo Haavikko 
sekä City-lehden Lauri Nykopp (johon US:ssa törmättiin uudelleen syksyllä 1991). Ryhmän 
naistähtiä olivat mm. oopperalaulaja Karita Mattila, Nesteen Eija Malmivirta, Postipankin 
Annikki Saarela, Otavan Leena Tarkka (nyk. Majander), Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen sekä 
aids-lääkäri Sirkka-Liisa Valle. 
   Markkinointioperaatioon kuului edelleen runsaasti tilaustarjouksia eri tahoille sekä mm. SPUS-
tarra, mutta kärkenä oli tuotteen, lehden uudistus. 13 
 
Ensimmäinen SPUS-lehti 
 
   Ensimmäinen SPUS-lehti 1.3.1989 ei - osin kai  tarkoituksella - sisältänyt mitään jymyjuttua, 
vaan esitteli normaalin keskiviikkopäivän numeron uudessa asussa.   Tavanomaisena 
uudistusnumeron täkynä voi korkeintaan pitää etusivun pääuutista, Olympiakomitean 
puheenjohtajan Tapani Ilkan lausuntoa siitä, että "Suomi mielii kesäkisoja". Värikuva Ilkasta 
täytti puolet sivusta; Suomeen oli näin tuotu uusi, aikakauslehtimäinen laatusanomalehden 
etusivumalli.  
   Laatulehtilinjan mukaisesti omasta asiasta eli uudistuksen alkamisesta kerrottiin kannella vain 
parin palstan otsikkolaatikossa. Muutosta ei kommentoitu lainkaan pääkirjoitussivulla eikä sitä 
seuranneella uudella ns. lähtöaukeamalla, joka paljossa korvasi entisen tekstietusivun. 
   Sisäsivuilla SPUS-uudistus esiteltiin 15 kohtana. Uuden sivujärjestyksen ja eri osastojen 
tavoitteiden ohella esiin tuotiin mm. kirjasinkoon suureneminen (8,5 pisteeseen eli vanhan ajan 
petiitin ja bourgeois'n puoliväliin). Edelleen mainittiin "tilaisuus hiljentymiseen" eli 
"aamukirkko-osasto", jossa julkaistiin kuolinilmoitusten ja nekrologien ohella otteita hartaus-
teksteistä - alkuun englantilaisen Oswald Chambersin teoksesta Parhaani hänelle, sittemmin 
Martti Simojoen hartausteoksesta. 
   Kukin päätoimittaja esitteli omia teesejään. Ari Valjakka kertoi tavoittelevansa "inhimillistä 
1990-luvun sanomalehteä". Tiedonvälityksen ohella US pyrki yhteiskunnan omaksitunnoksi ja 
peiliksi sananvapauden hengessä. Johannes Koroma korosti laadun - luotettavuuden, 
ajankohtaisuuden sekä oikean valikoinnin ja painotuksen - tavoittelua. Jyrki Vesikansa esitteli 
lehden aiempia uudistuksia ja kertoi näkemyksellisen aineiston lisäämisestä, jotta lukijoilla olisi 
majakoita reittiä valitessaan. 
 
"Toimittaja vastarannan kiiski" 
 
   Ratkaiseva oli "SPUS-projektin johtajan" Mauno Saaren teksti. Hän kertoi lennokkaasti 
                     
    12Ks. esim. SPUS-suunnittelupäivien 21.1. ja 28.1.1989 ohjelmat, USark E 1. Esimerkkejä "konseptoiduista" 
kokonaisuuksista löytää etenkin US:n sunnuntainumeroista. 

    13Finnad-Batesin ehdotukset 23.1., 9.2.1989, US:n markkinointisuunnitelmat 6.2., 7.2., 8.2.1989, USark E 1. 
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pyrkimyksestä "totuuteen - hinnalla millä hyvänsä". Uutistulvasta oli valikoitava, rajattava ja 
jalostettava "kerran päivässä järjellinen, ymmärrettävä ja inhimillinen kokonaisuus", vaikka 
totuuden kertominen "tässä tehokkaasti manipuloidussa, äärimmilleen viedyn propagandan 
maailmassa - se on jo melkein mahdotonta".  
   Saaren mukaan  "toimittaminen on kutsumusammatti". "Hyvä toimittaja ei ole informaatikko, 
vaan organisaatioihin huonosti sopeutuva lurjus - vastarannan kiiski, jonka välit valtaa pitäviin 
ovat nousujohteisen tulehtuneet". Koska "monia sellaisia tyyppejä liikkuu tämän lehden 
käytävillä", lehden tulevaisuus oli "valoisa". 
   Saari oli siis sisäistänyt ja kärjistänytkin Sanoma Oy:n liberalistisen vahtikoira-ideologian, 
jonka mukaan lehdet ovat mahdollisimman riippumattomia yksilön puolustajia kaikkia yhteisöjä 
vastaan. Tämä poikkesi US:n ja sen edeltäjien perinteisestä kollektiivisesta näkemyksestä, jossa 
sanomalehti ajoi yhteisöllisiä - isänmaan, mutta myös poliittisen liikkeen ja elinkeinoelämän - 
intressejä uutisvälityksestä silti tinkimättä. 14 
   Saaren teesit saivat Demarin kolumnistin Aimo Kairamon heittämään kalikan Kaivokselaan. 
Hän huomautti, että päätoimittajat Koroma, Valjakka ja Vesikansa olivat kaikki olleet 
keskeisissä tehtävissä suurissa valtakeskuksissa, jollaiseen Koroma oli myös palaamassa. 
"Monikohan Uuden Suomen toimittaja aikoo tulehtua Jaakko Lassilan (KOP) suuntaan", 
Kairamo piruili. Tuohon suuntaan, siis lehden omistajille Saari lienee sanomansa osin 
tähdännytkin. 15    
 
Risuja, mutta etenkin ruusuja 
 
   Ensimmäisessä SPUS-numerossa lukijoilta pyydettiin palautetta. Sitä tulikin sekä kirjeitse että 
puhelimitse, joskin sen analysointi jäi tuoreeltaan ns. mutu-tasolle. 
   Joukossa oli (kuten lukijapalautteessa aina) patoumien purkamista tai pyrkimyksiä avata 
lehteen avustaja- tai muu suhde. Vakavasti otettavaa palautettakin tuli silti paljon. Kokonai-
suutena sitä voi pitää myönteisenä uudistukselle - ja tietenkin 175 aktiivista yhteydenottoa kertoo 
itsessään vahvasta suhteesta lehteen. Jos tätä hyvin yhteismitatonta palautetta analysoi 
jälkeenpäin, 47 % siitä oli myönteistä ja 32 % kielteistä. 20 prosenttia ei voi luokitella 
kumpaankaan ryhmään. 
   Uudistunutta lehteä arvosteltiin etenkin sekavuudesta ("enää ei löydä mitään") ja harmaudesta. 
Vaikka kirjasinkokoa oli suurennettu, tekstiä moitittiin aiempaa vaikealukuisemmaksi. Otsikoita 
väitettiin liian suuriksi (vaikka itse asiassa otsikointia oli yritetty "rauhoittaa"). Erityisen tärkeinä 
pidettiin tietoja säästä ja tv-ohjelmista sekä yleisön osastoa ja pieniä henkilöuutisia.  
   Myös tietyt kirjoittajat olivat joillekin kirjeiden lähettäjille tärkeitä, samoin kulttuuri 
ylisummaan. Varsinaista uutis- tai artikkelipuolta ei sen sijaan kommentoitu lukuunottamatta 
joitakin purkauksia lehden vasemmisto-, anarkismi-, kepulais-, Väyrys- tai Kokoomus-
sympatioista. 
   Kehujat taas näkivät lehden tulleen valoisammaksi ja tyylikkäämmäksi. Kehut olivat 
(luonnollisesti) yleensä ylimalkaisempia kuin moitteet. 
   Erityinen keskeinen asia palautteessa oli lehden sinänsä vähäinen kirkollinen aines. 
"Kirkkovuoden sanan" katoamista valiteltiin; eräälle soittajalle se oli ollut ainoa tilausperuste. 
Päivän mietelause (avausnumerossa Jean-Jacques Rousseaun arvio rakkauskirjeestä) ei puutetta 
korvannut. "Kirkkovuoden sana" palasikin pian mietelauseen yläpuolelle.  
   Oswald Chalmersin hartaustekstien julkaisemista taas kiiteltiin, joskin rovasti Pentti Tapio 
(US:n aiempi nimimerkki Vaeltaja) ja teol. maist. Kaisa Sahla epäilivät niitä liian vaikeasel-
                     
    14US 1.3.1989. Vrt. Louhivuoren ja Niemisen US-historiat, joita hallitsee lehden asema suomalaisuusliikkeen 
äänenkannattajana. 

    15Demari 2.3.1989. 
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koisiksi. Arkkipiispa Johannes taas kiitteli sitä, että "kyseessä on tiiviissä mielessä uskonnollinen 
sana, eikä tietyissä puitteissa sinänsä tarpeellinen kristillisen uskon liittäminen ajan yleisiin 
ongelmiin". Hän kuitenkin kysyi, "onko tämä sanoma välttämättä --- sijoitettava 
kuolinilmoitusten välittömäksi naapuriksi". 16 
    
Pääosin suopeita mielipidemittauksia 
 
   SPUS-uudistuksen vastaanottoa selvitettiin kahdellakin mielipidemittauksella lukijoiden 
keskuudessa sekä kyselyllä yhtiön omassa piirissä. Tulos oli kannustava, joskaan ei räjähtävän 
innostunut. 
   Yhtiön tutkimusosasto kyseli tuoreeltaan maaliskuun alussa 197 lukijan mielipidettä. Heistä 76 
% katsoi lehden muuttuneen selkeämmäksi, vain 15 % sekavammaksi. Yli 70 % kiitteli uutta 
pääuutisaukeamaa, palstan palauttamista leveämmäksi ja "harmaampaa" ulkoasua ylipäänsä. 
Ristiriitaa oli lähinnä talousosaston palauttamisesta lehden loppupäästä osaksi alkuosan 
uutisaluetta.  
   Kaivokselan oma väki palautti kyselylomakkeita laiskahkosti, toimittajakunta vain 32 ja yhtiön 
muu henkilöstö 29. Kiintoisaa oli silti, että peräti puolet muiden lehtien kuin Kauppalehden 
toimittajista katsoi ulkoasun muuttuneen sekavammaksi. Kauppalehteläisistä näin arvioi 29 %, 
mutta naapurilehdestä tuli muutoin runsaasti risuja (parin "virallisen" onnittelun ohessa). 
Toimittajat olivat siis lukijoita konservatiivisempiä - tai kyselyyn vastasivat etenkin purnarit.  
   Palaveriinsa kokoontuneista US:n 22:sta enimmäkseen nimekkäästä avustajasta kaksi 
kolmannesta taputti käsiään muutoksille. Lomakkeita täytettiin jopa päätoimittajien vaihtovas-
taanotolla; US:n vahvoina puolina VIP-vieraat näkivät etenkin talouden, epätasaisina alueina 
ajankuvaosaston ja pääkaupungin asioiden seurannan, turhana urheilun. 17 
   Toukokuussa 1989 selvitettiin 217:n helsinkiläisen ja 28:n oululaisen lukijan käsityksiä 
uudistuksesta ja sen mainonnasta. Otos oli pieni, mutta tulokset enimmäkseen hyvin selkeitä - 
osin rohkaisevia, osin varoittavia. 
   Vastaajista 56 % oli huomannut US:n uudistuksen. Lähinnä oli huomattu ulkoasun muutos, 
mutta 12 % katsoi spontaanisti myös sisällön parantuneen, mitä yhtiön tutkimusosasto piti 
hyvänä lukuna. 44 % katsoi US:n parantuneen, mutta suurimmalla osalla ei ollut asiaan 
mielipidettä. Lehtiuudistusten merkitystä ei pidä siis liioitella. Kuvaavasti joka toinen oli kyllä 
havainnut US:n mainoskampanjan; huomio oli tällöin kiintynyt ennen muuta em. tunnettuihin 
henkilöihin lehden mannekiineina. 
   Lehden sisällön osalta vastaukset antoivat myös huolen aiheita, joskaan moitteet eivät liittyneet 
suoranaisesti SPUS-uudistukseen. Helsingin Sanomiin verrattuna Uutta Suomea pidettiin 
helppolukuisena ja kätevänä sekä kilpailijaansa verraten yhtä luotettavana. US koettiin kuitenkin 
heikommin kattavaksi ja hitaammaksi. Vain US:n talousosasto nähtiin HS:n veroiseksi; jo US:n 
muilla painopistealueilla (politiikka, ulkomaat, kulttuuri) ero HS:n hyväksi oli selvä 
puhumattakaan urheilusta ja oman paikkakunnan asioiden esittelystä.  
 
Neljä suhtautumistapaa 
 
   Tutkimuksessa US:n lukijat jaettiin neljään ryhmään, joiden odotukset ja näkemykset 
poikkesivat selvästi toisistaan: 
* 39 % kuului "rahaa rakastaviin riskinottajiin", joita olivat etenkin nuorehkot miehet. He 
arvostivat US:n helppoa käsiteltävyyttä, mutta kokivat HS:n kattavammaksi.  

                     
    16SPUS-palaute, Mauno Saaren kok. II, USark E 11. 

    17SPUS-tutkimustuloksia, M. Saaren kok., USark E 11. 
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* 27 % kuului "perinteisiin perustilaajiin", joille keskeisiä olivat konservatiiviset arvot. Ryhmä 
painottui naisvaltaisiin ylempiin toimihenkilöihin. Tässäkin tutkimuksessa ydinjoukko poikkesi 
selvästi muista: he kokivat US:n kaikin tavoin HS:a paremmaksi, vaikka puutteita 
uutisnopeudessa ja -kattavuudessa oli sentään havaittu. HS:n he kokivat liian laajaksi ja 
vaikealukuiseksi. 
* 17 % leimattiin "haikaileviksi humanisteiksi", yleensä hyvin koulutetuiksi keski-ikäisiksi 
naisiksi. He arvostivat HS:n älyllisyyttä sen kattavuuden ja nopeuden ohella ja kokivat US:n 
usein liian porvarillisena.  
* 17 % lokeroitiin "pidättyviksi työnarkomaaneiksi", jotka olivat yli 40-vuotiaita ylempiä 
toimihenkilöitä. Heidän taloudellinen rationaalisuutensa ilmeni siinäkin, että he lukivat yleisesti 
US:n työpaikallaan. Heillä ei ollut selkeää suhdetta lehteen. 
   Johtopäätöksissä korostettiin sitä, että asetettu pääkohderyhmä eli uskolliset tilaajat oli 
uudistuksessa säilytetty ja lehden mielikuvaa heidän keskuudessaan oli jopa vahvistettu. 
Muissakin kohderyhmissä nähtiin potentiaalia, vaikka jälkikäteen tarkastellen HS:n ylivoimai-
suus useimmilla rintamilla vaikutti tutkimuksen pohjallakin murskaavalta.  
   Tutkijat näkivät kuitenkin yleisössä "selvää imua kätevästi luettavaan ja ulkoasultaan 
houkuttelevaan sanomalehteen". 18 Näitä fyysisiä tekijöitä korostettiinkin US:n seuraavissa 
mainoskampanjoissa (tiettävästi Ludviginkadun väkeä ärsyttäneellä tavalla). Joka tapauksessa 
SPUS-lehden onnistui murtautua peruslukijoiden joukkoa laajempiin piireihin.  
 
"Harmaan kautta" hienosäätöön 
 
   Lehden palstoilla ei SPUS-uudistusta juuri rummutettu avauspäivän jälkeen. Parin päivän 
kuluttua päätoimittaja Saari kommentoi tilannetta kolumnissaan. Hän kiitti runsaasta palautteesta 
luonnehtien sitä (kuten edellä olevasta ilmenee, hieman kaunistellen) ylivoimaiselta 
enemmistöltään myönteiseksi.  
   Saaren mukaan "toimitus halusi edetä muutokseen 'harmaan kautta' --- emme aloita tempuilla, 
ideoilla, värin räiskeellä, vaan perusasioilla: selkeydellä, editoinnin parantamisella. --- Alkuun 
tulos voi olla liiankin harmaa. Mutta sitä vikaa korjaamme vähitellen, päivittäin". Edelleen Saari 
valitteli muuatta päälaelleen mennyttä otsikkoa, vaikka se oli kulkenut "läpi toimittajan, 
tuottajan, osastopäällikön, toimitussihteerin, uutispäällikön, päätoimittajien, latojien ja taittajien 
silmien". (Teksti ei sentään yleensä edennyt aivan näin moniportaista reittiä, joskin listalta 
puuttuivat ainakin toimituspäälliköt). 19 
   Seuraavassa kolumnissaan 6.3.1989 Saari totesi, että "lukijoiden mielipiteet ovat tärkeitä, 
vaikka toimituksen onkin lopulta oltava omin päin varma siitä, mitä se tekee". "Kollegoitten 
happamuus on (taas) varmin merkki onnistumisesta", Saari hammasteli kysyen ironisoiden, 
"onko jotakin ratkaisevasti vinossa, kun ammattiveljetkin nyökyttävät".  
   Saari kertoi hienosäädön vielä tarpeelliseksi.20 Tästä tavallinen lukija huomasi lähinnä 
ruokaosaston palauttamisen US:n keskiosan värisivuille. Tämän jälkeen myös gastronomisista 
harrastuksistaan tunnettu Uusi Suomi Oy:n hallituksen puheenjohtaja saattoi lähettää SPUS-
uudistusta johtaneelle Saarelle onnittelusanoman matkaltaan Ranskasta. "Luin aamukylvyssä 
suurella mielihyvällä --- alakertasi. Linja on oikea, jatka siitä", Heikki Tavela kirjoitti 14.4.1989 
"rakkaudella" Eugenie les Bainsista. Hän kertoi sitten nauttivansa "tavattomasti tämän paikan 
keittiöstä, jota johtaa yksi ranskalaisen keittiön suuria mestareita Michel Guerard. Suotta ei 

                     
    18Lehtiuudistustutkimus kevät 1989, USark E 9. 

    19US 3.3.1989 s. 8. 

    20US 6.3.1989 s. 10. 
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paikalle ole annettu maksimipisteitä". 21 
   Omistajien ylin edustaja esitti siis varauksettomat aplodit SPUS-hankkeelle - tietenkin myös 
sen vaatimalle lisäpanostukselle. Tällä linjalla jatkettiin - ja siis selkeästi omistajan vastuulla. 

                     
    21Tavela Saarelle 14.4.1989, Saaren kok. II/19, USark E 11. - Ruokasivujen mustavalkoisuus SPUS-uudistuksen 
alussa johtui siitä, että Albert-painokone pystyi painamaan värisivuja vain lehden ulko- ja keskiarkille ja tiukan 
osastojärjestyksen mukaan Ajankuva-osasto ruokasivuineen joutui mustavalkoiselle alueelle. Myöhemmin 
osastojen sijoittelussa joustettiin muutenkin painoteknisistä syistä. 
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4. ENSIMMÄISTÄ OMAA MARKKAA ETSIMÄSSÄ 
 
 
   SPUS oli lähinnä journalistinen, menestynyt uudistus, johon liittyi mittava levikkikampanja. 
Projektin alkuvaiheissa oli tosin pohdittu monenlaisia liiketaloudellisia muutoksia, mutta ne 
jäivät vauhdista.  
   Hyvä tuote onkin kaiken menestyksen perusedellytys. Uuden Suomen kannattavuuden vaadittu 
parantaminen edellytti kuitenkin paljon muutakin - tietenkin menestystä ilmoitusten myynnissä, 
mutta myös mm. jakelujärjestelmän ja muiden kustannusten sekä koko liikeidean pohtimista. 
Olkoon, että sitä oli tehty jo toista vuosikymmentä ongelmien säilyessä, mutta tekijöiden pääosin 
vaihtuessa. 
   Myös SPUS-valmistelun kuluessa tekijät olivat suureksi osaksi vaihtuneet. Uudet johtomiehet 
Ari Valjakka ja Risto Takala halusivat tietenkin vaikuttaa kehityssuuntaan, josta heidät oli pantu 
vastaamaan. Maija Isotalon asema muuttui. Timo Laatusellakin olisi ollut perusteita tarkistaa 
suuntaa, joskaan hän ei em. alkulinjauksensa jälkeen pitkään aikaan puuttunut näyttävästi US:n 
asioihin.   
   Vaarana oli palikoiden kokoaminen taas kerran alusta alkaen, mistä Valjakka muistaa 
varoittaneensakin. Riskiä lisäsi vielä aiempaa suurempi innostus konsulttien käyttöön. He 
lähtevät yleensä olemassa olevan analyyttisestä purkamisesta; rakentamisen ja etenkin 
toimeenpanon he mieluiten jättävät konsultoinnin kohteille. 
   Aamulehti-yhtymä käytti konsulttina etenkin Martti Laosmaata, johtaja Maija Isotalo Tero J. 
Kauppista sekä henkilöasioissa psykiatrian tohtori Heimo Langinvainiota. Parhaimmillaan - tai 
pahimmillaan - kaikki kolme tohtoroivat yhtä aikaan Uutta Suomea.  
   Liiketoiminnan jatkokehittelystä ei seurannut sinänsä merkittäviä mutkia SPUS-projektissa jo 
hahmotellulle US:n kehitykselle. Aikaa tosin tuhrautui paljon ja rahaakin aika lailla. 
Journalistinen SPUS-projekti eteni omalla radallaan. Liikestrategiakin selkeni, joskin paljossa 
keksittiin ruutia uudelleen mutkikkaalla tavalla. Tuloksia ei ehditty saada, ennen kuin kaikki 
muuttui laman myötä. 
 
Levikkiä yritetään kohdentaa 
 
   SPUS-startin ja Johannes Koroman monivaiheisten läksiäisten jälkeen US-lehden johtoporras 
vetäytyi 6.4.1989 strategiakokoukseen Åminnen kartanoon Pohjassa Risto Takalan ja konsultti 
Laosmaan johdolla. Vehmaasta ruukinkartanosta oli tehty ajan hengen mukaisesti golf-keskus. 
   Osanottajien äänestyksen perusteella US:n olennaisimmaksi liiketaloudelliseksi ongelmaksi 
todettiin lehden kohdentaminen maantieteellisesti ja lukijatyyppien mukaan. Ilmoitusmarkki-
nointia ei ollut 14 kohdan listalla lainkaan ja hinnoittelukin sai vain vähän huomiota osakseen. 
Toimitusjohtaja Takala vaati tavoitteilta realistisuutta, mutta kysyi samalla, mikä on riittävän 
tavoitteellista. US:n kannattavuuden parantaminen edellytti siis korkeita tavoitteita - mutta 
voitiinko niitä saavuttaa? Yhtiön tulos oli hänen mukaansa saatava nopeasti positiiviseksi. US-
lehden osalta hän toisti vaatimuksen kannattavuuden parantumisesta. Pitkällä aikavälillä myös 
lehti oli saatava kannattavaksi.  
   Takala katsoi "Pro Uusi Suomi-liikkeen" kantoaallon saattaneen lehden Aamulehti-yhtymään, 
muttei uskonut vastedes talkoohenkeen. Lehden oli oltava lukijalle korvaamaton. 
Liiketaloudellisesti oli pohdittava, rakennettiinko ideologisten ja demografisten vai alueellisten 
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tekijöiden varaan - oliko siis päästävä esim. johtavan ryhmän vai vaikkapa Espoon 
ykköslehdeksi. SPUS-uudistusta hän luonnehti myönteiseksi, mutta totesi sen ytimen, laatulehti-
ajattelun, jo "operatiiviseksi itsestään selvyydeksi". Nyt kysyttiin, miten tästä edetään. 
   Levikkijohtajat Maija Isotalo ja Jari Latva-Rasku vaativat, että "lehti ymmärretään 
busineksenä, ei pelkästään neljäntenä valtiomahtina". Tuotteen oli oltava "selkeästi positioitu: 
geograafisesti ja demograafisesti". Jakeluhinnat oli eriytettävä pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
kustannuksia vastaaviksi, mikä olisi paikoin merkinnyt tuntuviakin korotuksia. Henkilöstön 
taitojen ("osaamisen") ja koulutustason oli oltava korkeampia kuin kilpailijoilla. 
   Isotalo oli myös analysoinut tutkimusjohtaja Osmo Särkilahden kanssa pääkilpailijaa eli 
Helsingin Sanomia. He totesivat HS:n saavuttavan lukijoina 85 % helsinkiläisistä ja tilausten 
kauttakin 67 % kotitalouksista; väliin jäivät kai lähinnä pelkästään Uutta Suomea ja/tai 
Hufvudstadsbladetia tilanneet sekä mitään lehteä tilaamattomat. HS:n kannattavuus todettiin 
kaksi kertaa alan keskitasoa paremmaksi.  
   HS:n uskottiin pyrkivän valtakunnallisesti (eli Uudenmaan ulkopuolella) ehdottomasti 
johtavaksi kakkoslehdeksi, mikä oli tietenkin haaste US:lle sen suhteellisesti vahvimmalla 
alueella (vaikkeivät "susirajan" takaiset tilaajat olleetkaan US:n ensisijainen kohderyhmä). HS:n 
heikkouksina nähtiin fyysisesti hankala muoto ja ilmoittajalle virastomainen suhtautumistapa. 
Kilpailija (siinä määrin kuin kilpailusta voi puhua) todettiin kuitenkin journalistisesti 
korkeatasoiseksi, peitoltaan ylivoimaiseksi, tuotanto-, jakelu-, tilaus- ja ilmoitusrutiineiltaan 
erinomaiseksi sekä erittäin vauraaksi lehdeksi, joka osasi myös käyttää tutkimustietoa 
markkinoinnissa. Sanomain koulutusjärjestelmä arvioitiin monipuoliseksi ja yrityskulttuuri 
korkeaksi.  
   Analyysi ei jättänyt HS:n rintamaan montaa paikkaa, johon saattoi iskeä. 
  
Millä laadulla hinta kaksinkertaiseksi? 
 
   US:n tulorakenteen osalta Isotalo ja Latva-Rasku tavoittelivat "alaa vastaavaa" suhdelukua 25-
75 levikki- ja ilmoitustuottojen kesken. Toista vaihtoehtoa eli kannattavuuden rakentamista 
levikkituottojen varaan heijasteli se, että keskustelussa US:n vuositilauksen "oikeaksi" hinnaksi 
väläytettiin kahta tuhatta markkaa, siis siihen astisen hinnan yli kaksinkertaistamista. Tämä 
lienee tuolloin vastannut monien ulkomaisten laatulehtien hankintahintaa (ainakin aamulla kotiin 
kannettuna, mikä mm. Englannissa ja Saksassa vaati erityisjärjestelyjä). 1 Millä laatutasolla 
tuollaista hintaa voisi vaatia, kartanon yläkerran salissa kyseltiin.  
   Uusi Suomi Oy:n hallituksessa 12.5.1989 toimitusjohtaja Timo Laatunen arveli, että on 
"helpompaa myydä halvemmalla enemmän kuin kalliimmalla vähemmän". Levikkituottojen 
varaan rakentaminen nousikin vakavasti esiin vasta US:n kuolinkamppailussa 1991.  
   Etenkin markkinointiväkeä veti puoleensa alueellinen painottaminen, onhan alueellisuus ja 
suorastaan paikallisuus ehkä tyypillisin sanomalehden menestystekijä. Perinteisiä US:n 
reunaehtoja, kuten valtakunnallisuutta vaadittiinkin tarkistettavaksi. (Sittemmin ilmaan heitettiin 
jopa idea Espoossa hyvin menestyneen Länsiväylän ostamisesta, tosin selvittämättä, olisiko 
aatteellisen Asuntosäätiön lehti edes ollut myytävänä).  
   Painopiste asetettiin Uudellemaalle, jota (tietyin laajennuksin) luonnehdittiin "US-lääniksi". 
Rajanvetoa perusteltiin mutkikkain laskelmin väestön tulo- ja koulutustasosta, muuttoliikkestä, 
maankäytöstä, Monitor-mittauksen mukaisista asennejakautumista jne. Samaan tulokseenhan oli 
aiemmin päädytty jo useita kertoja Mahlamäen ajasta alkaen ilman erityisempiä yhtälöitäkin, 
joskin US oli "maakuntien Suomessa" pärjännyt HS:lle usein jopa paremmin kuin 

                     
    1Arvio ulkomaisten laatulehtien hinnasta suomalaisella jakelutasolla perustuu kirjoittajan monivuotisiin 
kokemuksiin kirjeenvaihtajana Lontoossa ja Bonnissa. Molemmissa kaupungeissa sai varhaisjakelun kotiinsa, 
mutta eri hinnasta.   
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pääkaupunkiseudulla.  
   Markkinointi kohdistettiin nyt johdonmukaisesti "US-lääniin" sekä yliopistokaupunkeihin, 
mikä muutti tilauskannan rakennetta. Kuitenkin lehti sai uusia tilaajia myös muualta kiinnos-
tuksen sitä kohtaan noustua. 2 
 
Porvarilähiöiden oma lehti 
 
   Markkinointiosasto oli selvittänyt 1989 US:n levikin ja peiton jokaisessa Uudenmaan 
postitoimipaikassa. Keskimäärin lehteä tilasi Helsingissä 7,6 % ja Espoossa 7,2 % kotitalouk-
sista. Lehden vasemmistoenemmistöisessä kotikaupungissa Vantaalla peitto sen sijaan oli vain 4 
% eli samaa tasoa kuin tyypillisissä suomenkielisen Uudenmaan "reunakunnissa". Esim. 
Mäntsälässä peitto oli sen sijaan 6 % ja Nurmijärvellä 5 %.   
   Peittoprosentit vaihtelivat jyrkästi kaupunginosittain. "Uussuomalainen" kärki oli jokseenkin 
odotettu: 
 
Lehtisaari 32 % 
Otaniemi 26 % 
Tammisalo 22 % 
Munkkiniemi 20 % 
Haukilahti 16 % 
Kulosaari 16 % 
Munkkivuori 15 % 
Kivihaka 15% 
Ruskeasuo 15 % 
    
   Tapiolassa US:n peitto oli 13-15 %, Suomenojalla, Etu-Töölössä ja Helsingin ydinkeskustassa 
14 %, Kauniaisissa, Lauttasaaressa, Laaksossa ja Länsi-Pakilassa 12 %,  Eira-Kaivopuisto-
alueella, Kruunuhaassa, Katajanokalla ja Jollaksessa 11 % sekä Laaksolahdessa, Taka-Töölössä, 
Etelä-Haagassa ja Veräjämäessä 10 %. Laajoissa osissa pääkaupunkiseutua peitto oli tietenkin 
vastaavasti hyvin matala. 3   
   Tiedot vastasivat varmaan yleistä käsitystä; Uutta Suomea tilattiin kaupunginosissa, joissa asui 
paljon varakkaita, hyvin koulutettuja porvareita. Asukkaiden ikäkin lienee korreloinut peiton 
kanssa, vaikka tätä ei mitattu. Peitot eivät silti olleet "uussuomalaisimmilla" alueillakaan kovin 
korkeita eikä US voinut olla missään markkinajohtaja.  
 
Paluu keskikaupungille? 
 
   Åminnen kartanossa perustettiin työryhmä Valjakka, Saari, Isotalo ja Haapalainen kehittämään 
US-lehden "visiota". Avainsanana oli taas kerran segmentointi sekä nyt myös hintajousto. 
Suhteellisen hämärästi segmentointia kaavailtiin myös lehden sisältöön, konkreettisemmin 
väläytettiin vaihtoehtoisia, eri hintaisia jakelutapoja (varhais- tai päiväkanto jne), samoin lukuisia 
tilauspäivien yhdistelmiä (esim. lauantaina ja sunnuntaina, kun aiemmin oli ollut tarjolla vain 
jokapäiväinen tai sunnuntaitilaus).  
   Suorastaan "strategiseksi" kysymykseksi nostettiin toimituksen sijoittaminen "puolen 
kilometrin säteelle Senaatintorista"; taannoinen Ruoholahti olisi siis ollut jo liian kaukana. Tätä 
perusteltiin muutoinkin korostetulla lehden näkyvyydellä. Jatkuvien "toimituksellisten 
                     
    2P.M. Keskustelu US-strategiasta 6-7.4.1989 liitteineen ja Vesikansan mpt:t, USark D 12; Muistio Uuden 
Suomen kohdentaminen 1.3.1989, USark E 1; USH 12.5.1989, Valjakan mpt, USark D 3.  

    3Lähtevänojan selvitys 11.3.1989, USark E 1. 
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huippujen" tuottamisella US:sta tehtäisiin "yhteiskunnallisten päättäjien keskuudessa Suomessa 
ehdoton ykkönen. Henkisiltä arvoiltaan se edustaa enemmän kuin pelkkää uutis- ja 
palvelusanomalehteä". 4 
   Toimituksen paluu keskustaan nousi esiin osin jo siksi, että uudet johtohenkilöt eivät olleet 
sitoutuneet muuttoon Kaivokselaan, kuten Koroma ja Tuominen. Valjakka, Kauppalehden uusi 
päätoimittaja Lauri Helve ja muut keskustan työpaikoista Kaivokselaan tulleet kokivat myös 
omakohtaisesti työskentelyolojensa heikentymisen. Suomen Sosialidemokraatin toimituksen 
paluu Herttoniemen perukalta Hakaniemeen lienee myös rohkaissut muuttohaluja.  Uusi 
lehdentekotekniikka alkoi taas murentaa käsitystä, että toimitussihteerin huoneesta oli paras olla 
ovi suoraan latomoon. Tosin näyttöpäätetaittoa alettiin US:ssa vasta valmistella ja 
toimitussihteerit joutuivat lehden viimeiseen numeroon saakka valvomaan leikkaa ja liimaa-työtä 
latomon taittopöytien äärellä.     
   Myös hallituksen puheenjohtaja Heikki Tavela oli aikanaan sitoutunut lujasti Kaivokselaan 
muuttoon osana lehden pelastusoperaatiota. Hän tyrmäsikin ensin ajatuksen paluusta keskustaan, 
mutta innostui keskustan työpisteen kehittämisestä. Se oli siirtynyt Hufvudstadsbladetin talosta 
Suomi-yhtiön palatsin ja ns. Kampin Graniittitalon kautta Erottajalle, jonne asennettiin myös pari 
näyttöpäätettä toimittajien käytettäväksi. Tekstit saattoi siis kirjoittaa Erottajalla kuin 
Kaivokselassa ikään, vaikka järjestelyssä oli monia ongelmia.  
   Yhtiön johto selvitteli keväällä 1989 keskustaan siirtymisen kustannuksia. Tapio Korpelan 
laskelman mukaan muutto olisi lisännyt kolmen päälehden nettokustannuksia 2,5 Mmk 
vuodessa, minkä ohella kertakustannukset tietotekniikkajärjestelyineen olisivat olleet lähes 5 
Mmk. Hallitus katsoikin, ettei keskustaan paluulle ollut liiketaloudellisia perusteita, vaan oli 
selvitettävä "toisentyyppiseen ratkaisuun perustuva vaihtoehto syksyyn (1989) mennessä". 5 
   Ajatus keskustaan paluusta jäi silti itämään. Tavela lupasi tämän Kauppalehden Helveelle 
"varsin varhain", mutta murehti "Tuomisen rakentaman valtavan uuden toimistorakennuksen" 
käyttöä tämän jälkeen. Jarmo Virmavirta lämmitti muuttoajatuksen kohta US:n päätoimittajaksi 
tultuaan ja Kauppalehden sekä Iltalehden osalta se sittemmin toteutuikin. Niin on toteutunut 
Tavelan huolikin - tuntuva osa Kaivokselan tiloista oli 1994 tyhjinä. 6  
 
Budjetoitu tappio 44 Mmk 
 
   Strategian hahmottelua jatkettiin tiiviisti toukokuussa 1989 ikään kuin vastaavaa ei olisi tehty 
lähes jatkuvasti 1970-luvun alusta alkaen. Näkemysten laventamiseksi toimituksessa vierailivat 
professorit Olavi Borg ja Osmo A. Wiio sekä ylijohtaja Sixten Korkman valtiovarainministeriön 
kansantalousosastolta. 7 
   Taustaa antoi myös em. yhtiön laskentajärjestelmien uudistaminen. Niinpä US:n lehtikoh-
taiseksi katteeksi 1989 budjetoitiin 44,1 Mmk:n tappio. Iltalehdelle taas budjetoitiin 7,5 Mmk:n 
voitto, josta oltiin alkuvuodessa kylläkin roimasti jäljessä. Kauppalehden puolestaan budjetoitiin 
tuottavan voittoa huimat 96 Mmk ja tällaista tahtia vielä 1989 edettiinkin. Kokonaisuutena itse 
US-yhtiö (kirjapainon 35 Mmk:n kate mukaan luettuna) näytti siis voitolliselta. Ongelmia 
aiheuttivat sen sijaan "rönsyjen" kertaluonteiset leikkauskulut. 8 

                     
    4Muistio 19.4.1989 (Valjakka?), USark E 1. 

    5USH 12.5.1989, ptk liitteineen ja Valjakan mpt. 

    6Tavelan kommentti. 

    7Kokouskutsu 24.4.1989, USark E 1. 

    8Jr/USOy 26.4.1989, ptk liitteineen. 
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   Esitellessään US:n näkymiä ensi kerran vastaavana päätoimittajana yhtiön hallitukselle 
Snellmanin päivänä 12.5.1989 Ari Valjakka arvioi, että menossa oli "tilanteen haltuunottovaihe". 
Lähitavoitteena oli lehden "strateginen asemointi". Erilaisia kombinaatioita ilmestymiskertojen, 
jakelutavan, hinnan ja sisällön osalta tutkittiin. Erityisempää keskustelua ei syntynyt. 9 
      
"Ensimmäinen oma markka" 1995? 
       
   Eräänlainen lehden uuden johdon sisäänajon huipennus oli laivaseminaari Silvia Reginalla 21-
23.5.1989. Nyt mukana oli myös konsultti Laosmaa - jopa toimituksen suppean johtoryhmän 
sisäisessä ja varsin kitkaisessa kokouksessa, jossa hahmoteltiin keskinäistä työnjakoa. Muutoin 
mukana olivat yhtiön, markkinoinnin ja toimituksen ylimmän johdon ohella entiseen tapaan 
osasto- ja uutispäälliköt sekä kokeneet erikoistoimittajat Jaakko Okker ja Olli Valtonen. 
   Kokouksessa vieraillut toimitusjohtaja Takala oli melko toiveikas, vaikka US-yhtiön budjetti 
päätyikin 17 Mmk:n tappioon 1989. Ilmoitus- ja levikkipuolet olivat kuitenkin "hallinnassa" eikä 
"rönsyistä ollut näkyvissä uusia yllätyksiä". Tyylinsä mukaisesti hän ei asettanut lehdelle 
journalistisia tavoitteita; se kuului toimituksen johdolle. 
   Päätoimittaja Valjakka taas asetti tavoitteeksi, että Uusi Suomi on itsensä kannattava 1995; 
kysymyksessä oli siis se "ensimmäinen oma markka" (pitkään aikaan), josta parin vuoden ajan 
puhuttiin paljon. Toimituksellisesti oli SPUS:in alun jälkeen etsittävä "kotiseutu" ja kehitettävä 
viikonvaihdenumeroa. 10  
   Toistaessaan muutoin samat teesit kuin yhtiön hallitukselle Valjakka veti linjaa enemmän 
liikkeenjohtajana kuin journalistina. Näin hän oli tehtävänsä kokenutkin; ensi kuukausina US:ssa 
hän saattoi esiintyä markkinointiväelle kuin esimies. Valjakka näki taustansa antavankin 
edellytyksiä juuri yhdistää liikkeenjohdollisia ja journalistisia näkökohtia. Kuitenkin jouduttiin 
ongelmiin, kun "varsinainen" liikkeenjohto (Takala, Isotalo, uusi ilmoitusjohtaja Eija Eskelinen 
jne) ei noteerannutkaan päätoimittajaa yritysjohtajana toimituksen taas vähätellessä häntä 
journalistina.  
 
"Nopeat lisäaskeleet välttämättömiä"  
 
   Journalistisen katsauksen Silja Serenadilla esittivät lähinnä Mauno Saari ja Yrjö Klippi. He 
katsoivat, että korostaessaan aiemmin US:n "yhteiskunnallista tehtävää" ohi kannattavuusvaa-
timuksen omistajat olivat samalla olleet periaatteessa "valmiit maksamaan siitä, että toimitetaan 
ja painetaan yksi kappale lehteä, joka lähetetään oikeaan osoitteeseen". Tällä "omistajat 
mystifioivat Uuden Suomen". Aatteellinen tausta oli kuitenkin "vähentynyt ja vähentyy 
edelleen". Siksi "SPUS-suunnittelun tavoitteeksi asetettiin kannattavuus". 
   Aiempaakin selvemmin Saari ja Klippi perustelivat siis uudistuksia US:n taloudellisen tilan 
kohentamisella. Traagisesti SPUS-hanke toi journalistisia voittoja, mutta lehden tappio syveni. 
Tosin Saari ja Klippi myönsivät, että SPUS-projektin ensimmäinen vaihe, "editointitason 
nostaminen ei katkaise tappiokierrettä, vaan lisää kustannuksia. Seuraavien askelten ottaminen 
on siten välttämätöntä ja kiireellistä". 
   Saari ja Klippi korostivat nyt sunnuntailehteä ja hahmoteltua "kvartaalia", komeaa 
neljännesvuosijulkaisua.  Tällöin päivittäisen laatulehden "ohella, samalla rahalla, saa 'Suomen 
Kuvalehden', täysipainoisen viikkolehden ja lisäksi periodijulkaisun". Kaikkiaan he siis pelasivat 
upporikasta ja rutiköyhää. Uutta Suomea oli komistettava rohkeasti luottaen panosten 
muuttumiseen tuotoiksi - ja ajan riittämiseen.  

                     
    9USH 12.5.1989, ptk liitteineen. 

    10Laivaseminaari 21-23.5.1989 aineisto, mm. Vesikansan mpt, USark D 5. 
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   Toimituksen työskentelytapaan Saari ja Klippi vaativat lukuisia tarkennuksia katsoen, että 
keväällä 1989 uutisista oli "about 5 % mokia, 80 % rutiinia, 10 % omia ja 5 % huippuja". 
Tavoitteeksi tuli asettaa "10 % energiasta rutiiniin (stt etc), 80 % omiin ja 10 % huippuihin". 
Tämä olisi voinut johtaa aikakauslehtimäisyyteen, mutta SPUS:n vetäjät lisäsivät, että "'omat' 
pitävät piirissään yleisen uutismateriaalin syventämisen".  
   "Harmaan" alun jälkeen toimittajille suositeltiin "elämyksellistä ilmaisua", mutta muistaen, että 
"laatukriteerit (ovat yhä) voimassa". Sisältöä ei tullut verrata Helsingin Sanomiin. Oli myös 
julistauduttava eroon "eduskunnan saunajoukkueista, poliittisten toimittajien kerhoista jne. 
Tehdään numero siitä, että US-toimittajat eivät marjasta herrojen kanssa, eivät ole 
korruptoituneita". (Alustajat eivät kysyneet, menetettäisiinkö näin myös uutislähteet). 
   Kannattavuuden rinnalla Saari ja Klippi korostivat kylläkin lehden aatteellista tehtävää, jolloin 
oli jopa ajettava "uutta moraalista järjestystä". Omaksi aikataulukseen he asettivat sen, että US 
on "Suomen paras sanomalehti 1993". 11 
 
Menestyksen monta ehtoa 
 
   Toimitusjohtaja Risto Takala tiivisti US:n strategian pohdiskelun elokuussa 1989 yhteen 
ympyräkuvioon ja neljään ehtoon. SPUS-uudistuksen jatkamisen ohella oli mm. kohdennettava 
levikkimyyntiä, luotava vaihtoehtoinen varhaisjakelu ja etenkin saatava Helsingin Sanomia 
parempi peitto valitussa kohderyhmässä, lähinnä Uudenmaan hyvin toimeen tulevan väestön 
piirissä. Tällöin ilmoitusmarkkinoilla voitaisiin menestyä myös "kovilla" argumenteilla, siis 
kontaktihinnalla. Ensi alkuun ilmoituksia olisi hankittava lisää "pehmeillä" argumenteilla, siis 
vetoamalla US:n kiinnostavuuteen, ilmoitusten näkymiseen jne. 
   Tavoitteena oli "normaalitilanne", jossa ilmoituksilla saadaan kaksi kolmasosaa lehden 
tuotoista ja levikkituloilla katetaan vain yksi kolmannes. Takala näki "noidankehän murtamisen" 
edellyttävän kuitenkin neljän ehdon täyttymistä: 
1. Oli päästävä kokonaisvaltaiseen toimintaan. 
2. Oli luotava "itsekäs" organisaatio. 
3. Oli saatava "oikea miehitys" viiden vuoden pestillä ja ehdottomalla sitoutumisella. 
4. Oli oltava omistajien ja johdon tuki. 12 
   Malli oli liiketalouden yleisten periaatteiden mukainen; US:n olisi hankittava olemassaolonsa 
oikeus löytämällä markkinoilta kannattavuuteen johtava asema. Perinteet, yhteiskunnallinen 
tehtävä jne. olivat tässä korkeintaan välineitä.  
   Jälkeenpäin Takala joutui toteamaan, etteivät neljä ehdotonta edellytystä täyttyneet kovinkaan 
hyvin. Oma, "itsekäs" ja asiaansa sitoutunutkin organisaatio luotiin, mutta toiminta ei ollut 
kokonaisvaltaista, vaan pikemminkin keskinäistä kahinointia. Miehitystäkin jouduttiin 
vaihtamaan paljon ennen "viiden vuoden pestin" täyttymistä. Omistajat kyllä tukivat noidan-
kehän murtamista kauan - mutta lopulta heidän voimansa loppuivat. 
   Kun em. edellytykset murtuivat, oli Takalan mukaan väistämätöntä, että koko strateginen 
kuvio särkyi. 13 Tietenkin lopputulokseen vaikutti jopa ratkaisevasti yleinen kehitys eli Suomen 
syöksyminen lamaan, mutta myös Aamulehti-yhtymän muut ongelmat. 
 
Satelliittipainoista uusi varjo 
 
   Uuden varjon US:n etenemiselle heitti Sanoma Oy:n em. Varkauden-painon valmistuminen; 
                     
    11Muistio SPUS 1 - SPUS 2, Saari & Klippi toukok. 1989, USark E 1. 

    12US-strategia/ Tappion noidankehä/ Risto Takala 29.8.1989, USark E 1. 

    13Takalan haastattelu. 
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aineisto siirretään sinne sähköisesti Helsingistä. Myös Forssaan suunniteltiin Sanomain 
satelliittipainoa läntistä Suomea varten. Se ei valmistunut ennen US:n lopettamista, mutta 
tähänkin tilanteeseen ehdittiin valmistautua. 
   Helsingin Sanomat siirtyi satelliittipainon käyttäjäksi loppukesällä 1989. Muutos katkaisi 
lehtien yhteiset kuljetusreitit Vaasa-Lahti-Kotka- linjan pohjoispuolelle. Muiden lehtien oli 
liitettävä lehtinippunsa Varkaudesta lähteviin HS:n kuljetuksiin tai siirryttävä postin päiväkan-
toon. (Tietenkin ne olisivat voineet luoda oman jakelujärjestelmänkin, mutta tämä oli vain 
teoriaa. Pelkäksi heitoksi jäi myös ajatus Aamulehti-yhtymän omasta satelliittipainosta; sen 
Jämsän-yksikköhän tekee formaatiltaan ja painojäljeltään vastaavia lehtiä kuin Kaivokselan 
koneet. Jakelujärjestelmää Jämsästä eteenpäin ei kuitenkaan ollut).  
   Jakelupäällikkö Jarmo Pitkäsen selvityksen mukaan US:lle eri vaihtoehtojen kustannuserot 
olivat merkittäviä. Hänen arvionsa uuden tilanteen mukaisen ensimmäisen täyden vuoden 1990 
jakelukustannuksista oli seuraava: 
 
Entinen järjestelmä  35,0 Mmk 
Postin päiväkanto  35    Mmk 
Varhaispainos ja autokuljetus Varkauteen 35,4 Mmk 
Lentokuljetus ja aikataulumuutokset 38,4 Mmk 
Entisen palvelutason säilyttäminen * 44,8 Mmk 
 
* Entinen palvelutaso tarkoitti siihen astista tuotantoaikataulua, jolloin painatus alkoi kello 22.15 
ja toimitus sai viimeiset tekstit sisään noin kello 21.30. Aikataulun muutos merkitsi runsaan 
puolen tunnin varhaistamista.  
    
   Postin päiväkantoon siirtyminen olisi heikentänyt US:n kilpailuasemaa, mutta pitänyt 
kustannukset lähes entisellään. Tällöin varhaispainos olisi kuitenkin pitänyt saada valmiiksi 
Kauppalehden lailla noin kello 17, silti se olisi saapunut tilaajalle tunteja HS:n jälkeen. Näin 
varhaiselle painokselle olisi tullut luoda Etelä-Suomeen edelleen tehtävästä yöpainoksesta 
poikkeava ilmeensä, mikä olisi tietenkin lisännyt toimituskustannuksia. Saksan valtakunnalliset 
lehdet ja Svenska Dagbladet ovat kylläkin valinneet tämän kaltaisen linjan. Samat 
sisältöongelmat liittyivät sinänsä edulliseen autokuljetukseen Varkauteen.  
   Kuljetuksella HS:n reitin varteen US pääsi Oulua myöten varhaisjakeluun maakuntalehden 
rinnalle. HS:lla säilyi kylläkin uutisten tuoreudessa Kaivokselasta Kuopioon-kuljetuksen 
mittainen ajallinen etumatka, käytännössä kolmisen tuntia. 
 
Lentokuljetuksiin ja minuuttipeliin 
 
   Valintatilanteessa Hufvudstadsbladet tyytyi normaaliin postijakeluun, jolloin lehti alkoi tulla 
itäsuomalaisille usein päivän vanhana. Sen sijaan Uusi Suomi halusi säilyttää levikkinsä myös 
vuoden 1918 rintamalinjan pohjoispuolella, vaikka strategiaksi olikin valittu keskittyminen "US-
lääniin". Riskiä levikin nopeasta putoamisesta "susirajan" takana ei haluttu ottaa, vaikka 
myöhempää siirtymistä halpaan päiväkantoon väläytettiinkin eri vaiheissa. 
   Kysymys oli 12.000 US:n tilauksesta, siis lähes viidenneksestä runkolevikistä. Intoa 
vaihtoehtojen kehittelyyn lisäsi tieto valtion tuesta, jos riittävän moni pääkaupungin lehti lähtisi 
hankkeeseen mukaan. Lentokuljetuksista sovittiinkin kolmen pienlentoyhtiön kanssa 
kolmioreitillä Helsinki-Kuopio-Jyväskylä; samalla saatiin Keski-Suomi varhaisjakelun piiriin. 
Pieni aikatauluvoitto löytyi liittämällä lehtiniput HS:n kuljetuksiin vasta niiden "tultua vastaan" 
Kuopiossa. 
   Lehden tuotantoaikataulua varhennettiin puolella tunnilla, jolloin lentokuljetusten lisälasku 
enemmän kuin puoliintui. Tällöin varhaispainoksen tuli olla kiinni television pääuutisten ja mm. 
jääkiekko-ottelujen päättymisen aikoihin, joten tietyt uutiset jouduttiin laatimaan muutamassa 
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minuutissa, jos aina edes ehtivät mukaan. Monet poliittiset ratkaisuthan on totuttu ajoittamaan 
dramaattisesti juuri tv-uutisten suoraan lähetykseen.  
   Jakelutoiminta oli kaikkiaan tarkasti laskettua, kuten aikataulu ensinnä lähtevän lentokoneen 
osalta kertoi: 
 
Kello 21.45 US:n (1. painos) painatus alkaa 
 22.15 Nippujen kuljetus lentokentälle 
 22.35 Lastaus pienlentokoneisiin  
 22.50 Koneen rullaus 
 23.05 Lentoon nousu 
 00.30 Laskeutuminen Kuopioon, rullaus  
 00.35 Lastin purku 
 00.40 Auton lähtö Kuopion jakelupisteeseen 
 01 HS:n jatkokuljetukset lähtevät 
 01.15 Lentokone Jyväskylässä, paluu Helsinkiin. 
 
   Vastatuulta varten aikataulussa oli 15 minuutin varaus. Huonolla säällä lehden aikataulua 
varhaistettiin ja erittäin heikoissa oloissa varauduttiin kuljettamaan lehti autoilla Varkauteen, 
jolloin oli tietenkin improvisoitava em. todellinen varhaispainos. 14 
   Sanomain satelliittipainot toivat näin US:lle runsaasti lisävaivaa ja nettomääräisestikin 
lisäkuluja. Lehden valtakunnallisuutta uhannut vaara kuitenkin torjuttiin; päin vastoin lehden 
jakelutaso parani pohjoisessa ja keskisessä Suomessa.  
 
"Kunnianhimoisia tavoitteita" ja markkinoiden käänne 
  
   Yhtiön uuden kaavan mukaisessa budjettikäsittelyssä syksyllä 1989 Uuden Suomen 
päätavoitteeksi asetettiin levikinkasvun kohdentaminen Uudenmaan lääniin ja hyvätuloisiin. 
Seuraavan vuoden toimituksellinen lisäpanostus (3 Mmk) päätettiin ohjata viikonvaihdelehden 
vahvistamiseen. US:n ilmoitusmarkkinointi eriytettiin vaihteeksi yhtiön muista lehdistä. 
Lehtikohtaisen katteen arvioitiin paranevan 44,1 Mmk:n tappiosta pari miljoonaa markkaa. 1988 
tappio oli ollut 29 Mmk eli SPUS oli merkinnyt ensimmäisenä, vajaana vuotenaan reaalisesti 15 
Mmk:n lisäpanostusta.  
   Toimitusjohtaja Takala arvioi yhtiön tavoitteet "varsin kunnianhimoisiksi" etenkin US:n ja 
Iltalehden ilmoitusmyynnin osalta. Iltalehden katteen arvioitiin paranevan 13 Mmk voitolliseksi, 
kun taas Kauppalehden katteen laskettiin vahvistuvan 96,3 Mmk:sta yhä peräti 17 Mmk. 
Lehtipainon kate oli 37 Mmk, kun taas jäljelle jääneiden pientuotteiden eli US-Medioiden tulos 
arvioitiin 0,2 Mmk tappiolliseksi. 15   
   Uusia huolia alkoi kuitenkin nousta taivaanrannalle eivätkä ne sieltä koskaan enää 
poistuneetkaan. Ennen muuta US:n ja Iltalehden ilmoitusmyynnin jäätyä tavoitteistaan jälkeen 
yhtiön lehtien yhteenlaskettu kate kääntyi syksyllä 1989 ensi kerran aikoihin alle budjetoidun. 
Kauppalehti ei pystynyt enää täyttämään muiden jättämiä aukkoa. 
   Käänteen syinä ilmoitusjohtaja Jukka Haapalainen viittasi osakeanti- ja yrityskuvamainonnan 
"totaaliseen hiipumiseen"; syksyllä 1989 oli vain kaksi osakeantia, kun niitä oli ollut edellisenä 
syksynä 13. Kasinotalouden kausi alkoi olla siis ohi. US:n levikin tietoinen pudotus ja 
lukijamäärän jatkuva lasku vaikuttivat nekin, mutta suhdannekäänteestäkin alettiin havaita 
merkkejä. 

                     
    14Jr/USOy 1.2.1989, ptk liitteineen. 

    15Jr/USOy 24.10. ja 27.10.1989, ptk:t ja Takalan muistio 31.10.1989, USark D 2. 
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    Haapalainen näki kuitenkin myös sisäisiä syitä. Hieman koukeroisesti hän kertoi, että 
"käynnissä ollut ilmoitusmarkkinointien eriyttämisprosessin tuoma ajattelun suuntautuminen 
sisäisiin asioihin, ulkoisen kaupankäynnin sijasta" sekä "Uudelle Suomelle nimetyn markki-
nointipäällikön (Eija Eskelinen) paneutuminen pääsääntöisesti vain vuoden 1990 strategioihin" 
saattoivat vaikuttaa ilmoitusmyynnin heikohkoon tulokseen. Sen sijaan SPUS-lanseeraus oli 
auttanut myös ilmoitusmyyntiä.  16 
   Toimituksen näkökulmasta tuntuikin joskus siltä, että nuorehko markkinointijohto kuvitteli 
istuvansa edelleen Kauppakorkeakoulun proseminaarissa. Strategiapyörittelyä riitti, mutta ehkä 
raa'an myyntityön kustannuksella ainakin ylimmässä portaassa. Tavela toteaa kiistelleensä tästä 
Takalan kanssa, joka antoi alaistensa yrittää pitkäjänteisellä tyylillä. Toisaalta käytännön 
myyntimiehet valittivat, etteivät he saaneet tietoja johtajiensa asiakaskäynneistä, jolloin sattui 
ikäviä ristiin menoja.  
   Naisjohtajien strategiakaavioissa oli myös niin monta ristiin menevää vektoria, että ainakin 
RUK:n opetuksen perusteella saattoi lyödä vetoa, ettei näin mutkikas suunnitelma voi toimia. 
Johtajuutta haluttiin myös näyttää mm. valvomalla myyjien työaikoja, mikä saattoi johtaa 
turhiinkin kiistoihin. Mikä sitten olikaan syynä, US:n ilmoitustuotot romahtivat reaalisesti 
puoleen 1980-luvun parhaista vuosista. 17  
 
Valjakan tuoli keikkuu  
 
   US-yhtiön johtosuhteita selkeytettiin tammikuussa 1990 tulosyksikköorganisaatiolla. 
Lähtökohtana oli em. päätös siitä, että yhtiön kunkin päälehden oli ansaittava itse olemassa-
olonsa oikeus. Tyylinsä mukaisesti Takala delegoi tulosyksiköille laajan toimintavapauden 
keskittyen itse lähinnä seuraamaan tulosten kehittymistä budjettiin verrattuna. Liiketoiminnan 
valvontaa kylläkin korostettiin; uussuomeksi Business Controlleriksi kutsuttu sisäinen tarkastaja 
Markku Pitkänen mm. osallistui kaikkien perustettujen liiketoimintayksiköiden johtoryhmien 
kokouksiin. 18     
     Epäselvä oli ollut etenkin päätoimittaja Valjakan asema. Hän oli pyrkinyt osallistumaan myös 
markkinoinnin ja muun liikkeenjohdon toimiin saavuttamatta tässä ao. henkilöiden luottamusta. 
Jo syksyllä 1989 myös hallituksen puheenjohtaja Heikki Tavela oli alkanut pohtia vastaavan 
päätoimittajan vaihtamista. Kuitenkin päädyttiin siihen, että vaihdos vain muutaman kuukauden 
toiminnan jälkeen olisi ollut käsittämätön, etenkin kun lehti oli SPUS-uudistuksen jälkeen 
hyvässä vauhdissa. Hallituksen puheenjohtaja joutui kylläkin pitämään aamukahvipuhuttelun 
siitä, kuka oli Uudessa Suomen toimituksessa kenenkin esimies. 19 
   Organisaatiouudistuksessa Valjakalle lohkottiin selkeästi vain journalistinen tontti, sekin 
yhdessä ennen muuta Saaren kanssa. Kun Kauppalehden ja Iltalehden päätoimittajat tulivat 
samalla tulosyksiköidensä johtajiksi - myöhemmin tittelillä kustantaja - liiketoimintayksikkö 
Uuden Suomen johtoon nimettiin Maija Isotalo. Valjakan rinnalla toimitusta edusti sen 
johtoryhmässä Saari, jolla oli muutoinkin suorat yhteydet Valjakan esimiehiin.  
                     
    16Jr/ USOy 29.11.1989, ptk liitteineen, USark D 2. 

    17Ks. loppuluvun taulukot; vrt. Vesikansa Isotalolle 27.9.1989, USark E 1.  Markkinointijohdon kirjeenvaihto ei 
ole säästynyt, joten ko. muistio löytyi vain lähettäjän tiedostosta, mutta lienee mennyt perille. - Lähteenä ovat myös 
eräiden markkinointitehtävissä toimineiden luottamukselliset lausunnot kirjoittajalle.  

    18USH 31.1.1990, ptk. 

    19Kirjoittaja keskusteli päätoimittajatilanteesta alkusyksyllä 1989 Johannes Koroman kanssa tämän pyynnöstä 
suositellen, että Valjakalle annetaan kunnon tilaisuus näyttää kykynsä. Vrt. myös Pietilä: Oikean Paukun ... s. 48-
51; Pietilän lähdeviitteettömissä tiedoissa lienee kylläkin runsaasti epätarkkuuksia (mm. tämän kirjoittajan 
tuolloinen näkemys on kuvattu virheellisesti).  
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   Ratkaisua perusteltiin Valjakalle erilaisin syin - US oli journalistisesti poikkeuksellisen 
merkittävä, Iltalehti puolestaan ensi sijassa kaupallinen tuote, kun taas Kauppalehdessä oli 
kysymyksessä enemmänkin hätä- tai poikkeusratkaisu. 20 Valjakka itse ei halunnut liiketalou-
delliseen vastuuseen, mutta suositteli tulosyksikön keulaan toimitusjohtaja Takalaa. Uusi 
Suomihan oli yhtiön suurin ja ennen muuta ongelmallisin yksikkö; komentaja asettuu yleensä 
uhanalaisimmalle kaistalle. 
   Valjakka kuvitteli toisaalta Isotalon operoivan hänen ohellaan lähinnä hallinnollisen 
toimituspäällikön Kariston kanssa - ei siis Mauno Saaren kautta eikä varsinaisissa toimituk-
sellisissa asioissa. 21 
   Nöyryytys oli kuitenkin ilmeinen - ja suolan sirottelemiseksi haavaan pyrittiin siihen, että 
maanpuolustuskurssilla ollut Valjakka joutuisi lukemaan nimitysuutisen yllättäen omasta 
lehdestään; tällaisia perusteluja Mauno Saari ainakin esitti Valjakan alaisille luotsatessaan 
nimitysuutista lehden sivuille. Toimitus saikin tietää liikeyksikön järjestelyistä ensinnä 
taloustoimitukseen annetusta nimitysuutisen käsikirjoituksesta. Isotalo ja Takala kieltävät sen 
sijaan tietoisen nöyryyttämistavoitteen. 
   Nimitysuutisen tekstin nähtyään taloustoimituksen aiempi päällikkö, artikkelitoimittaja Riitta 
Hildén raivostui ottaen yhteyden Kruunuhakaan Valjakalle. Tämä pysäyttikin tekstin 
etenemisen; itse asiassa tiedote sai odottaa monta päivää lopullista muotoiluaan. 22 Syntyi paha 
skisma.  
   Yksi ongelma oli se, että päätoimittaja Saari nimettiin Valjakan rinnalle yksikön johtoryhmään, 
mutta ei päätoimittaja Vesikansaa, joka oli muodollisesti Valjakan varamieskin. Valjakan 
mukaan johtoryhmään tuli kuulua joko kaikkien päätoimittajien tai vain hänen itsensä; ainakin 
hänen tuli päättää toimituksen edustuksesta. Saari taas korosti sitä, että kysymyksessä oli vasta 
nimitetyn Isotalon ensimmäinen ratkaisu liiketoimintayksikön johtajana eikä tämä voinut 
arvovaltansa säilyttääkseen perääntyä kerran päättämästään.  
   Tavela, Takala ja Isotalo keskustelivat riidasta pitkään hallituksen puheenjohtajan kotona 
Ullankadulla ikään kuin yhdellä jos toisella ei olisi ollut tärkeämpääkin tekemistä. Lopulta 
kiistan näennäinen aihe ratkaistiin tarjoamalla sivuutetulle Vesikansalle kahta vaihtoehtoa: 
johtoryhmän kokoonpanoa ei julkisteta tai Vesikansa nimetään siihen Valjakan ja Saaren 
varamieheksi (siis hierarkisesti porrasta alemmaksi). Vesikansa valitsi jälkimmäisen vaihtoeh-
don, mutta pääsi varsin harvoilla kokouksilla.  
   Onnettomien henkilösuhteiden takia johtoryhmän työ jäi hedelmättömäksi. Siellä esiteltiin 
kuukausittain kulloinenkin markkinatilanne sekä pohdittiin yksittäisiä hallinnollisia ym. asioita, 
mutta luova keskustelu käytiin muualla, jos käytiin. 23 

                     
    20Tietenkin tässäkin tilapäinen oli pysyvintä; Iltalehti-yksikön johto siirtyi 1993 päätoimittajalta liikemiespuolelle 
elu yhtymän varatoimitusjohtajalle, mutta Kauppalehdessä vastaava päätoimittaja toimi 1994 edelleen kustantajana. 

    21Valjakan muistio 31.1.1990, USark E 1; Valjakan haastattelu. 

    22Hildén vaati myös Valjakkaa heti käynnistämään epälojaalin päätoimittaja-alaisensa erottamisen. Kun Valjakka 
ei lähtenyt tähän suin päin, Hildén sanoi itsensä irti, koska toimituksen edustus yhtiön johtoelimissä saneltiin "ulkoa 
päin".  

    23Tavelan kommentit; Vesikansan muistio 7.2.1990. Vrt. myös johtoryhmän pöytäkirjasarja, USark D 8 sekä em. 
kiistoihin osallistumattoman Virmavirran myöhempi arvostelu johtoryhmästä.  
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Kissa jäi pöydän alle 
 
   Todellinen kiista ei koskenut kuitenkaan johtoryhmän kokoonpanoa 24, vaan Valjakan asemaa 
ja suhdetta lähinnä Saareen ja Isotaloon. Kun päätoimittaja Vesikansa katsoi olevansa 
kohtuullisissa väleissä eri tahoihin, hän laati 7.2.1990 hallituksen puheenjohtajalle Tavelalle 
osoitetun laajan muistion. Sitä ei kuitenkaan koskaan lähetetty, vaan kaikki kolme päätoimittajaa 
(sekä toimituspäällikkö Eero Karisto) perehtyivät tekstiin, minkä jälkeen päätettiin keskustella 
"nostetaan kissa pöydälle"-hengessä. 25   
   Saunapalaveri Valjakka-Saari-Vesikansa-Klippi pidettiinkin "Juppilan" yläkerrassa, mutta 
Valjakka ei halunnut puuttua arkoihin asioihin, mitä kolme muuta keskenään jälkeen päin 
ihmettelivät. Kvartetin myöhemmässä iltapalaverissa Palacessa käytettiin kyllä suoriakin sanoja 
tämän kirjoittajan katsottua, että jos Valjakka ei halua itse puolustautua, jonkun on häntä 
suojattava.  
   Yhteishengen luomisyritykset eivät estäneet Saarta tekemästä näennäisen esimiehensä ohjeista 
tai yhteisistä päätöksistä riippumatta, mitä halusi, eihän sanktioita ollut pelättävissä. Kuvaava 
esimerkki oli ollut kulttuuritoimituksen päällikkyysjärjestely syksyllä 1989. Marketta Mattilan 
toisen äitiysloman aikana tehtävää hoiti musiikkitoimittaja Matti Tuomisto. Saari oli keskustellut 
Mattilan kanssa tämän siirtymisestä päätoimiseksi teatteritoimittajaksi töihin palattuaan. Mattila 
tuli kuitenkin toisiin ajatuksiin, kun kulttuuriosastolla oli toivottu hänen paluutaan päälliköksi; 
hänen johdollaanhan osastoa oli merkittävästi uudistettu. 
   Toimituksen johtoryhmässä Valjakka kertoi keskustelevansa ennen lopullista ratkaisua vielä 
Mattilan ja Tuomiston kanssa. Saari kiirehti kuitenkin heti nimittämään (valtuutensa ylittäen) 
Tuomiston tehtävään ja Valjakka nieli fait accomplin. Asioihin tämä tuskin vaikutti paljonkaan, 
Tuomistohan oli Mattilan taloon värväämä toimittaja, mutta kärjisti entisestään henkilösuhteita. 
26  
   Kuvaavasti kaikki muutkin naispuoliset esimiehet vaihtuivat Saaren vajaan kolmivuotisen 
toimikauden aikana ainakin kerran, lähes aina kriisin jälkeen. Niinpä Saaren ja taloustoimituksen 
päällikön Riitta Hildénin suhde oli alkuun läheinen; Saari mm. moitti syksyllä 1988 kirjeitse 
kollegansa Vesikansaa siitä, että tämä oli arvostellut kahden kesken alaisensa Hildénin eräitä 
linjanvalintoja. Saaren ja Hildénin välit katkesivat lopullisesti em. johtoryhmäkriisissä.  
   Hildénin irtisanouduttua Valjakka sopi hänen kanssaan US:n vakinaisesta avustamisesta. Saari 
vei asian kuitenkin liiketoimintayksikön johtoryhmään asti sillä perusteella, että Hildénin 
kerrallinen vierailu toimituksen tiloissa (kirjoittamassa tilattua, kiireellistä ja huomiota 
herättänyttä EU-komission jäsenen Martin Bangemannin haastattelua) oli häirinnyt toimituksen 
työtä. Hildén jatkoi kylläkin avustamistaan US:n viimeiseen numeroon saakka. 27    Hildén-
kiistat liittyivät Ajankuva-osaston päällikön Hanna Jämsän saman aikaiseen lähtöön US:sta; 
naispuoliset osastopäälliköt olivat löytäneet "siskojen solidaarisuuden". Jämsän ja hänet 
löytäneen Saaren suhteisiin oli tullut ryppyjä ja lokakuussa 1989 Saari alkoi työntää Jämsää pois 
tehtävästään. Tämäkin vaihdos oli kuohuva toteutuen vasta kevättalvella 1990; uudeksi 
osastopäälliköksi tuli Tiina Stenius Jämsän siirtyessä ensin artikkelitoimitukseen ja sitten 
                     
    24Vielä vähemmän kysymys oli tämän kirjoittajan henkilöstä, jonka tuolloiset keskustelut kiistan kaikkien 
osapuolten kesken olivat hyvin rauhallisia. 

    25Vesikansan muistio Tavelalle 7.2.1990, USark E 1. 

    26Jr/UStoim, esityslistat 1989; Garam ym.: Tapaus Uusi Suomi s. 192, 205-207. 

    27Jr/ltyUS 11.4.1990, ptk ja Vesikansan siihen liittyvä kirje Isotalolle 5.5.1990, USark D 8. - Vetämällä 
liiketoimintayksikön toimituksen sisäisiin asioihin Saari kavensi tietenkin toimituksen perinteisesti suurta ja 
tärkeänä pidettyä autonomiaa. Saari sai tämän ongelman myöhemmin eteensä johtaja Isotalon pitäessä kiinni 
mahdollisuuksistaan puuttua toimituksen asioihin myös "yhteisen vihollisen" Valjakan kukistuttua. 
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Kauppalehteen. 28  
     
Psykiatri apuun ja savustusta Saariselällä 
 
   Ei ihme, että liiketoimintayksikön johtaja Maija Isotalo kutsui psykiatrin apuun. Tosin tohtori 
Heimo Langinvainion toiminta saattoi tuoksua myös uudelta yritykseltä savustaa Valjakka, kun 
nöyryyttäminen johtoryhmäjärjestelyssä ei ollut riittänyt. 29 
   Langinvainion tehtävää kuvannee tämän kirjoittajan keskustelu hänen kanssaan toimituksen, 
etenkin sen johtoryhmän henkilösuhteista; vastaavia keskusteluja käytiin muiden avainhenki-
löiden kanssa. Keskustelun lopuksi konsultti kysyi kirjoittajan mielipidettä siirtymisestä 
väliaikaisesti vastaavaksi päätoimittajaksi pysyvää ratkaisua etsittäessä. Valjakasta siis haluttiin 
vapautua, Saarta ei pidetty mahdollisena seuraajana, mutta ideaalista ehdokasta ei ollut 
välttämättä heti tarjolla. Kirjoittajan mielestä kaikkia väliaikaisratkaisuja oli kaihdettava. Jos 
Valjakan siirtämistä sivuun pidettiin välttämättömänä, olisi saman tien haettava pysyvä 
ykköspäätoimittaja. 
   Langinvainion konsultointi ei vaikuttanut välittomästi, mutta saattoi heijastua lopullisiin 
ratkaisuihin, vaikkei psykiatrin tilannut Isotalo tätä korostakaan. Todellinen päättäjä eli Tavela ei 
tiennytkään mitään koko psykiatrikierroksesta. 30 
   Valjakan savustaminen jatkui uuden konsultin avulla. Isotalon muutoinkin mm. Leaders' 
Forum-tilaisuuksissa käyttämä Tero J. Kauppinen järjesti 2-4.5.1990 liiketoimintayksikkö US:n 
johtoryhmälle Team building-tilaisuuden Saariselällä. 31 Kuten tilaisuuksien nimistä havaitsee, 
rehevä ja hieman kiistelty Kauppinen oli saanut oppinsa Amerikassa viljellen englantia 
ärsyttävyyteen asti. 32  
   Konsulttien tyyliin Saariselän tilaisuuden edellä täytettiin runsaasti lomakkeita ja istuttiin 
pohjustuspalavereissa (mikä aika oli tietenkin pois esim. lehden toimittamisesta tai ilmoitusten 
myynnistä). Virallisena tavoitteena oli "poistaa kivet kengästä". Valjakan tuoreen kertoman 
mukaan tämä tarkoitti sitä, että johtoryhmän useimmat muut jäsenet haukkuivat vuorollaan 
vastaavaa päätoimittajaa.   
 
Valjakka siirretään sivuun 
 
   Haukuskelu Saariselällä saakka ei johtanut muuhun kuin huomattavaan ajan ja rahan käyttöön. 
Hiekka Valjakan tiimalasista alkoi kuitenkin valua loppuun ja kesäkuussa 1990 hallituksen 
puheenjohtaja Heikki Tavela kertoi tälle tulevasta ykköspäätoimittajan vaihtumisesta; asiasta 
informoitiin myös mm. Isotaloa.  
   Tavela oli ollut jo kauan tyytymätön Valjakkaan, joten hän ei erityisemmin erittellyt 
erottamisen syitä; "Ari ei osannut hommaansa hoitaa ja sillä siisti", Tavela kertoo jälkikäteen. 
Asiassa aktiivisen Isotalon mielestä syinä olivat Valjakan välien rikkoutuminen tasavallan 
presidenttiin, pääministeriin, Kokoomuksen puoluetoimistoon sekä liiketoimintayksikön johtoon. 

                     
    28Saari Valjakalle maalisk. 1990, USark B 5; vrt. Hall./US:n toim. os. 6.2.1990, ptk, USark G 7. 

    29Jr/ltyUS 9.2.1990, ptk, Isotalon kirje 23.3.1990, USark D 8. 

    30Isotalon haastattelu, Tavelan kommentti. 

    31Jr/ltyUS 11.4., 25.4.1990, ptk:t.  

    32Tämän kirjoittaja piikittelikin eräässä lukemattomista istunnoista,ettei konsultilta ollut kovin fiiniä siteerata 
teosta nimeltä The Prince, Nicolo Macciavelli kun tuskin edes osasi Tudorien kieltä. Jos ei hallinnut italiaa, oli ihan 
sivistynyttä siteerata Ruhtinasta. 
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Vaikkeivät nämä tekijät olisi Tavelaan vaikuttaneetkaan, ne ovat kiinnostavia. 33 
   Valjakalla oli entuudestaan varsin ohuet suhteet porvaripoliitikkoihin; Wärtsilässä etusijalla 
olivat olleet vasemmistolaiset, etenkin ay-väki. Ykköspäätoimittaja sai kuitenkin kantaa myös 
alaistensa syntejä; ulospäin Valjakka puolusti ainakin tietyn opetteluvaiheen jälkeen johdon-
mukaisesti alaisiaan ja oli toimituksen sisälläkin varsin salliva. 
   Pääministeri Harri Holkerin tyytymättömyys kaikkiin toimittajiin oli tuossa vaiheessa jo 
julkista, mutta Uusi Suomi oli hänelle "omana lehtenä" erikoistapaus. Niinpä Holkeri viestitti 
tyytymättömyyttään Olli Ainolan kiinnittämisestä US:n poliittisen toimituksen johtoon; tämä oli 
kirjoittanut aiemmin HS:ssa vahvasti kriittisiä uutisia mm. pääministerin asuntoasioista. Holkeri 
joutui pettymään myös Valjakan seuraajaan, mutta ehkä pääministeri näki Valjakan virheeksi 
liiallisen kriittisyyden sallimisen ohella passiivisen yhteyksien hoidon. Sama koskenee 
Kokoomuksen muuta johtoa; tätä oli mm. puoluesihteeri Pekka Kivelä valitellut Virmavirralle 
keväällä 1990. 34 
   Presidentti Koiviston osalta suhteita taas heikensi  episodi kesäkuussa 1990. Valjakka osallistui 
Koiviston aika ajoin järjestämiin saunakutsuihin, joilla presidentti kertoi näkemyksiään. 
Valjakan informaation perusteella presidentin kertomasta tehtiin uutinen - nimiä mainitsematta, 
mutta niin, että asioita vähänkin tunteva saattoi tunnistaa lähteen. 35 
   Tapahtuma ei ollut ainutlaatuinen; mm. tv-toimittaja Leif Salmén oli julkistanut Koiviston 
verranneen saunakutsuilla itseään ja Paavo Väyrystä Hindenburgiin sekä Adolf Hitleriin 
hallitusneuvottelujen 1987 (ja 1933) osalta. Toimittajien ammattilehdistössä keskusteltiin paljon 
tällaisen luottamuksellisen "salaseuran" etiikasta ja pelisäännöistä. Valjakka toteaa luottaneensa 
alaisensa toimittajan ammattitaitoon uutisen muotoilussa; ehkä teksti oli liian avautuvaa. 
Valjakalle tärkeässä kesäkuussa 1990 päätoimittajan ja Koiviston suhteissa näytti joka 
tapauksessa olevan särö. 36  Valjakan huonot välit US-yhtiön johtoon ja Mauno Saareen 
puolestaan olivat tosiasia, johon olisi ollut vaikea löytää muuta ratkaisua kuin jomman kumman 
osapuolen vaihtaminen. Valjakka haki tukea vanhalta työtoveriltaan Timo Laatuselta, mutta oli 
ilmiselvää, että hän joutuisi monen hyökkääjän paineessa ennemmin tai myöhemmin 
väistymään. Ajankohdan määräsi etenkin seuraajan löytyminen; väliaikaisjärjestelyihin ei haluttu 
mennä. 
 
Virmavirta tarttuu syöttiin 
 
   Takala ja varsinkin Isotalo ajoivat seuraajaksi yhä Saarta kysyen, miksei hän saa toteuttaa 
suunnitelmaansa. Tavela ei edelleenkään luottanut Saareen, mutta tasapainoili ja kertoi 
ratkaisevassa keskustelussa Palacen kabinetissa Isotalon ja Takalan kanssa voivansa niellä 
tämän, jos paikalla ollut Laatunen oli samaa mieltä. Hankala asia sysättiin siis Laatuselle, joka 
oli ehdottoman kielteinen ja lisäsi, etteivät myöskään Aamulehti-yhtymän omistajat luottaneet 
Saareen. Takalalle tämä riitti, mutta Isotalo yritti tyylinsä mukaisesti vielä muuttaa päätöstä, 
turhaan. 
   Päätoimittaja Vesikansalle Tavela kertoi ratkaisun jälkeen myös tämän nimeä pohditun, mutta 
toteamus lienee ollut lähinnä kohteliaisuus. Sen sijaan hallituksen puheenjohtaja oli iskenyt 

                     
    33Isotalon ja Valjakan haastattelut, Tavelan kommentti.  

    34Valjakan ja Virmavirran haastattelut; Valjakka muistaa Holkerin lähettäneen hänelle pari kirjettä. Ainolan 
nimityksen osalta tämän kirjoittaja sai varoittavan viestin Holkerin esikunnasta. 

    35US 1990; Valjakan haastattelu. 

    36Valjakka itse toteaa, ettei Linnasta tullut palautetta, mutta hän itse lähetti sinne selittelykirjeen. Asia lienee näin 
kuittautunut; Turun Sanomain päätoimittajana Valjakalla on ainakin ollut normaalit yhteydet presidenttiin. 
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silmänsä Turun Sanomien päätoimittajaan Jarmo Virmavirtaan, joka oli esiintynyt Uuden 
Suomen vaiheissa jo 1970-luvulla. 37 
   Kokoomuslaiseen perheeseen Satakunnassa kasvanut oik. kand. Virmavirta (1940-) oli 
kuulunut lapsesta saakka Uuden Suomen lukijoihin. Kantalukijalle tyypillinen viha/rakkaus-
suhde näkyi niin hänen aiemmin mainitussa US-muistiossaan vuodelta 1973 kuin lukuisissa 
lehteä arvostelleissa teksteissä Turun Sanomissa 38; Virmavirta oli nostanut TS:n "kuolinil-
moituksia julkaisevasta urheilulehdestä" merkittäväksi mielipide- ja uutisareenaksi.  
   Turussa Virmavirta oli kuitenkin törmännyt mahdollisuuksien rajoihin; TS pysyi suurena 
maakuntalehtenä, jota seurattiin valtakunnallisesti vain muiden viestimien referaattien kautta. 
Häntä ei kiehtonut jäädä vielä yli vuosikymmeneksi  arvostettuun, merkittävään ja ennen muuta 
turvattuun asemaan, mutta henkisesti polkemaan jotenkin paikallaan. Myös Terttu-puolison 
(Sampo-yhtiöiden johtajan) työn painottuminen yhä enemmän Helsinkiin vaikutti ratkaisuun. 
   Virmavirran nimellä oli spekuloitu myös etsittäessä Mikko Pohtolalle seuraajaa Suomen 
Kuvalehteen, mutta Virmavirran itsensä kanssa ei tästä ollut keskusteltu. Ja olihan jo Juha 
Vikatmaa tarjonnut Virmavirtaa Matti Virkkuselle Uuteen Suomeen 1970-luvun alkuvuosien 
kiistassa, tietenkin vailla mitään realismia. 
   Tavelan otettua yhteyttä kevätkesällä 1990 "mieti nyt edes"-hengessä Virmavirtaa ei ollut 
vaikea saada syttymään periaatteessa. Käytännössä hän oli epävarma eivätkä  keskikesän 1990 
keskustelut Tavelan huvilasaaressa - Valjakan saatua jo eropassit - johtaneet ratkaisuun. 
   Elokuussa 1990 Virmavirta sitten "ajeli yhtenä sunnuntai-iltapäivänä Helsinkiin" Tavelan ja 
Laatusen luo asettaen mielestään "aika huikeat ehdot". Toimitusjohtaja Takalan mielestä Tavela 
kuitenkin halusi Virmavirtaa niin kiihkeästi avamaan US:n solmua, että hän suostui lähes 
kaikkeen (tinkien sentään sittemmin paljon keskustelua herättäneestä palkasta). Tavela maalaili 
valitulleen komeita tulevaisuuden näkymiä jättäen kertomatta ehkä hankalia asioita - 
tulosnäkymien ohella mm. sen, että liiketoiminnallisesti Virmavirta tulisi olemaan Maija Isotalon 
alainen. 
   Virmavirta kertoo osanneensa suodattaa Tavelan puheet, mutta rohkaistuneensa hillityn 
Laatusen visioista. Virmavirta tulkitsi Aamulehden "takaavan" US:n ilmestymisen viiden vuoden 
ajan. "Silloin olisin jo 55 ja voisin vaikka suunnistautua kohti eläkepäiviä, jos huonosti kävisi", 
Virmavirta kertoi myöhemmin.  
   Keskustelussa Virmavirta epäili US:n "konseptia" kalliiksi, mutta sai ohjeen tehdä "tämän 
kaltaista" eli SPUS-uudistuksen mukaista lehteä siihen astisen suuruisella toimituksella. "Sinänsä 
olisi ollut luontevaa antaa minulle, ulkopuoliselle saneeraustehtävä, jos sitä olisi haluttu", 
Virmavirta sittemmin muisteli. Hän luonnosteli vielä toimituksellisia tavoitteitaan ja edellytti, 
että Valjakalle voidaan osoittaa työpaikka. Lopullista ratkaisua Virmavirrat kypsyttivät 
kaksistaan 13. syyskuuta 1990 Lapin Kevolla; kello 13.30 se kirjattiin syntyneeksi. Virmavirta 
lupautui lähtemään Kaivokselaan. 39 
 
Pääministeri viestinviejäksi 
 
   Päätoimittajan vaihdos yritettiin toteuttaa tyylikkäästi, mutta taas kerran kompuroitiin. 
Kaivokselassa työskenteli tuohon aikaan puoli tusinaa eri suuryhtiöiden entistä ykköstiedottajaa. 

                     
    37Isotalon, Laatusen, Takalan ja Tavelan haastattelut.    

    38Vesikansa Virmavirralle 5.9.1989, USark C 1 (Vesikansan läht.). Kirjoittaja katsoi tuolloin aiheelliseksi vastata 
turkulaiskollegalle kirjeellä tämän arvosteltua US:n tapaa hoitaa ns. Vladimirov-juttua ja teatterin seurantaa. 
Jälkimmäiseen tekstiin reagoi myös Koroma, USark B/C, Koroman kv.. 

    39Virmavirran ja Takalan haastattelut. Tavela huomauttaa, etteivät Virmavirran ja Valjakan palkkaedut eronneet 
toisistaan kovin paljon. Tavela yhtyy tulkintaan viiden vuoden ilmestymisen "takaamisesta". 
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Asia todettiin kuitenkin niin vaativaksi, että yhtymän ylin johto hoitaa sen "omakätisesti". 40 
   Informoituaan itsensä syrjäytetyksi ehkä kokevan Vesikansan Tavela lähti eduskuntaan. 
Virmavirran ehdotuksesta oli nimittäin päätetty pyytää pääministeri Harri Holkeria välittämään 
tieto asiasta TS-yhtiön hallituksen puheenjohtajalle Keijo Ketoselle. Holkerin kanssa oli sovittu 
audienssi täysistuntotiistaina. 
   Virmavirta oli aavistanut, ettei hänen siihen astinen esimiehensä ihastuisi ratkaisusta, olihan 
päätoimittaja kohentanut paljon TS:n mainetta. Virmavirta nautti omistajaperheen luottamusta 
myös yhtiön hallituksen jäsenenä. Arvovaltainen viestintuoja korostaisi, kuinka tärkeää oli saada 
Virmavirta Uuteen Suomeen. Ehkä samalla myös parannettaisiin Holkerin ja US:n ongelmallisia 
välejä. 41 
   Holkeri otti tehtävän vastaan. Ketonen sai viestin raivostuen tiettävästi ensin, mutta leppyen 
vähitellen. Samalla tieto oli kuitenkin tullut parinkin ulkopuolisen tahon (Ketosen ja Holkerin) 
tietoon vuotaen pian muille. Uutinen oli aiottu julkistaa vasta seuraavalla viikolla Aamulehti-
yhtymän hallituksen kokoonnuttua, mutta US:n toimituksessa sitä levitteli pian poliittisten 
lähteiden perusteella Jalmari Torikka. Saman viikon perjantaina tieto julkistettiin mm. radiossa. 
Ainakin Heikki Tavela epäili vuodon levinneen "Turun kautta", siis Ketosilta. 42 
   Toimitusjohtaja Laatusen ohje oli, ettei uutista tullut kertoa omissa lehdissä, koska asiaa ei 
ollut muodollisesti edes päätetty etenkään Valjakalle kaavaillun uuden tehtävän osalta; 
Aamulehti-yhtymän hallitusta ei tullut saattaa tapahtuneen tosiasian eteen. Uusi Suomi ei uutista 
julkaissutkaan ennen virallista päätöstä. Näin teki sen sijaan Aamulehti havaittuaan muiden 
viestimien kertovan asian joka tapauksessa. 
   Onnittelukirjeessään Virmavirralle 30.9.1990 päätoimittaja Vesikansa arveli, että "toimitus siis 
ymmärtänee perimmiltään vaihdoksen syyt, mutta toteutustavasta ei tullut tyylipisteitä". Muun 
ohessa syntyi (Helsingin Sanomain uutisen vahvistamana) käsitys, "että kysymys on 
Kokoomuksen operaatiosta; jopa käsitettä 'kaappaus' on käytetty". 43  
   Valjakan suhteet Kokoomukseen olivatkin, kuten todettu, huonot, mutta Virmavirtaakaan oli 
vaikea kuvitella puoluetoimiston juoksupojaksi. Tavela taas väitti Virmavirran puoluepo-
liittisuuden olleen "hänen suurin miinuksensa"; nimityksellä ei siis pyritty ainakaan sitomaan 
Uutta Suomea Kokoomukseen. 44  Perinteiset jännitteet US:n ja Kokoomuksen tahojen, etenkin 
Harri Holkerin kanssa säilyivätkin lehden loppuun asti. 

                     
    40Nyt päätettiin hoitaa kunnolla myös sivuutetuiksi ehkä itsensä kokevat. Niinpä Heikki Tavela tarjosi tämän 
kirjoittajalle asian merkeissä hyvän lounaan Havis Amandassa; ravintolankin olisi saanut valita. Kirjoittaja onnitteli 
Tavelaa ratkaisusta vilpittömästi. 

    41Virmavirran haastattelu. 

    42Suomen Kuvalehti 23.11.1990 s. 29-30; Torikan lausuma. 

    43Vesikansa Virmavirralle 30.9.1990, USark B 5. Määritelmä Kokoomuksen "kaappauksesta" oli Mauno Saaren 
ensimmäinen luonnehdinta asiasta kirjoittajalle. 

    44Suomen Kuvalehti 23.11.1990 s. 30. Tavela toteaa epäilleensä myös Virmavirran aiempaa tapaa hoitaa 
yhteyksiä Neuvostoliiton suurlähetystöön. 
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Valjakasta onnekas Hannu Hanhi 
 
   Lähdön hetken lähestyessä Valjakka kirjasi yhtiön hallitukselle näkemyksensä työnsä tulosista. 
Hän viittasi levikin nousseen 11.500 kappaleella ja toimituksen pysyneen budjetissaan. 
Toimittajien vaihtuvuus oli pudonnut lähes olemattomiin ja hyviä voimia oli onnistuttu 
rekrytoimaan. "Tunnelma toimituksessa on nyt hyvä", yhteistyö markkinoinnin kanssa oli 
"asiallista".  
   Uusi Suomi oli päätoimittajansa mukaan menestynyt hyvin uutiskilpailussa, samoin 
kolumnistikuntaa kiiteltiin. Myös elinkeinoelämä oli lehteen tyytyväinen, sen sijaan "puolueista 
Kokoomus on silloin tällöin arvostellut eräitä lehden artikkeleita. Tässä arvostelussa 
heijastunevat myös puolueen sisäiset jännitteet". Lähitavoitteena oli siirtää kotimaanosaston työn 
painopiste "US-lääniin". 45  
   Valjakka halusi siis kertoa onnistuneensa työssään; sivuun siirtäminen johtui hänen 
nähdäkseen muista syistä.  
   Syrjäytettävälle päätoimittajalle oli kaavailtu yhtymässä sen lehtien yhteistyötä ja paljon 
puhuttua synergiaa kehittävän johtajan tehtävä. Kun päätoimittajan vaihdos tulkittiin julkisuu-
dessa Valjakan erottamiseksi, hän alkoi kuitenkin epäröidä. Tosin voi epäillä, olisiko tulkintaa 
voitu torjua millään lavastuksella, asioiden peruspiirteet kun tunnettiin laajalti. 
   Valjakka painui Mikkeliin miettien viikonvaihteen yli tilannetta ja keskustellen useankin 
tuttavansa kanssa. He lienevät enimmäkseen kehottaneet välttämään uhkarohkeutta ja turhaa 
ylpeyttä. Valjakka oli toisaalta aiemminkin korostanut maksaneensa asuntovelkansa ja 
kasvattaneensa lapsensa aikuiseksi; hän oli siis taloudellisesti melko riippumaton. 46 
   Maanantaihin ja Aamulehti-yhtymän hallitukseen kokoukseen mennessä Valjakka olikin 
päätynyt siihen, ettei hän ota tarjottua paikkaa vastaan, vaan työnantaja saa erottaa hänet. Hän 
hyppäsi siis rohkeasti tyhjyyteen. 
   Ilmeni, että vaikka Valjakkaa oli Kaivokselassa moitittu koko vajaan kahden vuoden ajan, 
häntä arvostettiin yhä muualla. Tosin hän totesi kaavailujen siirtymisestä Mikkelin kaupun-
ginjohtajaksi rauenneen nyt lopullisesti. Valjakka sai sen sijaan muita työtarjouksia - ennen 
muuta Turun Sanomien valtiaalta Keijo Ketoselta.   
   Keskustelut ryhtymisestä Virmavirran seuraajaksi Turussa johtivat pikaiseen ratkaisuun. 
Valjakan tuolloisen kuvauksen mukaan tällöin ilmeni, että Ketoset tunsivat tarkoin US:n asiat. 
Valjakka lupautui vastaamaan Uudesta Suomesta Virmavirran tuloon saakka; vt-järjestelyä 
haluttiin välttää ja Valjakka suostui tähän, vaikka hänen asemansa Kaivokselassa oli nyt hankala. 
47  
   Virmavirran ja Valjakan paikanvaihto antoi aihetta kokkapuheisiin, kuten vitsailuun 
Kokoomuksen suuresta päätoimittajaoperaatiosta. 48 Tässä ei ollut mitään perää, vaikka (tai 
koska) puolue oli tyytymätön Valjakkaan. Sen sijaan Keijo Ketonen saattoi hyvinkin pyrkiä 
hätkähdyttämään ja jopa "kostamaan" ratkaisullaan. Valjakka ei ollut uusi Virmavirta eikä edes 
länsisuomalainen, mutta hänellä oli muita, nimen omaan Turun Sanomien kaltaiseen yritykseen 
ja lehteen sopivia avuja. Ketonen oli kysynyt lausuntoa myös Laatuselta, joka arveli Valjakan 
soveltuvan hyvin Turkuun huolimatta US:ssa koetuista ongelmista. 49   

                     
    45Muistio syyskuussa 1990 "toimituksen tilanne", Valjakan kok. USark E 11. 

    46Kirjoittaja oli yksi keskustelukumppaneista, mutta eräät muut ovat myös kertoneet kokemuksistaan. 

    47Valjakan haastattelu. 

    48Vrt. esim. HS:n Karlssonin pilapiirros. 

    49Laatusen kommentti. 
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   Jälkikäteen Valjakan saattoi nähdä Aku Ankan aina onnekkaana Hannu Hanhena, jolla säilyi 
hyvä työpaikka. Hän onnistui parantamaan Kokoomus-suhteitaankin saaden Harri Holkerinkin 
palaamaan TS:n kolumnistiksi. 
    
Kompurointia loppuun saakka 
 
   Kompurointi jatkui Valjakan läksiäisiin 8.11.1990 asti. Yhtiön johto kieltäytyi kustantamasta 
niitä, jolloin Valjakka maksoi itse iltapalatarjoilun, juomat ja Sininen huvimaja-orkesterin 
palkkion. Taustalla olivat toimitusjohtaja Takalan mukaan Valjakan irtisanomisehtoihin liittyneet 
kysymykset, mutta asia tai etenkin johtaja Maija Isotalon tapa hoitaa sitä hämmensi hieman 
toimitusta. 
   Mauno Saari ja Yrjö Klippi jäivät mielenosoituksellisesti pois Kaivokselassa järjestetystä 
tilaisuudesta, muutoin toimitus oli runsaslukuisesti paikalla. Päätoimittaja Vesikansa piti 
kiitospuheen, Valjakka itse esitti bravuureitaan orkesterin solistina, yhteislauluakin harrastettiin. 
Tämä jäikin viimeiseksi hilpeäksi tilaisuudeksi Uuden Suomen toimituksen monien juhlien 
sarjassa. 
   Vesikansan mukaan Valjakka oli onnistunut suojaamaan yksittäiset toimittajat ulkopuoliselta 
painostukselta. Erityisesti hän kiitti lähtevää päätoimittajaa pyrkimyksestä ylläpitää toimituksen 
sisäistä henkeä; hän oli pyrkinyt olemaan jokaisen siihen halukkaan toimittajan 
keskustelukumppani. 50 
   Valjakka lähetti läksiäiskysymyksestä piikikkään kirjeen Takalalle ja Isotalolle todeten lopuksi, 
että "hyvä liikkeenjohto on vaativa laji. Siinä tarvitaan sekä teknistä osaamista, henkistä 
kypsyyttä, sielun sivistystä ja sydäntä". Liitteeksi Valjakka niputti tilaston lehden 
ilmoitusmääristä, jotka näyttivät huolestuttavia miinuslukuja. "Liite kertokoon käsitykseni siitä, 
mihin Teidän tulisi aikanne ja tarmonne kohdentaa", Valjakka kirjoitti. 51 
   Viimeisessä huomautuksessaan Valjakka oli varmaan oikeassa. Monivuotinen, kuluttava 
valtataistelu oli kuitenkin ohi. Kuten toimitusjohtaja Takala totesi, se oli vienyt ratkaisevia 
voimia rohkeassa yrityksessä pelastaa lehti hyvien suhdanteiden aikana. Nyt Suomi oli jo 
syöksyssä lamaan. 52 
           

                     
    50Vesikansan puhe Valjakan läksiäisissä 8.11.1990, USark E 7; Takalan ja Isotalon haastattelut . 

    51Valjakka Takalalle ja Isotalolle sekä tiedoksi Vesikansalle 1.11.1990, USark B 5/ 9. 

    52Takalan haastattelu. - Valtataistelun voi katsoa alkaneen viimeistään 1986, vrt. ed. 
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5. VIRMAVIRRAN TURHAT SUUNNITELMAT 
 
 
 
   Kun kaikki oli ohi, Jarmo Virmavirta totesi työnsä Uuden Suomen vastaavana päätoimittajana 
päättyneen ennen kuin se alkoi. Ainakaan hän ei voinut omistautua tuskin päiväksikään siihen, 
mihin hänet oli värvätty eli ennen muuta vahvistamaan lehtensä yhteiskunnallista asemaa.  
   Vaikka Virmavirran voimat sidottiin pian epätoivoisiin pelastusyrityksiin, on syytä kuvata, 
mihin hän pyrki. Jonkin verran hän ehti ajatuksiaan myös toteuttaa. Toimintaympäristöä eli 
Suomen syöksymistä lamaan ja yhtymän monenlaisia ongelmia käsitellään myöhemmin. 
   Tulo Uuteen Suomeen alkoi hirvittää ja vähän kaduttaakin Virmavirtaa jo ennen tehtävän 
vastaanottamista 12. marraskuuta 1990. Sitä ennen uusi päätoimittaja oli tietenkin perehtynyt 
tilanteeseen keskustelemalla niin kollegojensa kuin yhtiön johdon kanssa.  
   Virmavirta oli asettanut tulonsa ehdoksi mm. kahden toimittajan vakanssin täyttämisen 
pyrkimyksiään vastaavilla henkilöillä sekä miljoonan markan erän koulutukseen. Kuitenkin 
liiketoimintayksikkö vaati tervetulotoivotuksena Virmavirtaa karsimaan kaksi miljoonaa 
markkaa seuraavan vuoden budjetista, jota uusi päätoimittaja ei voinut tietenkään syvemmin edes 
tuntea.  
   Pian Virmavirta myös havaitsi, ettei US-yhtiö tai Aamulehti-yhtymä ollut Turun Sanomien 
kaltainen perheyritys, jossa omistaja tuntee asiat perin juurin ja voi myös päättää mistä tahansa 
sillä seisomalla. Hallituksen puheenjohtaja Heikki Tavela oli tulokkaan silmissä "ulkona lehden 
todellisesta tilanteesta" ja lupaus kahden miljoonan markan starttirahasta tyhjän päällä. 1 
Aamulehti-konsernissa vaikeiden päätöksen tekemiseen osallistui suhteellisen monia tahoja ja 
henkilöitä. Kenelläkään eivät omat rahat olleet erityisen paljon pelissä. 
 
"Vapaamielisen konservatismin aikaan" 
 
   Varoittavista enteistä huolimatta uusi päätoimittaja alkoi hahmotella omaa linjaansa. 
Ensimmäinen, signeerattu ja yli sivun vedetty pääkirjoitus 12.11. oli tyypillistä Virmavirtaa; 
kirjoittajana hän epäilemättä hakkasi monta edeltäjäänsä. 
   Virmavirran mukaan on "valtioon ja instituutioihin nojaamisen sijasta luotettava yksilöön"; 
konsensus-järjestelmää hän arvosteli luovien jännitteiden puuttumisesta. Virmavirta edusti siis 
enemmänkin liberalismia kuin Suomettaren ja sen seuraajien aiempaa kollektiivista, kansallista 
ajattelua; liberaaleja olivat tosin omalla tavallaan olleet myös Petäjäniemi, Poukka ja Koromakin. 
Hieman uusia painotuksia olivat myös eurooppalaisuus ja etenkin urbaanius.  
   Virmavirran mukaan "Uusi Suomi on porvarillinen lehti --- Markkinatalous, vapaa sana ja 
demokratia ovat saman asian eri puolia". Kokoomuksella "on sama tausta kuin Uudella 
Suomella. Lehti ei ole taustastaan riippumaton, mutta ei myöskään siitä riippuvainen. 
Sanomalehti ei ole puolueorgaani, vaikka se tunnustautuukin samojen perusaatteiden 
kannattajaksi kuin Kokoomus ja muut porvarilliset puolueet. Vanhempana veljenä lehdellä voi 
olla velvollisuus joskus huolehtia ja huolestua puolueista. --- Puolueillekin lehti on hyödyllinen 

                     
    1Virmavirran haastattelu; vrt. Virmavirta: Herää Suomi ... s. 201 alk. 
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itsenäisesti toimitettuna". 2 
   Virmavirta käsitteli siis suhdetta Kokoomukseen perusteellisemmin kuin Koroma ja Valjakka 
omissa linjakirjoituksissaan. Tämä oli luonnollista, paitsi Virmavirran taustan, myös nimityksen 
herättämän keskustelun kannalta. Hän ei sanoutunut irti siteistä puolueeseen, mutta korosti 
muissakin lausumissaan lehden itsenäisyyttä. Sillä ei ollut "organisatorista velvollisuutta" 
Kokoomuksen tai elinkeinoelämän järjestöjen suhteen, joskin lehden tuli olla "porvarillisen 
aatemaailman edustaja ja tulkki". 3  
   US:n liiketaloudellisiin tai markkinointinäkymiin Virmavirta ei tulolausunnoissaan ottanut 
juuri kantaa. Lauri Ahon lailla hän oli ennen muuta poliittinen päätoimittaja, ei julkaisujohtaja. 
Tilanteen muutos ajoi kuitenkin hänet lähinnä tähän rooliin tai tehtävään.  
   Vaikka Virmavirta korostikin US:n itsenäisyyttä sekä sen oikeutta ja velvollisuuttakin 
arvostella taustatahojaan, hän oli eri linjoilla niiden kanssa, jotka pyrkivät tekemään lehdestä 
yhtä hermeettisesti puolueista ja muista "painostustahoista" eristetyn kuin Helsingin Sanomat. 
Linjapääkirjoituksessaan Virmavirta korosti, ettei lehden tullut eristäytyä sidosryhmistään, mitä 
mm. Jorma K. Virtanen ja osin Mauno Saarikin olivat vaatineet. Valjakan lähdön taustalla oli 
taas osin ollut heikko yhteydenpito keskeisiin tahoihin, joskaan tämä ei johtunut tahdon, vaan 
aiempien, etenkin poliittisten kontaktien niukkuudesta. Virmavirran ohjelmaan kuuluikin 
runsaasti tapaamisia keskeisten henkilöiden kanssa. 4 
   Virmavirralla oli jo entuudestaan monia luottamustehtäviä, kuten Ulkopoliittisen instituutin 
hallituksen puheenjohtajuus. Hän osallistui televisio- tai muihin keskusteluihin ja piti esitelmiä. 
Kun Virmavirta ei kaiken lisäksi ollut tottunut roikkumaan työpaikalla iltamyöhään Koroman 
lailla - eikä halunnutkaan oppia - hän totesi nopeasti etäisyyden keskustasta sietämättömäksi. 
Näin hän alkoi, kuten aiemmin kerrottiin, ajaa toimituksen siirtymisestä sinne. 5   
      
"Ei mullistuksia" 
 
   Toimituksen Virmavirta oli kutsunut yleiskokoukseen heti ensimmäisenä työpäivänään 
12.11.1990. Uusi päätoimittaja poikkesi tyyliltään ainakin lähimmistä edeltäjistään. Hän harkitsi 
tarkoin sanansa pitäen mielellään tuumaustaukoja; jopa kahden keskisessä keskustelussa oli 
vaikea tietää, milloin repliikki oli päättynyt. Hänen äänensä oli melko hiljainen, jopa 
monotoninen. Sanat olivat kuitenkin teräviä ja Virmavirran auktoriteetti oli ensi hetkestä ja 
loppuun saakka kiistaton. 
   Virmavirta ei luvannut ensi alkuun erityistä ohjelmaa, vaan kertoi tutustuvansa tilanteeseen 
pyrkien keskustelemaan kahden jokaisen toimittajan kanssa. Tämä lupaus toteutuikin melko 
pitkälle. Johtoonsa saamaa lehteä uusi päätoimittaja luonnehti "valikoiduksi ja jäsennellyksi". 
Sitä oli vaikeampi tehdä kuin esim. Turun Sanomia, "jossa on tilaa vaikka kuinka". Virmavirta 
arveli, että taloudellisesti "tällä konseptilla pitäisi löytyä ilmaa (US:n) siipien alle". Kaikkiaan ei 
ollut suurten mullistusten, vaan hiomisen aika. 
   Lehden markkinarakoa Virmavirta etsi suurista ajan virtauksista, kuten markkinatalouden ja 
                     
    2US 12.11.1990. 

    3Matti Laitisen tekemä haastattelu, US 2.10.1990. 

    4Virmavirta tapasi jo ennen toimensa vastaanottamista Harri Holkerin sekä jouluun mennessä mm. Gustav von 
Hertzenin, Johannes Koroman, Pekka Kivelän, Matti Korhosen, Ilkka Suomisen, Eero Utterin, Jaakko Lassilan ja 
Jarmo Pellikan. Heti vuoden vaihteen jälkeen vuorossa olivat mm. Raimo Ilaskivi, Ahti Hirvonen, Kari Heikkilä, 
Pauli Komi, Timo Relander, Ilkka Kanerva ja Pertti Salolainen. Lista antaa kuvan niin Uuden Suomen kuin sen 
päätoimittajan viiteryhmistä. Presidentti Mauno Koivistokin myönsi Virmavirralle audienssin. - Virmavirran 
haastattelu sekä pöytäkalenteri, USark. 

    5Virmavirran kalenteri 1990-91, USark. 
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porvarillisuuden voitosta sekä Euroopan yhdentymisestä. Markkinointi tuli keskittää alueellisesti 
"US-lääniin", mutta lehden ajattelutavan tuli olla valtakunnallinen. Synergian etsimisen 
Aamulehti-yhtymässä Virmavirta totesi periaatteessa hyväksi; lähinnä tulisi sen avulla 
rationalisoida rutiiniasioita, jolloin voimia vapautuisi muuhun.  
   Kun uudelta päätoimittajalta kysyttiin, mitä negatiivista hän näki lehdessä, Virmavirta mainitsi 
"joidenkin vuosien takaisen epätasaisuuden" ja tähän liittyneet ylilyönnit. Hän totesi kuitenkin 
lukeneensa aina Uutta Suomea "ensimmäisenä lehtenään" - siis myös Turun-kaudella. (Tämä 
tietenkin selitti myös hänen lupautumistaan tehtävään).  
 
Päätoimittaja ei "yksi meistä" 
 
   Virmavirta korosti päätoimittajan erityistä vastuuta; hän ei siis aikonut olla mukava kaveri eikä 
"yksi meistä". Hän myös käytti valtaansa mm. jättämällä julkaisematta ainakin Seppo Kaislan 
poleemisen reportaasin Raimo Ilaskivestä. 6  
   "Toimitus toimii päätoimittajan ja kustantajan välisen luottamuksen varassa", Virmavirta 
tähdensi. Tästä seurasi myös se, että "keskustelut kustantajan kanssa tapahtuvat päätoimittajan 
eikä kenenkään muun kautta". Tämä oli myös kannanotto Heikki Tavelan tyyliin ottaa suoria 
yhteyksiä eri puolille toimitusta. Yhteydenpito hallituksen puheenjohtajaan saatiinkin kanavoitua 
Virmavirran kautta, joka taas oli Valjakkaa ahkerampi informoimaan "HT:tä". 7 
   Virmavirta korosti, että US on, paitsi uutisten välittäjä, myös foorumi mielipiteille. Siksi lehti 
myös "elää muun kuin toimituskuntansa varassa". Avustajat olivat siis tärkeitä (kun toimittajien 
ay-liike korosti mm. US:n yhteistyöneuvostossa mielellään vakinaisten toimittajien ei vain 
ensisijaisuutta, vaan lähes sitä, ettei muilla voinut ollut mitään annettavaa). 
   "Kuumaa perunaa" kommentoimisen oikeudesta Virmavirta lähestyi päätoimittaja-korostuk-
sestaan. "Emme tiedä kaikkea, jolloin asioita on lähestyttävä nöyrästi kaikkitietävyyden syntiä 
varoen". Tästä seurasi "hyvin vanhanaikainen linjanveto: uutistoimittajan työ on uutistoimittajan 
työtä" ja tällöin on vältettävä sekaantumasta kommentointiin. Se kuuluu omalle palstalleen. 8 
 
Delegointia ja mielipidetekstejä 
 
   Johtopäätöksiään Virmavirta esitteli toimitukselle tammikuussa 1991. Hän luonnehti 
toimitusta, jonka oli oppinut tuntemaan, virkeäksi. Ulkopuoliset olivat todenneet US:n 
uutislehtenä riittäväksi; kehitystyön painopisteen oli siis oltava muilla lohkoilla, kuten 
kulttuurissa. Konkreettisesti oli parannettava ainakin lehden kieliasua. 9 
   Kuten aiemmin jo mainittiin, toimituksen organisaatio muutettiin matriisista "funktionaali-
seksi". 10 Johtamisotteeltaan Virmavirta oli vahvasti delegoiva  keskittyen itse yhteiskunnalliseen 

                     
    6Käsikirjoitus USark. 

    7Tavela huomauttaa pyrkineensä aina alkamaan yhteydenotot toimitushierarkian huipulta. Varmaan nuori 
uutispäällikkö tai peräti päivystävä rivitoimittaja, joka sattui ehkä yhden ainoan kerran osumaan iltayöstä Tavelan 
puhekumppaniksi, suurenteli asiaa. Vähitellen näin syntyi tietty legenda, vrt. esim. Pietilä: Oikean Paukun ...   

    8Vesikansan mpt. toim. yleiskokouksesta 12.11.1990, USark D 6; Virmavirran muistio 28.5.1991, Virmavirran 
kok., USark E 11; Virmavirran pöytäkalenteri 1990, USark. 

    9Vesikansan mpt:t toim. yleiskokouksesta tammik. 1991 (saattaa olla rajoittunut osastopäälliköihin, merkinnät 
ovat puutteellisia), USark D 6. 

    10Jr/UStoim 14.11.1990, es.lista, USark D 1; Jr/ltyUS 30.1.1991, ptk, USark D 8.  - Organisaation 
selkeyttämisen hahmotteli päätoimittaja Vesikansa. Mauno Saarelle ehdotus kelpasi enemmän kuin hyvin. 
Virallisesti uusi malli astui voimaan tosin vasta 1.2.1991. - Juridisesta koulutuksestaan huolimatta Virmavirta ei 
ollut kiinnostunut toimituksen hallinnosta eikä taloudenpidosta, vaan Vesikansa ja toimituspäällikkö Karisto 
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linjanvetoon ja yhteyksien hoitoon suurten peruskysymysten ohella.  
   Lehden ulkoasussakin Virmavirran jälki painottui mielipidekirjoitteluun, jolloin SPUS-kaavaa 
uudistettiin. Pääkirjoitus saattoi nyt olla aiempaa pidempi; sivun eri elementtien osalta oli useita 
vaihtoehtoja. Taustalla oli osin Virmavirran oma kirjoitustyyli; hän taisi nasevan sanomisen, 
mutta vyörytti myös laveaa tekstiä. Jonkin vuoden käytössä olleesta jälkiartikkelien 
signeerauksesta luovuttiin; pääkirjoitussivulla esitettiin nimen omaan lehden kannanottoja.  
   Virmavirran päätoimittaja-painotus ilmeni siinäkin, että hän hyväksyi pääkirjoitusaukeaman 
kolumnisteiksi itsensä ohella alkuun vain Saaren, Vesikansan sekä Jaakko Okkerin, joka urakoi 
kolumnin joka toinen päivä, muut kerran viikossa. Muun toimituksen kolumnit siirrettiin 
sisäsivujen mielipideosaston yhteyteen. Asiasta oli sovittu Tavelan kanssa tämän suosituksesta; 
hallituksen puheenjohtaja oli muutaman kerran kysellyt, edustivatko tietyt kolumnit todella 
lehden linjaa. 11 Muutos ärsytti pääkirjoitussivulta pudotettuja ja ainakin toimituspäällikkö 
Karisto lopetti kokonaan säännöllisen kolumnoinnin.  
   Mielipidekirjoittelun sallivuudessa Virmavirta ja Saari olivat siis toisella kannalla kuin 
Vesikansa, joka halusi antaa myös nuoremmille toimittajille näytön mahdollisuuksia. Taustalla 
saattoi muun ohessa olla kokeneen taktikon pyrkimys välttää yhteenottoja lehden omistajien ja 
muiden sidosryhmien kanssa. Lomien yms. poissaolojen takia linjaa jouduttiin kylläkin 
väljentämään uudelleen.    
   Virmavirta oli siis ns. kirjoittava päätoimittaja. Hän ei halunnut kuitenkaan Koroman lailla 
sitoutua määräpäiviin, vaan pyrki kirjoittamaan silloin, kun hänellä oli sanottavaa sekä aikaa. 
Lyhyen lauantaikolumnin ohella Virmavirta osallistui avattuun uuteen essee-sarjaan, joka osin 
korvasi, osin täydensi siihen astista ns. raporttia. 12 Kaikkiaan uudistukset osoittivat US;n 
kehittyvän johtavaksi keskustelulehdeksi.  
 
Koulutusta - periaatteessa kyllä, mutta ... 
   
   Virmavirran päätavoitteita oli myös toimituksen kouluttaminen; hän oli pannut päätoimitta-
juutensa ehdoksikin tuntuvan määrärahan tätä varten. Epäilemättä US:n tason heilahtelu 
johtuikin osin siitä, että tiuhaan vaihtuneelta, eri tahoilta rekrytoidulta toimitukselta puuttui 
yhtenäinen koulutuspohja. Neuvottelut, tuoteuudistuksiin liittyneet päivän-parin tilaisuudet tai 
muu ohjaus eivät voineet tätä korvata ainakaan nopeasti. 
   Monenlaisia operaatioita oli toteutettukin 1970-luvun alkupuolelta alkaen. Niistä mittavimpia 
oli Martti Häikiön aloitteesta hahmoteltu, Helsingin yliopiston uuden täydennyskoulutusyksikön 
toteuttama kahden päivän kurssi tammikuussa 1990, jolle osallistui parikymmentä 
uussuomalaista sekä pari toimittajaa Aamulehdestä. Tavoitteena oli antaa toimitukselle 
"tietoiskuja" tieteen ajankohtaisista kehityssuunnista; kurssia pidettiin antoisana ja motivoivana. 
   Tämäkin kurssi paljasti koulutuksen suurimman esteen. Kilpaillessaan käytännössä Helsingin 
Sanomain kanssa US:n toimituksen joukot oli sidottu tarkoin etulinjaan ja merkittävämpi väen 
irroittaminen koulutukseen jätti heti vaarallisina pidettyjä aukkoja. Päätoimittaja Saari 
raivostuikin havaittuaan yliopiston kurssin vieneen häneltä toimittajia pariksi päiväksi; kuitenkin 
hän oli tiennyt asiasta kuukausia etukäteen ja kurssi oli ajoitettu mahdollisimman hiljaiseen 

                                                                
hoitivat sitä varsin itsenäisesti. Samoin Mauno Saari sai operoida hyvin itsenäisesti uutistoiminnassa. 
Artikkelitoimintaan Virmavirta sen sijaan pyrki osallistumaan kiinteästi. 

    11Tavelan kommentti. 

    12Jr/UStoim. 19.2.1991, es.lista ja Vesikansan muistio 11.2.1991, USark D 1; Klipin laatimat taitto-ohjeet, USark 
E 2. "Esseisteiksi" ehdittiin kiinnittää Virmavirran itsensä ohella mm. Krister Ståhlberg, Pertti Paloheimo ja Pirkko 
Työläjärvi (jonka tekstit tosin syntyivät avustajan kautta). Lehden aiemmista avustajista esseepalstalla esiintyivät 
mm. Paavo Haavikko, Mikko Heikka, Martti Häikiö ja Lassi Nummi.  
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aikaan heti joulupyhien jälkeen. 13 
   Samankaltaisiin ongelmiin ehti Virmavirtakin törmätä koulutuspyrkimyksissään. Tietyn 
ongelman toi myös se, että yksikön johtaja Maija Isotalo komensi toimittajia konsulttinsa Tero J. 
Kauppisen tilaisuuksiin. Keväällä 1991 päädyttiin osastokohtaisiin, päivän kestäneisiin ja 
konkreettisiin lehden teon ongelmiin keskittyneisiin Suomelan-tilaisuuksiin toimituksen omin 
vetäjin. Rakenteeltaan ne eivät poikenneet aiemmista osastojen vetäytymiskokouksista. 14 
   Avoimeksi siis edelleen jäi, miten US:n toimitus olisi koulutettu vastaamaan valtakunnallisen 
laatulehden kaikkia vaatimuksia. Epäilemättä tähän olisi pitänyt sitoa voimavaroja - ennen muuta 
aikaa - enemmän kuin oli siihen asti tehty. Tämäkin kannattaa muistaa pohdittaessa lehden 
pelastumismahdollisuuksia ja -kustannuksia pidemmällä tähtäyksellä. 
 
Nousevien kustannusten kehä 
 
   Vastaanottaessaan tehtävänsä Virmavirta sai käteensä valmiin budjetin vuodelle 1991 - ja 
kuten edellä kerrottiin, samalla vaatimuksen karsia sitä. Johtaja Isotalon tyylin mukaisesti 
budjetti oli rakennettu "tieteellisesti" lähtien yhteiskunnan kehityspiirteistä. Toimituksen 
listaaman 14 ranskalaisen viivan joukkoon oli tällöin sentään mahtunut (11. sijalle) "talouse-
lämässä ensimmäinen laskukausi 10 vuoteen". Isotalo osasi kieltämättä muistuttaa varhain sen 
merkityksestä. 15 
   Laskukauden iskiessä päälle hienosta pohjustelusta jäi jäljelle vain Aamulehti-yhtymän lyhyt 
ohje: "edellisen vuoden budjetti plus hintojen nousu". US:n ongelmana oli tällöin SPUS-
uudistuksen vaiheittaisuus; esim. sunnuntaiosaston uudistus oli aloitettu keväällä 1990, mutta 
täysi lasku mm. tähtitoimittajien rekrytoinnista lankesi vasta 1991. Tarkoitus oli myös jatkaa 
SPUS-vyörytystä mm. parantamalla (vaihteeksi) pääkaupunkiseudun asioiden seurantaa. 
   Toimituksen johto totesikin lokakuussa 1990, että säästäminen johtaisi US:n laadun 
heikkenemiseen sekä stop and go-tyylin jatkamiseen, jolloin SPUS-uudistukseen jo sidotut 
kymmenet miljoonat markat olisivat menneet hukkaan. Karsinta edellyttäisi ainakin uuden 
toimitusohjelman suunnittelua. "Jonkinlainen lehti syntyy paljon nykyistä pienemminkin kuluin, 
jos tavoitteita karsitaan". Ensi sijassa toimitus ehdotti tinkimistä sivu- ja mahdollisuuksien 
mukaan henkilömääristä, sen sijaan olisi jätettävä operointivaraa mm. avustajapalkkioissa. 
Kuitenkin varoitettiin (siis vielä syksyllä 1990) saneerausilmapiirin luomisesta, jolloin "parhaat 
helposti lähtevät". 16  
   Toimituksen johto ei osannut ennakoida todellisia ajan haasteita. Paikkansa piti kuitenkin se, 
että SPUS-ohjelman noudattaminen olisi edellyttänyt toimituskustannusten nostamista vielä 
vuoden 1990 tasolta. Jokainen säästöversio merkitsi väistämättä ohjelman muuttamista.  
 
Toiveita kauppaneuvos Paukun hengessä 
 
   Muodollisesti budjetti tasapainotettiin, mutta käytännössä Virmavirta lähti vuodelle 1991 
edellisvuotisissa taloudellisissa raameissa. Toimitusjohtaja Risto Takalan mukaan yli 40 
miljoonan markan kulubudjetissa piti olla pelivaraa uuden päätoimittajan linjanvedoille.  

                     
    13Jr/UStoim 8.1., 15.1.1990, es.listat, USark D 1; koulutusohjelma 9-10.1.1990, USark E 2.  

    14Jr/US toim., esityslistat sekä Vesikansan muistiot 1.2., 13.2. ja 19.3.1991, USark D 1; muistiot koulu-
tustilaisuuksista 1991, USark E 2.  

    15Budjetin perustelut kirjoitti päätoimittaja Vesikansa. - Varoituksista ks. Jr/USOy, ptk:t 1990-91, USark D 2.  

    16Budjettimuistiot 12.9., 4.10., 15.10. ja 17.10.1990, USark F 1. Muistiot laati päätoimittaja Vesikansa 
toimituspäällikkö Kariston avustamana. 
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   Tilanne näyttikin em. enteistä huolimatta tyydyttävältä vielä 12. tammikuuta 1991, kun 
Suomettaren 144. perustamispäivää vietettiin vastaanotolla Kaivokselassa. Virmavirta oli 
halunnut muuttaa Koroman 1980-luvun alussa luomaa perinnettä tarjota sidosryhmille nuorten 
taiteilijoiden "debytanttikonsertti" ja jakaa tällöin apurahoja; niiden ensimmäisiä vastaanottajia 
oli ollut laulaja Karita Mattila. 17  
   Uusi vastaava päätoimittaja piti päättäväisen linjapuheen ja jakoi Suometar-palkinnon kotiin 
palanneelle Moskovan-kirjeenvaihtajalle Ilkka Lammelle. Ajalle kuvaavasti toisena esiintyjänä 
oli "kauppaneuvos Johannes Paukku" - television suositun Hyvät herrat-sketsisarjan päähenkilö, 
joka oli alkanut irrota fiktion kehyksistä. Paukun (näyttelijä Matti Tuominen) puheeseen voitiin 
entisajan hovinarrien tyylillä sijoittaa viestejä myös yhtiön ylimmille päättäjille. Tämä oli sitäkin 
luonnollisempaa, kun Paukun keskeiseksi esikuvaksi katsottiin yleisesti Uusi Suomi Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Heikki Tavela. 
   Jukka Kuikan laatimassa tekstissä Paukku heitti, että "Uudessa Suomessa vain toimittajat ovat 
onnistuneet ja vain omistajat ovat epäonnistuneet". Paukku kuitenkin arveli, "että kun lehti tästä 
kehittyy, niin muutaman vuoden päästä me osakkaatkin rupeamme saamaan sieltä jonkun 
markan korkoa. Se on juhlapäivä". 18 
   Jopa kauppaneuvos Paukun mahdollisuuksilla oli kuitenkin rajansa. 
   Kohtuullisesta toiveikkuudesta todistivat myös toimitusjohtaja Risto Takalan tammikuiset 
informaatiotilaisuudet, joihin pyrittiin saamaan yhtiön koko henkilöstö. Tai ainakin tilaisuudet 
yleensä tulkittiin rauhoittaviksi; kalvoille oli listattu paikkansa pitämättömiä huhuja, kuten 
henkilöstön irtisanominen tai lehtien lakkauttaminen.  
   Takala toi kyllä esiin myös ongelmia ja riskejä toivoen, että ne tulkittaisiin vakaviksi 
varoituksiksi. Hän myöntää kuitenkin luottaneensa liikaa kuulijoiden taloudelliseen ymmär-
rykseen ja oman sanomansa perille menoon. 19 
   Luottamuksesta tulevaisuuteen kertoi tammikuussa 1991 myös liiketoimintayksikön johtajan 
Maija Isotalon organisoima mittava palaverisarja, jossa konsultti Tero J. Kauppisen johdolla taas 
kerran purettiin Uuden Suomen mekanoa. 20 Jos tilanne olisi koettu todella kriittiseksi, voimat 
olisi tietenkin keskitetty akuutteihin ongelmiin - niin ilmoitus- ja muiden tulojen hankintaan kuin 
kustannusten karsintaankin. 
 
Toimitusjohtajan synkät enteet 
 
   Tilanne muuttui kuitenkin pian perin juurin niin yhteiskunnassa kuin Aamulehti-yhtymässä. 
Itse asiassa toimitusjohtaja Risto Takala oli nähnyt tilanteen synkkänä jo edellisenä syksynä, 
vaikka toteuttikin em. lähinnä rauhoittelevaksi tulkitun informointikierroksen. Jo 7.11.1990 - siis 
hieman ennen Virmavirran tuloa Kaivokselaan - Takala oli laatinut Heikki Tavelalle ja Timo 
Laatuselle varoittavan muistion.  
   Takala luonnehti yhtiön hakeneen riskien uhalla aggressiivisesti kasvua. Kuitenkin budjetin 
perusoletus kansantalouden vakaasta kehityksestä oli pettänyt, jolloin arvioitu 5 miljoonan 
markan voitto vuodelta 1990 näyttikin kääntyvän peräti 30 Mmk:n tappioksi. Monet panostus-
kustannukset siirtyivät seuraavalle vuodelle. Uusi Suomi oli "strategisen uransa kalleimmassa 
vaiheessa". Ilta-Sanomat ahdisteli Iltalehteä, edes lypsylehmä Kauppalehdestä ei herunut 
tuottoja entisessä määrin. Parhaassakin tapauksessa myös 1991 jouduttaisiin 30 Mmk:n tappioon. 

                     
    17Suunnitelmat eri tilaisuuksista, USark E. 

    18Suomettaren 144-vuotispäivä, USark E 6. 

    19Takalan haastattelu.  

    20Muutoksen johtaminen-seminaari 28-29.1. ja 4-5.2.1991, USark E 12. 
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Jos ilmoitustuotot kääntyisivät laskuun eikä kulujen säästämisessäkään täysin onnistuta, tappio 
voisi olla 50 Mmk tai jopa 70 Mmk. 
   "Enemmän, paremmin, halvemmalla ei johda mihinkään. On puututtava rakenteisiin. 
Sanomalehti Uuden Suomen lopettaminen merkitsisi yhtiön tuloksen paranemista n. 45 milj:lla 
(lopettamiskustannukset erikseen)", jolloin "yhtiön tulos olisi vaikeinakin aikoina siedettävä ja 
normaalioloissa hyvä", Takala pohdiskeli. Hän totesi myös tulosyksiköiden välisen 
tasapainottomuuden "hyvin demoralisoivaksi ja todelliseksi johtamisongelmaksi"; etenkin 
Kauppalehden tekijät olivat yhä haluttomampia kantamaan Uuden Suomen tappioita. 
   Takala totesi, ettei hän voi "vastuullisena toimitusjohtajana muuta kuin ehdottaa ryhtymistä 
välittömästi toimenpiteisiin sanomalehti Uuden Suomen lopettamiseksi. Jos kuitenkin on muita 
niin painavia näkökohtia, että valitaan nykyisen strategian jatkaminen, on samalla välttämättä 
sovittava ajankohta, jolloin sanomalehti Uuden Suomen kehitysohjelman tulosten perusteella 
tehdään johtopäätökset ja päätökset". Tällaisena dead linena Takala ehdotti kevättä 1992.  
   Edelleen Takala edellytti, että muille tulosyksiköille "turvataan kilpailuaseman vahventamiseen 
tarvittavat kehityspanokset yhtiön tuloksesta riippumatta". Tähän tähtäsi myös ehdotus eri 
yksiköiden yhtiöittämisestä. 21 
   Takalan ehdotusta voi pitää vielä osittain retoorisena muistutuksena omistajille siitä, ettei US:n 
julkaisemista voinut perustella liiketaloudellisesti eikä liikkeenjohtoa voitu siten myöskään 
asettaa vastuuseen yhtiön tappiollisuudesta. Sananmukaisesti ymmärrettäväksi lienee kuitenkin 
tarkoitettu aikaraja: jollei US-lehden tulossuunta käänny selkeästi ylöspäin viimeistään 
alkuvuodesta 1992, oli leikattava radikaalisti. 
   Todellisuudessa aikaa ei ollut niinkään paljon, puhumatta Virmavirran kuvittelemasta ja 
hänelle ainakin puolittain luvatusta viidestä vuodesta.  

                     
    21Takalan muistio 7.11.1990, USark E 1. 
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6. MIHIN PÄÄSTIIN "YLÄTIELLÄ"? 
 
 
    
   Uudelle Suomelle lähdettiin etsimään uutta, kannattavampaa konseptia jo 1986. Taustalla oli 
lehden tappiollisuuden uusi pahentuminen 1980-luvun puolivälistä alkaen. Kustantajayhtiö oli 
saanut samaan aikaan lisää tuottovaatimuksia ennen muuta suuren kirjapainoinvestoinnin takia. 
   Yhtiön nimilehden kehittämisessä päädyttiin lyhytaikaisen "aamun Iltalehti"-vaiheen (1987) 
jälkeen vuoden 1987 lopulla "Selvästi Parempi Uusi Suomi"-eli SPUS-projektiin, joka leimasi 
seuraavia vuosia lehden vaiheissa. Projektia on luonnehdittu "ylätien" vaihtoehdoksi: tuntuvin 
panostuksin ja riskein pyrittiin uudelle levikki- ja sen myötä paremmalla kannattavuustasolle. 
Vaihtoehtoisella "alatiellä" olisi etsitty säästö- ja tehostamismahdollisuuksia. 
   "Dynaamiset", jopa "aggressiiviset" ratkaisut olivat muodissa 1980-luvulla, joten US:n lähteminen 
"ylätielle" oli luonnollista. Tie kuitenkin katkesi kuin vuoren sortumaan talvella 1990. Samalla 
Suomen kansantalous syöksyi lamaan; käännekohtana on yleensä ja erityisesti ilmoitusmarkkinoilla 
pidetty pankkilakkoa. 
   Uuden Suomen lehtikohtainen kate heikentyi tosin jo 1989 noin 16 Mmk eli 50 % edellisvuodesta 
ja ylipäänsä vuodesta 1984 vallinneelta tasolta. Tämä oli kuitenkin paljolti odotettua SPUS-
panostuksen takia. US:n nettomääräiset ilmoitustuotot olivat pudonneet noin 10 Mmk eli 
neljänneksen jo 1988 - osin ilmeisesti Aamulehti-järjestelyn luomien huhujen takia. 
   Syöksykierteeseen jouduttiin 1990 lehden katteen heikentyessä yhä 22 Mmk eli 45 % 
edellisvuodesta ja yli 130 % SPUS-ohjelman lähtötasolta. Oli nähtävissä, että SPUS-panostukseen 
olisi käytettävä ainakin sata miljoonaa markkaa ("perinteisen" tappiollisuuden lisäksi!) ennen kuin 
käännekohta saavutettaisiin edes paluuna aiemmalle, sietämättömänä pidetylle tappiollisuuden 
tasolle. Samaan aikaan niin US-yhtiön, Aamulehti-yhtymän kuin Suomen kansantalouden tila oli 
jyrkästi heikentymässä. 
    
Mitä SPUS todella tarkoitti? 
 
   Usein kysytään, mitä Uuden Suomen toimintaa vuodesta 1988 sävyttänyt, liki mystifioitu käsite 
SPUS oikein sisälsi. 
   Konkreettisimmin SPUS oli yksi monista taittouudistuksista. US:n yleisilme muuttui nyt 
laatulehtimäisen harmaaksi, lisäksi sisällön rakennetta muutettiin mm. laajalla "yhteenvedolla" 
(etusivu ja "lähtöaukea") sekä erinäisillä uusilla palstoilla. Juttujen tyylissä ja käsittelytavassa 
pyrittiin välillä korostetun "myyvyyden" sijasta maltillisuuteen ja luotettavuuteen. Vastaavia 
piirteitä oli kuitenkin jo Pentti Poukan lehdessä 1960-luvun puolivälistä alkaen tai Rauli Stormin 
suunnittelemassa US:n ulkoasussa 1980-luvun puolivälissä. Uutta SPUS-ilmeessä oli mm. 
aikakauslehtimäinen etusivun käyttö; siihen ajauduttiin tosin puolittain pakosta, kun etusivujen 
myynti ilmoittajille ei onnistunut kaavaillulla tavalla. 
   SPUS-projektissa korostettiin myös toiminnan suunnittelua; johtamista ja editointiprosessia 
tehostettiin. Laadun ilmeisen paranemisen ohella tämä johti työnjohtoportaan paisumiseen ja mm. 
palaveroinnin lisääntymiseen, minkä hyötysuhdetta lienee mahdoton mitata. SPUS johti myös 
päivittäisen lehden lihottamiseen parissa vuodessa kuudella sivulla eli formaatin leikkauksesta 
huolimatta toistakymmentä prosenttia.  
   Reaalisesti toimituskulut nousivatkin SPUS-hankkeessa toistakymmentä miljoonaa markkaa 
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vuodessa eli yli 30 %. Toimituksen henkilövahvuus palautui 120 hengen tienoille. (Vrt. loppuluku).  
   SPUS siis alkoi mittavana journalistisena uudistuksena. Markkinoinnillisesti pyrittiin ennen muuta 
keskittymään Uudellemaalle, mikä otettiin huomioon levikkimyynnissä. Voimakkaan 
kampanjoinnin tukemana US:n levikki palautui "levikkikuplan" puhkaisun jälkeen ennalleen ja ylti 
runkolevikissä korkeammalle tasolle kuin pitkiin aikoihin, jos koskaan. 1 Sadan tuhannen kappaleen 
maagisesta tavoitteesta oltiin etenkin runkolevikin osalta kuitenkin yhä kaukana. 
   Monia muitakin lehtitaloudellisia uudistuksia, kuten tilaushintojen eriyttämistä alueellisesti tai 
jakelutavan mukaan tai oman "kontaktihintakäsitteen" luomista hahmoteltiin SPUS-kaudella 
konkreettisiin ratkaisuihin ehtimättä. Ilmoitusmarkkinoinnissa pyrittiin systemaattisuuteen ja jopa 
"tieteellisyyteen", mikä saattoi ainakin alkuun haitata konkreettista myyntityötä. Ilmoitushintoja 
saatiin hilattua ylöspäin, mutta nettomääräiset reaaliset ilmoitustuotot romahtivat kahdessa portaassa 
1988-90 alle puoleen 1980-luvun puolivälin tasosta.   
 
Aamulehti-yhtymään ja henkilökaruselliin                                
 
   Kesken SPUS-operaation Uudessa Suomessa koettiin monia myrskyjä. 1988 US-yhtiö siirtyi 
Aamulehti-yhtymälle. Taustalla olivat osin US-yhtiötä uhanneet tappiot painokoneinvestoinnin 
jälkeen, kun lisätuottoja ei löydetty, mutta yleisemminkin omistajien väsyminen US-yhtiön 
ongelmiin ja halu löytää pysyvä ratkaisu Uuden Suomen hengissä pitämiselle. US-yhtiön arkea ei 
isännän vaihtuminen ensi alkuun muuttanut muuten kun toimitusjohtajan muuttumisena. 
   Muutoinkin henkilövaihdosten tahti vain kiihtyi. SPUS-kaudella US:lla ehti olla kolme vastaavaa 
päätoimittajaa liiketoiminnan johtokuvioiden muuttuessa moneen kertaan. Etenkin toimituksessa 
vaihdokset olivat myrskyisiä ja ilmapiiriä rasitti vuosikausien valtataistelu. Johtosuhteiden alkaessa 
vihdoin vakiintua loppuvuodesta 1990 lama iski täydellä voimalla niin lehtialaan, Aamulehti-
yhtymään kuin Uuteen Suomeen. SPUS-operaatio oli tällöin kalleimmassa vaiheessaan: 
lisäpanoksia oli jo käytetty reaalisesti noin 50 miljoonalla markoilla. 2 
   Näkemättä jäi, olisivatko SPUS-panokset kääntyneet jossakin vaiheessa tuotoiksi; todennäköi-
semmin panoksia olisi tarvittu vielä runsaasti lisää ennen edes paluuta aiemmalle tappiotasolle, saati 
voitollisuuteen ja panosten "takaisinmaksuun". Silti projekti olisi voinut onnistua, jolloin Uusi 
Suomi olisi pysynyt merkittävänä valtakunnallisena sanomalehtenä, ehkä jopa uuden lehtityypin 
pioneerinä HS:n massiivisuuteen verrattuna. Journalistisesti SPUS-mallin Uusi Suomi sai osakseen 
paljon kiitosta.  
   "Alatiellä" US olisi ilmeisesti kutistunut jo vuoden 1988 tienoilla Demarin kaltaiseksi, ei enää 
päivittäin ilmestyväksi ja sisällöllisesti erikoistuneeksi lehdeksi, jos sille olisi edes löytynyt 
riittävästi tilaajia. Myöskään tämän vaihtoehdon toimivuutta ei kuitenkaan päästy näkemään; sitä ei 
vakavammin pohdittukaan.  

                     
    1Varhempia levikkilukuja on hankala verrata SPUS-kaudella saavutettuihin, koska levikkitarkastuksissakin on 
hyväksytty erilaisia alennus-, kampanja- ja tukitilauksia. Painoslukuja ajalta ennen levikkien tarkistamiseen siirtymistä 
ei voi verrata tarkistettuihin levikkeihin kuin hyvin suurpiirteisesti.  

    2SPUS- panokseksi voi katsoa US:n lehtikohtaisen katteen heikentymisen edeltäneen kauden (1984-88) melko 
vakaalta runsaan 30 Mmk:n tappion tasolta ja olettaen ilmoitustuotot vuoden 1989 tason mukaisiksi. SPUS-panostus 
maaliskuuhun 1991 saakka on tällöin noin 50 Mmk (kaikki vuoden 1990 rahassa). Jos vuosi 1991 olisi sujunut samoin 
kuin edeltänyt vuosi, SPUS-panostus olisi noussut 70-80 miljoonaan markkaan. Tuskin "break even"-kohta, jossa US:n 
kate olisi edes palautunut SPUS-projektia edeltäneelle tasolle olisi koittanut ennen kuin panostus olisi ylittänyt 100 
Mmk vuoden 1990 rahassa.     
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V OLJENKORTTA ETSITÄÄN - TUR-
HAAN 
 
 
 
1. KUILUN PARTAALLE 
 
 
 
   Uuden Suomen SPUS-rynnäkkö oli aloitettu 1980-luvun nousukauden huipulla. Aamulehti-
yhtymällä oli tuolloin ollut voimia levittäytyä moniin suuntiin. Vuoteen 1991 tultaessa asiat niin 
Suomessa kuin Aamulehti-yhtymässä olivat jyrkästi muuttuneet.  
   US-yhtiöiden, lukuisten paikallislehtien sekä kirjapainojen ohella Aamulehti-yhtymä oli 1980-
luvulla ostanut suuren Paragon-yhtiön lomakepaino- ja tietotekniikkatoimintoineen. Myös 
Ruotsista ostettiin merkittävä tietotekniikkayritys. Yhtymä lähti myös sähköiseen viestintään. 
Taustalla oli osin pyrkimys päästä ajoissa mukaan tulevaisuuden kasvualoihin sekä mm. töiden 
hakeminen kirjapainolle, mutta myös itse Aamulehden kasvumahdollisuuksien ehtyminen 
Pirkanmaalla. Silloinen Tampereen Kirjapaino Oy ei halunnut käpertyä kehräämään kassavirtaa 
maakunnan valtiaslehdestä, niin vaivatonta kuin se olisi ollutkin. 1  
   Kuitenkin jo vuosi 1990 muodostui toimitusjohtaja Laatusen mukaan "perin toisenlaiseksi kuin 
mitä oli suunniteltu". Pohjoismaisen tietotekniikkayrityksen hankinta osoittautui suureksi 
pettymykseksi, jollei katastrofiksi. Paragonin lomakkeiden kysyntä väheni. Uudet tietotekniikka- 
tai sähköisen viestinnän yksiköt olivat vasta kehityskaarensa alussa ja siis voimavaroja nieleviä.  
   Suomen syöksyessä lamaan myös yhtiön perinteisemmät toimintahaarat joutuivat ahtaammalle. 
Vaikka ennen muuta "lypsylehmät" Aamulehti ja Kauppalehti menestyivät edelleen hyvin, 
niidenkin ylijäämä supistui tuntuvasti ilmoitusmarkkinoiden kuivuessa.  Kaiken lisäksi oli 
aloitettu mittava investointi Aamulehden uuteen painokoneeseen. Lapin-majaankin oli investoitu 
12 Mmk.  
   Aamulehti-yhtymän tulos olikin 1990 peräti 82 Mmk tappiolla, kun 1989 oli vielä päästy 40 
Mmk:n voittoon (SPUS-rakenteinen Uusi Suomi jo silloin mukaan luettuna). Yhtymän   kyky 
kantaa US:n kaltaista rasitetta heikkeni siis nopeasti samalla kun ilmoitusmarkkinoiden 
laantuminen tuntui myös US:n tuotoissa.    
   Uusi Suomi ei siis silti ollut ainoa ongelmainen eikä pahasti tappiollinen yksikkö yhtymässä. 
Toimitusjohtaja Risto Takala jäsentelikin tammikuussa 1991 yhtymän huolenaiheiksi US-lehden, 
tietotekniikkayksikön sekä Tampereelle tilatun uuden painokoneen. Tällä hän halusi painottaa, 
että pienillä säästökohteilla näpertelystä oli siirryttävä tuntuviin toimenpiteisiin - eikä vain 
Kaivokselassa. 2 
   Uusi Suomi oli kuitenkin koko yhtymän kuuluisin yksikkö - ja sen tappiollisuus tiedettiin 
laajalti. US:n haltuun ottoa olivat etenkin monet pirkanmaalaiset epäilleet alusta alkaen. Siksi 
                     
    1Vsk/ALY etenkin 1990; Laatusen monet lehtihaastattelut. 

    2Takalan ja Tavelan haastattelut. 
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toimenpiteiden päähuomio kohdistui tai näytti kohdistuvan Uuteen Suomeen, vaikka toimitus-
johtaja Timo Laatunen sanoi vielä loppukesällä 1991 ulkopuolisille vierailleen, että yhtymän 
osista "taivaalliset", siis aatteelliset lehdet saavat tuottaa johonkin rajaan tappioitakin, kun 
"maallisiin" tappioihin puututaan heti.  
   Laatunen suhtautui muutoinkin ymmärtävästi toimitusten oopperatalo-ilmapiiriin, josta monien 
liikkeenjohtajien oli vaikea saada otetta. Esim. Risto Takalalla oli Laatusen mukaan alkuun 
vaikea ymmärtää toimitusten itsenäisyyttä, mutta hän oivalsi tämän suhteellisen pian toisin kuin 
Isotalo. Tampereellakin päätoimittaja Pesonen kertoi Laatusen ymmärtäneen toimituksen 
näkökantoja muita yhtymän johdon edustajia paremmin. 3  
 
Apua synergiasta? 
 
   Vuosikertomuksessa toimitusjohtaja Laatunen hahmotteli kustannusrakenteiden keventämistä 
"yhteistoiminnan avulla", mikä edellytti "kaikilta intressiryhmiltä luopumista perinteisistä 
ajatuspinttymistä ja yhteistoiminnan mieltämistä voimaksi". 4 Yritettiin siis turvautua synergiaan, 
jota  fuusiovaiheessa oli tuotu esiin korostetun varovaisesti. Ari Valjakalle kaavailtua 
erikoistehtävää lehtien yhteistyön kartoittamiseksi ei ollut nähtykään pelkäksi suojatyöpaikaksi. 
   Loppuvuodesta 1990 perustettiin yhteistyötä kartoittava toimitusten työryhmä. Merkittäviä 
säästöjä ei voinut kuitenkaan odottaa ainakaan nopeasti; pikemminkin yhteistyöllä olisi voitu 
parantaa lehtien laatua.  
   Odotetusti lehtien näkemykset synergiasta vaihtelivat suuresti - paljossa niiden taloudellisen 
tilan mukaan. Aamulehti painotti asioita, "jotka eivät näy lehdessä", kuten yhteistä koulutusta ja 
tutkimusta. Kauppalehti varjeli itsenäisyyttään ja ainutlaatuisuuttaan. Iltalehti väläytti sen sijaan 
monia yhteisprojekteja ja Uudessa Suomessa oli listattu paljon asioita, joissa kustannuksia voisi 
jakaa muiden kanssa (esim. yhteinen radio- ja tv-osasto, yhteistyö kuvituksessa, etenkin 
uutisgrafiikassa, arkistoinnissa, ulkomaankirjeenvaihtajissa sekä isoissa urheilukilpailuissa). 5  
  Ennen US:n kuolemaa ei kuitenkaan päästy juuri alkua pidemmälle.  
 
Kuluja leikataan 
 
   Tilanteen synkentessä siirryttiin säästötoimiin. US:n toimituksen johtokvartetti hioi niitä 
Kalevalan päivän 1991 aamuna Vihdin Suomelassa. Kuvaavasti päätoimittajat Virmavirta ja 
Vesikansa ajoivat täältä kuitenkin suoraan Helsingin yliopiston rehtorin Päiviö Tommilan luo 
mm. keskustelemaan avustajasuhteesta; antautumismielialaa ei ollut. 
   Päätoimittajien mukaan US:n toimitus oli saneerattu vuosikymmenen kuluessa kolmesti (1976, 
1982, 1986). "Kun tämä on näkynyt laadussa ja levikissä, on vahvuutta nostettu aina tämän (so. 
saneerauksen) jälkeen 15-20 vakanssilla. --- Menetetyn levikin takaisin saaminen on aina 
vaatinut erityisiä markkinointi- ja muita ponnistuksia. Onko viisasta käydä sama kierros 
uudelleen", kysyttiin.  
   Toimituksen johto pelkäsi siis SPUS-panostusten menemistä hukkaan. Se ei tietenkään 
tajunnut tilanteen vakavuutta. Selvää toisaalta oli, ettei tuntuvan saneerauksen jälkeen ei olisi 
enää saatu aikaan siihen astisen kaltaista lehteä, vaan toimitusohjelmaa olisi pitänyt muuttaa 
radikaalisti. 
   Säästömahdollisuuksia ryhdyttiin silti haarukoimaan. Toimituksen vahvuus arveltiin voitavan 
                     
    3Kirjoittajan muistikuva Laatusen alustuksesta yhtymän ja SDP:n edustajien tapaamisessa Kaivokselassa sekä 
keskustelusta prof. Pesosen kanssa; Laatusen kommentit. 

    4Vsk/ALY 1990 s. 8-9. 

    5Yhteistyöryhmän kokous 17.12.1990, Virmavirran mpt ja 15.5.1991, ptk, USark D 12. 
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pudottaa ns. luonnollisella poistumalla 125:stä sataan henkilöön. Rajumpaa karsintaa haluttaessa 
olisi käytettävä ensi kerran lehden historiassa joukkoirtisanomisia. Muidenkin kulujen karsintaa 
väläytettiin, joskin tämän todettiin tuntuvan lehden laadussa. Jälleen suositeltiin etenkin 
sivumäärien vähentämistä; näin syntyisi tuloksia nopeasti ja ehkä lukijatkin ymmärtäisivät 
laihennuksen. 6  
   Säästöihin mentiinkin - kuitenkin lähtien siitä, että ne "mahdollisimman vähän vaurioittavat 
Uuden Suomen mainetta laatusanomalehtenä"; toimitusohjelmaa ei siis haluttu muuttaa. 
Sivumäärää pudotettiin 10 % eli arkisin 36-40 sivuun ja sunnuntaisin 52-56 sivuun mm. 
tiivistämällä viikon radio- ja tv-ohjelmia ja urheilua sekä tinkimällä jo päätetystä mielipideo-
saston laajennuksesta. Samoin päällystetyn paperin käyttöä vähennettiin. Itse asiassa näissä 
suhteissa palattiin paljossa SPUS-hanketta edeltäneelle tasolle. 7 
  
Lomautuksiin ja henkilöstön leikkaamiseen 
 
   Pehmeä linja ei riittänyt tilanteen yhtiössä nopeasti synkentyessä. Suomessa nopeasti 
yleistyneen tavan mukaisesti koko yhtiön henkilöstö päätettiin maaliskuun 1991 alussa lomauttaa 
20 työpäiväksi eli noin kuukaudeksi. Samalla henkilöstöä päätettiin vähentää 922:sta 55 hengellä 
(6 %, heistä 25 nimen omaan US-yksiköstä) luonnollisen poistuman sekä jo voimaan tulleen 
rekrytointikiellon avulla. Toimitusjohtaja Takala viittasi lohduttavasti myös "parempien 
toimintaedellytysten luomiseen vuodelle 1992". 8 
   Teknisesti lomautusten toteuttaminen oli mutkikasta; ao. byrokratia sitoi muutenkin 
vähentyneitä voimia. Lopputuloksen kannalta lomautusten toteutustapa oli kylläkin merkityk-
setön. Henkilöstön yksityistalouteenkin ne vaikuttivat vähän verotuksen progressiotekijän ja 
työttömyyskorvausten takia. Eniten markkoja hävisi johtoporras, joka pysyi töissä eikä nostanut 
korvauksia, mutta menetti kuukauden palkan.  9 
   Psykologisesti säästötoimet iskivät sen sijaan vahvasti. Osa toimittajista näki heti lopun alun, 
osa kyseli, hukataanko kaikki SPUS-projektin tulokset ja siihen jo sijoitetut kymmenet miljoonat 
markat.10      
   Yhtiön henkilöstö syytteli toisiaan. Kuljetustyöntekijöiden ammattiosasto ilmoitti, etteivät he 
"halua olla maksumiehinä Uuden Suomen ylipaisuneen toimituksellisen organisaation 
ylläpitämisessä"; "kaikki muut vastaavankokoiset lehdet tulevat toimeen YHDELLÄ päätoi-
mittajalla sekä noin PUOLELLA toimittajamäärällä". Ellei "lehden ns. 'tasoa' voida laskea 
muiden vastaavien lehtien tasolle", on yhtiön "oltava myös valmis maksamaan siitä eikä 
maksattaa tätä yliorganisaatiota muilla työntekijöillä". 11 
   "Kuismalaiset" autonkuljettajat karsastivat siis toimittajia herroina; yhtiön tunnetusti 
pohjattoman kassa-arkun avulla olisi pitänyt tehdä Demarin tai Kansan Uutisten kaltaista lehteä. 
Palkanmenetyksestä huolestunut kuljetusväki ei tosin nähnyt, että US:n loppuessa myös 
useimmat heistä irtisanottaisiin. 
   Kollegat "erittäin kannattavassa" Kauppalehdessä taas julistivat olevansa syyttömiä Uuden 
                     
    6Jr/UStoim 28.2.1991, Vesikansan muistio kokoukseen, USark D 1 ja E 1.  

    7Jr/UStoim 6.3.1991, es.lista liitteineen. 

    8Tiedote 7.3.1991, USark C 4. 

    9YTN/US 12.3.1991, ptk, USark D 7; YT-neuv.k./USOy 7.3., 13.5.1991, ptk:t, USark D 13; Kansio 
lomautusjärjestelyt 1991, USark F 7. 

    10Vesikansa Laatuselle 3.4.1991, USark E 1. 

    11US Oy:n kuljetustyöntekijöiden kok. 13.3.1991, ptk, USark S 13. 
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Suomen ongelmiin tuomiten omat lomautuksensa perusteettomiksi. Vaikka US:n toimittajat 
saivat seuraavina kuukausina erinäisiä solidaarisuussähkeitä muista lehtitaloista, naapuritalosta 
Kauppalehdestä niitä oli turha odottaa. 12        
   Myös menettelytavat saattoivat lisätä masennusta tai ärtymystä, mikä heijastui myöhemmissä 
reaktioissa. Tiedottamisen toimitukselle otti hoitaakseen liiketoimintayksikön johtaja. "Ei ole 
varmaan helppo kertoa ihmisille lomautuksista, mutta ekonomi Isotalo epäonnistui tässä pahoin. 
--- en olisi ainakaan mennyt julistamaan asuntovelkaisille ihmisille tulonalennusta fiineimmissä 
boutique-vaatteissa", päätoimittaja Vesikansa raportoi muutaman viikon kuluttua toimitusjohtaja 
Timo Laatuselle. 13 Mauno Saari moitti Isotaloa kertomansa mukaan paljon jyrkemmin. 
   Etukäteispalaverissa mm. tämän kirjoittaja oli väläyttänyt idealistisesti sopimista siitä, ettei 
pakkolomia pidetä ainakaan kokonaan, vaan tilapäinen palkanalennus niellään. Päätoimittajien, 
toimituspäälliköiden sekä osin mm. markkinointiväen osalta näin tapahtuikin. Liiketoimin-
tayksikön johto yritti kuitenkin vaikuttaa tässä hengessä myös suoraan toimittajiin, mikä sai 
heidän ay-johtajansa reagoimaan.  
   Idealistit olivatkin unohtaneet ansiosidonnaiset työttömyyskorvaukset. Tietenkin jo vihjaus 
työskentelyyn nostaen samalla työttömyyskorvausta oli jota kuinkin yllytystä laittomuuteen. 
Miksi rivitoimittajat olisivatkaan uhranneet työttömyyskorvauksensa? Yhtiön johto totesikin 
nopeasti, ettei työttömyyskorvausta nostava saanut olla töissä. 14 
   Lopputulos oli luonnollinen - mutta viittasi myös toimittajien ay-johtajien tiukkoihin 
asenteisiin. Tämä tuli esiin pelastustoimia jatkettaessa. 
 
"Pula-ajan iltamista" ei iloa 
 
   Mielialojen kohentamiseksi toimituksessa päätettiin pitää 16.4.1991 "pula-ajan iltamat". 
Taiteellista panosta edusti Sininen huvimaja-orkesteri ja näyttelijä Antti Virmavirta, päätoi-
mittajan veljenpoika, joka lausui Lauri Viidan Moreenista kuvauksen 1930-luvun lamasta. Ehkä 
se synkkyydessään vain syvensi pessimismiä - kun objektiivisille tosiasioille ei voitu mitään. 15 
   Tilanteesta alusti toimitusjohtaja Timo Laatunen; Kaivokselan liikkeenjohtoa ei paikalle liene 
edes kutsuttu. Pohjustaessaan Laatuselle tilannetta päätoimittaja Vesikansa oli arvellut, että "ei 
prosessi ole mitään kapinalippuja salkoon nostanut, on syntynyt vain apatiaa, mutta se lienee 
paljon pahempaa --- ongelmana on epäily lehden koko tulevaisuudesta". "Ehkä omistajan 
kannattaisi omankin etunsa takia tuoda selvästi esiin tahtonsa julkaista Uutta Suomea - olettaen 
tietenkin, että tuo tahto on yhä olemassa", Vesikansa kirjoitti uskoen toimitusta valmiiksi 
koviinkin säästötoimiin lehden pelastamiseksi. 16 
   Laatunen oli rehellinen eikä antanut katteettomia lupauksia, minkä toimittajat tietenkin 
havaitsivat. Hän katsoi lehden ilmoitusvolyymin pudotuksen "yllättävän jyrkäksi". Kun 
ilmoitustavoitteita ei voi saavuttaa, koko yhtiö oli joutunut kriisitilaan, mihin vaikuttivat myös 
yhtymän muut, etenkin tietotekniikkayksikön ongelmat. Siihen asti koetun "kestämme, mutta 
emme kestä uusia takapakkeja", Laatunen kertoi. 1992 oli päästävä positiiviseen tulokseen niin, 
että osingot voidaan maksaa.  

                     
    12Kauppalehden toimitusosaston kannanotto 9.4.1991, USark D 13. 

    13Vesikansa Laatuselle 3.4.1991, USark E 1.  

    14Tikkanen, Vilermo ja Niiniluoto Uusi Suomi Oy:n YTN:lle, USark D 7; YTN/USOy 1991, ptk:t, USark D 13; 
Pika-Uusis 12.4.1991 s. 2, USark C 4. 

    15Jr/UStoim. 9.4.1991, ptk ja Vesikansan muistio 3.4.1991, USark D 1. 

    16Vesikansa Laatuselle 3.4.1991, USark E 1. 
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   Laatunen kuitenkin arveli, että on "kaikki mahdollisuudet turvata Uuden Suomen tulevaisuus. 
Olennaista ei ole pitkän tähtäyksen suunnittelu, vaan tietyn vaikean vaiheen yli eläminen". 
Tappioiden jatkuminen ikuisesti on kuitenkin kuolemantuomio eikä tulos "synny entisin tavoin".  
   Toimittaja Satu Lipposen ratkaisevaan kysymykseen lehden lakkauttamisesta Laatunen vastasi 
"tekevänsä kaikkensa, että Uusi Suomi ilmestyy". Olennainen kysymys oli yhtymän 
osingonmaksukyvyn säilyminen, mutta olisi voitava välttää valinta "Uusi Suomi vai osinko". 
"Toiminta-aikaa Uudessa Suomessa on", Laatunen uskoi.  
   Keskustelu oli kaikkiaan vilkasta ja etenkin toimituksen ay-johtajat korostivat valmiuttaan 
osallistua säästötoimien suunnitteluun. 17 
 
Mistä pysyvä ratkaisu? 
 
   Lomautukset ja vastaavat säästötoimet eivät olleet tietenkään ratkaisseet Uuden Suomen 
perimmäisiä kysymyksiä. Päätoimittaja Vesikansa pohdiskeli erilaisia vaihtoehtoja em. 
kirjeessään Laatuselle varoittaen, ettei taas kerran haeta jostain ulkopuolelta ihmeiden tekijää, 
vaan käytetään toimituksen omaa kokemusta.  
   Samaa oli pohtinut tietenkin päätoimittaja Virmavirta, joka alkoi hahmotella vaihtoehtoja 
yhdessä Mauno Saaren ja Yrjö Klipin kanssa. Keskustelut oli varmaan käytävä pienessä piirissä, 
mutta ehkä Virmavirta ja Saari rakastivat salaperäisyyttä liikaakin. Sittemmin ainakin ilmeni, 
etteivät heidän voimansa riittäneet kaikkeen tarvittavaan valmisteluun. 18 
   Lähtökohtansa määritteli myös toimitusjohtaja Takala yhden liuskan muistiossaan 12.4.1991. 
Hänen mukaan "Uusi Suomi on hyvä lehti, jonka levikkikehitys on hyvä". Kuitenkaan "lehti ei 
ole haluttu ilmoitusväline ja se tehdään liian kalliisti". Olikin kehitettävä "toimintavaihtoehto, 
joka oleellisesti pienentää yksikön tappiota" eikä vaaranna yhtymän "positiivista tuloskehitystä 
vuonna 1992".  
   Vaihtoehtoja oli kolme:  
1. Siihen astisen strategian jatkaminen säästöliekillä ja käyttäen täysimittaisesti hyväksi yhtymän 
synergiaetuja. 
2. "Nykystrategian jatkaminen viritettynä", mikä saattoi merkitä esim. 5+1- linjaa tai 
aamupainosta, joihin palataan. 
3. Aivan uutta strategiaa, esim. viikkosanomalehteä. 
   Kaikkiin vaihtoehtoihin oli liitettävä "ideatasolla" omistuspohjan laajentaminen. Suppealla 
joukolla, lähinnä työparilla Isotalo-Saari Klipin tukemana, oli aikaa 15.5.1991 saakka. Takala 
lupasi itse selvittää "omistuspohjan laajentamiseen liittyvää tekniikkaa". 19 
   Takala väläytti siis radikaaleja ratkaisuja, vaikka siihen astisen linjan jatkaminenkin 
synergiaetujen varassa oli vielä kuvassa mukana. Voitiin kuitenkin jo nähdä, ettei lehtien 
yhteistyöstä irtoaisi riittävästi kustannussäästöjä - ei ainakaan tarpeeksi nopeasti. Takalan 
muistiossa ei nyt puhuttu Uuden Suomen lopettamisesta, kuten hänen mietelmissään marras-
kuussa 1990, mutta rivien väleissä tämän saattoi tietenkin nähdä uhkana, jos muut vaihtoehdot 
pettävät.  
  

                     
    17Vesikansan mpt 16.4.1991, USark D 6. 

    18Tämän kirjoittaja pidettiin Virmavirran ja Saaren hankkeiden ulkopuolella, kunnes hän työntyi em. iltamien 
yhteydessä keskusteluun, jossa hahmotelmia esiteltiin Laatuselle. Virmavirta kertoi jälkeenpäin anteeksi pyydellen 
pohtineensa, miten esittelisi itsestään selvän asian yhdelle päätoimittajalle huokaisten Laatus-keskustelun 
ratkaisseen asian. Tämän jälkeen Virmavirta informoi kirjoittajaa kyllä asioiden kehityksestä tämän ollessa pääosan 
seuraavia kuukausia virkavapaana kirjan teossa.  

    19US-kehitelmät, Takalan muistio 12.4.1991, USark E 1. 
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Uudelle Suomelle "oma" Iltalehti? 
 
   Esitellessään alustavia vaihtoehtoja Laatuselle em. tilaisuuden aikana Mauno Saari tapetoi 
päätoimittajan nurkkahuoneen tekstatuilla paperiarkeilla. Malleja riitti kerran viikossa 
ilmestyvästä aikakauslehdestä alkuperäisen Iltalehden eli "kolmannen painoksen" elvyttämiseen; 
useimmat välimaaston mallit ovat vilahdelleet tässä tekstissä aiempien strategiakeskustelujen 
yhteydessä. 
   Laatunen kannusti riittävään kunnianhimoon, mikä sopi "hyökkäys on paras puolustus"-henkeä 
aina edustaneelle Saarelle. Näin hän ajoi etenkin US:n levikin nopeaa nostamista irtonumeroina 
myytävällä "aamupainoksella". Muista vaihtoehdoista poiketen tämän todettiin tarjoavan "US:n 
selkeän kehittämisen, ei surkastamista". Aamupainoksen olisi tehnyt sama toimitus kuin 
kotijakeluun tulevan version. Liikkeelle olisi lähdetty jo syys-lokakuussa 1991. 20   
Kysymyksessä oli siis suora kopio "vuosisadan lehtiuudistuksesta" m/1980. Paluuta tähän 
ruutuun voitiin perustella Iltalehden kehittymisellä ilmeeltään tuntuvasti US:sta poikkeavaksi, 
jolloin laatulehti-imagoiselle irtonumerolehdelle voisi olla markkinarako. Huimalla loikalla olisi 
(kuten myös 1980 kuviteltiin) hypätty yli ilmoitusmyynnin suurimman ongelman, pienen peiton 
pääkaupunkiseudulla. Mm. johtaja Maija Isotalo tukikin aamupainosta.  
   Oli kuitenkin vaikea kuvitella, että yhtä irtonumerolehteä (eikä erityisen kannattavaa) 
julkaiseva kustantaja olisi työntänyt markkinoille toisen. Laatunen ei kylläkään tyrmännyt 
ajatusta suoralta kädeltä, mikä olisi ehkä säästänyt voimia; hän halusi kuitenkin esiin kaikki 
ideat. Ehdotuksessa oli piirteitä myös monia vararikkoja edeltäneestä lumipallo-ilmiöstä: entiset 
ongelmat jätettäisiin lumipallon sisään uuden satsauksen (velka)rahakerrosta kieritettäessä.  
   Nyt ei kuitenkaan ollut satsausten aika. US:n ainoat mahdollisuudet olivat tappiollisuuden 
nopeassa vähentämisessä tuottoja tuntuvasti nostamalla, kustannuksia leikkaamalla tai löytämällä 
ulkopuolinen tukija. "Koko repertuaari" esiteltiin kyllä yhtiön hallitukselle, mutta se ei syttynyt 
mihinkään. Satsauksiin ei nähty varaa, mutta leikkauksiakin vieroksuttiin. 21  
 
Virmavirta tekee ostotarjouksen  
 
   Päätoimittaja Virmavirta otti US:n pelastamisen henkilökohtaiseksi urakakseen enemmänkin 
kuin kohtuullisessa määrin, eihän hän vastannut siihen astisesta kehityksestä. Lehti, jonka 
johtoon hän oli tullut, oli hänelle selkeästi tärkeä. Vähitellen kuitenkin Virmavirran ja yhtiön 
johdon toimintalinjat erkanivat. Tämä on otettava huomioon arvioitaessa Virmavirran erilaisia 
ehdotuksia; ajan myötä ne edustavat yhä enemmän vain hänen ja hänen lähimpien avustajiensa 
omaa ajattelua. 22 
   Laatusen kanssa Virmavirta kävi pari perusteellista keskustelua; toinen kesti koko päivän 
yhtymän Mäkelänkadun-konttorissa. Hän etsi ratkaisua myös Tavelan luona Ullankadun 
tunnetussa kirjastossa tarjoutuen lopulta ostamaan US:n julkaisuoikeudet sanoen takaavansa 
lehden ilmestymisen. Tavela epäili Virmavirran muuttavan Uuden Suomen viikkosanomaleh-
deksi, minkä tämä myönsikin. Tavela sanoi pitävänsä kiinni seitsenpäiväisyydestä ja torjui 
tarjouksen. Ennen muuta hän kertoo kuitenkin epäilleensä tarjouksen realistisuutta - tai sitä, että 
Virmavirran olisi täytynyt saada tuekseen esim. Turun Sanomien Ketoset tai Sanoma Oy. 23 
   Ajatusta toimittajien osaksi tai kokonaan omistamasta lehdestä oli heitelty aiemminkin; 

                     
    20Virmavirran muistio 28.5.1991, USark E 1. 

    21Virmavirran ja Isotalon haastattelut. 

    22Takalan kommentti. 

    23Virmavirran haastattelu, Tavelan kommentti. 
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ulkomaillahan esikuvaksi tarjoutuivat perinteinen Le Monde ja uusi The Independent. Myös 
toimituksen johto keskusteli ideasta - mm. siitä, kuinka suuriin riskeihin toimittajia oli 
kohtuullista sitoa hintana työpaikan säilymisestä. Mihinkään konkreettiseen ei päädytty.  
   Virmavirta olisi ilmeisesti värvännyt hankkeeseensa niin toimittajia ja muuta henkilökuntaa 
kuin niitä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa hän sittemmin etsi pelastusta: Kokoomuksen ja 
sen Nykypäivän, Keskustan ja sen Suomenmaan, mutta myös elinkeinoelämän tahoja. Värväys 
olisi tietenkin paljossa ratkaissut niin koko hankkeen kohtalon kuin sen, olisiko saatu pystyyn 
kerran vai useammin viikossa ilmestyvä lehti. Silloisen seitsenpäiväisen SPUS-lehden 
jatkamiseen olisi tuskin löytynyt voimia. 
   Keskeistä olisi ollut myös myyjän asenne. Aamulehti-yhtymä olisi voinut luovuttaa US:n 
julkaisuoikeudet nimellisestä hinnasta edellyttäen joitakin takeita lehden perinteiden jatkumi-
sesta; tätä olisi voitu perustella kulttuuritekona ja yhtymän kilven varjelemisella. Aamulehti-
yhtymä olisi voinut kuitenkin katsoa polttaneensa Uudessa Suomessa jo niin monta kymmentä 
miljoonaa markkaa, että niistä olisi saatava jotakin takaisin kauppahintana, muutoin lehti tai 
ainakin sen nimi kannattaisi pitää omassa hallussa jos ei muuta niin vastaisen varalle. 
   Tällaisiin vaihtoehtoneuvotteluihin asti ei kuitenkaan päästy vielä keväällä 1991.  
 
Virmavirta asettaa reunaehtoja 
 
   Huimempien vaihtoehtojen kaaduttua toukokuussa 1991 Kaivokselassa kehiteltiin tavan-
omaisempaa saneerausmallia "projekti US 90". Numero viittasi vuosikymmeneen, mutta ennen 
muuta toimituksen vahvuuden pudottamiseen 90 henkeen 35 ihmisen irtisanomisella. Näin olisi 
pudottu samalle tai hieman alemmalle tasolle kuin 1976, 1982 ja 1988. 
   Virmavirta kysyi muistiossaan 28.5.1991, "minkälainen lehti saadaan aikaan 90 ihmisellä 
ottaen huomioon synergiaedut", "miten toimitus ('jengi') suhtautuu tähän" ja "miten itse 
suhtaudun". Negatiivisen julkisuuden vastapainoksi oli löydettävä "riittävät positiiviset 
elementit, jotka vakuuttavat, että kyseessä ei ole näivettäminen, vaan uudistaminen".  
   Vasta puoli vuotta tehtäväänsä hoitanut päätoimittaja huomautti, että "minua ei ole palkattu 
missään mielessä tekemään tätä. --- Olen jo kahdesti kuohittu: niitä resursseja, joita edellytin 
pestautumiseni ehdoksi ei ole tullut" ja pakkolomat olivat tehneet ajatuksen toimituksen 
ammattitaidon syventämisestä vitsin. "Kuinka pitkälle olen munaamassa omaa mainettani". 
Virmavirta epäili, "ettei millään olla vielä tien päässä", sillä ei leikkaus 90 palkolliseen "tee US:n 
tuloksesta positiivista". Päin vastoin "lehden tasoa laskemalla tuhotaan loputkin 
ilmoitusmarkkinoinnin mahdollisuuksista". Hän pelkäsi myös etenkin Saaren ja Klipin reaktioita 
ja toimitukselta mielenosoituksia, "joiden tuloksena lehti jää joksikin aikaa ilmestymättä". 
Todennäköisesti "toimitukseen jäävät vain huonoimmat". 
   Virmavirta laatikin reunaehdoista kymmenen kohdan ohjelman. Niinpä pakkolomat oli 
peruutettava, toimituksen motivaatiota parannettava koulutusohjelmalla ja "tuntuvalla vuotuisella 
journalistipalkinnolla", toimituksellisia asioita käsittelemään oli perustettava lehden johdosta 
koostuva "toimitusneuvosto" (siihen astisen toimituksen johtoryhmän, osastopäällikkökokouksen 
ja yhteistyöneuvoston rinnalle vai tilalle?). Ennen muuta oli muutettava keskustaan "suureen 
maisematoimitukseen". 
   Jäljelle jäävä henkilökunta oli Virmavirran mukaan voitava "keskeisesti itse valita". 
Irtisanomiset toteuttaa "joku muu kuin toimituksen johto". "Avustajakunta uusitaan ja siihen 
panostetaan", samoin käynnistetään tukikampanja. "Uuden Suomen neuvottelukunta", jonka 
Poukka ja Koroma olivat tukahduttaneet, olisi elvytetty. "Johtoryhmän ehdot sovitaan erikseen", 
Virmavirta myös edellytti. 
 
Jako arki- ja viikonvaihdetoimituksiin 
 
   Suunnitelman mukaan toimituksen organisaatiota olisi madallettu yhdistämällä kotimaan-, 



 
 

238 

talous-, poliittinen, ulkomaan- ja kulttuuriosastot sekä graafikot "yhdeksi suureksi uutistoimi-
tukseksi". Erikois- eli viikonvaihdetoimitusta olisi taas vahvistettu talouden, politiikan ja 
ulkomaanasioiden spesialisteilla. Itse asiassa toimitus olisi siis halkaistu arki- ja viikonvaih-
deyksiköiksi. Jokseenkin ennallaan olisivat jatkaneet artikkeli-, ajankuva- ja urheiluosastot. 
   Lehden sivumäärä olisi suunnitelmassa pysynyt lähes ennallaan, arkisin 36-44 sivussa, 
perjantaisin 44-48:ssa, lauantaisin 52-54:ssä ja sunnuntaisin peräti 64-96 sivussa. Uutisauke-
amasta olisi kuitenkin luovuttu ja etusivu olisi otettu täysin toimitukselle (eli olisi palattua 
SPUS:ia edeltäneeseen rakenteeseen). Eri viikonpäivillä olisi ollut erilaisia painotuksia. 
   Hankkeeseen liittyi kaksi "synergiaprojektia". Valtakunnallisen politiikan ja talouden 
raportointi olisi siirretty Aamulehden Helsingin-toimituksesta muodostettavalle 14-päiselle 
yksikölle, valokuvaus taas joko Pressfotolle tai yhtymän yhteiselle kuvayksikölle. (Nämä 
projektit olisivat merkinneet kai kymmenkunnan vakanssin siirtoa Aamulehteen tai kuvaorga-
nisaatioon, mikä olisi vähentänyt irtisanomistarvetta, vaikka tietenkin US olisi muuta kautta 
osallistunut ao. kustannuksiin).  
   Toukokuisen suunnitelman mukaan Virmavirta ei pyrkinyt tällöin (eikä oikeastaan koskaan) 
Uuden Suomen pelastamiseen hinnalla millä hyvänsä. Hänelle oli parempi, että lehti upposi liput 
liehuen kuin että se vajoaisi vähitellen riisuttuna, redille ankkuroituna laivanromuna. 
"Reunaehdot" kertoivat toisaalta, ettei laman syvyyttä vielä nähty. Vuotta myöhemmin esim. 
kysymys toimituksen motivaatiosta ja "karkuruudesta" reaktiona säästötoimiin olisi nähty 
varmasti toisin. Toisin kuin pelättiin, ei ollutkaan yksinkertaista - ei edes Virmavirralle, Saarelle 
ja Klipille itselleen - löytää toista työpaikkaa. 
  
Toimituksen ja liikkeenjohdon yhteentörmäys 
        
   "Reunaehdot" kertoivat myös välien kiristymisestä Kaivokselan liikkeenjohdon ja toimituksen 
kärkipään välillä; tähän saattoi vaikuttaa sekin, että Ari Valjakan myötä Mauno Saarelta ja Maija 
Isotalolta oli poistunut yhteinen vihollinen.  
   Virmavirta vaati muistiossaan "luotettavaa suunnitelmaa ilmoitusmarkkinoinnin uudistami-
sesta", markkinoinnin saamista "kokonaisuudessaan vakuuttaviin käsiin" sekä liiketoimintayk-
sikön johtoryhmätyöskentelyn uudistamista "käytännönläheisemmälle tasolle". Teesilista oli 
selvä epäluottamuslause niin ilmoitusjohtaja Eija Eskeliselle kuin Maija Isotalollekin.  24 
   Muistion vihjaamat paineet purkautuivat Virmavirran, Saaren ja Klipin tavatessa Risto Takalan 
ja Maija Isotalon illalla 28.5.1991 ravintola Palacessa. Tarkoituksena oli käydä vielä kerran läpi 
toimintavaihtoehdot ennen niiden esittelyä US-yhtiön hallitukselle. "Kenraaliharjoitusta" oli 
edeltänyt US:n toimituksen johtoportaan suunnittelukokous Suomenlahden merivartioston 
komentajan Seppo Kanervan isännyydessä merellä ja Pirttisaaressa. Värikäs kommodori oli 
tarjonnut hyvän päivällisen, vieraat tuoneet mukanaan juomia, joita oli myös nautittu, kuka 
enemmän, kuka vähemmän. Virmavirta ja Saari olivat joka tapauksessa pohjustaneet 
esiintymistään perusteellisesti astellessaan myöhässä Eteläsataman laiturista Palacen kabinettiin. 
   Seurasi raju yhteentörmäys toimituksen ja liikkeenjohdon välillä. Takalalle ratkaisevan tärkeän 
"kenraaliharjoituksen" muuttaminen riitelyksi merkitsi kulminaatiokohtaa, jossa hänen 
luottamuksensa Mauno Saareen katkesi. 
   Paineiden purkaminen on usein hyödyllistä, mutta Palacen kokous merkitsi Uusi Suomi Oy:n 
liikkeenjohdon ja toimituksen johdon teiden jokseenkin lopullisesta erkaantumista. Virmavirta 
lähimpineen alkoi yhä ensisijaisemmin etsiä pelastusta yhtymän ulkopuolelta, toimitusjohtaja 
Takala taas nähdä ainoaksi mahdollisuudeksi radikaalit ratkaisut: joko viikkosanomalehden tai 
lehden lakkauttamisen.  
   Hallituksen puheenjohtajalle Heikki Tavelalle viikkosanomalehti oli kuitenkin vielä 

                     
    24Virmavirran muistio Projekti US 90 ennen 28.5.1991, Virmavirran kok./USark E 11.  
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alkukesällä 1991 tabu - "samaa kuin lehden lopettaminen". 25 Timo Laatuselle taas vaikean 
päätöksen teko oli kovin tuskallista.  
 
Yhteistyöhönkin vedotaan vielä     
    
   Palacen iltaneuvottelun yhteentörmäyksestä huolimatta päätoimittaja Virmavirta saattoi esitellä 
"kompaktin uutislehden" mallin yhtiön hallitukselle 3.6.1991. Toimituskustannuksiksi hän arvioi 
40 Mmk eli 6-7 Mmk vähemmän kuin siihen astisella menotasolla. Reaalisesti tällöin ei olisi 
palattu edes lähelle vuosien 1984-88 tasoa, vajaata 35 miljoonaa markkaa. Kun US-lehden tappio 
oli ollut jo 1989, siis ennen ilmoitusmarkkinoiden romahdusta, noin 50 Mmk, säästö oli 
vähäinen. 
   Ensi esittelyssä yhtiön hallitus päätti selvityttää vielä jakelukustannusten alentamista (mikä 
olisi voinut johtaa esim. osittaiseen päiväkantoon; US:n jakelukustannukset 1990 olivat olleet 
samaa luokkaa kuin toimituksen budjetti 1991 eli runsaat 46 Mmk). Virmavirran huomio 
ilmoitusmarkkinoinnin työskentelytavasta lienee taas osaltaan johtanut siihen, että Isotalolta 
vaadittiin ilmoitusmarkkinoinnin suunnitelmaa vuodelle 1992 ikään kuin sen tekeminen ei olisi 
ollut hänen rutiinitehtäviään.  
   Uusi Suomi Oy:n hallitus vetosi myös "vakavasti" yhtymän hallitukseen "lehtien välisen 
toimituksellisen yhteistyön käynnistämiseksi". 26 US-yhtiön hallitus ei ollut kylläkään saanut 
yhteistyötä aikaan edes alaistensa lehtien, siis Ilta- ja Kauppalehden sekä US:n kesken. 
   Hallituksen kokous 3.6.1991 oli vähään aikaan viimeinen, jossa päätoimittajat olivat läsnä; 
Lauri Helve ja Veli-Antti Savolainen poistuivat tosin US:n vaihtoehtojen käsittelyn ajaksi. 
Toimituksen johto oli nyt heittänyt ehdotuksensa päättäjille; he ryhtyivät tekemään vaikeaa 
ratkaisua. 
 
Toimitusosaston säästöehdotus 
 
   Myös Sanomalehtimiesliiton alainen US:n toimitusosasto oli tiedostanut tilanteen vakavuuden. 
Sen johto tuntui kuitenkin uskovan Välskärin kertomuksien kaavaan hyvästä kuninkaasta ja 
pahasta aatelista hänen ja kansan välissä. Toimitusosasto päätti ohittaa niin omat esimiehensä 
kuin Uusi Suomi Oy:n johdon kääntyen suoraan Aamulehti-yhtymän toimitusjohtajan Timo 
Laatusen puoleen. Hän osasi esiintyä kiinnostuneena ja myötätuntoisena, vaikkei tietenkään 
voinut edes tuntea esitettyjä, pääosin varsin pieniä säästökohteita. 
   Konkreettisesti säästöryhmä viittasi eräiden jopa nimeltä mainittujen "ylikalliiden" avustajien 
palkkioihin, free-kuvaajien käytön vähentämiseen sekä autoetujen purkamiseen. Sen ohella 
arvosteltiin huonoa kuvaussuunnittelua ja päällikkövaltaista organisaatiota. Osaston mielestä 
"osastopäälliköt, toimittajat ja toimitussihteerit kuitenkin tekevät lehden". Tässä viitattiin 
Aamulehden kevyempään organisaatioon.  
   Edelleen toimitusosasto ehdotti ilmoituspalstojen leveyden yhdenmukaistamista Helsingin 
Sanomain kanssa, jolloin mainostoimistojen ei tarvitsisi tehdä US:lle (ja Iltalehdelle) erityistä 
aineistoa. Vuosikokouksensa julkilausumassa 14.6.1991 osasto kysyi tämän ohella, "onko Uuden 
Suomen hallitus tietoinen liiketoimintayksikön ja ilmoitusosaston johtajien ammattitaidosta" ja 
"mahdollisesti ryhtymässä toimiin" heidän vaihtamisekseen "nykyistä osaavampiin henkilöihin". 
27 
                     
    25Isotalon, Kariston, Takalan ja Virmavirran haastattelut; kirjoittaja osallistui mainittuun Pirttisaaren-
kokoukseen.  

    26USH 3.6.1991, ptk, USark D 3. 

    27US:n toimitusosaston säästötyöryhmän väliraportti, pvmätön; liittyy toimitusosaston julkilausumaan 14.6.1991, 
USark E 3/ Alasajo 1991. - Säästöryhmä ei halunnut huomata, että useimmat päätoimittajat ja toimituspäälliköt 
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   Toimitusosaston säästöohjelmaan ei liittynyt laskelmia. Siinä oli varmaan osuvia havaintoja 
niin ilmoittelutekniikasta kuin toimituksen organisaation raskaudesta. Konkreettisin säästökohde 
eli autoedut maksoivat toimitukselle noin 400.000 mk vuodessa, mutta ne olivat tietenkin ao. 
palkkojen osia. Jollei haluttu mennä yleiseen palkkojen alentamiseen - mitä toimitusosasto 
vastusti loppuun saakka - autoedun leikkaus olisi pitänyt kompensoida. 28 
   Väljästi tulkiten toimitusosasto oli saanut kasaan joidenkin satojen tuhansien markkojen 
vuotuisen nettosäästön sekä pyöreitä ehdotuksia rationalisoinnista. Etenkin osaston puheenjoh-
taja Maarit Niiniluoto toi kyllä ehdotusta jatkuvasti esille olennaisena pelastuskeinona. 29 
  
Ratkaisujen portille 
 
   Asioita oli yhtä kaikki valmisteltu, ennen kesälomia 1991 pyrittiin ratkaisuihin. Ne kuitenkin 
venyivät. 
   Toimitusjohtaja Risto Takala esitti häneltä pyydetyn näkemyksen yhtiön hallitukselle 
sunnuntai-iltana 16.6. Tavelalla Ullankadulla. Uudelle Suomella nähtiin nyt kolme vaihtoehtoa; 
"SPUS ja synergia"-malli oli pudonnut ja lopettaminen tullut esiin rivien välistä. Vaihtoehtojen 
lehtikohtaiset katteet arvioitiin vuositasolla seuraaviksi: 
* kompakti uutislehti - 60 Mmk (mitä saattoi parantaa ilmoitusmarkkinoiden kääntyminen 
nousuun) 
* viikkosanomalehti +- 0 mk 
* lopettaminen + 63 Mmk (vaikutus yhtiön tulokseen 1992). 
   Laskelmissa oli otettu huomioon Tavelan korostama tieto valtion lehtituen nostamisesta 
päivittäisen US:n osalta ehkä jopa 20-25 Mmk:n tasolle eli ainakin kolminkertaiseksi siihen 
astisesta (riippuen siitä, laskettiinko mukaan lentokuljetusten erityistuki).            
   "Kompakti uutislehti" olisi Takalan mukaan "halvin tapa selviytyä laman ylitse tuhoamatta 
kaikkia mahdollisuuksia laman jälkeen". Toimituskulujen jo aiemmin kuvatun leikkauksen 
ohella jakelutasoa olisi pudotettu käyttämällä varhaiskantoa enää vain Uudellamaalla ja suurissa 
aluekeskuksissa. Ilmoitustuottojen uskottiin kasvavan 20 %, vaikka levikki laskisi 10.000 
kappaleella. Takala näki mallissa kuitenkin runsaasti riskejä yhtyen tavallaan paljossa 
Virmavirran "reunaehtoihin". Todennäköisesti tulos heikkenisi yhä em. 60 miljoonan markan 
tappiosta. Kun ratkaisuun olisi sitouduttava ainakin kahdeksi vuodeksi, rahaa poltettaisiin 
vähintään 110-120 Mmk, mille oli löydettävä maksaja. 
   Viikkosanomalehteä ei Takala ollut hahmotellut tarkemmin päätyen ylimalkaisesti arvioon 
nollatuloksesta normaalivuotena. Uuden tuotteen markkinoille pääsy veisi kylläkin kolme vuotta 
eli alkuun olisi varauduttava lanseeraustappioihin. Tällä mallilla olisi toimitusjohtajan mukaan 
voitu lähteä liikkeelle vuoden 1992 alusta. US:n lopettamisen ei taas nähty kohentavan vielä 
vuoden 1991 tulosta, mutta 1992 leikkaus parantaisi sitä 63 Mmk.  
   Pöytäkirjan mukaan keskustelu oli "monipuolista" ja "perinpohjaista" ja siinä korostettiin 
"toisaalta taloudellisia realiteetteja, toisaalta lehden yhteiskunnallista ja viestintäpoliittista 
merkitystä".  Mukana olivat Tavelan ja Laatusen ohella Peter Fagernäs, Timo Relander ja Antti 
Tuuri. Laatunen näki paikalla toisaalta realisteja, jotka katsoivat jo hallituksen juridisen vastuun 

                                                                
olivat lehden keskeisiä ja ahkeria kirjoittajia. Osastopäälliköt tunnustettiin "kirjoittaviksi" toimittajiksi, koska he 
olivat pääosin SSL:n jäseniä (vaikka saattoivatkin sopia alaistensa kanssa erinäisistä työehdoista).  

    28Autoedun nauttijoita olivat päätoimittajat, toimituspäälliköt sekä eräät muut keskeiset toimittajat. - 
Toimitusjohtaja Takala piikitteli ammattiosastoa kiittelemällä sitä 15 %:n palkanalennustarjouksesta, mitä 
autoetujen  poistaminen ilman kompensaatiota merkitsi. Kysymys oli ironiasta, mutta 15 %:n pudotus koko 
toimituksen palkkatasoon olisi kyllä tuonut jo lähes 5 Mmk (Takalan haastattelu). 

    29Vrt. toimitusosaston pöytäkirjat 1991, USark G 7. 
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edellyttävän US:n lopettamista, toisaalta toivorikkaita, joille ajatus oli mahdoton.  
   Takala pelkisti realismin ehdotukseen Uuden Suomen lopettamisesta; jatkamiselle "arvioitu 
tappio on kohtuuttoman suuri yhtä hyvin yhtiön kuin yhtymänkin kantaa" ja malliin oli ladattu 
katteetonta optimismia. Lisäksi "heijastusvaikutukset yhtiön muihin toimintoihin" heikentäisivät 
yhä tuloskehitystä.     Ristiriitainen, ehkä neuvotonkin hallitus päätyi Laatusen ohjaamana 
heittämään pallon Aamulehti-yhtymälle. Laatunen luonnosteli emoyhtiölle kirjelmän, jonka 
mukaan tytäryhtiöllä ei enää ollut "edellytyksiä jatkaa sanomalehti Uutta Suomea 
seitsenpäiväisenä, elleivät Aamulehti-yhtymän hallintoelimet katso voivansa tukea Uusi Suomi 
Oy:tä edelleen merkittävällä konserniavustuksella. Muussa tapauksessa yhtiön hallitus pyytää 
valtuuksia lehden lopettamiseksi tai sen muuttamiseksi viikkosanomalehdeksi".    Vaihtoehtoja 
esitellessään US:n hallitus viittasi kompaktin uutislehden osalta yhteistyöhön myös Suomenmaan 
kanssa; kuten toisaalla kuvataan, Virmavirta neuvotteli tästä samaan aikaan. Kohoavan lehtituen 
perusteella hallitus esitti päivittäisen US:n tappiosta vuonna 1992 paljon Takalan laskelmaa 
valoisamman arvion eli - 20 Mmk. Viikkosanomalehdestä taas varoitettiin, ettei sellaista 
"Suomessa ole kokeiltu". 30 
 
Osingot vai Uusi Suomi? 
 
   US-yhtiön omat kortit alkoivat siis olla lopussa, jollei Uutta Suomea lopetettu. Alun perinhän 
Aamulehti-yhtymä oli lähtenyt siitä, että Kaivokselan lehtitalon muut yksiköt eli lähinnä 
Kauppalehti saisivat edelleen ylläpitää Uutta Suomea, kunhan tytäryhtiön kokonaistulos saadaan 
nopeasti plussalle ja US-lehdenkin tulos paranemaan. Nyt emoyhtiön olisi löydettävä rahaa 
jostakin tai ainakin Uuden Suomen tappioita olisi radikaalisti vähennettävä.  
   Emoyhtiö oli kylläkin jo joutunut vastoin em. peruslinjausta tukemaan Uusi Suomi Oy:tä koko 
fuusion jälkeisen ajan (eli "lähettänyt Kaivokselaan päivittäin rahaa kuorma-autolla", kuten 
Aamulehden toimituksessa muristiin). Nyt oli päätettävä, tuleeko US:n taloudellisesta 
tukemisesta tamperelaisyhtiön jollei strateginen, niin ainakin useaksi vuodeksi suuri taktinen 
tehtävä. 
   Aamulehti-yhtymän muiden, etenkin tietotekniikka-alan ongelmien ohella ratkaisuun 
vaikuttivat sen osakkaiden odotukset. Uutta Suomea siihenkin asti tukeneet suuryritykset olisivat 
ehkä nielleet pitkäksikin aikaa sen, ettei Aamulehti-yhtymä maksa osinkoa. Tampereen 
Kirjapainoa perinteisesti omistaneilla säätiöillä ja sen monilla henkilöosakkailla oli varmaan 
toinen näkemys. Säätiöt tarvitsivat osinkoja apurahoihin, pirkanmaalaiset henkilöosakkaat olivat 
niihin tottuneet - eivätkä välttämättä ymmärtäneet, miksi juuri heidän tulisi maksaa 
valtakunnallisen lehden ylläpidosta. 
   Ja vähitellen vaakaan jouduttiin panemaan ei vain osinkoja, vaan Aamulehti-yhtymän koko 
tulevaisuus. 
   Kesäkuisia vaihtoehtoja on jälkeen päin tulkittu monin tavoin - myös oikeudenkäynnissä, jonka 
eräät US:n toimittajat nostivat yhtiötä vastaan tiedotusvelvollisuuksien rikkomisesta.  
   Toimitusjohtaja Takala korostaa jälkeen päin tukeaan viikkosanomalehdelle, vaikka hän 
laatimansa pöytäkirjan mukaan ehdottikin tuolloin Uuden Suomen lopettamista. Näkemykset 
eivät ole välttämättä ristiriitaisia. Viikkosanomalehti näytti Takalan vaihtoehtolaskelmissa 
houkuttelevalta. Toisaalta toimitusjohtajan velvollisuus on siinä kuin maan hallituksessa 
valtiovarainministerin esittää "inhorealistisin" vaihtoehto, kuten hän oli tehnyt jo marraskuussa 
1990. Jos hallitus - maan tai osakeyhtiön - päätyy "poliittisista" syistä pehmeämmälle linjalle, se 
ottaa vastuun - ja hankkii maksumiehen. Konkurssisäädöksetkin asettavat niin toimitusjohtajalle 
kuin yhtiön hallitukselle selkeitä velvoitteita pääomien huvetessa. 31 

                     
    30USH 16.6.1991, ptk liitteinen, USark D 3 (pöytäkirjan laati Takala); Laatusen kommentit. 

    31Takalan haastattelu. - Kirjoittajalle Mauno Saari väitti aikanaan tarjonneensa Takalalle viikkosanomalehteä 
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Toimituksen johto vastustaa leikkauksia 
 
   Toimituksen johdon ajatukset liikkuivat edelleen eri tasoilla kuin liikkeenjohdon. Samana 
päivänä kun Takala esitti lehden lopettamista Virmavirta protestoi "kompaktin uutislehden" 
mallia kirjeessään Tavelalle ja Laatuselle. Toimituksen karsimista 90-95 henkeen Virmavirta piti 
mahdollisena, mutta muita kuluja ei juuri voinut vähentää ja avustajien palkkioita piti lisätä. 
   Virmavirta vastusti myös väläytettyä, jakelu-uudistukseen liittynyttä tilausten kaksihintajär-
jestelmää levikille tuhoisana; jatkuvasti nouseva levikki oli "toimituksellisen tason ohella US:n 
ainoa konkreettinen kilpailutekijä". Edelleen hän turvautui jo Poukan käyttämään teesiin 
väittäen, että "painokustannuksissa on nyt 15 - 20 miljoonan markan ylihinta". Kiillotetusta 
paperista (jonka käyttöä oli tuntuvasti lisätty SPUS-uudistuksessa) olisi tosin voitu luopua, mutta 
värin käyttö oli välttämätöntä. "Se saadaan muualtakin kuin SLP:stä", Virmavirta väläytti 
tarjouskilpailua. 
   Ennen muuta tuli "ymmärtää, että nyt suunnitellut säästöt eivät riitä peittämään tappioita, mutta 
ne riittävät tuhoamaan lehden kaikki kilpailutekijät. Tällä linjalla on viisaampaa laittaa rukkaset 
naulaan". Virmavirta luonnehti sen sijaan juuri hahmoteltua Suomenmaa-fuusiota 
"purjehdukseksi myrskyyn lippu salossa ja purjeet auki. Säästötoimet taas merkitsevät sitä, että 
otamme samanaikaisesti itse pohjatapin auki. --- Sellaisessa laivassa en halua olla kipparina". 32 
   US-yhtiön toimiva johto ja päätoimittaja Virmavirta olivat siis kovasti eri linjoilla. Kun 
toimitusjohtaja Takala piti "kompaktia uutislehteäkin" kovin kalliina (tosin yhtyen riskien osalta 
paljossa Virmavirtaan), ei päätoimittaja halunnut tinkiä juuri mistään. Tämä saattoi tukea 
Takalaa arvioissa, että vain radikaali leikkaus viikkosanomalehdeksi oli lopettamisen vaihtoehto. 
Myös Tavela valitteli, että Virmavirta vastusti aina kaikkia säästömalleja, kunnes ei ollut mitään 
säästettävää. 33 
   
Suomenmaa yhdistyy Uuteen Suomeen? 
 
   Yhtenä suuntana oli siis yhteistyö Suomenmaan kanssa. Keskustan pää-äänenkannattaja oli 
vilahdellut US:n suunnitelmissa jo 1976, jolloin tavoiteltiin "yhteisporvarillista" lehteä. Tällä ei 
ollut poliittista pohjaa eikä tuloksiin päästy. Suomenmaan horjunut talouskin saatiin 1980-luvulla 
pysymään tolpillaan.  
   Molempien lehtien ongelmien pahentuessa uudelleen 1991 poliittinen yleistilanne oli 
muuttunut; Keskusta ja Kokoomus olivat samassa hallituksessakin. Suomenmaata perinteisesti 
tukeneiden pellervolaisten ym. yritysten ilmoittelumahdollisuudet olivat toisaalta heikentyneet. 
Lehti oli tosin karsinut kustannuksiaan niin, että sen päärasitteena olivat vanhat velat.  
   Tunnusteluja viritettiin 1991 monilla tasoilla. Keskustan puheenjohtaja Paavo Väyrynen otti 
yhteyttä Aamulehti-yhtymän toimitusjohtajaan Timo Laatuseen. Yksityiskohtaisesti voimien 
yhdistämistä hahmottelivat päätoimittajat Jarmo Virmavirta ja Lauri Kontro, mukaan vedettiin 
myös toimivat johtoportaat sekä hallitusten puheenjohtajat, pääkonsuli Heikki Tavela ja ministeri 
Martti Pura. Kangasalalaisen rusthollarisuvun jälkeläinen ja tammelalainen talollinen löivät 
asiassa jopa kättä päälle.  
   Kesäkuussa 1991 hahmotellun yhdistämissopimuksen mukaan puolen kymmentä Suomenmaan 
toimittajaa olisi siirretty Uuteen Suomeen, heistä Kontro johtoryhmään ja nimellään lehden 
nimiöön; titteli näyttää jääneen auki. US:lle olisi tullut samalla aluetoimittajat Turkuun ja 
                                                                
sopivana välivaiheena toimitusjohtajan kunnian pelastamiseksi. 

    32Virmavirta Tavelalle ja tiedoksi Laatuselle 16.6.1991, Virmavirran kok., USark E 11. 

    33Takalan ja Tavelan haastattelut. 
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Ouluun; lehden oma Turun-toimitushan oli juuri lopetettu. US:n riveihin olisi otettu myös 
Suomenmaan kenttäpäällikkö paimentamaan sieltä saatavaa tilaajakantaa. Keskustalehden 
taustaryhmille olisi myös varattu paikka US-yhtiön hallitukseen. 
   Kerran viikossa lehdessä olisi julkaistu "Suomenmaa-kokonaisuus", jossa olisi ollut 
keskustalehden perinteiden mukaista aineistoa. Poliittisiin kysymyksiin olisi vastattu uudella 
periaatejulistuksella, jossa olisi "korkealla profiililla" korostettu "yleisporvarillisuutta ja lehden 
liberaalia linjaa".   
   Sopimukseen liitettiin osia Virmavirran aiemmista suunnitelmista, kuten toimituksen muutto 
keskustaan,  "toimitusasiain neuvottelukunnan" elvyttäminen (puheenjohtajana Paavo Haavikko) 
ja tukikampanja. Edelleen Virmavirta kaavaili yhtymän synergiaa siinä, että Uusi Suomi olisi 
ottanut hoitaakseen Aamulehden Helsingin-toimituksen ja tarjonnut koko yhteiskunnallisen 
aineistonsa konsernin lehtien käyttöön - siis myös Pohjalaiselle, joka kilpaili kovasti 
keskustalaisen Ilkan kanssa. 
   Vaikka Virmavirta korosti yhä yhtymän synergiaa, suunnitelmassa lähdettiin US-lehden 
siirtämisestä yhtymässä omaksi yksikökseen (siis irti Kauppalehdestä, Iltalehdestä ja 
Suomalaisesta Lehtipainosta), minkä kaavailtiin johtavan myöhemmin yhtiöittämiseen. Ehkä 
Virmavirta oli jo tällöin varautunut US:n irroittamiseen myös Aamulehti-konsernista.  
   Suunnitelmassa vaadittiin edelleen "US:n koko johdon organisoimista uudelleen", millä lienee 
päätoimittajaportaan ohella viitattu Maija Isotaloon, Eija Eskeliseen ja myös Risto Takalaan; 
Palacen iltaneuvottelussa syntynyt särö ei ollut korjautunut. 34  
   Uusi Suomi Oy ei halunnut kuitenkaan ottaa niskoilleen Suomenmaan 8 Mmk:n velkoja eikä 
niille löytynyt muualtakaan maksajaa. Näin sen toiminta itsenäisenä lehtenä loppui pian Uuden 
Suomen jälkeen alkuvuodesta 1992. Keskustalehti jatkoi kuitenkin oululaisen Liiton hoivissa ja 
sen osana viikkosanomalehtenä. 35 
  
Hallintoneuvosto toivoo pelastusta 
 
   Ratkaisua Uudesta Suomesta palloteltiin Aamulehti-yhtymän hallintoelimissä juhannuksen 
1991 alla lopullisiin ratkaisuihin päätymättä.  
   Yleiskatsauksessaan hallintoneuvostolle toimitusjohtaja Laatunen kertoi synkkiä lukuja. US-
lehden ilmoitusmäärä oli laskenut 25 %, kun koko sanomalehdistössä vastaava pudotus oli vain 
11 %. Tosin Kauppalehdenkin ilmoitusmäärä oli sukeltanut 27 %, mutta sillä oli tähän varaa. 
Uusi Suomi Oy:n vuositappioksi ennustettiin 53 Mmk eli saman verran kuin Kustannus Oy 
Aamulehti tuottaisi voittoa. Paragonin lomakebisneksen tappioksi ennustettiin 11 Mmk, 
tietokoneyhtiö Aldatan vähintään parikymmentä miljoonaa ja koko konsernin 62 Mmk. 1992 
olisi jo vaikeuksia löytää vakuuksia lisäluotoille. 
   Tunnelmat olivat siis varsin pessimistiset siirryttäessä käsittelemään Uuden Suomen 
vaihtoehtoja. Toimitusjohtaja Takala esitteli ne ennakoiden "yhteistyömallin" parantavan tulosta 
20 Mmk, viikkosanomalehden 50 Mmk ja US:n lopettamisen 70 Mmk. "Ainoastaan lehden 
lopettaminen nostaa (tytär)yhtiön tuloksen positiiviseksi", Takala ennusti. 
   Päätoimittaja Jarmo Virmavirta vetosi US:n perinteisiin ja vaihtoehdon tarjoamiseen Helsingin 
Sanomille ja Yleisradiolle sekä viittasi levikin "ainutkertaiseen" nousuun parina edellisenä 
vuotena. "Lehti toimii vapaamielisen konservatismin pääfoorumina", hän paalutti. 
   Seurannutta "pitkää ja perinpohjaista keskustelua" ei tarkemmin pöytäkirjattu. Virmavirran 
sanat olivat kuitenkin koskettaneet herkkiä kieliä paremmin kuin Takalan tylyt numerot. Mm. 
pääjohtaja Jaakko Lassila painotti voimakkaasti US:n säilyttämistä, häntä tukivat mm. Yrjö 

                     
    34Neuvottelu 13.6.1991, esityslista, ptk ja "fantasioitu luonnos sopimukseksi", Virmavirran kok., USark E 11. 

    35Virmavirran haastattelu, Suomenmaa 1991-92 ja kirjoittajan keskustelut Lauri Kontron kanssa. 
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Niskanen ja Tauno Matomäki. Seikko Eskolan päiväkirjan mukaan "yleistä kannatusta sai 
yhteistyömalli", vaikka "se esitettiin vähän epämääräisesti". Eskola itse viittasi sen sijaan Die 
Zeitin ja The Observerin kaltaiseen viikkosanomalehteen.  
   Kokouksen jälkeen Lassila vakuutti Eskolalle "tiukasti", että "ei tätä lehteä lopeteta. Niin 
paljon on työtä sen eteen tehty". Lassila oli huolestunut myös Aamulehti-yhtymän tietotekniikka- 
ja muista tappioista.   
   Johtopäätöksenä pöytäkirjattiin, "ettei se (hallintoneuvosto) ole tässä vaiheessa saanut riittävää 
informaatiota pitemmän aikavälin kehityksestä". Siksi katsottiin "parhaimpana toiminnan 
jatkamista seitsenpäiväisen Uuden Suomen julkaisijana". Yhteistoiminnan kehittämistä 
konsernin sisällä ja sen ulkopuolellekin pidettiin "välttämättömänä ja kiireellisenä". 36 
   Omistajien ylimmät edustajat päättivät siis aikalisästä Uuden Suomen kohtalon osalta. 
Pyrkimys lehden pelastamiseksi oli vahva, mutta keinoja ei osattu (yhteistyötä lukuun ottamatta) 
määritellä. 
 
Toimitusjohtajan viskipullo murheeseen 
 
   Toimitusjohtaja Risto Takala koki hallintoneuvoston Jaakko Lassilan johdolla "lyöneen asian 
läskiksi"; mitään päätöksiä ei tehty, muttei kukaan myöskään ilmoittautunut laskun maksajaksi. 
Masentuneena Takala kertoo tyhjentäneensä pullon viskiä. 37 
   Tämän jälkeen Suomi sulkeutui ja ratkaisut jäivät muhimaan kesälomien yli. Takala ehdotti 
tosin toimituksen supistamisen aloittamista heti, jolloin voitettaisiin irtisanomisajoissa eli 
tukittaisiin rahojen vuotamista. Virmavirta ei halunnut kuitenkaan päästää alaisiaan tällaisissa 
tunnelmissa kesälomille, kun hallintoneuvostokin oli korostanut lehden jatkamista seitsenpäi-
väisenä.  
   Uusi Suomi ilmestyi näin läpi kesän entiseen tapaan - ja sen markkinointiosasto valmisteli 
elokuulle näyttävää levikkikampanjaakin, jossa korostettiin lehden antia pääkaupungin asioissa. 
Mainonta ehdittiin aloittaa samaan aikaan kun päätökset US:n mahdollisesta kuolemasta 
julkistuivat. 38 

                     
    36HN/Aamulehti-yhtymä 26.6.1991, ptk, USark D 4; ote Seikko Eskolan päiväkirjasta, USark G 10.     

    37Takalan ja Virmavirran haastattelut.  

    38Lty/US 5.6.1991, ptk, USark D 8. 
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2. PELASTUSYRITYKSIÄ JA LOPUN ALKU 
 
 
 
   Aamulehti-yhtymän voimat Uuden Suomen pelastamisessa alkoivat ehtyä juhannuksen alla 1991, 
vaikkei ratkaisuihin vielä päästykään. Esitys lehden lakkauttamisesta oli kuitenkin jo tehty. Jos se 
haluttiin torjua, oli löydettävä uusia maksajia. 
   Tähän saakka toiminta oli ollut kohtuullisen johdettua.  Nyt operoinnit jakaantuivat eri tahoille.  
   Toimitusjohtaja Takala oli väläyttänyt viikkosanomalehteä, mutta ennen muuta lehden 
lopettamista. Häneen vaikuttaneena keskustelukumppanina on mainittu mm. Kauppalehden Lauri 
Helve, joka ei peitellyt pessimismiään. 1 Takalan alaisista Maija Isotalo suunnitteli uusia 
markkinointioperaatioitakin, mutta liiketoimintayksikkö alkoi pudota isoista kuvioista. Jo 
kesäkuussa Tavela olikin luvannut Virmavirralle siirtää Isotalon toisiin tehtäviin, loppukesällä tämä 
toteutui. 2      
   Luonteensa mukaisesti yhtymän toimitusjohtaja Timo Laatunen pohdiskeli tilannetta pitkään ollen 
tietenkin jatkuvasti yhteydessä keskeisiin tahoihin. Kesälomalta palattuaan hän alkoi Takalan 
mukaan kallistua viikkosanomalehden kannalle; Takala ainakin tunsi löytäneensä "ensimmäisen 
hengenheimolaisen".  
   Laatunen oli monissa paineissa. Hän tunsi kantavansa vastuuta yhtymästä kokonaisuudessaan. 
Toisaalta hän oli ollut jo 16 vuotta aikaisemmin pelastamassa Uutta Suomea ja oli monen muun 
lailla kovin haluton lehden lopettamiseen. Omistajien ajatukset olivat ristiriitaisia. Tappiovuoto 
hermostutti pirkanmaalaisia, mutta myös US:n jatkamista vahvasti puolustavat tahot Jaakko 
Lassilasta ja Yrjö Niskasesta alkaen oli saatava realistisen ratkaisun taakse.  
   Toimintaympäristö oli synkeän hämärä; markan arvosta taisteltiin, mutta juuri kukaan ei osannut 
arvioida laman todella toteutunutta syvyyttä. 3  
   Uusi Suomi Oy:n hallituksen yksittäisiä jäseniä operoi omilla tahoillaan. Esim. Teollisuuden 
Keskusliiton toimitusjohtaja Timo Relander oli hyvin huolissaan pyytäen mm. päätoimittaja 
Vesikansalta muistion tilanteesta yleensä ja Maija Isotalon johtajan kyvyistä erityisesti; Relander 
tutkaili, voitaisiinko jollakin rynnäköllä US:n ilmoitustulot vielä kääntää sellaiseen nousuun, että se 
antaisi Aamulehti-yhtymälle uutta uskoa. 4 
   Avainasemassa oli yhtymän hallitus, jossa varapuheenjohtaja Tavela edusti "uussuomalaisuutta" 
sekä johtaja Lauri Koivusalo Pohjolan ja ehkä laajemminkin "sinivalkoisen" finanssiryhmän 
ajattelua. Puheenjohtaja Vesa Mäkinen oli tiedemies, joka pyrki pelastamaan US:n. Häntä puristivat 
                     
    1Garam ym: Tapaus Uusi Suomi s. 147. - Myös kirjoittajalle Helve kertoi tuolloin pessimismistään. Keskeisen 
poliittisten uutislähteen mukaan Helveen rooli asiassa oli merkittävä. Takalan mukaan Helve ei ollut asiassa aktiivinen, 
vaikkei Kauppalehdessä haluttukaan olla yhä merkittävämmin Uuden Suomen maksumiehiä. 

    2Virmavirran haastattelu; Lty/US ptk:t 1991, USark D 8.. 

    3Takalan haastattelu. 

    4Vesikansa Relanderille 1.8.1991, USark C 1. Vesikansa ehdotti ilmoitustenmyyntirynnäkköön "isänmaalliseen 
pelastustehtävään" esim. Mauno Saarta, Pertti Paloheimoa, jotakin juuri sivuun sysättyä pätevää yritysjohtajaa, kuten 
Erkki Karmilaa, Pekka Saloa tai Leo Vatasta tai Arto Tuomista. Edelleen hän kysyi, eikö toimitusjohtaja Takalan 
"pitäisi johtaa suoraan kriisiyksikköä 'edestä'". Isotalolle Vesikansa ehdotti levikkitehtäviä.  
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myös luottamustehtävät samaan aikaan kriisiin ajautuneessa säästöpankkiryhmässä. Vähitellen hän 
väsyi joutuen lopulta jäämään kokonaan sivuun Aamulehti-yhtymän käytännön asioista. Yhtymän 
hallituksen muut tamperelaisjäsenet olivat Uuteen Suomeen nähden kauan odottavalla kannalla, 
mutta totesivat loppukesällä 1991, ettei siihen astisella linjalla voitu jatkaa. 5 
   Erityisesti liikkeellä oli päätoimittaja Virmavirta, joka koki US:n pelastamisen kunnia-asiakseen. 6 
Nyt ei kuitenkaan, kuten 1976 tai useasti myöhemmin, ollut ketään Jaakko Lassilaa, joka olisi 
omalla asemallaan ja henkilökohtaisella arvovallallaan voinut jyrätä esteet edeltään. 7 Lassila itse 
vedettiin tosin pelastushankkeeseen viime vaiheessa, mutta silloin oli jo liian myöhäistä - ja 
hänenkin asemansa oli jo heikentynyt. Enää ei ollut myöskään kivitaloja myytäväksi. Poliittinenkin 
yleistilanne oli muuttunut - ja lama Suomessa vasta alussa. 
 
Pallo takaisin Ullankadulle 
    
   Pallo oli jäänyt kesälomien ylitse Aamulehti-yhtymälle, josta vuoti joka hetki runsaasti 
tappiomarkkoja. Julkiseksi vihjeeksi saattoi tulkita yhtymän viestintäjohtajan, valt.tri Seppo Sisätön 
artikkelin "Lehtikuolemien vuosikymmen" Uudessa Suomessa 7.8.1991. Oman talon lehteä 
suoranaisesti mainitsematta hän povasi kakkoslehdille synkkää kohtaloa 1990-luvulla eikä nähnyt 
siinä edes paljon murehdittavaa. 8 
   Virallisesti Aamulehti-yhtymän hallitus palautti pallon Uusi Suomi Oy:lle 9.8.1991. Harvinais-
luontoisessa kirjelmässä tytäryhtiön hallitukselle todettiin, että yhtymän hallintoneuvostojen 
"piirissä esiintyi voimakasta halua turvata sanomalehti Uuden Suomen tulevaisuus seitsenpäiväisenä 
lehtenä ja annettiin tunnustusta lehden sisällölliselle kehittymiselle". Kuitenkin (yhtymän) 
hallintoneuvosto oli samalla todennut, että "yhtymän hallituksella on vastuu konsernin taloudesta", 
joten sen tuli päättää muodollisesti ratkaisevasta kysymyksestä eli konserniavustuksesta US:lle. 
   Jo  osakeyhtiölakiin perustuvat valtuutensa todettuaan hallitus viittasi koko yhtymän tuloksen 
heikentymiseen ja epäsi konserniavustuksen. "Uusi Suomi Oy:n hallituksella on valtuudet ryhtyä 
asiantilan vaatimiin toimenpiteisiin ja yhtymähallitus on puolestaan valmis niitä puoltamaan, jos ne 
vaatisivat yhtymän hallintoneuvoston vahvistamista", Laatusen laatimassa kirjelmässä hieman 
kierrellen todettiin. 9 
   On väitetty, että tässä vaiheessa sivuutettiin hallintoneuvosto, jolle lehtien lopettamisesta 
päättäminen kuului. Muodollista päätöstä US:n lopettamisesta ei kuitenkaan tehty ennen kuin 
marraskuun 1991 lopussa. Toisaalta asiat tulivat pian julkiseksi; jos hallintoneuvoston jäsenet 
olisivat halunneet puuttua asioihin, he olisivat voineet vaatia kokousta koolle. Kaikkiaan säädökset 
edellyttivät monivaiheista juridista liturgiaa.  
   Pallo oli nyt takaisin Uusi Suomi Oy:lla, mutta vaihtoehdot olivat vähissä sen hallituksen 
kokoontuessa varhain aamulla 15.8.1991 Tavelalle Ullankadulle; päätoimittajat tai muut palkolliset 
Takalaa lukuun ottamatta eivät olleet taaskaan paikalla.  
   Keskustelu ainoasta asiasta kesti pari tuntia; pöytäkirjan mukaan "todettiin, että 16.6.91 
kokouksen jälkeen ei ole ilmennyt mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa hallituksen silloista 
kannanottoa". Siinähän oli vielä monta vaihtoehtoa - vain siihen astinen seitsenpäiväinen Uusi 
Suomi oli suljettu pois, jos konserniavustusta ei saataisi. 

                     
    5Takalan haastattelu, Laatusen ja Tavelan kommentit.  

    6Vrt. Virmavirran kalenteri 1991, USark. 

    7Mm. Jaakko Iloniemen arvio. 

    8Sisättö: Lehtikuolemien ... US 7.8.1991. 

    9USH 15.8.1991, ptk; Virmavirta: Herää ... s. 211.  
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   Lopullista päätöstä ei kuitenkaan tehty, vaan toimitusjohtaja Takalalta pyydettiin 23.8.1991 
mennessä "toimenpidesuunnitelma, joka tähtää sanomalehti Uuden Suomen tappioiden mahdolli-
simman nopeaan leikkaamiseen ja lehden pitkän tähtäimen toimintavaihtoehdosta päättämiseen". 10  
Kommunismin ja Uuden Suomen loppu 
 
   Virallista uutta kokousta ei enää pidetty, vaan Takalan "toimenpidesuunnitelma" käsiteltiin Uusi 
Suomi Oy:n hallituksen puhelinkokouksessa 25.8.1991. Poikkeuksellisesti jokainen kiinni saatu 
hallituksen jäsen tosin allekirjoitti pöytäkirjan; joukosta puuttui kirjailija Antti Tuuri. Pöytäkirjankin 
mukaan edellisinä päivinä oli neuvoteltu epävirallisesti "toimivan johdon ja hallituksen jäsenten 
kesken" ja myös yhtymän hallitusta oli informoitu.   
   Tuo elokuinen sunnuntai oli muutoinkin historiallinen; silloin selvisi lopullisesti, että NKP:n 
vanhoillisten yritys kaapata valta Neuvostoliitossa oli epäonnistunut. Samaan aikaan kun yhtiön 
hallituksen jäsenet soittelivat toisilleen lehden lopettamisesta, Kaivokselassa naputeltiin 
näyttöpäätteelle pääkirjoitusta otsikolla Kommunismin loppu. Tekstin ilmestyessä seuraavana 
päivänä voitiin kysyä - ja kysyttiin - oliko myös Uusi Suomi täyttänyt jo tehtävänsä. 11 
   Muodollisesti ei tästä tosin edelleenkään ollut kysymys. Välittömästi päätettiin vain valtuuttaa 
toimitusjohtaja Takala neuvottelemaan koko Uutta Suomea valmistavan henkilöstön lomauttami-
sesta enintään 90 päiväksi ja "keskeyttää" lehden ilmestyminen lokakuun 1991 alusta. "Lehden 
tulevaisuuden toimintamallia koskeva ehdotus" oli esiteltävä yhtymän hallintoelimille joulukuun 
1991 alkuun mennessä. Edelleen yhtymän hallitusta pyydettiin asettamaan työryhmä "selvittämään 
Uuden Suomen omistuspohjan laajentamismahdollisuutta". 12 
 
Työelämälakien kiemuroissa 
 
   Pyörittelyn takana oli osin uusi työsuhdejuridiikka (jota US oli pääkirjoituksissaan 1987-88 
arvostellut pääministeri Harri Holkeria ärsyttäneessä määrin); irtisanomis- ja vastaavia ratkaisuja 
varten piti olla runsaasti neuvotteluaikaa henkilöstön kanssa. Aamulehti-yhtymä taas pyrki - 
tietenkin - minimoimaan turhat kulunsa, joihin palkkojen maksaminen tekemättömästä työstä US:n 
ilmestymisen loputtua kuuluisi. Henkilöstö pääsisi työttömyyskorvausten piiriin. 
   Vaikka Uuden Suomen taloudellista tilannetta oli käsitelty runsaasti henkilöstön kanssa etenkin 
maaliskuun 1991 lomautuspäätöksestä lähtien, lehden lakkauttamisen ja henkilöstön irtisanomisten 
mahdollisuutta ei ollut otettu esille työelämälakien mukaisella virallisella tavalla. 
Työtuomioistuin totesikin Uusi Suomi Oy:n elokuisen lomautushankkeen laittomaksi. Henkilöstöä 
siirrettiin tämän jälkeen palkalliselle, ylimääräiselle lomalle loka-marraskuuksi 1991 odottamaan 
virallisten aikamäärien mukaista päätöstä. 
   Lomautussuunnitelma paljasti monelle ehkä ensi kerran, ettei kysymys ollut vain US:n 
toimittajien kohtalosta; alun perin lomautusten piiriin kaavailtiin toimituksen 115:n ja markki-
noinnin 41 henkilön ohella 104 henkeä kirjapainosta, 57 henkeä ns. palveluyksiköstä ja 15 henkeä 
(yleis)hallinnosta, yhteensä 332 henkeä yhtiön 837 palkollisesta. Yli kolmannes yhtiön väestä oli 
siis tarvittu Uutta Suomea varten.     
   Työsuhdeneuvottelut olivat mutkikkaita; niiden yksityiskohtiin ei ole kuitenkaan tarpeen mennä. 
Neuvotteluilla ja oikeuden päätöksillä ei pelastettu yhtään työpaikkaa, mutta em. lomautuksesta 
luopumisen ohella monelle työntekijälle hankittiin tai jouduttiin myöntämään - näkökulmasta 

                     
    10USH 15.8.1991, ptk; Laatusen kommentit ao. juridiikasta; hän joutui usein laatimaan sekä kysymyksen että 
vastauksen kirjelmiä vaihdettaessa.   

    11US 26.8.1991. Pääkirjoitus oli tämän kirjoittajan laatima. 

    12USH 25.8.1991, ptk. 
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riippuen - erilaisia erikoisetuja. 13 
    
Rumat numerot julkisuuteen 
         
   Aamupäivällä maanantaina 26.8.1991 Kaivokselassa jaettiin tiedote lomautuspäätöksestä ja US:n 
ilmestymisen keskeyttämisestä syyskuun lopulla, "ellei siihen mennessä ole löydetty uutta ratkaisua 
lehden julkaisemisen rahoittamiseksi". "Nykyisellään Uusi Suomi Oy ei voi jatkaa lehden 
julkaisemista", henkilöstölle kerrottiin ja viitattiin yhtymän perustamaan työryhmään. 
   Nyt julkistettiin ensi kerran Uuden Suomen lehtikohtainen tulos. Tästä oli keskustelu 
aikaisemminkin; johtaja Maija Isotalo oli suositellut avoimuutta erilaisten toimenpiteiden 
perustelemiseksi henkilöstölle, mutta jokseenkin kaikki muut keskusteluihin osallistuneet olivat 
vastustelleet tätä. Toimitusjohtaja Takala arvioi myöhemmin, että todellisen tappion julkistaminen 
aikaisemmin olisi merkinnyt lehden tappamista; ilmoittajat olisivat menettäneet heti uskonsa siihen. 
14 
   Julkistettu luku olikin hurja. "Laman ja ilmoitustulojen laskun seurauksena sanomalehti Uuden 
Suomen tälle vuodelle ennakoitu tappio on kasvanut 89 milj. mk:aan. Se on kestämätön yhtä hyvin 
Uusi Suomi Oy:n kuin Aamulehti-yhtymä Oy:n kannalta", toimitusjohtaja Takalan 
allekirjoittamassa tiedotteessa todettiin. Tilaajien kerrottiin saavan ilmestymisen keskeytyessä 
Kauppalehden tai Aamulehden. Lopuksi kerrattiin hieman lehden historiaa, levikkitilannetta ("yli 
92.000") ja US:n "sisällisen kehittymisen" nauttimaa arvostusta. Kauppalehden ja Iltalehden 
todettiin toimivan "taloudellisesti terveellä ja kannattavalla pohjalla". 15  
   Tarkemman erittelyn mukaan US:n tilaus- ja irtonumeromyynnin nettotuotto 1991 arvioitiin 44 
Mmk:ksi ja ilmoitusmyynnin vain 17 Mmk:ksi. Kustannuksia syntyi taas eniten jakelussa (52 
Mmk), valmistuksessa (51 Mmk) ja kolmannella sijalla toimituksessa (42 Mmk). Yhtiön ja yhtymän 
palveluista laskutettiin 14 Mmk, toisaalta lehtituki toi 7 Mmk, jolloin päädyttiin em. 89 Mmk:n 
yksikkötulokseen. Jo 1980 US-lehden tappio oli ollut tällä kaavalla 80 Mmk. 16 
 
"Kaadutaan saappaat jalassa" 
 
   US:n toimituksen tiedotustilaisuudessa Takala totesi, että "tappioputki on katkaistava heti". 
Laatunen valitteli, etteivät ilmoittelusopimukset olleet toteutuneet viitaten myös juuri virkaan 
astuneen Esko Ahon hallituksen deflaatiopolitiikkaan. Laatunen pyrki kuitenkin tarjoamaan tiettyjä 
toiveita toteamalla, että "kaikki vaihtoehdot omistuspohjan laajentamiseksi tutkitaan. Poissuljettua 
on vain nykyisen toiminnan jatkaminen". 
   Keskustelussa toimittaja Matti Laitinen kyseli synergiaeduista. Pääkonsuli Heikki Tavelan 
mukaan niitä olisi hyödynnettävissä, mutta ne auttaisivat vähän. Hän valitteli myös aiemmin 
heikkoa valmiutta yhteistyöhön. Laatusen mukaan "jos 1988 olisi tiedetty nykyinen tilanne, moni 
asia olisi viritetty toisin. Yhtymän johto ei ole ollut synergia-asiassa konservatiivisin osapuoli". 
   Yllättävässä tiedotustilaisuudessa elokuisen maanantain aamupäivällä oli suhteellisen paljon 
osanottajia. Toimituksen yhteistyöneuvoston toimittajajäsenistä oli paikalla kuitenkin vain Hannes 

                     
    13Esim. YT-nk./USOy 1991-92, ptk:t, USark D 13; työsuhdekirjelmät, muistiot ym. 1991-92, USark F 7. Garam ym: 
Tapaus Uusi Suomi ..., etenkin s. 96-97. 

    14Myös kirjoittaja vastusti tarkan tappioluvun julkistamista. Toimitukselle oli lehden tappion kerrottu liikkuvan 
"kaksinumeroisessa miljooonaluvussa"; tätä suurempi tarkkuus olikin ollut kauan hyvin harvan tiedossa.  Ari Valjakka 
oli Turun Sanomien kolumnissa kertonut keväällä 1991 US:n tappioksi noin 50 Mmk.    

    15Tiedote 26.8.1991, kokoelma Alasajo, USark E 3. 

    16Katelaskelmat 1990-1991, Korpela 25.8.1991, USark E 1. Vrt. loppuluvun taulukot. 
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Mäntyranta, joka käytti huomiota herättäneen puheenvuoron. Hän arvosteli lomautuspäätöstä 
"huijaukseksi", mutta totesi, ettei "karhua tule vielä nylkeä", vaan "tuli kaatua saappaat jalassa". 
Mäntyranta näki toimissa "uhittelun makua; itsemurhan yrittäjä ei useinkaan halua kuolla", mutta 
kyseli myös yhtymän muista työmahdollisuuksista. Tähän Laatunen vastasi väistellen yhtymän 
tappiollisuuteen viitaten. 
   Tilaisuuden alkupuolella hiljaisena pysytellyt päätoimittaja Virmavirta julisti tavoitteeksi edelleen 
seitsenpäiväisen lehden. "Aikaa on täsmälleen kuukausi. Voimme vaikuttaa vielä siihen, että lehti 
ilmestyy, näyttää, millainen se on". 17 
   Yleiskokoukselle tarjottu sanoma oli selkeä, mutta se ei mennyt järkyttyneille toimittajille täysin 
perille, mikä näkyi myöhemmissä vaiheissa. Kuten Laatunen kertoi, tarjolla oli ainakin teoriassa 
monia pelastusteitä - vain yksi oli tukossa, Aamulehti-yhtymä ei voinut jatkaa siihen astisen US:n 
julkaisemista. Lehdelle oli siis löydettävä uusi rahoituspohja; korkeintaan saattoi kuvitella yhtymän 
julkaisevan hyvin supistettua Uutta Suomea. Konkreettisia vaihtoehtoja, kuten viikkosanomalehteä 
ei tuotu tässä vaiheessa esiin, ei myöskään ehtoja, joilla Aamulehti-yhtymä luovuttaisi US:n 
julkaisuoikeudet. 
   Mäntyrannan päättäväinen esiintyminen ihastutti mm. Takalaa. Samoja teesejä Mäntyranta toisti 
illan tv-uutisissa. Tämä taas ihastutti tämän kirjoittajan muistaman mukaan TKL:n 
varatoimitusjohtajaa Johannes Koromaa, jota oltiin jälleen  houkuttelemassa US:n pelastamiseen. 
Kirjoittaja varoitti kuitenkin korostetun toiveikkuuden kääntymisestä aggressiivisuudeksi, jos/kun 
toiveissa petytään. 18 
   Johtoportaan ja taustavoimien tyytyväisyys tiedotuksen tuloksiin johtui ehkä siitäkin, että 
Virmavirta oli varoittanut Laatusta, Takalaa ja Tavelaa US:n ilmestymisen katkeamista työnteki-
jöiden ulosmarssiin tai muuhun mielenosoitukseen. "Parhaat voimat hakeutuvat heti muualle", 
päätoimittaja myös arveli. Työmarkkinat olivat kuitenkin jo tukossa. Mutta toimitus myös halusi 
taistella lehtensä puolesta; US pyrittiin pitämään tasokkaana viimeisen numeron viimeisen sivun 
painoon menoon saakka. 
   Loka-marraskuulle suunnitellun lomautuksen Virmavirta tuomitsi "vuosisadan kulttuuriskan-
daalina", josta "puuttuu kokonaan visio tulevaisuuteen". "Aamulehti-yhtymän arvostukselle US:n 
lakkauttamispäätös on katastrofi", hän ennusti. 
 
Iloniemen oljenkorsi 
 
   Pelastuksen oljenkorreksi tarjottiin siis arvovaltaista työryhmää. Se oli alun perin Virmavirran 
idea. Tällöin hän pyrki mm. varmistamaan lehden ilmestymisen, mutta epäilemättä mukaan 
lähteneiden pyrkimys murtaa umpikuja oli aito. Monet lienevät tosin jo menettäneet toivonsa, mutta 
antoivat sen säilyttäneiden vielä yrittää. Ryhmän epäonnistuminen toisaalta osoittaisi, ettei 
pelastamismahdollisuuksia todellakaan olisi.  
   Virmavirta oli ehdottanut ryhmän puheenjohtajaksi Timo Laatusta, jolloin Aamulehti-yhtymä olisi 
sidottu vastuuseen. Edelleen hän ehdotti rahasäkin päällä istuvista pääjohtajia Jaakko Lassila ja 
Pauli Komi; ehkä puoluesihteeri Pekka Kivelä voitiin valtiontuen jakajana kirjata myös tähän 
ryhmään. Mukaan olisi vedetty myös Paavo Haavikko sekä jatkuvuudenkin merkeissä Heikki 
Tavela. Toimituksesta mukaan olisi otettu Virmavirta sekä pääluottamusmies Unto Tikkanen. 
Sihteerinä olisi ollut Kolmos-TV:n toimitusjohtaja Heikki Lehmusto, aiempi Uusi Suomi Oy:n 
Oulun-kustantamon vetäjä. 19 
   Työryhmän kokoonpano muuttui merkittävästi niinä parina päivänä, jolloin se koottiin. 
                     
    17Toimituksen yleiskok. 26.8.1991, Vesikansan mpt., USark D 6. 

    18Takalan haastattelu. 

    19Virmavirran muistio 25.8.1991, Virmavirran kok., USark E 11. Kivelä oli ao. jakolautakunnan puheenjohtaja. 
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Suoranainen rahoittajaedustus jäi pois, samoin merkittävästi Aamulehti-yhtymä. Puheenjohtajaksi 
saatiin Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtaja Jaakko Iloniemi. Muita jäseniä olivat jälleen 
pelastustyöhön kiskaistu Johannes Koroma, Lehmusto sekä Virmavirta.  
   Ryhmän supistuminen oli varmaan järkevää jo kireän aikataulun takia, joskin mm. Tavela vaikutti 
taustalla. Iloniemi oli arvovaltainen ja US:n yhteydessä varsin käyttämätön voima; hän oli tosin 
kuulunut vakiojäsenenä vuodesta 1983 toimineeseen Uuden Suomen "suomalaiseen klubiin", jonka 
keskusteluja lehdessä selostettiin pari kertaa vuodessa. Yhdyspankin johtokunnan entisenä jäsenenä 
hänellä oli tuntumaa rahoituskysymyksiinkin. Sittemmin Iloniemi kyllä pettyi ja katsoi tulleensa 
huijatuksi kilveksi jo de facto päätetylle ratkaisulle.   
   Koroma oli lähellä monia suuromistajia, mutta ei kuitenkaan voinut toimia näiden valtakirjalla. 
Hänellä oli sen sijaan kokemusta US:n pelastamisesta muillekin jaettavaksi. Tosin hän vastusteli 
osin tälläkin perusteella osanottoaan taipuen silti velvollisuuden tunnosta. Hän tuli saamaan 
pelastettavilta syyttä suotta lokasangon päällensä. 
   Lehmusto oli ennakkoluuloton viestintä-alan yritysjohtaja, jota olisi voinut kuvitella US:n tulevan 
kustantajayhteisön vetäjäksi, jos näin pitkälle olisi päästy. 20 
 
Tarmio ja WSOY pelastajiksi? 
 
   Ryhmän toimeliain jäsen oli kuitenkin päätoimittaja Virmavirta, joka oli hahmotellut lähtökoh-
tiaan uudessa muistiossaan Tavelalle 13.8. Tällöin hän epäili, että "Aamulehti-yhtymän osana 
Uudella Suomella on vain vähän mahdollisuuksia selviytyä laatulehtenä". US:lle olisikin löydettävä 
"uutta toiminnallista perustelua".  
   Seuraavassa esitellään eri pelastussuunnitelmia suhteellisen laajasti, vaikkei niistä yksikään 
johtanut kestäviin tuloksiin. Ne kertovat kuitenkin sekä US:n mahdollisuuksista että lehden 
kuolinsyistä.   
   Uudessa muistiossaan Virmavirta nieli vielä alkukesällä vierastamansa toimittajakunnan 
vähentämisen 90-päiseksi. Sen ohella lehden ympärille oli rekrytoitava "porvarillisen aatemaailman 
parhaat voimat". Avustajat ja erikoistoimittajatkin voisivat työskennellä kotoaan käsin; 
tietotekniikka alkoi  mahdollistaa "uuden toimituskulttuurin".  
   Toinen suunta olisi toimiminen maakuntalehtien Helsingin-toimituksena. US keskittyisi 
pääkaupunkiseudulle ja maakuntalehdet saisivat US:n materiaalin käyttöönsä. "Suunnan näyttää 
Aamulehti lopettamalla Helsingin toimituksensa. Muut tavoiteltavat lehdet ovat Turun Sanomat, 
Kaleva, Savon Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Kotkan (myöh. Kymen) Sanomat. Jokainen 
voidaan korvata jollakin muulla, mutta joukkoa ei pidä kasvattaa".  
   Yhteistyölehtiä Virmavirta kaavaili myös uuden US-kustantamon omistajiksi. "Toinen uusi 
omistajataho on WSOY, jolla on kapasiteettia ja yhteistoiminnan osaamista". "Operaatio 
Suomenmaa toteutetaan myös". Omistajiin hän väläytti "perinteisten tahojen" ohella myös yhtä 
kaupan keskusliikettä (muilla kuin Keskolla olisi tuskin ollut enää tähän taloudellisia mahdolli-
suuksia), Kokoomusta ja Keskustaa, (lehden) työntekijöiden yhteisöä, "vastuullista johtoa" sekä 
"suurta yleisöä". 
   Virmavirta oli hahmotellut myös uuden US-yhtiön hallituksen puheenjohtajanaan WSOY:n 
aiempi pääjohtaja Hannu Tarmio; tämä kuitenkin "tyrmättiin kättelyssä". Muut hallituksen jäsenet 
olisivat olleet toimintojen johtajia - siis palkollisia, mutta ilmeisesti samalla henkilökohtaisesti uusia 
omistajia. Suuret omistajatahot vaikuttaisivat hallintoneuvostossa, jolla olisi "ainakin 
muutosvaiheessa aktiivinen rooli". 
   "Tämä runnaaminen vaatii paljon arvovaltaa ja uskallusta. Löytyykö niitä", Virmavirta kysyi 
Tavelalta ja Laatuselta pyytäen myös lupaa kääntyä suoraan Jaakko Lassilan puoleen. 21 
                     
    20Keskustelut Iloniemen ja Koroman kanssa. 

    21Virmavirta Tavelalle 13.8.1991, Virmavirran kok., USark E 11; Tavelan kommentti. 
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   Tässä kaavailussa US:lle olisi siis muodostettu uusi kustantajayhteisö. Tavallaan näin olisi palattu 
Aamulehti-fuusiota edeltäneeseen aikaan, kuitenkin vailla Kauppalehden sekä Iltalehti-
yhteisilmoittelun tukea (sekä yhteistä, omaa kirjapainoa).  
 
US maakuntalehtien syndikaatiksi? 
 
   Ajatus Uudesta Suomesta maakuntalehtiä palvelevana tekstisyndikaattina ei ollut uusi, joskaan 
Virmavirta ei tuntenut aiempia yritelmiä. Jo myöhempi Lehdistön Sanomapalvelu (LSP) oli 
aloittanut 1950-luvulla US:n kyljessä, vaikkakaan silloinen vahva US ei koskaan käyttänyt 
uutistoimiston materiaalia. 22 1976-77 Johannes Koroma oli tunnustellut muualla maailmassa 
tavanomaisia syndikointimahdollisuuksia joidenkin maakuntalehtien suunnalla, mutta löytämättä 
kiinnostusta. 23 
   Markkinatilanne oli kuitenkin ainakin teoriassa muuttunut. Suurimmat maakuntalehdet olivat 
perustaneet omia Helsingin-toimituksia, mutta ne olivat kalliita; Virmavirta olikin saanut Turun 
Sanomat ja Savon Sanomat Helsingissä yhteistyöhön. US olisi tarjonnut syndikaattina maakunta-
lehdille omaa Helsingin-toimitusta halvemman ja/tai monipuolisemman palvelun ja vaihtoehdon 
HS:lle ja STT:lle. Maakuntalehtien uutistoimistot LSP ja Uutiskeskus (nykyinen SUT) olivat sitä 
paitsi käymistilassa.  
   Hankkeen taloudellinen pohja mitattuna maakuntalehtien kustannuksilla omista pääkaupunki-
toimituksistaan ja LSP/UK- maksuista olisi ollut useiden miljoonien markkojen luokkaa. US:n 
kannalta syndikointi olisi tosin vähentänyt kiinnostusta tilata lehti maakunnissa, mutta tavoitteena 
olikin keskittyä pääkaupunkiseudulle. Tällaisten kuvioiden rakentelu vaatii kuitenkin aikaa ja sitä 
oli niukasti. Onnistuessaankaan  syndikointi ei olisi tietenkään ratkaissut kuin pienen osan US:n 
taloudellista ongelmaa.  
 
Yhtyykö ay-liike saneeraukseen? 
 
   US:n pelastushankkeet alkoivat monella taholla. Toimituksen johtoryhmä kokoontui 28.8.1991 
Katajanokan Kasinon korsukabinettiin valmistelemaan taistelutoimia. Toimituksen uudelleenjär-
jestelyä suunnittelemaan asetettiin Mauno Saaren johtama pieni ryhmä, johon vedettiin toimitu-
sosaston luottamushenkilöistä Hannes Mäntyranta. Lisäksi siihen kuuluivat taiteellinen johtaja Yrjö 
Klippi sekä toimituspäälliköt Olli Havu ja Erkki Sarkkinen. 24  
   Ryhmä aloitti tulenarasta päästä, valikoimalla supistettuun vahvuuteen kelpaavia toimittajia. 25 Oli 
selvää, ettei supistettavassa toimituksessa ollut kaikille töitä. Silti työtoverien jakaminen vuohiin ja 
lampaisiin hämmensi ryhmän rivimiesjäsentä. Pääluottamusmies Tikkasen toivomuksesta 
Mäntyranta irtaantuikin joukosta; päätoimittaja Virmavirta kertoi tosin heille, ettei luokittelu 
perustunut hänen toimeksiantoonsa. Tästä päästä aloittaminen heijastui myöhemmin mm. Tapaus 
Uusi Suomi-teoksessa. 26 
                     
    22Blinnikka, LSP:n historiikki (1993). 

    23Ko. hanketta Koromalle ehdottaneen tämän kirjoittajan muistitieto. 

    24Jr/UStoim  28.8.1991, es.lista, USark D 1; yksityiskohdat perustuvat kirjoittajan muistitietoon; Hall/US:n toim.os. 
29.8.1991, ptk, USark G 7. 

    25 Kuten edellä on kerrottu, Saari oli ehdottanut tällaista listausta jo SPUS-suunnittelun alussa 1988, mutta Koroma 
oli sen kieltänyt. Toimittajien kykyjä oli kyllä arvioitu vuosittain ennen muuta henkilökohtaisia palkankorotuksia 
varten, mutta suppeassa piirissä ja pitäen listat visusti lukkojen takana, ks. USark F 7. 

    26Garam ym: Tapaus Uusi Suomi s. 82-83; em. johtoryhmän kokouksessa 28.8. annettiin todellakin tehtäväksi 
suunnitella pienennetyn toimituksen organisaatio, ei sen henkilökokoonpanoa. 
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   Toimituksen johto piti välttämättömänä, että leikkaus tehtäisiin tarkoituksenmukaisesti eikä ay-
liikkeen perinteisen kaavan mukaisessa virkaikä- eli ns. irtisanomisjärjestyksessä (siitä taas oli 
lähdetty Mahlamäen viimeisessä suunnitelmassa 1976, vrt. ed.). Myös palkkojen alentamista ja 
muiden ns. saavutettujen etujen leikkaamisesta pohdittiin. Ainakin olisi mukauduttava uusiin 
toimenkuviin, työaikoihin jne. 
   Tunnustellakseen mahdollisuuksia Johannes Koroma otti jo 26.8.1991, siis ennen Iloniemen 
työryhmän virallista nimittämistä, yhteyden Suomen Sanomalehtimiesten Liiton (SSL:n) 
puheenjohtajaan Antero Laineeseen; ongelmana oli myös Virmavirran korostama päätetaittoon 
siirtyminen, josta olisi sovittava SSL:n yhteistyökumppanin Kirjaliiton kanssa. Jo aiemmin 
Aamulehti-yhtymän toimitusjohtaja Timo Laatunen oli pitänyt Laineen jatkuvasti (mm. ennen 
kevään 1991 lomautuksia) luottamuksellisesti informoituna US:n ongelmien syvyydestä.  
   Laine otti pallon vastaan keskustellen sitten 29.8. US:n pääluottamusmiehen Unto Tikkasen 
kanssa. Tikkasen mukaan Laine oli katsonut mm. palkkojen alentamisen taulukoiden tasalle saakka 
US:n toimittajien omaksi asiaksi. Lähes koko toimituksella oli henkilökohtaisia lisiä, joillakin 
tuhansien markkojen suuruisia, useimmilla vain joitakin satoja markkoja, mutta summa ei ollut 
mitätön. Pääluottamusmies oli joutumassa temppelin harjalle: lähtisikö hän aktiivisesti ja riskejä 
ottaen pelastamaan lehteä vai pelaisiko varman päälle?   
   Jatkotunnusteluissa Koroma ja Virmavirta kutsuivat Tikkasen kahville Etelärantaan. Hieman 
aiemmin tämän kirjoittaja oli Koromalle arvellut toimittajien suostuvan radikaaleihinkin toimiin, jos 
vaihtoehdoksi oivallettaisiin kaikkien joutuminen työttömiksi. Näin yksinkertainen ei asia 
kuitenkaan ollut. 
   Tikkaselle esiteltiin Etelärannassa pelastuskaavailuja sekä ennen muuta se, että tavanomaista 
irtisanomisjärjestystä ei sovellettaisi luovutettaessa US:n liiketoimintaa uudelle kustantajayhteisölle. 
Kaavailun mukaan irtisanomiskulut (siis monen kuukauden palkat) olisivat jääneet Aamulehti-
yhtymälle, jolloin uusi US:n julkaisija olisi päässyt lähtemään "puhtaalta pöydältä". Palkkojen ja 
mm. lomaetujen leikkaukset kuuluivat nekin kuvaan, mutta myös toimitusosaston karsastamia 
autoetuja ja jopa NMT-puhelimia (siis työvälineitä) olisi karsittu.  
   Tikkasen mukaan Koroma oli (ymmärrettävästi) korostanut, että tieto tällaisista lähtökohdista oli 
jopa välttämätön ennen kuin rahoittajien kanssa voitaisiin neuvotella. Tikkanen puolestaan piti 
kiinni ay-liikkeen näkemyksestä irtisanomisjärjestykseksi. Lopullista kantaa pääluottamusmies ei 
tosin ottanut, vaan vei asian toimitusosaston yleiskokoukseen, jonne kutsuttiin myös SSL:n 
puheenjohtaja Laine ja pääsihteeri Eila Hyppönen.  
   Toimitusosasto ei yleiskokouksessaan torjunut mitään, mutta vaati ennen jatkoneuvotteluja uuden 
omistajan ja tietyn varmuuden löytymistä. Virmavirta ja Saari keskustelivat Tikkasen kanssa 
irtisanomisjärjestyksestä vielä 18.9. Virmavirta kertoi luopuvansa urakastaan, jollei "uuden" US:n 
päätoimittaja saa valita alaisiaan vapaasti. Tikkanen tyytyi väittämään koko toimitusta niin 
ammattitaitoiseksi, että jäljelle jäisi joka tapauksessa pätevä joukko. (Jos mukaan olisi otettu esim. 
50 virkaiältään vanhinta, joukkoon olisi mahtunut mm. Tikkanen, muttei esim. Jaakko Okker eikä 
yksikään taloustoimittaja puhumattakaan SPUS-operaatiossa värvätyistä). Keskustelu meni 
kuumaksi. 27 
 
Takana STK:n salajuoni? 
 
   Pääluottamusmiehen ja kahden päätoimittajan kinastellessa US:n pelastusmenetelmistä Koroma 
koki, ettei Tikkanen ollut  heittänyt palloa takaisin. Tikkanen palasi asiaan sen sijaan 
seitsenpäiväisen US:n viimeisenä työpäivänä 30.9.1991 leimaten radiohaastattelussa Koroman 
tunnustelun STK:n yritykseksi aloittaa koko työehtosopimusjärjestelmän murtaminen. Melkoisen 

                     
    27Garam ym: Tapaus Uusi Suomi s. 81-86. Toimitusosaston yleiskokouksen mahdollinen pöytäkirja ei ole ollut 
käytettävissä. - Laatusen kommentti. 
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debatin jälkeen Tikkanen toisti käsityksen sittemmin Tapaus Uusi Suomi-teoksessa. 28 
   Vastentahtoisesti pelastusryhmään lähtenyt Koroma oli tietenkin unohtanut olevansa STK:n 
varatoimitusjohtaja, jolloin kaikki toimittajien kesken kollegiaalisiksi tarkoitetut epäortodoksiset 
ehdotukset voitiin leimata työnantajajärjestön pelisiirroiksi. Julkinen syyttely katkeroitti Koroman, 
jolla olisi ollut muutakin ajankäyttöä kuin etsiä vielä kerran US:n pelastustietä. 29 
   Toimitusosasto ei siis lähtenyt etsimään aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti pelastustietä, vaan jäi 
odottamaan varmuutta rahoittajien ja uuden kustantajan löytymistä tinkimättä mistään ay-liikkeen 
dogmista. Sen sijaan toimitusosasto opponoi julkistettuja tappiolukuja viittaamalla kirjapainon ja 
hallinnon katteisiin. Edelleen sen piirissä pohdittiin työnantajan takaisinottovelvollisuutta ikään kuin 
pelastamishankkeeseen liittyisi toimittajakunnan vaihtaminen. Tärkeässä roolissa pysyi 
toimitusosaston keväinen säästöehdotus. 30 
   Tohtori Jukka Tarkka väitti Suomen Kuvalehdessä Tikkasen em. radiolausumaan viitaten, että 
"saavutetun edun magia näyttää olevan ay-johdolle jäsenten työpaikkojakin pyhempi". Konkreet-
tisiin neuvotteluihin pelastussuunnitelmasta ei edes päästy, mutta jos olisi, "ainakin pääluotta-
musmies olisi sen nitistänyt", Tarkka ennusti. 
   Tikkanen vastasi Tarkalle tuohtuneena, mutta tyytyen itse asiassa toteamaan, ettei mitään virallista 
tarjousta ollut edes esitetty. 31 Näin muodollisesti olikin - mutta jäämällä odottelemaan jotakin, 
johon reagoida ay-liike osaltaan varmisti sitä, ettei mitään torjuttavaa tullut esille.  
   Tikkanen vetosi Tapaus Uusi Suomi-teoksessa muiden taloudellisten tekijöiden, kuten 
tilaushinnan ja ilmoitushankinnan keskeisyyteen todeten, ettei vielä koko toimituskulujen 
poistaminenkaan olisi tehnyt US:sta kannattavaa. Hänen mukaansa "luottamusmies kuuntelee näissä 
asioissa toimittajien mielipiteitä ja toimii niiden mukaan". Kriiseissä aidon johtajan on kuitenkin 
temmattava aloite käsiinsä ja vedettävä joukot mukaansa. On myös vaikea tarkastella asioita lähes 
sadan hengen joukkokokouksessa, jollaisessa toimitusosaston kanta Iloniemen ryhmän lähtökohtiin 
otettiin - etenkin, kun jokaisella osanottajalla oli vahva henkilökohtainen intressi asiassa.   
   SSL:n puheenjohtaja Laine varoitti myös vaarantamasta työttömyyskorvauksia. Saneerattu 
lehtihän olisi voinut kaatua, jolloin työttömyyskorvaukset olisi maksettu mahdollisesti alennettujen 
palkkojen perusteella. Tähän perusteluun vedottiin myös US:n toimituksen viimeisessä 
yleiskokouksessa. Lopulta toimitusosaston pääsaavutukseksi Uuden Suomen loppuvaiheessa jäikin 
työttömyyskorvausten maksimoituminen. 
   Kysymys oli myös henkilöistä. Unto Tikkanen on luonteeltaan vetäytyvä ja epäluuloinenkin; 
kuvaavasti hän jaksoi toistuvasti ja myös julkisuudessa epäillä, ettei yhtiön johdon, siis esim. 
päätoimittajien palkkoja ollut lomautuksessa 1991 leikattu. 32 Sen sijaan toimitusosaston 
puheenjohtajassa Maarit Niiniluodossa oli aloitteellisuutta, johtajuutta ja retoorista taitoa. Hän ei 
kuitenkaan saanut otetta koviin taloudellisiin tosiseikkoihin. 33 
   Niiniluodon ansiosta toimitusosasto oli muilla tavoin aktiivinen. Joka torstai syksyn 1991 kuluessa 
järjestettiin illanistujaiset, joissa paineita voitiin purkaa. Toimituksen johdon käynnistämässä 
tukikampanjassa osasto järjesti 19.9. yleisötilaisuuden Laulu-Miehissä, jossa moni uskollinen lukija 
                     
    28Garam ym: Tapaus Uusi Suomi s. 99. 

    29Sanomalehtimies 1991; keskustelut Koroman ja Tikkasen kanssa. 

    30Hall/US:n toim.os. 29.8.1991, ptk ja 10.9.1991, es.lista ja Berit Virtasen mpt, USark G 7.  

    31Suomen Kuvalehti 11.10. ja 18.10.1991. 

    32Todellisuudessa vain johtoporras menetti koko leikkaussumman. Lomautusaikana töitä tehneinä sen jäsenet eivät 
voineet nostaa työttömyyskorvauksia, vaikka olisivat kuuluneetkin johonkin kassaan.     

    33Vrt. Garam: Tapaus Uusi Suomi; kirjoittelu Sanomalehtimiehessä, lausunnot eri lehdissä (Leikekirja 1991-92/ US), 
toimitusosaston ja YTN:n ptk:t myös aiemmilta vuosilta, USark. 
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pääsi esittämään, usein tunteikkaasti, huoltaan US:n kohtalosta. 34 
   Osaston julkilausuma 12.9.1991 kertoi Maarit Niiniluodon eläneen väkevästi 1960-lukunsa. 
Aamulehti-yhtymän väitettiin "pettäneen lupauksensa jatkaa Uuden Suomen julkaisemista 
tappiollisenakin toistaiseksi ja ilman takarajaa". Julkistetut laskelmat todettiin "liioitelluiksi", 
samoin esitetyt henkilöstön vähennykset. Henkilöstöä ei "ole haluttu ottaa suunnittelemaan yhtiön ja 
lehden säästötoimia", liikkeenjohto leimattiin "taitamattomaksi". US:n todettiin kuuluvan 
"kulttuuripääomaan", sen toimituksen kerrottiin olevan "halukas osallistumaan neuvotteluihin ja 
kantamaan osavastuun Uuden Suomen pelastusoperaatiossa". 35 Vastuunkannon konkreettista 
sisältöä on jo kuvattu.  
    
Kirjoittajan "viimeinen näkemys" 
  
   Iloniemen ryhmä sai näkemyksiä eri tahoilta. Esim. päätoimittaja Vesikansa lähetti muistion, jossa 
ensin väläytettiin US:n toimitus-, painatus- ja jakelukulujen höyläämistä jopa 45 Mmk:lla ja 
tilaushinnan nostamista sadalla markalla. Silti tappiota jäisi juuri julkistetusta tasosta 40 Mmk. 
Vesikansa ehdottikin vielä radikaalimpaa leikkausta arkipäiviksi 20-sivuiseen, korkeatasoiseen 
"yhteiskunnallis-kultturelliin Kauppalehteen" ja 40-sivuiseen viikonvaihdenumeroon. Tällaisen 
US:n hän arveli syntyvän 30 toimittajalla, joilla olisi alkuun kaikilla taulukkopalkka. Lisäksi olisi 
tarvittu avustajia.  
   Levikin Vesikansa arveli tällä linjalla putoavan 50.000 kappaleeseen. Vähäisillä 5 Mmk:n 
vuotuisilla ilmoitustuloilla ja 5 Mmk:n valtionavulla lehti olisi kuitenkin kannattanut itse itsensä. 
Malli oli lähellä Demarin ja Kansan Uutisten soveltamaa; Hufvudstadsbladet oli jo suurempi. Voi 
kuitenkin epäillä, olisiko löytynyt 50.000 varakasta porvaria maksamaan entistä korkeampaa 
tilausmaksua paljon ohentuneesta ja kaventuneesta US:sta. Tilaajakannan jääminen 25.000:een olisi 
jo merkinnyt ehkä noin 15 Mmk:n vuositappiota.  
   Kiitoskirjeessään Vesikansalle Iloniemi katsoi, että "suuri jokerikysymys on, löytyykö sellainen 
ryhmä, joka olisi valmis uuteen riskinottoon". Pian nähtiin, ettei löytynyt, jolloin monenlaisilta 
suunnitelmilta putosi pohja. 36 
 
Pelastusryhmän lähtökohdat 
 
   Omiksi lähtökohdikseen Iloniemen "kriisiryhmä" totesi 1.9.1991 jo aiemmin mainitun "puhtaalta 
pöydältä" aloittamisen. Julkaisuoikeudet ja tilaajarekisteri siirtyisivät uudelle julkaisijalle ilmaiseksi 
Aamulehti-yhtymän vastatessa "vanhan" US:n lopettamiskustannuksista. Uudet omistajat 
odottaisivat nollatulosta. "Aatepoliittisiksi taustatekijöiksi todettiin markkinatalouden ja 
porvarillisen politiikan edistäminen, suomalaisuuden vaaliminen (ja) lehdistöpoliittisesti 
vaihtoehdon tarjoaminen valtakunnallisella tasolla".  
   Eräät entiset omistajat olivat luvanneet olla "jonkinlaisella panoksella mukana" ja "eräin ehdoin 
myös Sanoma Oy on valmis keskusteluun". Painamisen tuli olla mahdollista muuallakin kuin 
Kaivokselassa, tilaushinta "on arvioitava uudelleen". "Lehden näkökulma on valtakunnallinen 
laatulehti ja kohderyhmä 'Munkkiniemen maisteri'", Virmavirta kirjasi sunnuntaina 1.9. pidetyn 
kokouksen jälkeen. 

                     
    34Garam ym: Tapaus Uusi Suomi s. 78-93. 

    35Julkilausuma 12.9.1991, kok. Alasajo, USark E 3. 

    36Vesikansan muistio 31.8.1991 ja Iloniemen kiitoskirje 3.9.1991, USark E 1. - Kirjoittaja on referoinut omaa 
"viimeistä" näkemystään Uuden Suomen mahdollisuuksista myös antaakseen lähtökohtia hänen objektiivisuutensa 
arvioinnille. Kirjoittaja, joka oli pääosan ajasta toukokuusta marraskuuhun 1991 virkavapaana, ei juuri tuntenut 
Virmavirran ja Saaren suunnitelmia. 
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   Jatkoselvittelyyn vietiin: 
A) Siihen astisen lehden supistaminen viitenä arkipäivänä ilmestyvään "kompaktiin uutislehteen" ja 
lauantaiseen laajaan viikonvaihdelehteen (kaava 5+1). Pääkaupunkiseudulla olisi  varhaisjakelu. 
Tilaushinta olisi 1000 - 1200 mk, toimituksen vahvuus 60 henkeä. 
B) Postin jakama, neljänä arkipäivänä ilmestyvä "Kauppalehti-versio" sekä perjantaisin jaettava 
viikonvaihdenumero (kaava 4+1). Toimituksen vahvuus oli 50 henkeä, hinta siihen astista tasoa (siis 
vajaat tuhat markkaa). 
C) Viikkosanomalehti perjantaisin, jossa olisi 80-100 sivua. Toimitus olisi 30 henkeä, tilaushinta 
500 mk. 
   A-vaihtoehto oli supistettu versio alkukesän suunnitelmista, B-vaihtoehto lähellä Vesikansan em. 
ehdotusta. C-mallia  eli viikkosanomalehteä ei ollut juuri kehitelty alkukesästä. Suurehko toimitus 
myös yhden viikottaisen lehden tekemiseen viittasi kuitenkin kunnianhimoon lyödä 
ajankohtaisuudella ja "leveällä rintamalla" hyökäten Suomen Kuvalehti. 
   Perusoletuksia oli siis se, että riittävän moni suomalainen olisi valmis maksamaan US:sta siihen 
astista ainakin suhteellisesti korkeamman tilausmaksun. Ilmoitushankinnalta ei odotettu juuri mitään 
ja sen markkinointikoneistokin ajateltiin minimoida. Jopa kokonaan ilmoituksetonta lehteä 
pohdittiin.  
   Monissa kohdin seurailtiin tietenkin Virmavirran aiempia suunnitelmia. Uutta oli ajatus saada 
mukaan "vakuuttava ulkomainen taho", jolloin viitattiin ruotsalaiseen Bonnieriin; houkuttimeksi 
ajateltiin Leningradin markkinoita, jonne US toimittaisi "länsimaisen, ulkomaanuutisiin keskittyvän 
kompaktin lehden". Sittemmin väläytettiin muitakin ulkomaisia kumppaneita, kuten saksalaista 
Bertelsmann-konsernia, mutta konkreettisiin keskusteluihin ei ehditty.  
   Jatkotoimina Virmavirta kaavaili Jaakko Lassilan johtamaa perusrahoittajien kokousta 
muodostamaan uutta osakeyhtiötä. Sen jälkeen olisi valittu projektin vetäjä ja päätoimittaja 
(Virmavirta ei siis pitänyt omaa rooliaan itsestään selvänä). Myös toimittajien osallistumisesta 
hankkeeseen oli neuvoteltava. 37 
 
"Päivälehden ja US:n ikuinen taistelu" 
 
   Yhteistyötä US:n perinteisen pääkilpailijan Sanoma Oy:n kanssa siis väläytettiin. Jo keväällä 
1991, kun lomautukset olivat tuoneet US:n kriisin syvyyden esiin, Sanomain hallituksen 
puheenjohtaja Aatos Erkko oli tarjoutunut Timo Laatuselle ostamaan Kauppalehden. Samanlaista 
kiinnostusta ja jopa hintatunnustelua oli ollut myös operatiivisen johdon tasolla. Kiinnostus oli 
kuitenkin selkeästi rajoittunut Kauppalehteen; sen kannattavuuteen nähden väläytetyt hintatar-
joukset olivat matalia. Tietenkin sanomalaiset saattoivat väittää antavansa myös mahdollisuuden 
pelastaa US Kauppalehti-kaupan tuotolla. 38  
   Näkymiä tunnusteli myös Johannes Koroma Sanomain toimitusjohtajalta Jaakko Rauramolta. 
Leijonan luolaan Aatos Erkon luo lähti sitten Virmavirta l9.9.1991 kertoen "kriisiryhmän" 
kallistuneen em. 5+1-vaihtoehtoon.  
   Erkon reaktio oli tyly. Hän ei nähnyt "mitään mahdollisuuksia HS:n mukaantulolle, jos kuvio on 
sellainen kuin se näyttää olevan. EVA:n toimitusjohtajan valinta kriisiryhmän johtoon ratkaisi jo 
asian. EVA:n tausta ja ideologiahan ovat sellaiset, miksi Max Jakobson on ne muotoillut. US:n 
pelastusoperaation takana on sama ryhmä kuin aina ennenkin. Päivälehden ja US:n välillä on aina 
ollut vastakkainasettelu, taistelu. US:n takana ovat olleet samat piirit, joita vastaan Päivälehti ja HS 
taistelleet ja niin ne ovat nytkin", Virmavirta kirjasi tuoreeltaan keskustelun avauksen. 
   "En näe mitään mahdollisuuksia yhteistyöhön", Erkko pelkisti historiallisen johdannon jälkeen. 

                     
    37Virmavirran muistioita 1.9.1991, Virmavirran kok., USark E 11. Virmavirta: Herää ... s. 213-214.  

    38Laatusen kommentti. 
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Hän lisäsi kuitenkin oven olevan auki, "jos joitakin muita ideoita tulee". 
   "Suuri kurpitsa" koki siis syvästi kantavansa isoisänsä aatteellista perintöä. Ikuista taistelua 
Päivälehden ja Uuden Suomettaren perillisten välillä Aatos Erkko oli korostanut jo vuosia aiemmin 
Taveloilla vieraillessaan, saman hän toisti sittemmin haastattelussaan Keskisuomalaisessa. 
Useimpia kummankin lehden lukijoita ja toimittajia vanha- ja nuorsuomalaisten taistelun 
jatkaminen 1990-luvulla varmaan hämmästytti, mutta epäilemättä lehtien peruslinjoissa oli yhä 
eroja. Sen sijaan saattoi kysyä, kuinka jatkuvaa Erkon imperiumin ja US:n takana nähtyjen 
pääomapiirien taistelu oli ollut. 
   Voitiin myös kysyä, olivatko aatteelliset tekijät ainoa syy Erkon tylyyteen vai käytettiinkö niitä 
taloudellisten perustelujen verhona. Erkko paljasti myös perinteisen herkkyytensä tulkitsemalla 
alkaneen US-myötätuntokampanjan "hyvin aggressiiviseksi" ja Helsingin Sanomia vastaan 
suunnatuksi. Ehkä jo US:n pelastus 1976 oli jäänyt Erkon hampaankoloon; joitakin vuosia sitä 
ennen eräät elinkeinoelämän johtajat olivat moittineet avoimesti HS:a vasemmiston suosimisesta.     
Jyrkkyydestään huolimatta Erkko filosofoi Virmavirralle avomielisesti alan yleisiä näkymiä. Hän 
ennusti, etteivät lehtien ilmoitustulot palaa ikinä entiselle tasolleen, vaan "televisio on voittanut 
kilpailun". Erkko halusi myös pohtia, "kenelle lehteä tehdään", kun "kuitenkin yleisö valitsee 
lehden. Suomalainen journalismi elää kuitenkin sellaisessa umpiossa, etten viitsi siitä puhua 
mitään", Suomen mahtavimman lehden omistaja murehti. 39 
   Virmavirta kohtasi Erkon toisenkin kerran. Luontevammat ja tiuhemmat yhteydet hänellä oli 
ymmärrettävästi entiseen esimieheensä Keijo Ketoseen. Maakuntalehtiyhteistyöstä Virmavirta oli 
yhteydessä myös mm. Savon Sanomain Toivo Yläjärveen, Keskisuomalaisen Erkki Laatikaiseen ja 
Kalevan Martti Ursiniin. 40 Mihinkään konkreettiseen ei ehditty päästä.       
 
Seppeleitä US:n arkulle? 
 
   US:n pelastamista pohjustettiin myös massiivisella julkisuuskampanjalla, jonka rinnalla Jorma K. 
Virtasen kietaisemat käärinliinat 1977 olivat vähäinen demonstraatio. Tasavallan tunnetuimmat 
nimet pääministeri Esko Ahosta tai laulajatar Karita Mattilasta alkaen korostivat etusivun kokoisissa 
ilmoituksissa lehden merkitystä. Kampanjan nokkeline iskulauseineen toteutti Mauno Saaren, Yrjö 
Klipin ja Jukka Kuikan työryhmä. 
   Kysymyksessä oli toimituksen oma-aloitteinen operaatio, jota kuitenkin myös toimitusjohtaja 
Risto Takala piti alkuun hyvänä. Kampanjan venyessä nousi eri tahoilta kritiikkiä. Esim. tämän 
kirjoittaja huomautti Aamulehden Erkka Lehtolalle, että alkuaan hyvä idea alkoi venyessään 
muistuttaa seppeleiden laskua merkkihenkilön haudalle. Kaikki yhteiskunnan silmää tekevät olivat 
valmiita tähän jonoon, mutta konkreettista tukea ei näkynyt. 41 
   Kampanjaan kuului myös lukijoiden kannustaminen kirjoittamaan yleisön osastossa "omassa 
asiassa". Kaikkiaan kirjeitä arkistoitiin pari sataa; joukossa oli niin sydämestä lähteneitä hätähuutoja 
kuin konkreettisia ehdotuksia. Palautteen määrää voi pitää suurehkona, mutta massiivisen 
rummutuksen jälkeen tuskin murskaavana. 42 
   Yhtä tärkeä on havaita, ketkä eivät erityisemmin reagoineet. Lehtimiesliitto oli ainakin US:n 
toimitusosaston monien jäsenten mielestä passiivinen. Tähän saattoi vaikuttaa se, että puheenjohtaja 

                     
    39Virmavirran keskustelumuistio 9.9.1991, Virmavirran kok., USark E 11; Erkon asenteista keskustelut mm. 
Laatusen ja Tavelan kanssa. 

    40Virmavirran haastattelu. 

    41Vesikansa Erkka Lehtolalle 19.10.1991, USark C. 

    42Lukijapalaute syksy 1991, USark B 2.; kirjeistä on myös julkaistu otteita Tapaus Uusi Suomi-teoksessa. Esim. 
Tavelan mielestä kirjeitä tuli 90.000 tilaajalta lopulta varsin vähän. 
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Antero Laine oli kuullut kovat tosiasiat Laatuselta. 43 Kulttuuripiirit olivat varsin hiljaa, vaikka 
Uutta Suomea korostettiin erityisesti vaihtoehtona tällä kentällä ja HS:n asemaa valiteltiin 
taiteilijapiireissä yhtenään. Kulttuuriväki oli kuitenkin jo kauan tuijottanut silmänsä kipeiksi 
Ludviginkadulle; vain HS:n arvioilla oli heille merkitystä.  
   Ilmeisesti etenkin kulttuuripiireissä pelättiin myös HS:n reaktioita; Erkon em. ärtyminen antoi 
pelolle perustelujakin. Taustalla saattoi olla myös taannoinen taistolaisen hegemonian kausi. 
Joillekin taiteilijoille US oli edelleen luokkavihollisen symboli; ehkä heitä lohdutti se, että 
Neuvostoliiton ja kommunismin jälkeen myös Uusi Suomi suojeluskuntalaislogoineen kaatui. 44 
 
Pessimististä myötätuntoa 
 
   Elokuiset päätökset Uudesta Suomesta herättivät julkisuudessa huomiota ja myös sympatiaa. 
Toiveita pelastuksesta ei kuitenkaan juuri tarjottu. Esim. Ilkan päätoimittaja Kari Hokkanen ennakoi 
suorasanaisesti, että "Uusi Suomi siis kaatuu. Vahinko". Enimmäkseen kommentointi oli 
pessimistisen myötätuntoisen kollegiaalista ja lehden journalistista kehitystä kiittelevää.  
   Kritiikkiäkin tarjottiin. Niinpä Etelä-Suomen Sanomat väitti US:n toimituksen henkeä huonoksi, 
mitä kuvasti se, että "toimittajien parissa siirtoa Iltalehden puolelle pidettiin ylennyksenä". Lehteä 
moitittiin kalliisti tehdyksi ja katsottiin, ettei US ole "enää aikoihin ollut valtakunnallinen lehti, 
vaikka tuhlasikin paljon rahaa jakeluun". ESS:n toinen päätoimittaja Pentti Vuorio oli US:n entinen 
osastopäällikkö; kritiikki saattoi heijastaa hänen näkemyksiään.  
   Toinen entinen US:n osastopäällikkö, Länsi-Savon päätoimittaja Ilkka Juva taas totesi - US:n 
"Kommunismin loppu"-pääkirjoitukseen viitattuaan - että "Uudella Suomella olisi vielä paljon 
tehtävää, mutta onko sillä enää suurta unelmaa. Jotain sellaista kai etsii lehden pelastamiseksi koottu 
hyvien miesten joukko. Kaikilla heillä on vahva yhteiskunnallinen tahto, mahdollisesti 
unelmansakin. Sellaista todella tarvitaan, koska rahaa heillä ei ole". Juva osui olennaisiin ongelmiin. 
   Oman konsernin Aamulehti oli myötätuntoinen, mutta pessimistinen. Kolumnissaan kolmas 
päätoimittaja Ilkka Juonala myös epäili, ettei "US:n uudistajien viimeksi valitsema perusratkaisu 
ollut paras mahdollinen --- olisi sietänyt yrittää ydinalueelle tähdättyä, mutta sinne raivokkaasti 
keskittyvää uutislehteä". Helsingin Sanomat oli pääkirjoituksessaan varovainen, mutta myötätun-
toinen. 
   Päätoimittaja Jarmo Virmavirta antoi lukuisia lausuntoja ja haastatteluja - laajasti mm. 
Keskisuomalaiseen. Siinä hän varsin toiveikkaana ("aikaa on riittävästi") uskoi seitsenpäiväisen 
US:n pelastumiseen, mutta hämmästeli vallassa olevalta yritysjohtajapolvelta puuttuvaa 
aatteellisuutta ja pitkäjänteisyyttä vaikeina aikoina. Hän myös kysyi, "kuka esimerkiksi omistaa 
Aamulehti-yhtymää". 45 
   Uhattujen kakkoslehtien puolesta vetosi myös lähinnä päätoimittajista koostunut Kansainvälisen 
lehdistöinstituutin IPI:n Suomen-ryhmä. 
 
Kriittisyys nousee 
 
   Ajan kuluessa ja US:n tukikampanjan jatkuessa myös kriittiset äänet alkoivat voimistua. Niinpä 
Ilta-Sanomien päätoimittaja Vesa-Pekka Koljonen nosti 21.9.1991 esiin "Uuden Suomen myytit" 
huomauttaen, ettei US:n levikki ollut suinkaan noussut muista lehdistä poiketen, vaan oli ollut 
samalla tasolla jo 1950-luvulla. Koljosen mukaan "ilmeisesti lehden piirissä on pidetty itsestään 
                     
    43Keskustelut mm. Maarit Niiniluodon kanssa; vrt. myös hänen lukuisia tekstejään Sanomalehtimiehessä 1991 
alkaen; Laatusen kommentti. 

    44Vrt. Tapani Suomisen tekstit Demarissa 1991-93.  

    45Lehtileikekokoelma 1991, USark. 
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selvänä, että niin Aamulehti-yhtymä kuin Kauppalehtikin ovat olemassa taatakseen Uuden Suomen 
tekijöille mahdollisuuden harrastaa sanomalehden tekemistä".  
   Koljosen mukaan "Aamulehti-yhtymässä ja Uusi Suomi Oy:ssä on paljon myös niitä, joiden 
mielestä US:lla ei ole ollut elämisen edellytyksiä vuosikausiin. US on heidän mielestään ylisuurella 
henkilökunnalla tolkuttoman kalliisti tehty tuote, jolla ei ole riittäviä markkinoita. Siitä huolimatta 
on pahimpina aikoina eletty kuin pellossa. Kaiken maailman viiniklubien pippaloissa on pantu 
pöytään korikaupalla 1500 markan viinipulloja". Lopuksi hän huomautti, ettei "sananvapauskaan 
taida ihan lopussa olla", vaan viestimiä jäisi runsaasti.  
   Vastauksessaan Jarmo Virmavirta kysyi, "kenen olikaan ääni", olihan Koljonen vihjannut 
eräänlaiseen oppositioon Uusi Suomi Oy:ssä. (Joku saattoi ajatella esim. sitä, että Kauppalehden 
päätoimittaja Lauri Helve oli Koljosen aiempi työpari IS:sta). Koljonen vakuutti 28.9.1991 
puhuneensa omiaan, mutta "tosiasiat ovat vuosia olleet alaa tuntevien yleisessä tiedossa". Ja 
yllättävätkin kollegat ja tahot olivat todenneet, "että hyvä kun kaiken hymistelyn, päivittelyn ja 
krokotiilinkyynelten keskeltä sanotaan ääneen myös eräitä ikäviä, mutta tosia asioita".  
   Koljonen tarkensi kuitenkin kritiikiään luonnehtimalla toimituksen johtoa "enemmän uhreiksi 
kuin vikapäiksi" ja arvellen, että lehtiyhtiötä johtaneet "Suomen talouselämän parhaat aivot --- eivät 
ole hoitaneet velvollisuuksiaan", kun 1970-luvulta lähtien oli tehty "yhteen laskien satojen 
miljoonien markkojen tappiot". Näköpiirissäkään ei ollut "yhtään järkeenkäypää syytä, minkä 
vuoksi US olisi voinut tulevaisuudessakaan nykyisellä konseptilla ja tulorakenteella saavuttaa edes 
kannattavuusrajan". 
   Vaikka Koljonen lopuksi kehui US:n toimituksellista tasoa, hän onnistui herkässä tilanteessa 
loukkaamaan monia sen toimittajia. Päätoimittaja Vesikansa myönsi kuitenkin pyydetyssä 
vierailijakolumnissaan Ilta-Sanomissa 7.10.1991, että Koljosen arvostelussa oli perää. Silti ennen 
muuta lehden "synti oli siinä, että US ei tyytynyt kakkoslehden säädylle soveliaaseen rooliin, vaan 
taisteli loppuun saakka paremman tulevaisuuden puolesta". 46 
   Myös SDP:n lehtiryhmän paimentaja Tuomas Harpf väitti, että US:ssa haluttiin "lyödä päätä 
seinään loppuun asti, vaikka vaihtoehtojakin olisi ollut - ainakin vielä joku vuosi sitten". 47  
   US:n oma avustaja Paavo Haavikko julkisti analyysinsä 29.9.1991 Helsingin Sanomissa, jonka 
palstoilla hän ei näinä vuosina usein esiintynyt; US:n jatkamisesta kokeiluluontoisesti viikkosa-
nomalehtenä oli juuri päätetty. Haavikon mukaan "ei Uusi Suomi kuollut, se lähti eläkkeelle. Se 
tulee nauttimaan eläkepäivistään". US oli "niin tämän Suomensa kaltainen, hyvin tuotettu, tasokas, 
monivärinen ja taloudeltaan niin rasitettu, että se oli kykenemätön maksamaan kustannuksiaan". 48 
Näin varmaan oli.  
 
Suuri yleisö kahta mieltä 
 
   Kansalaisten mielipiteitä kuvasti Taloustutkimus Oy:n mielipidemittaus heti US:n lakkautusuhan 
julkistamisen jälkeen. 406 vastaajasta 52 % katsoi, että US:n lakkauttaminen olisi tiedonvälityksen 
kannalta vahinko. 32 % oli toista mieltä ja 16 % ei osannut ottaa kantaa. Myötätuntoa ei voi pitää 
kovin vahvana, eihän ketään vaadittu maksamaan mitään.  
   Kuten arvata saattoi, näkemykset yhteiskunnan eri piireissä vaihtelivat vahvasti. Niinpä henkisen 
työn tekijöistä 65 % piti US:n lakkaamista vahinkona, muissa ammattiryhmissä osuus oli alle 
puolet. 74 % uusmaalaisista ja 66 % yli 50.000 asukkaan kaupunkien asukkaista murehti US:n 
kohtaloa, kun maalaiskunnissa osuus oli 35 %. Tässä TeleBus-kyselyssä ei selvitetty vastaajien 
puoluekantaa, mutta voi olettaa mielipiteiden seurailleen paljossa poliittisia rajalinjoja. 
                     
    46Ilta-Sanomat 21.9., 28.9., 7.10.1991.  

    47Kotkan Sanomat 27.9.1991. 

    48HS 29.9.1991. 
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   Samalla kysyttiin myös näkemyksiä puoluelehtien tukemisesta. Tätä vastusti 77 % vastaajista, sen 
sijaan 68 % kannatti sanomalehdille annettavaa kuljetustukea. US:n pelastamiseen hankittava 
julkinen tuki ei siis saanut olla poliittisesti perusteltua, jos sille haluttiin suuren yleisön 
hyväksyminen. Kiristyvän valtiontalouden oloissa tämäkin alkoi olla merkittävä näkökohta. 49 
   
Holkerin tuki "haudan pohjalta" 
 
    Tukensa US:lle esitti myös entinen pääministeri Harri Holkeri kaivellen samalla hampaanko-
lojaan sinipunahallituksen kaudelta. MTV:n televisioidussa viestintäseminaarissa syyskuun 1991 
alussa Holkeri vaati US:n ilmestymisen turvaamista ja "kulttuuriskandaalin" estämistä. "Tämän 
minä huudan vielä poliittisen hautani pohjaltakin, johon Uusi Suomi on minut näyttävästi 
sijoittanut. --- Lehdistötutkimuksella olisi kiintoisa aihe selvittää, tuliko ja jos tuli, niin milloin 
keskustasta Uudelle Suomelle kokoomusta läheisempi puolue", Holkeri purki katkeruuttaan. 50 
   Näkyvästi US:n kohtaloa seurasi tälläkin kerralla Suomen Kuvalehti, johon Mauno Saarella oli sen 
entisenä päätoimittajana hyvät yhteydet. 6.9.1991 SK tiesi kertoa etusivullaan, että US:n "'alasajo' 
on jo alkanut". Päätoimittaja Pekka Hyvärisen reportaasissa viitattiin mm. US:n ilmoitusmyyjille 
annettuun ohjeeseen olla myymättä ilmoituksia 27.9.1991 jälkeisiin numeroihin. Reportaasissa 
arvosteltiin mm. US:n painolaskuja ja piikiteltiin "taskulaskinmiehiä"; teksti nojautui selvästi 
Virmavirran ja Saaren näkemyksiin.  
   US:n hautaan laskettaisiin Hyvärisen mukaan myös "Timo Laatusen unelma rakentaa maahan 
vastapaino Sanoma Oy:lle". 51 
   Hufvudstadsbladetin Maria Romantschuk haastatteli syyskuun alussa Helsingin Sanomain uutta 
vastaavaa päätoimittajaa Janne Virkkusta. US oli Virkkusen mukaan ollut "laadullisesti HS:n 
pääkilpailija", jonka kuolema saattaisi herpaannuttaa HS:n toimitusta, vaikka se kilpailee myös 
maakuntalehtien sekä radion ja television kanssa. Hän kuitenkin hämmästeli US:n toimituksen ja 
sivumäärän kasvua taloudellisista puitteista huolimatta sekä kyseli, mistä uudet rahoittajat 
löytyisivät; heidän olisi jo pitänyt ilmaantua esiin.  
   Lama oli tuolloin iskenyt myös Ludviginkadun jättiläiseen, jossa oli jouduttu pohtimaan 
toimituksen kokoa ja jäädyttämään joitakin kehityssuunnitelmia. Hbl:n mukaan HS:n toimituksen 
vahvuus oli tuolloin 297 henkeä, US:n 120. Samassa numerossa Hbl esitteli myös päätoimittajan 
Virmavirran pelastussuunnitelmia. 52 
 
Kaksi kolmesta valmis lisähintaan 
 
   Iloniemen kriisiryhmä testasi keskeistä lähtökohtaansa, US:n talouden rakentamista tuntuvasti 
korotetulle tilaushinnalle, kun lehden omat puhelinmyyjät haastattelivat 300 tilaajaa. Soittoja 
kehotettiin painottamaan "jonkin verran" pitkäaikaisiin tilaajiin. Tulosten tulkinnassa on otettava 
huomioon otoksen epämääräisyys sekä puhelinmyyjien oma intressi; lehden lakkauttaminen tekisi 
myös heidät työttömiksi. Normaalit luotettavuuskriteerit täyttävästä markkinatutkimuksesta ei siis 
voi puhua. Kysymyksiin vastattiin lehden pelastuskampanjan jatkuttua toista viikkoa. 
   60 % vastaajista oli valmis maksamaan korotetun tilaushinnan, 28 % ei ja 13 % oli epävarmoja. 
Havainnollisuuden vuoksi uusi hinta esitettiin kolmella tavalla - neljä markkaa päivässä, 120 mk 
kuukaudessa ja 1200 mk vuodessa. (Ehkä moni havaitsi vasta tällöin, että korotuksen jälkeenkin 

                     
    49Taloustutkimus Oy: Mielipiteitä lehtien talousongelmista ... vko 35/-91, USark E 1. 

    50Mm. HS 4.9.1991. 

    51SK 6.9.1991. 

    52Hbl 9.9.1991; myös leikekirja/USark. 



 
 

260 

kotiin kannattu US olisi ollut halvempi kuin ainakin 5 mk:n hintainen iltapäivälehden irtonumero). 
1991 US:n kestotilaus oli maksanut 799 mk vuodessa.  
   Myönteisyys tilaushinnan 50 prosentin korotukselle riippui, kuten arvata saattoi, tilaussuhteen 
pituudesta. Yli 10 vuotta tilanneista 73 % oli valmis lisämaksuun, alle vuoden mukana olleista 
kokeilijoista vain 42 %. Kuitenkin jo 1-3 vuoden tuttavuus nosti valmiuden lähelle 60 prosenttia. 
Helsinkiläiset olivat hieman muita eteläsuomalaisia valmiimpia hinnankorotukseen; tilaajilta 
muualla Suomessa ei mitään kysyttykään. Valmiimpia korotukseen olivat alle 25- ja yli 60-vuotiaat; 
keski-ikäisillä oli ilmeisesti tiukempi talous. 53 
   Kielteisiä kannanottoja vastaajat perustelivat lähinnä taloudellisilla tekijöillä, joskin muuan tilaaja 
vaati "elinkeinoelämää tuntemaan vastuunsa" US:n ilmoituskannan vahvistamisessa. Useimmat ei-
vastaajatkin kehuivat Uutta Suomea. Myönteisistä vastaajista osa katsoi, ettei US:n tarvitse ilmestyä 
joka päivä osan pitäessä tätä ehdottomana edellytyksenä. Erityisesti vastaajat korostivat US:n hyvää 
kulttuuritarjontaa.  
   Osalla vastaajista suhde lehteen oli hyvin tunnekylläinen ("koko elämä riippuu Uudesta 
Suomesta", sen loppu olisi "katastrofi", "muuta lehteä en halua lukea", "maksoi mitä maksoi", "minä 
haluan Usarin joka aamu", "olen rampa, US on henkireikä maailmaan", "vaikka vähennän 
tarvittaessa tupakanpolttoa", "suvussa luettu", "hieno lehti"). 54      
   Selvitystä on tulkittava varovaisesti, mutta mahdollisesti puolet US:n tilaajista olisi maksanut 
lehdestä tuntuvasti korotetunkin hinnan. Jos peräti 50.000 tilaajaa, siis kaksi kolmesta, olisi 
maksanut 1200 markan tilauksen, lehden tulos olisi kohentunut 20 miljoonalla markalla. Silti tämä 
olisi vasta kaventanut US:n tappion 60-70 miljoonaan markkaan vuodessa. Ja olisiko 
maksamisalttius kestänyt vuosikausia - etenkin, kun saattoi olettaa kilpailijoiden käyttävän 
hintavalttiaan markkinoinnissa? Tosin Iltalehden levikki kesti vuosia viikonvaihde- ja sittemmin 
keskiviikkonumeronsa Ilta-Sanomiin nähden kaksinkertaisen hinnan.  
   US:n levikin putoaminen olisi tietenkin iskenyt myös ilmoitustuottoihin.   
    
Tavoitteet yhä korkealla 
 
   Muistiossaan "Uusi Suomi 2000" Iloniemen kriisiryhmä asetti etusijalle "5+1-vaihtoehdon" eli 
arkisin ilmestyvän tiiviin uutislehden ja perjantaisin jaettavan viikonvaihteen lukupaketin 
yhdistelmän; lauantailehdessä olisi painotettu pääkaupunkiseudun asioita. Kallis viikonvaihdetyö ja 
-jakelu olisi siis minimoitu; maanantaille olisi tehty ilmeisesti hyvin suppea lehti Demarin tyyliin. 
Tilaushinta olisi ollut 1200 mk, viikonvaihdenumeron erillistilauksen 500 mk.  
   Arkilehdessä olisi ollut 32-44 sivua ja viikonvaihdelehdessä 64-96. Haarukka oli leveä, mutta edes 
ohuimmillaan US ei olisi paljon laihtunut siihen astisesta keskimäärin vajaan 40 sivun arkilehdestä 
ja useimmiten 56-sivuisesta sunnuntainumerosta. 55 Sisällössä tavoiteltiin "analysoivaa, taustat esiin 
tuovaa toimituspolitiikkaa". Painotus olisi yhteiskunnallis-taloudellinen, mutta myös kulttuuriin, 
etenkin kirjallisuuteen ulottuva. Viikonvaihdelehdessä olisi myös laajasti "ajankuva-aineistoa". 
Erityisesti mainittiin "Eurooppa-ulottuvuus". 
   Tavoitteet olivat siis kunnianhimoisia. Toimitus olisi pudotettu 60-70 henkeen eli alemmas kuin 
koskaan US:n uudemmassa historiassa. 56 Tätä olisi kuitenkin korvannut laaja avustajakunta, johon 

                     
    53Psykologisesti kiintoisaa tietenkin oli, että valmius hintaan 4 mk/päivä oli suurempi (66 %) kuin hintaan 120 
mk/kk (58 %) tai 1200 mk/vuosi (55 %), vaikka kysymys oli samasta hintatasosta. (Itse asiassa 4 markkaa päivässä 
johtaa noin 1400 markkaan vuodessa). 

    54Hintatutkimus 11.9.1991 R.Hynynen/ J.Pekkarinen, USark E 1. 

    55Jos keskisivuluvut olisivat olleet 38 ja viikonvaihteessa 80, viikon kuuden numeron sivumäärä olisi ollut 270, kun 
vuodelle 1991 oli budjetoitu keskimäärin 275 toimituksellista sivua viikossa (seitsemänä päivänä).  

    56Yhden ilmestymispäivän pudottaminen pois olisi vähentänyt hieman työmäärää ja työvuoroja, vaikka jo kauan 
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olisi rekrytoitu "parhaat porvarilliset kirjoittajat". Myös idea toiminnasta maakuntalehtien 
Helsingin-toimituksena pysyi mukana. Toimituskulut olisivat olleet 30 Mmk eli reilut 15 Mmk alle 
vuoden 1991 budjetoidun tason, mutta reaalisesti lähellä SPUS:ia edeltänyttä tasoa, silloin lähes 
satapäisellä toimituksella; mm. avustajapalkkioihin olisi siis käytetty suhteellisen suuria summia.  
   US:lla olisi ollut varhaisjakelu pääkaupunkiseudulla, muualla lehti olisi jaettu postin kautta. Siten 
pääkaupunkipainotteinen lauantailehti olisi tullut "maakuntiin" vasta maanantaina eikä 
varhaispainokseen olisi saatu illan uutisia. Viikonvaihteessa  odotettiin myös laajaa irtonumero-
myyntiä. Kustantajaksi kaavailtiin perustettavaa osakeyhtiötä, jolla olisi ollut kevyt hallinto. 
Kirjapaino olisi valittu tarjouskilpailulla ja muutoinkin pyrittiin irti Kaivokselasta.  
   Käyttökatteen arvioitiin kääntyvän positiiviseksi 50.000 tilauksen kohdalla, mikä vastasi em. 
selvityksen kertomaa maksamishalukkuutta. 60.000 kappaleen levikillä olisi katettu jo pääoma-
kulutkin ja päästy 4,5 Mmk:n nettotulokseen.  
   Toisena vaihtoehtona kriisiryhmä tarjosi viikkosanomalehteä, jota ei erityisemmin hahmoteltu; 
siitä ei selvästikään kiinnostuttu. Muutoinkaan "Uusi Suomi 2000" ei ollut perusteellinen mietintö, 
vaan sarja ranskalaisia viivoja ja suppeita laskelmia. 57 
 
Sanaton vastaanotto perjantaina 13. päivä 
 
   Ryhmä esitteli työnsä tulokset Aamulehti-yhtymän johdon edustajille eli Vesa Mäkiselle, Heikki 
Tavelalle, Timo Laatuselle ja Risto Takalalle. Virmavirta koki sen "masentavana tilaisuutena", 
Koroma taas hämmästeli, ettei Laatunen sanonut koko aikana sanaakaan (ei niin tehnyt 
Mäkinenkään). Oli perjantai ja 13. päivä; tasan 50 vuotta aikaisemmin panssarilaiva Ilmarinen oli 
uponnut. 58 
   Aamulehti-yhtymältä ei ollut syytäkään odottaa erityistä aktiivisuutta, olihan se jo elokuussa 
irroittautunut ainakin seitsenpäiväisen US:n julkaisemisesta. 5+1- kaavakin vastasi jota kuinkin 
kesäkuista "kompaktia uutislehteä", joka ei ollut sytyttänyt yhtymän hallintoelimiä. Kannatta-
vuuslaskelmat eivät näyttäneet synkiltä, mutta US:n vaiheissa oli nähty jo monia kalkyyleja; 
kysymys oli lähtökohdista ja toimeenpanosta. 
   Ratkaisevaa oli siis se, innostaisiko pelastussuunnitelma muita omistaja- ja rahoittajatahoja. 
Iloniemen ryhmä ei ollut tässä suhteessa edennyt kovinkaan konkreettisesti. Omistajiksi kaavailtiin 
nyt perinteisen piirin ohella Yrittäjäin Keskusliittoa, Akavaa sekä Kokoomusta ja Keskustaa 
(puolueiden arvioitiin tuovan julkista tukea 20 Mmk vuodessa); moni taho oli pudonnut pois 
aiempiin unelmiin verrattuna. Edelleen pohdittiin osakeantia tilaajille ja toimittajille. 
   Tästä olisi siis jatkettava. Työryhmä ehdotti, että "J. Lassilan johdolla kootaan perusrahoittajien 
kokous päättämään uuden osakeyhtiön muodostamisesta". Käytännön rahankeruutyöhön kaavailtiin 
taas kerran Tavelaa. 
 
Lassila viime hetkessä apuun 
 
   Virmavirta olikin sopinut seuraavaksi tiistaiksi 17.9.1991 aamupalaverin Tavelan kanssa. Jotenkin 
asiat alkoivat kuitenkin takerrella. Virmavirran hoputtaessa puhelimessa Tavelaa tämä kertoi - 
keskustelukumppaninsa mukaan "aika takatuupparissa" - tapaavansa vielä samana päivänä Lassilan 
ja Pohjolan Yrjö Niskasen.  
   Torstaina 19.9. Virmavirta tiedusteli Lassilalta, mihin oli päädytty. Lassilan mukaan hän ei ollut 
                                                                  
viikonvaihteessa oli toimittu urheilua lukuun ottamatta ohuella päivystysmiehityksellä.  
    

    57Muistio Uusi Suomi 2000, päiväämätön; siihen liittyviä laskelmia, USark E 1. 

    58Koroman, Tavelan ja Virmavirran kertomaa. 
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virvokkeita nauttineen Tavelan tavatessaan lainkaan ymmärtänyt, että hänen olisi tullut tehdä 
jotakin; asia ei ollut edes ollut esillä tapaamisessa. Lassila pyysi kuitenkin Virmavirtaa tulemaan 
saman tien Kämpin nurkkahuoneeseen. (Tavelan mukaan näin syntyvä kuva "ei ole sentään totta"). 
   Päätoimittajan kiiruhdettua Kaivokselasta Esplanadille Lassila lupasi ryhtyä heti toimeen. Aikaa ei 
ollutkaan paljon: US:n ilmestyminen oli päätetty lopettaa runsaan viikon kuluttua, jollei pelastusta 
keksittäisi. Lassila ehdotti heti seuraavaksi maanantaiksi 23.9. rahoittajien neuvottelua. Sinne 
kaksikko päätti kutsua Pohjolan Yrjö Niskasen, Repolan Tauno Matomäen, Yhdyspankin Ahti 
Hirvosen sekä Tavelan, Laatusen ja Takalan. Myös OKO:n Pauli Komin nimi oli esillä, mutta 
hänellä oli este. Hirvosta edusti lopulta pankinjohtaja Mikael von Frenckell. 
   Toiminta päärahoittajien suunnalla alkoi olla siis kovin improvisoitua. Kiire alkoi näkyä 
muissakin rahoitusneuvotteluissa. Yhteyksiä otettiin hätäisin puhelinsoitoin ja ratkaisuja toivottiin 
lähes saman tien. Kuvaavia tässä suhteessa olivat Virmavirran yhteydenotot Yrittäjäin 
Keskusliittoon ja Akavaan. Yleensähän kielteisiä rahoituspäätöksiä saa nopeasti, myönteisiä joutuu 
kypsyttämään;  niin tälläkin kertaa. Akava kieltäytyi US:n osakkuudesta hallituksensa päätöksellä, 
tukeaan US:lle julkisuudessa kaiutellut SYKL joutui kai toteamaan, ettei sillä ollut tällaisia rahoja.  
 
Pelastuskokous Palacen saunakamarissa 
 
   Suomalaisen elinkeinoelämän terävintä kärkeä kokoontui siis maanantaina 23.9.1991 kello 15.30 
Palacen saunakabinettiin ratkaisemaan US:n kohtaloa. Kiireiset herrat eivät tietenkään raivanneet 
muutaman päivän varoitusajalla kalentereistaan monta tuntia US:lle muodon vuoksi. SYP:n 
pankinjohtajan Eira Palin-Lehtisen Virmavirralle kertoman mukaan pankin edustajalla Mikael von 
Frenckellillä oli jopa selkeä valtuus 10 Mmk:n panoksen käyttöön. Myös KOP:sta ja muiltakin 
tahoilta luvattiin joitakin miljoonia markkoja.  
   Virmavirta esitteli Iloniemen ryhmän ykkösvaihtoehdon arvellen, että peruspääomaa uuteen 
yhtiöön tarvittaisiin 12-20 miljoonaa markkaa; em. lupausten valossa tavoite ei ollut sinänsä 
epärealistinen. Mielialan käänsi toiseen suuntaan Aamulehti-yhtymän toimitusjohtaja Timo 
Laatunen, joka oli koonnut alustuksensa viiteen teesiin.  
   Lähtökohtana Laatunen huomautti, että "Aamulehti-yhtymän kannattavuus ei kestä US:n tappion 
jatkumista", joten "tulevaisuus on pakko rakentaa varmojen vaihtoehtojen varaan". Avaimet oli 
Laatusen mukaan tällöin haettava Uudesta Suomesta itsestään, ei yhtymän tai Kauppalehden 
kannattavuudesta. 59 Keskeistä oli "usko jonkin toimintamallin toimivuuteen", mitä voitiin "vain 
rajallisesti luoda tai horjuttaa laskelmin".  
   Laatunen huomautti Iloniemen ryhmän nojaavan "voimakkaaseen tilausmaksun nostoon ja 
huomattavaan kustannusten karsintaan", mutta arvioi 5+1-mallin riskit "suuriksi". "Vaikkapa 
nykyisessä innostuksessa" moni olisikin valmis maksamaan 1200 mk vuosikerrasta, into voi laantua 
nopeastikin. Toisaalta "kustannusten karsinta ei onnistune nopeasti tavoitellulle tasolle".  
   Laatunen myös piikitteli: "Vielä kevättalvella US:n johto piti pienempiä muutoksia mahdottomina 
toteuttaa". Vuoden 1991 draaman keskeisiä juonteita olikin se, että Virmavirta suostui tinkimään 
komeasta lehdestä aina vain äärimmäisenä vaihtoehtona. Ehdotettu 5+1-malli oli sekin, kuten 
todettu, yhä näyttävä niin sivumäärien kuin toimituksen vahvuuden ja budjetin osalta; esim. 
Demarin voimavarat lienevät olleet noin puolet Iloniemen ryhmän kaavailemasta. Virmavirta pyrki 
ilmeisesti säilyttämään mahdollisimman vahvat asemat myöhempää vastahyökkäystä varten. Liian 
sitkeä puolustautuminen voi kuitenkin johtaa Stalingradin kaltaisiin katastrofeihin. Uudessa 
Suomessakin menetettiin lopulta kaikki. 
   Yhtymän hallituksen yksimielisyyteen viitannut Laatunen päätyi 5+1-mallin osalta siihen, ettei 
Aamulehti-yhtymä ollut valmis ottamaan tässä jatkoriskiä. Jos "lehden perinteeseen soveltuva 

                     
    59Toteamuksen taustalla saattoi olla sekin, että Virmavirta oli viitannut julkisuudessa yhtymän ja Kauppalehden 
kannattavuuden heikentymiseen Uuden Suomen vaikeuksien syynä.     
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jatkajayhtiö" olisi tähän halukas, se voi kyllä lähteä liikkeelle "vailla menneisyyden rasitteita" ja 
ottaa vastuun jo 1.10.1991. Aamulehti-yhtymäkin voisi olla uudessa yhtiössä mukana apportti-
järjestelyllä US:n julkaisuoikeuksia, tilaajarekisteriä yms. vastaan. Siirtymävaiheessa Uusi Suomi 
Oy (siis Aamulehden tytäryhtiö) voisi hoitaa asioita "laskutustyönä".  
   Laatunen ei kuitenkaan luottanut ehdotetun, lähes päivittäisen US:n tulevaisuuteen. Sen sijaan hän 
kertoi uskovansa "vakaasti viikkosanomalehden kannattavuuteen". Siihen voitaisiin joka 
tapauksessa siirtyä lokakuun alussa, vaikka marraskuun loppuun mennessä löydettäisiinkin pohja 
laajemmalle, esim. 5+1-lehdelle. Aamulehti-yhtymä oli siis valmis kokeilemaan viikkosanoma-
lehteä. 
    
12 vai 40 miljoonaa markkaa? 
 
   Keskustelusta tuli kaksijakoinen. Kun Virmavirta oli  arvioinut uuden kustannusyhtiön pääoman 
tarpeeksi 12-20 miljoonaa markkaa eli parin-kolmen alkuvuoden osalta 5 Mmk:n vuositappion, 
Laatunen arveli 5+1-mallin edellyttävän 40 Mmk:n pääomaa lähtien 10-15 Mmk:n vuositappiosta. 
(Alkavalla yrityksellä pitäisi yleensä olla käyttöpääomaa ainakin kolmeksi vuodeksi, sillä klassinen 
tuloskäyrä seuraa mäenlaskun profiilia: ensin vauhdilla alaspäin, sitten ponnistaen ylöspäin). 
   Risto Takala tuki Laatusta, sen sijaan Virmavirran mukaan vaihteeksi vaitonainen Tavela "joi 
viskiä". Tavelan mukaan "hän ei ole yleensä vaitonainen juodessaan viskiä". Hän kuitenkin tiesi jo, 
että "peli oli hävitty"; etukäteiskeskustelussa Laatusen ja Takalan kanssa Tavela oli myöntänyt 
näiden esittämät numerot oikeiksi. 
   US:n kohtalo oli nyt veitsen terällä. Jos Iloniemen ryhmän laskelmia tarkastelee tavanomaisella 
riskianalyysillä, pessimisti päätyisi jopa 35 Mmk:n vuositappioon seuraavilla edellytyksillä: 
- täysihintainen levikki putoaa alle 40.000:n kappaleen; 
- ilmoitusmyynti jää 10 Mmk:n tasolle 15 Mmk:n sijasta;  
- kaavaillut 5 Mmk:n "muut myyntitulot" (mm. syndikaattitoiminta) jäävät pois; 
- toimituskulut nousevat budjetoidusta 15 % 35 Mmk:aan, valmistus- ja jakelukulut ylittyvät 10 % 
(5 Mmk);  
- valtion lehtituki jää 15 miljoonaan markkaan 20 Mmk:n sijasta. 
  Monet tällaisen riskianalyysin mukaiset repeämät (joissa ei ole otettu vielä huomioon esim. 
markkinointikulujen ylitystä) olisivat olleet hyvin mahdollisia. Laatusen arvio 10-15 Mmk:n 
tappiosta tuntuu tämän valossa realistiselta, jopa varovaiselta. Tästä johdettu 40 Mmk:n 
pääomantarve alkuvuosiksi jäi sitten soimaan jatkokeskusteluun; Palaceen tulleet yritysjohtajat 
olivat kyllä valmiita runsaan 10 Mmk:n kertatukeen US:lle - mutta eivät kauan jatkuvaan tämän 
luokan vuotuiseen "jäsenmaksuun".  
   Enää ei ollut käytettävissä kivitaloja eikä Kauppalehden voittoja. Pienempienkin jatkuvien 
tukisummien kerääminen oli taas ollut takkuista hyvinäkin aikoina - myös silloin, kun vastapal-
veluksena oli saanut jotakin merkitsevää ilmoitustilaa. 60 Vapaaehtoisia mesenaatteja ei Palacen 
saunakamarissa löytynytkään, vaikka Aamulehti-yhtymä oli kertonut voivansa luovuttaa US:n 
julkaisuoikeudet uudelle yrittäjälle jokseenkin "puhtaalta pöydältä".  
 
Viikkosanomalehteen tartutaan kiinni 
 
   Tappioennusteiden esiin vyöryttämisen jälkeen Palacen neuvottelu päättyi tuloksettomana. 
Laatusen suosittamaan viikkosanomalehteen tartuttiin sen sijaan nopeasti. Varhain aamulla 
25.9.1991 Uusi Suomi Oy:n hallitus päätti, että "toistaiseksi viimeinen sanomalehti Uuden Suomen 
numero ilmestyy 1.10.1991". Sen sijaan marraskuun 1991 loppuun saakka julkaistaan kahdeksan - 
yhdeksän US:n viikkosanomalehden numeroa, "jolloin yhteys lukijaan ei kokonaan katkea, 

                     
    60Laatusen muistio 23.9.1991, USark E 1; Virmavirran haastattelu, Laatusen ja Tavelan kommentit. 
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viikkosanomalehteä voidaan testata aidossa ympäristössä ja haittavaikutukset muihin toiminta-
vaihtoehtoihin vähenevät".  
   Viikkosanomalehden ei arvioitu vaikuttavan yhtiön tulosarvioon; palkathan oli joka tapauksessa 
toistaiseksi maksettava (joskin lomautushanke oli edelleen vireillä) ja ilmeisesti ilmoitus- ja muut 
tuotot kattaisivat paperi-, jakelu- yms. kustannukset. 61 Viittaus "muihin toimintavaihtoehtoihin" piti 
vielä - teoriassa - hengissä 5+1-kaavaakin. 
   Syyskuun 1991 lopun ratkaisuja on tulkittu monella tavalla. Virmavirran mielestä viikkosano-
malehteen siirtyminen "oli alasajo, kun päätös lopettamisesta oli jo tehty, vaikka perusomistajatkaan 
eivät sitä tienneet. --- Viikkosanomalehdellä yhtymän johto valmisteli hautajaisia, toimitus luuli 
saavansa uuden tuotteen". Virmavirrankin mukaan Heikki Tavela lähti kuitenkin viikkosa-
nomalehteen mukaan vilpittömästi. 62 
   Risto Takala taas sanoo ajatelleensa viikkosanomalehteä "suhteellisen varhain" ja etenkin 
alkukesällä 1991. Siihen olisi kuitenkin pitänyt mennä "hallitusti". Timo Laatunen puolestaan 
vakuutti tämän kirjoittajalle vielä lokakuun lopulla 1991 pyrkivänsä varmistamaan US:lle jatkon 
"ainakin viikkosanomalehtenä"; Palacessahan hän suositteli tätä vaihtoehtoa jopa innokkaasti. 63 
  Totuus ei ole joko-tai, vaan eri henkilöillä oli erilaisia näkemyksiä, jotka saattoivat velloa 
ristiaallokkona; kuvitelmat salaliitoista tai pitkälle suunnitelluista taktiikkapeleistä pitävät yleensä 
harvemmin paikkaansa kuin ajopuuteoriat. Avainhenkilöistä usko mihinkään pelastusvaihtoehtoon 
näyttää hävinneen ensimmäisenä Takalalta, sitten Laatuselta ja lopuksi Tavelalta. 64 Ennen muuta: 
yksikään taho ei uskaltanut ottaa riskiä päivittäisen tai lopulta viikottaisenkaan US:n 
julkaisemisesta. Jos riskinottohalua olisi ollut, vastuun ottamiseen olisi ollut runsaasti tilaisuuksia. 
 
"Tappio, mutta voitto" 
    
   Uusi tilanne kerrottiin Kaivokselan lehtitalossa koruttomasti. Yhtiön "iso" yhteistyöneuvosto 
keskusteli etenkin yhä vireillä olleesta lomautusjärjestelystä sekä eri henkilöstöryhmien kohtelusta, 
ei niinkään ratkaisun perimmäisistä syistä. 65 
   Näyttävyyttä oli sen sijaan US:n tavassa kertoa asia lukijoilleen; tällä pyrittiin tietenkin 
markkinoimaan tulevaa viikkosanomalehteä. Etusivulla oli vain yksi sana, "Ratkaisu", jonka perään 
oli pantu takavuosien lehti- ja uudemmankin mainoskielen mukaisesti piste. Jokseenkin kaikki 
lukijat olivat lehden ilmestyessä tietenkin jo kuulleet perussanoman radiosta ja televisiosta. 
   Virmavirran signeeraama pääkirjoitus oli otsikoitu toiveikkaasti: "Sanomalehdistö etsii uutta 
muotoaan/ Uusi Suomi elää ja uudistuu". Päätoimittaja korosti viikkosanomalehden mahdolli-
suuksia ja kansainvälisiä esikuvia sekä murehti lehtitalouden "vaarallista" riippuvuutta ilmoitus-
tuloista. Hän kuitenkin arveli - nyt - että edes 1200 markkaan korotettu tilausmaksu ei olisi 
pelastanut Uutta Suomea taloudellisesti "edes siinä tapauksessa, että lehden kaikki kulut 
saneerattaisiin radikaalisti".  
   Jos pääkirjoitus oli maltillinen ja analyyttinen, oli seuraavalle aukeamalle sijoitettu eräänlainen 
toimituksen oma ilmoitus raflaava. Kolme neljännestä aukeamasta täytti valokuva Virmavirrasta. 
Hänen allekirjoittamansa tekstin mukaan kysymys oli "suuresta torjuntavoitosta". "Talvisotakin 

                     
    61USH 25.9.1991, ptk. 

    62Virmavirta: Herää ... s. 215; Virmavirran haastattelu. 

    63Takalan haastattelu; Laatunen Vesikansalle 28.10.1991, JV:n kotiark.; kysymyksessä oli henkilökohtaisesti 
luovutettu onnittelukirje kirjoittajan 50-vuotispäivänä. 

    64Laatusen, Takalan ja Tavelan omat arviot. 

    65YTN/USOy 25.9.1991, ptk, USark D 13; Takalan tiedote 26.9.1991, kok. Alasajo, USark E 3.  
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hävittiin, mutta se ei ollut tappio. Uusi Suomi joutuu antamaan periksi, mutta sen ilmestyminen 
jatkuu", verrattiin.  
   Ylipäänsä viimeiset päivälehti Uuden Suomen numerot olivat kuitenkin erittäin tavanomaisia; 
hyvästelykirjoitusten sarja haluttiin tarkoituksella torjua. Monet lukijat eivät ilmeisesti edes 
tiedostaneet, että loppu oli lähellä.  
   Kuvaavasti Hankkijan aiempi pääjohtaja, vuorineuvos Jorma Järvi säntäsi kesken lopettamis-
valmistelujen toimitukseen mukanaan teksti, jossa arvosteltiin Lotta Svärd-järjestön muistojuhlalle 
osoitettua niukkaa huomiota US:ssa; Järvi oli ollut järjestelytoimikunnan puheenjohtaja. Itse asiassa 
lottajuhla oli huomattu US:ssa näyttävästi, muttei siten kuin olisi tehty 1930-luvulla, julkaisemalla 
puheet in extenso jne. Tuolloin - last but not least - järjestelytoimikunnan puheenjohtajakin olisi 
varmaan päässyt samaan kuvaan kunniavieraiden kanssa. 
   Toimituksessa todettiin, että oli siinä ja siinä, ehtiikö vuorineuvoksen Uutta Suomea paheksuva 
kirjoitus julkisuuteen ennen lehden kuolemaa. Järvi pehmensikin hieman tekstiään, joka sitten 
julkaistiin kolmanneksi viimeisessä päivälehti US:n numerossa. Tosin Järvi ehti sännätä vielä 
päivittäisen US:n viimeisen työpäivän keskelle hämmästelemään, ettei hänen tekstinsä yhteydessä 
ollut julkaistu tarjottua kuvaa lottajuhlan järjestelytoimikunnan puheenjohtajasta presidenttiparin 
seurassa, vaan näyttävä kuva lotista kurssillaan 1920-luvulla. 
   Tarjottu kuva lienee eksynyt jonnekin lopettamisjärjestelyjen keskellä. Episodi kuvaa kuitenkin 
hyvin US:n lukijoita kahdellakin tavalla: "omalta" lehdeltä oli totuttu vaatimaan paljon; edes korkea 
yritysjohtaja ei tuntunut uskovan todeksi päivälehden jo päätettyä lopettamista. 66 Olisiko mikään 
saneerattu lehtiversio pystynyt täyttämään US:n lukijoiden suuria vaatimuksia?  
 
Virmavirran tilitys 
 
   Uuden Suomen viimeisen sunnuntainumeron 29.9.1991 pääteema oli "pärjääkö Suomi ilman 
devalvaatiota?". (Ei pärjännyt). Aiempi pitkäaikainen kakkospäätoimittaja Jyrki Haikonen pohti 
lehden kehitystä ja journalismin tulevaisuutta teesillä "tarvitaan vähemmän, mutta syvempää, 
ymmärrettävämpää tietoa". (Tähän viikkosanomalehti olisi tietenkin antanut mahdollisuuksia). 
   Kolumnissaan päätoimittaja Jarmo Virmavirta arveli, että "on oikea aika kirjoittaa tapauksesta 
Uusi Suomi puhtaasti henkilökohtaisesta näkökulmasta". Hän esitteli lehteen tuloaan paljolti tässä 
tekstissä jo kuvatulla tavalla kertoen tienneensä kaikki US:n talouden ongelmat. Sen sijaan "yllätys 
oli, että Aamulehti-yhtymän kyky vastata Uuden Suomen tappioista heikkeni nopeasti. --- Aika 
loppui, mutta keneltä. Vai loppuiko usko?".  
   Muista kolumnisteista Raimo Ilaskivi kehotti "kontaktihintojen etsijöitä" menemään "hieman 
myös itseensä". Sattumalta lehdessä voitiin kertoa, että Svenska Dagbladetissa oli jouduttu 
vaihtamaan päätoimittaja kasvaneiden tappioiden takia. Hufvudstadsbladet puolestaan houkutteli 
US:n tilaajia koko sivun ilmoituksella.  
   Maanantain 30.9. US:ssa vain levikkijohtaja Yrjö Kajanderin allekirjoittama ilmoitus kertoi, että 
oli alkamassa päivälehti Uuden Suomen tekijöiden viimeinen työpäivä. Viikkosanomalehteä 
tarjottiin hintaan 14 mk numero. US:n siihen astisille tilaajille kerrottiin toisaalta mahdollisuudesta 
peruuttaa tilauksensa, jolloin ylimääräinen osa tilausmaksua luvattiin palauttaa. 67 
 
Päivälehden viimeinen päivä 
 
                     
    66US 1991; Lottajuhlasta 13.9.1991 oli kerrottu lähtöaukeaman yläreunassa lehden toiseksi tärkeimpänä uutisena 
heti valtion budjetin julkistamisen jälkeen (etusivu oli myyty ilmoittajille). Kotimaanosastossa tapahtumaa oli esitelty 
lähes koko sivun verran nuoren toimittajan haastatellessa lottia. Vuorineuvos Järven kanssa keskusteli tämän 
kirjoittaja. Lukijoiden vaatimuksista yleensä, vrt. kirjeenvaihto/ USark. 

    67US 14.9., 26-30.9.1991. 
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   Päivälehti Uuden Suomen tekijöiden viimeistä työpäivää maanantaina 30.9.1991 kuvattiin laajalti 
eri viestimissä.  Vanhimman suomenkielisen sanomalehden kuolema oli uutisaihe - olkoon, että 
viikkosanomalehden tiedettiin jatkavan. 
   Vasta tuon päivän aamuna kerrottiin, ketkä jäisivät tekemään viikkosanomalehteä;  tähän palataan. 
Jokaiselle toimittajalle jaettiin päätoimittaja Virmavirran kirje asiasta, sitten pidettiin suhteellisen 
normaali toimitusneuvottelu ja sen jälkeen toimituksen yleiskokous.  
   Työpaikalle tultiin yleensä hyvin pukeutuneina, monilla Keskuskauppakamarin tai US:n oma 
ansiomerkki rinnassa. Poikkeus oli farkuissa paikalle saapunut Mauno Saari, jonka mielestä 
mennyttä ei tullut murehtia, vaan tuli tehdä kaikki mahdollinen viikkosanomalehden onnistumisen 
hyväksi. 
   Päivittäisen US:n viimeinen numerokaan 1.10.1991 ei ollut surujulkaisu, vaan etusivulla 
julistettiin toiveikkaasti uuden lehden suunnittelun alkaneen; kansikuvassa nuoret toimittajat Pekka 
Numminen ja Berit Virtanen olivat työn touhussa. Lehden pääsisältönä oli kuitenkin tämän 
kirjoittajan Virmavirran pyynnöstä laatima viisisivuinen historiikki Suomettaren ja sen seuraajien 
vaiheista; yhden jakson katsottiin joka tapauksessa päättyneen.  
   Virmavirta oli allekirjoittanut koko sivun pääkirjoituksen. Sen mukaan "Uusi Suomi etsi 
eurooppalaisia arvoja"; sitten hän pohti viestinnän yhdenmukaistumista. 68 Lehdestä arvattiin 
keräilykappaletta ja sen irtonumerot myytiin tavallista suuremmasta painoksesta huolimatta yleisesti 
loppuun. 
   Täyttä puhtia ei työpäivässä tietenkään enää ollut, vaikka rakenteeltaan lehti olikin "normaali". 
Itse asiassa historiikki meni taitossa kiinni viimeisenä ja koko lehti hyvissä ajoin; viime hetken 
uutisista ei enää kilpailtu. Tämän kirjoittaja ja uutispäällikkö Keijo Leppänen valvoivat, että kaikki 
oli kunnossa, sitten Albert-rotaatio jyrähti viimeisen kerran käyntiin siirtääkseen päivälehti Uuden 
Suomen aineiston paperille. 
   Pääosa toimitusta saapui iltapäivän päättyessä vaatimattomaan tilaisuuteen, jossa päätoimittaja 
Virmavirta jakoi Keskuskauppakamarin ansiomerkit 30 vuotta lehteä palvelleelle toimitussihteeri 
Aarne Nurmelle ja ulkomaantoimittaja Asko Vuorjoelle. Sitten kohotettiin kuohuviinilasi taakse 
jääneelle ja nautittiin Yrittäjäin Keskusliiton hankkimaa pizzaa; se oli ainoa konkreettinen anti, 
jonka suuria sanoja US:n puolesta käyttänyt SYKL pystyi tarjoamaan. 
 
Ensimmäiset läksiäiset 
 
   Seuraavana päivänä 1.10. toimitusosasto järjesti läksiäiset Lauttasaaressa poliisien majalla. 
Tilaisuutta on kuvattu julkisuudessa, joskin epätarkasti.  
   Pitää paikkansa, että tunnelma oli alkuun masentunut. Pääosa toimitusta oli jäänyt työttömäksi 
eikä viikkosanomalehdessä aloittaneen joukon mieliala ollut juuri parempi; työpäivä hiljaisessa, 
kuin neutronipommin jäljiltä olleessa toimitustalossa oli koettu kammottavana. 
   Pitää myös paikkansa, että toimitusosaston asiakeskustelun jälkeen paikalle saapunut tämän 
kirjoittaja ryhtyi kohottamaan tunnelmaa yhteislaululla, minkä on kerrottu onnistuneenkin. 
Repertuaariin ei kuitenkaan kuulunut vain Kansainvälinen, kuten on kuvattu, vaan myös AKS:n 
marssi ("Me tahdomme") ja Horst Wessel, joskaan useimmat nuoret toimittajat eivät niitä 
tunnistaneet.  
   Kulttuuritoimitus järjesti samalla viikolla Taidehallin klubissa oman läksiäistilaisuutensa, johon 
kutsuttiin laajalti alan väkeä. Tunnuslauluna oli Kuolleet lehdet. 69   
   Jäljellä oli kuitenkin vielä viimeinen ponnistus, viikkosanomalehti. 
                     
    68US 1.10.1991; Leikekirja/ USark. 

    69Kutsut Kuin viimeistä päivää-tilaisuuteen (1.10.1991) ja Kulttuuriin muistotilaisuuteen 4.10.1991, kok. Alasajo, 
USark E 3; Garam ym: Tapaus Uusi Suomi s. 104, 165-166; Erkka Lehtola: Musta viikko, Sanomalehtimies 18/1991; 
HSY-Skuuppi 2/1991. 
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3. VIIMEINEN YRITYS VIIKKOSANOMALEHDELLÄ 
 
 
   Alkusyksyn 1991 pelastusyrityksistä jäi käteen Uuden Suomen muuttaminen perjantaisin 
ilmestyväksi viikkosanomalehdeksi. Sen olemuksen pääpiirteet saattoi helposti kuvitella: hieman 
siihen astisia US:n viikonvaihdenumeroita, hieman Suomen Kuvalehteä, hieman ulkomaisia 
esikuvia. Tätä pidemmälle ei ajatusta ollut kuitenkaan juuri kehitelty, kun jo oli saatava 
ensimmäinen lehtinumero painoon ja lukijoille. 
   Päätoimittaja Jarmo Virmavirta kertoi myöhemmin ajatelleensa, että viikkosanomalehden 
varsinainen "tuotekehittely" tehdään vasta marraskuun loppuun 1991 mennessä luvattujen 
lopullisten päätösten jälkeen; olihan  teoriassa olemassa jopa vaihtoehto paluusta useita kertoja 
viikossa ilmestyvään lehteen. Parin kuukauden viikkosanomalehti-jaksolla pyrittiin alun perin 
ennen muuta estämään lehden ilmestymisen katkeaminen. 1 
   Seitsenpäiväisen lehden muuntamiseen viikkojulkaisuksi sisältyi tavaton määrä ratkaisuja. 
Tarjotaanko yhteenveto viikon tapahtumista, tähdätäänkö eteenpäin vai etsitäänkö lähinnä omia 
uutisia? Vai julkaistaanko pikemminkin "aikakauslehtimäistä", hieman ajattomampaa 
materiaalia? Kerrottaisiinko syntymäpäivistä, kuolleista, yhdistysten tilaisuuksista, nimityksistä, 
valuutta- ja pörssikursseista tai urheilutuloksista? Julkaistaisiinko ainakin tärkeimmät 
kulttuurikritiikit sellaisinaan vai tehtäisiinkö niistä koosteita? Montako kolumnia lehti kestää? 
Miten lehti ottaa kantaa edes keskeisimpiin asioihin, kun enää ei ollut viikossa käytettävissä 
pariakymmentä pääkirjoitusta ja jälkiartikkelia? Miten ylläpidetään yleisön keskustelua? 
   Kaikkea tätä olisi voitu valmistella ainakin alkukesästä 1991 alkaen, jolloin viikkosanomalehti 
nousi vakavana vaihtoehtona esiin. Kaikki voimat suunnattiin kuitenkin  monipäiväisen lehden 
pelastamiseen. Ehkä valmistelua ei myöskään haluttu laajentaa sisärenkaan, lähinnä Virmavirran, 
Saaren ja Klipin kolmikon ulkopuolelle. He taas eivät ehtineet tehdä kaikkea. 
   Ensimmäinen viikkosanomalehti oli siten Virmavirran mukaan "tuotekehittelyn Suomen 
ennätys". Alan ammattilaiset osasivat suhtautua siihen tämän mukaisesti eikä viikkosanoma-
lehteä koko aikana arvioitu ulkopuolella kovin jyrkästi. Tilaajista osa sen sijaan saattoi odottaa 
nopeammin "valmista" tuotetta. 
 
"Turha harjoitus" 
 
   Ensi alkuun oli päätettävä, ketkä viikkosanomalehteä tekevät. Toimituksen johto lähti siitä, että 
joukkoa oli heti supistettava jos ei lopulliseen kokoon niin ainakin tuntuvasti, jotta saataisiin 
kokemuksia todellisista toimintapuitteista. Joukko oli valittava tarpeiden ja vetäjien näkemyksen, 
ei virkaiän perusteella.  
   Toimitusosasto taas vaati, että koko siihen astinen toimituskunta "saa osallistua viikkosano-
malehden tekoon". Jos "lopulliset ratkaisut johtavat irtisanomisiin, on noudatettava yt-lakia ja 
työvoiman irtisanomisjärjestystä" (siis virkaikää). Pääluottamusmies Unto Tikkanen ja osaston 
puheenjohtaja Maarit Niiniluoto hyväksyivät kuitenkin Virmavirran listan, kun siihen oli tehty 
joitakin muutoksia; ratkaisuhan oli väliaikainen. 
   Tuloksena oli Virmavirran jälkiarvion mukaan "turha harjoitus". Listalta pudotetut 
loukkaantuivat, mikä ilmeisesti heijastui mm. Tapaus Uusi Suomi-teokseen. Lomautusten 

                     
    1Virmavirta: Herää Suomi ... s. 216. 
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jatkuminen, siirtymiset muihin lehtiin jne pakottivat toisaalta pyytämään kerran karsittuja töihin, 
mikä ei ollut aina helppoa; jotkut olivat kääntäneet jo henkisesti selkänsä koko US:lle, vaikka 
juridinen velvoite palata töihin olikin olemassa. 
   Jälkeenpäin Virmavirta arveli, että kaikille toimittajille olisi todella pitänyt antaa tilaisuus 
toimittaa viikkosanomalehteä, kun kaikkien palkka kuitenkin lopulta juoksi (lomautushankkeen 
kaaduttua). Pulmana olisi tällöin tosin ollut tekstien valikointi. Karsitussa toimituksessakin moni 
pyrki tekemään komeita juttuja ikään kuin viimeisinä mahdollisuuksina työnäytteisiin. Tämä teki 
viikkosanomalehden hieman raskaaksi. 
   Toimittajalistasta päätti Virmavirta lähinnä Mauno Saaren ehdotusten pohjalta; kymmenisen 
kuukautta talossa ollut vastaava päätoimittaja myöntää, ettei hän ollut ehtinyt tutustua kovin 
hyvin koko toimitukseen. Valinta kertoi tavoitteista. Virmavirran jokaiselle toimittajalle jakaman 
kirjeen mukaan "viikkosanomalehti tarvitsee miehitykseltään ja kooltaan toisentyyppisen 
toimituksen kuin päivittäin ilmestyvä sanomalehti. --- ulkoasun arvo nousee entisestään". Joukko 
oli "selvästi suurempi kuin lopullinen toimitus voi olla", joskin kaikki siihen astiset toimittajat 
olivat lopullisessa vaalissa taas samalla lähtöviivalla.  
   Ulkoasun painottaminen näkyi siinä, että keskustoimituksessa oli kahdeksan toimitussihteeriä 
ja uutis/tuotantopäällikköä, minkä ohella uutistoimintaa veti kaksi toimituspäällikköä (Olli Havu 
ja Erkki Sarkkinen). Samaan ryhmään saattoi laskea taiteellisen johtajan ja kaksi graafikkoa. Kun 
vielä otetaan huomioon kaksi päätoimittajaa ja kaksi sihteeriä, oli toimituksen johto- ja 
taittoportaassa 17 henkeä eli lähes puolet  varsinaiselle listalle otetuista 43 toimittajasta. 
"Kirjoittavia" toimittajia oli siis 26,  valokuvaajia ei yhtään. 2             
 
"Viikkolehti sanomalehden rytmillä" 
 
    Vahva työnjohtoporras kertoi tavoitteesta synnyttää "sanomalehden rytmillä tehty viikkolehti"; 
toista Suomen Kuvalehteä, jossa osa teksteistä saattoi olla monta viikkoa vanhoja, ei haluttu. 
Pääosa US:sta piti voida koota parissa päivässä, kuten Englannin sunnuntailehdissä. 
"Aikakauslehtilinja" olisi merkinnyt tasaista juttuvirtaa, jolloin työnjohto-, editointi- ja 
taittoporras olisi voinut olla pienempi. 
   Kirjapainolla oli asiaan tuotantotekninen näkemys; se vaati, että 45 % aineistosta saataisiin 
viimeistään maanantaina iltapäivällä ja 35 % tiistaina. Keskiviikkona puoleen päivään mennessä 
saattoi siten syöttää vain 20 % aineistosta. Viimeinen väriaineisto piti saada tiistaina puoleen 
päivään mennessä.  
   Tällainen aikataulu olisi ollut kovin huono pyrittäessä ajankohtaisuuteen ja Suomen 
Kuvalehden lyömiseen; se sai viime aineiston sisään yleensä maanantaina. 3 US:n aikataulua 
saatiinkin myöhennetyksi; lehti meni kiinni torstaina kello 13 ja eri sivujen aikataulut tulivat 
kaavailtua joustavammiksi. Kuitenkin kysymys siitä, tavoiteltiinko ajankohtaisuudella 
vyöryttämistä leveällä rintamalla vai jatkuvaa, taloudellista tekstivirtaa hiersi loppuun saakka 
viikkosanomalehden kohtaloa pohdittaessa.  
   US:n toimitus jaettiin kahteen ryhmään (likipitäen "kovien" uutisten hankkijoihin ja 
"reporttereihin"), jotka ideoivat työtään perjantaisin aamupäivällä. Toimituksen yleiskokous oli 
maanantaisin kello 10, jolloin voitiin siis käynnistää runsaan kolmen päivän operaatioita. 
Torstaina lehden mentyä kiinni oli vielä arviointikokous; palaverit eivät siis loppuneet 
organisaation keskittämiseen. 4 
                     
    2Virmavirran kiertokirje ja henkilölista 30.9.1991, Toim.os./US-toimitus julkilausuma 26.9.1991, USark E 1; 
Garam ym: Tapaus Uusi Suomi; Virmavirran haastattelu.  

    3US-viikkolehden aikataulu/SLP 27.9.1993, USark E 1.  

    4Keskuspöydän tiedote 4.10.1991, USark E 1. 
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 "Fiksu vaihtoehto iltapäivälehdille" 
 
   Viikkosanomalehden linjoja selkeytettiin toimituksen vetäytymiskokouksessa Kirkkonummen 
Majvikissä 10.10.1991. Virmavirran mukaan "viikottainen uutiskattavuus" oli tarjottava 
"lyhyesti", mutta etenkin haettiin analyysejä, taustoja, keskustelua sekä "kokonaisnäkemystä". 
Painopisteitä oli yhä yli puoli tusinaa: talous, politiikka, keskustelu, kulttuuri, vapaa-aika, 
palvelu, sunnuntai. Näkökulma oli "urbaani pääkaupunkilainen", "eurooppalainen"; oli luotava 
"laatulehti, sivistynyt asiantuntija", jolla olisi "hillitty charmi". Journalismin oli oltava 
"luotettavaa, harkitsevaa ja tiukkaa" sekä "avointa" ja kielellisesti huolellista (nyt oli vaikea 
syyttää kiirettä). 
   "Elämisen ehtoja" pohtiessaan Mauno Saari vaati nopeasti selkeää jatkamispäätöstä. Lehden oli 
oltava ensimmäisestä vuodesta alkaen kannattava, silti (hieman ristiriitaisesti) ensin oli saatava 
levikki riittäväksi, vasta sitten "entistä kannattavammaksi". Ilmoituksia olisi oltava 240.000 mk 
numeroa kohden (siis vuodessa 12 Mmk). Toimituksessa olisi oltava "tiukka oman osaamisen 
joukko"  sekä sen rinnalla "tehokasta 'alihankintaa'". Sama koski markkinointia (millä 
tarkoitettiin kai provisiopalkkaisia ilmoitus- ja levikkimyyjiä).  
   Kaikkiaan Saaren tavoitteena oli "fiksun vaihtoehdon tarjoaminen iltapäivälehtien ohella" 
esikuvana The Observer (joka kylläkin oli alakynnessä The Sunday Timesiin verrattuna; 
todennäköisesti Saari ei tuntenut hyvin saksankielisiä vastaavia lehtiä). Viikkosanomalehteä hän 
piti "formaatiltaan ylivoimaisena (verrattuna) aikakauslehtiin, joiden myynti taantuu" (ehkä 
Suomen Kuvalehteä on silti mukavampi lukea ainakin vuoteessa). US oli nyt "samassa 
'maisemassa' kasvavien iltapäivälehtien kanssa, mutta (on) selkeä vaihtoehto. 'Kunnon lehti'".  
   Saaren mukaan viikkolehti oli "toisella tavalla persoona kuin päivälehti". Jokaisesta numerosta 
oli tehtävä "teos, lukupaketti, kokonaisuus". Tämä oli epäilemättä ongelma. US:n toimitus pystyi 
ensi sijassa tehokkaaseen, eleettömään uutistyöhön. Nyt vaadittiin aikakauslehtimäisesti 
näkemyksellisyyttä ja persoonallista tyyliä. Aikaa taustojen selvittämiseen ja jutun hiomiseen 
saattoi olla tuntien sijasta päiviä - mutta osasiko tyypillinen sanomalehden tekijä käyttää niitä 
oikein? 
   Kuten Saari määritteli, oli myös osattava "hyppy postiluukun taakse, ilmestymishetkeen. 
Mikään ei ole niin vanha kuin sanomalehtireportaasi viikkolehdessä: eli ilman omaa näkökulmaa 
toteutettu juttu yleisestä aiheesta". SPUS:ssa korostetun "konseptoinnin" todettiin tällöin yhä 
korostuvan.  
   Vajaan kahden kuukauden kuluessa ei ehditty selkeästi näyttää, miten US:n toimitus olisi 
pystynyt muuntumaan uusiin vaatimuksiin. Joukossa oli muutama kokenut aikakauslehden 
tekijä, mutta toimitusta olisi ehkä pitänyt täydentää, jos viikkosanomalehdellä olisi jatkettu.  
   Saari korosti myös "pienipiirteisten elementtien tarvetta", jottei tarjolla olisi vain "suuria ja 
laajoja kokonaisuuksia". Tämä oli epäilemättä ongelma. Kun sanomalehden toimittajalla oli 
kerrankin aikaa, syntyi helposti "väitöskirjoja" (niistä oli varoiteltu jo päivittäisessä lehdessä ja 
viitattu tällöin Eero Petäjäniemen ohjeeseen "kirjoita yhdestä asiasta kerrallaan"). Kuten 
mainittu, epävarmuus tulevaisuudesta kannusti vielä lisää elämää suurempiin juttunäytteisiin. 
   Ongelmaksi Saari totesi myös reagointivälin pidentymisen; "lukija saa mielipiteensä liian 
huonosti ja harvoin julki, jos kanavia ja tilaa ei lisätä". Keskustelulle oli viikkosanomalehdessä 
kyllä varattu nelisen sivua tilaa. Sen täyttivät kuitenkin pääosin päivittäisestä lehdestä perityt, 
sinänsä luetut kolumnistit, joita oli pyydetty joukolla jatkamaan. Ehkä toimittajat myös valtasivat 
kaiken mahdollisen tilan omille teksteilleen, jolloin etenkin satunnaisavustajat jäivät alakynteen. 
5 

                     
    5Suunnittelukokous 8.10.1991, kutsu, ohjelma ja Virmavirran sekä (ilmeisesti) Saaren alustukset  (tilaisuudessa 
alusti myös Yrjö Klippi "työn rytmistä" sekä Jaakko Okker esikuvista); kirje US:n kirjoittajille 1.10.1991 
liitemuistioineen , USark E 1. 
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   Viikkosanomalehden mahdollisuuksia korosti mm. saksankielistä lehdistöä hyvin tuntenut 
kolumnisti Sampo Ahto, samoin Saksaan jatkuvasti yhteyksiä pitänyt entinen Bonnin-
kirjeenvaihtaja Heikki Liljeström. Myös päätoimittaja Vesikansa lähetti Virmavirralle laajan 
muistion viikkosanomalehdestä painottaen Die Zeitin perinnettä, siis irroittautumista sanoma-
lehden sunnuntainumeron linjalta. 6 
 
Rakenne muotoutuu 
 
   Viikkosanomalehti alkoi muutaman harjoittelunumeron jälkeen löytää muotonsa. 7 Etusivu 
säilyi samana kuin US:n sunnuntainumerossa - valtavaa, punapohjaista Sunnuntai-sanaa myöten 
(vaikka lehti siis jaettiin perjantaina). Pääkirjoitusalue pysyi ennallaan, samoin lähtöaukema, 
vaikkei päivän "uutislistaa" enää voitu tarjotakaaan.  
   Henkilöuutisiin poimittiin mm. viikon merkittävimpiä syntymäpäiviä joko haastattelun tai 
elvytetyn elämäkerran muodossa. Tätä seurasi sarja uutisia ja reportaaseja, joiden välissä oli mm. 
Paavo Haavikon jo perinteinen kolumni.  Taloussivuilla oli katsausten ja omien uutisten ohella 
mm. kaavioita keskeisistä pörssi- ja muista indikaattoreista sekä kolumneja. Ulkomaanosaston 
erikoisuuksia olivat "maailman etusivut" sekä osastopäällikkö Liljeströmin kolumni. Asko 
Vuorjoki teki uutta ympäristösivua. Keskusteluosastoa on jo esitelty.  
   Kulttuuriosasto oli lavea, 1.11. peräti parikymmentä sivua. Tällä alueella US oli siis edelleen 
vaihtoehto ja vastapaino HS:lle. Nyt painotettiin kirjallisuutta. Uusi tilanne näkyi lähinnä siinä, 
että Jukka Määttänen kokosi konserttiarviot yhteen juttuun. Teatterin ja elokuvan seuranta taas 
kärsivät sitä hoitaneiden toimittajien pois jättämisestä.  
   80-sivuisen lehden loppuosassa oli mm. matkailu- ja ruokatekstejä sekä reportaaseja. 
Suppeassa urheiluosastossa luovuttiin tapahtuma- ja tulosseurannasta. Tarjolla oli edelleen mm. 
kuvaristikko sekä runsaasti vihjeitä tulevista tapahtumista ja televisio-ohjelmista. Viikon tv-
ohjelmat saatiin tiivistettyä takasivun seitsemälle palstalle. 8 
       
Tutkimusjohtaja epäilee everstinleskiä 
 
   Tutkimusjohtaja Osmo Särkilahti arvio viikkosanomalehteä  18.10.1991 tehdyn lukijamit-
tauksen pohjalla. Varauksena hän huomautti vastaajien tilanneen alun perin päivittäisen lehden 
(jolloin viikkosanomalehti saatettiin kaikkiaan kokea turhana tai ainakin pettymyksenä).  
   Särkilahti korosti tuttua polarisaatiota. Kantalukijoiden "tyyppipiirteitä ovat tilauksen pitkä 
voimassaolo, politiikan, talouskysymysten ja yhteiskunnallisen keskustelun kiinnostavuus - 
tilaajalukijan varhainen tai sitä korkeampi keski-ikä". Nuorempia taas kiinnostivat tv-asiat, 
urheilu ja "kohtuullisesti kansainväliset kysymykset".  
   Särkilahden mielestä "nykyisten uskollisten tilaajien pohjalle ei voida rakentaa viikkosano-
malehden tulevaisuutta. He ovat ihmistyyppinä useimmiten hiukan ikääntyviä naisia, 
isänmaallisia, jo lapsuudenkodistaan asti US(:n) lukijoita, joille kulttuuri ja lähiympäristö - esim. 
tapahtumavinkit - ovat elämän tärkeitä asioita. Se slanginimitys 'everstinlesket' on kaikessa 
karmeudessaan hyvin karakterisoiva. Heidän maailmassaan kello on 17". 
   "On pidettävä kiinni epäilevistä, saatava heidät vakuuttuneiksi. He ovat tyyppinä nelissä-

                     
    6Ahto Vesikansalle 27.9.1991 (Virmavirta luki kirjeen ääneen koko toimitukselle), USark E 1; Heikki 
LIljeström: Kysy parasta, US 4.10.1991 s. 17. - Tämä kirjoittaja jatkoi viikkosanomalehtivaiheessa virkavapauttaan 
kirjojen teossa, mutta kirjoitti jatkuvasti myös Uuteen Suomeen.  

    7Lehden rakennetta esitellään ohessa melko yksityiskohtaisesti, koska lyhytaikainen kokeilu ei liene jäänyt kovin 
hyvin edes sitä seuranneiden mieleen. 

    8US 1-28.11.1991. 
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kymmenissä, heillä on harvoin perinnesiteitä Uuteen Suomeen, he elävät voimakasta vaihetta 
elämässään --- heidän horisonttinsa on valovuoden päässä edellisestä ryhmästä. --- Heidän 
maailmassaan kello on 13". 
   "Ja ennen muuta on vakinaistettava ne irralliset suhteet. He ovat edellisen ryhmän taimia --- 
joille sanomalehti ei enää välttämättä ole itsestään selvyys --- Heidän maailmassaan kello on 
9.30", Särkilahti maalaili päätyen seuraavaan reseptiin: "Viikon uutisten taustat tiiviisti, 
kommentit terävästi - tämän päivän ihmisen elämään ja vapaa-aikaan liittyvää ajankohtaisai-
neistoa runsaasti, sähköinen viestintä liittolaiseksi". 9 
   Kokeneen tutkimusjohtajan havainnoissa oli varmaan perää, jos kohta myös mainosalalle 
tyypillistä nuoruuden palvontaa. Hän näyttää kuitenkin pohjimmiltaan lähteneen siitä, että 
viikkosanomalehdellä jatketaan - kysymys oli sen tulevaisuuden turvaamisesta pitkällä 
tähtäyksellä. Todellinen kysymys olisi kuitenkin ollut se, pystyttäisiinkö uskollisten kantatilaa-
jien varassa ylläpitämään edes pientä liekkiä, jonka voisi myöhemmin puhaltaa roihuksi.  
   Eläkeläiset olivat sitä paitsi vauras, kasvava väestöryhmä, jota tuskin kannatti halveksia siten 
kuin US:ssa usein kompleksisesti tehtiin.  
 
Mitä lehti voi maksaa? 
 
   Viikkosanomalehden sisällön rakentamisen rinnalla oli paalutettava sen liiketaloudelliset 
peruslähtökohdat. Toiminta organisoitiin tässäkin suhteessa uudelleen.      
   Maija Isotalon kesäisen erottamisen jälkeen liiketoimintayksikkö Uutta Suomea johti oto. 
toimitusjohtaja Risto Takala. Yksikön johtoryhmään kutsuttiin nyt toimitusosaston puheenjohtaja 
Maarit Niiniluoto, kun taas levikkijohtaja Yrjö Kajander sijoitettiin myös toimituksen 
johtoryhmään. Ilmoitusmarkkinointia johti oto. päätoimittaja Mauno Saari. Ehkä symbolisestikin 
markkinointiyksikkö läheni toimitusta siirtymällä "Juppilasta" Kaivokselan B-talossa tyhjiksi 
jääneisiin tiloihin. 10 
   Ensimmäisiä, hankalia talouskysymyksiä oli viikkosanomalehden tilaushinnan määrittely. 
Suomen Kuvalehden irtonumero maksoi 25 mk ja vuositilaus 580 mk (entiset tilaajat 560 mk). 
Iltalehden lauantainumero maksoi 10 mk ja Ilta-Sanomien vain 5 mk. Kilpailun kannalta 
päätöshaarukka oli siis leveä. Toisaalta levikkituottojen kuviteltiin vastedes kattavan pääosan 
US:n kustannuksista; yhdessä laskelmassa 62.000 kappaleen levikin laskettiin tuovan SK:n 
tasoisella 580 mk:n tilausmaksulla 30 Mmk, kun ilmoitustuottoja budjetoitiin 12 Mmk. 11 
   Tilaajille tiedotettiin ensinnä US:n irtonumeron hinnaksi 15 mk, kotitilauksen 14 mk numerolta 
(eli noin 700 mk vuosikerralta). Kun vuosikertahintaa ei ensi alkuun edes määritelty, seurasi 
kummallisia ongelmia joidenkin henkilöiden pyrkiessä tilaamaan viikkosanomalehteä. Kun 
muuta ratkaisua ei heti löytynyt, päätoimittaja Virmavirta myönsi ainakin Postipankin 
tiedotusosastolle lehden vapaakappaleen "toistaiseksi". 12 
   US:n kilpailijoita korkeampi hintataso alkoi pian pelottaa lähimmässä vastuussa olleita. 
Levikkijohtaja Kajander huomautti sittemmin, että syyskuisen kampanjan aikana tilaajilla oli 
ollut halua maksaa US:sta aiempaa enemmän, mutta enää ei tarjottu päivittäistä lehteä; ei siis 
pitänyt vaatia liikaa.  
   Toisen viikkosanomalehden irtonumeroa myytiinkin Kajanderin ja päätoimittaja Saaren 

                     
    9Särkilahden muistio ja tutkimustietoja 23.10.1991, USark E 9. 

    10Mediakortti/viikkosl. US 1991, Ilm.markk./USark; LTY/US 15.10.1991, ptk, USark D 8; johtoryhmät toimivat 
syksyllä 1991 hyvin epäsäännöllisesti eikä kaikista ratkaisuista ole kirjallisia dokumentteja.  

    11Budjettilaskelma viikkosanomalehti 1991, M. Saaren kok. USark E 11. 

    12Tilaajapalvelun/ Esa Tanskanen tiedote 2.10.1991, Virmavirta Tanskaselle 4.10.1991, USark E 1. 
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päätöksellä 10 markalla, tosin "erikoishintana". Samassa numerossa kestotilaus hinnoiteltiin  
hieman alle Suomen Kuvalehden tason. Toimitusjohtaja Takala raivostui omavaltaisuudesta 
antaen Saarelle ja Kajanderille kirjallisen varoituksen, jonka Saari repi palasiksi. 13 
   Virmavirta piti varoitusta "pöyristyttävän" epäpsykologisena. Hän ottikin yhteyden suoraan 
hallituksen puheenjohtajaan Heikki Tavelaan ehdottaen "enempää paskanpuhumista välttäen", 
että tilaushinnaksi vahvistetaan Kajanderin ilmoittama 580 mk vuosikerralta, entisille tilaajille 
kuitenkin alkuun 480 mk/vsk. "Yläraja määräytyy SK:n hinnan mukaan. Kaiken voi tietenkin 
myöhemmin tarkistaa. Se mitä nyt tarvitaan on nopea ja uskottava liikkeelle lähtö", Virmavirta 
arveli. 14 Tälle tasolle 15.10. alkaen päädyttiinkin. 15 
   Vaikka kiistely koski näennäisesti vain joitakin kymmeniä markkoja vuodessa, se oli monessa 
suhteessa merkittävä. 15 markan irtonumerohinta teki kilpailun iltapäivälehtien 5-10 mk 
maksaneiden viikonvaihdenumeroiden kanssa hankalaksi. Ratkaisevia olivat kuitenkin 
vuositilaukset. Tässä ei rakennettu kovin paljon sympatian varaan, vaan Suomen Kuvalehden 
hintataso alitettiin hieman. 
   Toisaalta lehdelle oli löydettävä kate. Ero Saaren-Kajanderin ehdottaman ja lopulta päätetyn 
kestotilaushinnan välillä saattoi merkitä paria miljoonaa markkaa tuotoissa - tietenkin riippuen 
siitä, mitä hinta vaikutti tilauspäätöksiin. Jokainen tilaus oli nyt kyllä (toisin kuin päivittäisellä 
lehdellä) katteellinen valmistus- ja jakelukulujen osalta kaikilla esitetyillä hinnoilla. 
 
Konsultti City-lehdestä kuin Lagus Summaan  
 
   Kiistely tilaushinnasta kertoi myös johtamisen sekavuudesta. Lisää hämminkiä aiheutti 
ekonomi Lauri Nykoppin kiinnittäminen US:n konsultiksi kohta viikkosanomalehden alettua 
ilmestyä. Tosin konsultti lienee tulkinnut valtuutensa ja tehtävänsä paljon tarkoitettua 
laajemmiksi. 16 
   Nykopp oli luonut maineensa City-lehdessä, joka oli suunnattu 1980-luvun kulutusjuhlasta 
innostuneille, etenkin nuorehkoille suurkaupunkilaisille. Tavarataloissa ym. pisteissä ilmaiseksi 
jaettu lehti vaistosi hyvin ajan hengen. Ainakin parhaina aikoinaan vailla levikkituottoja ollut 
lehti veti puoleensa voitollisesti myös ilmoittajia.   
   Kunnianarvoisan Uuden Suomen ja nuorekkaan Cityn toimitusten välillä oli henkilösiteitä. 17 
Lehdet eivät siis olleet yhtä etäällä toisistaan kuin 1960-luvun radikaalit ja Poukan US - tai 1920-
luvun AKS ja silloinen Uusi Suomi. Silti lehtien maailmat poikkesivat kovasti toisistaan. 
   Toimitusjohtaja Risto Takala esitteli Nykoppin 15.10.1991 liiketoimintayksikkö Uuden 
Suomen ilmeisen hämmentyneelle johtoryhmälle. Nykoppin kerrottiin osallistuvan lehden 
"kehittämiseen konsulttina täysipäiväisesti kolmen kuukauden ajan" raportoiden toimitusjohta-
jalle. "Organisaatiokaaviot eivät muutu". 18 
                     
    13Jr/LtyUS 15.10.1991, ptk; US 4.10. ja 11.10.1991; Takalan ja Virmavirran haastattelu. - Hinta oli uusilta 
tilaajilta 530 mk/12 kk ja entisiltä 430 mk/vsk (määräaikaistilaukset vastaavasti 580 mk/12 kk ja 480 mk/12 kk). 

    14Virmavirta Tavelalle (ja tiedoksi Takalalle), pvmätön kirje ja muistio, Virmavirran kok. USark E 11.  

    15US 18.10.1991 s. 8; Tilaushinnasto 21.10.1991, Lev.markk. 1991/USark E 8. - US:ssa julkaistuissa 
hintatiedoissa ja markkinointiosaston sisäisessä hinnastossa oli pieniä eroja. Uusi kestotilaaja maksoi julkistetun 
hinnaston mukaan 530 mk/vsk, vanha 460 mk/vsk (siis vähemmän kuin Virmavirta oli ehdottanut). 
Määräaikaistilaus oli kaikilta 580 mk/vsk. Irtonumeron hinta nousi 15 markkaan. 

    16Takalan lausuma. 

    17City-lehden päätoimittajaksi edennyt Eero Hyvönen oli aloittanut uransa Uudessa Suomessa, Hanna Jämsä ja 
Kati Sinisalo olivat toimineen Cityssä.  

    18Jr/LtyUS 15.10.1991, ptk, USark. 
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   Nykoppin asema oli hämmentävä - etenkin, kun hän sai myös hallinnollisia tehtäviä, jotka oli 
hoidettu tilapäisjärjestelyin Isotalon erottamisen jälkeen. Tilanne muistutti Ruben Laguksen 
lähettämistä Summaan helmikuussa 1940 ja Kuuterselkään kesäkuussa 1944 rintaman murruttua; 
molemmilla kerroilla johtosuhteiden epämääräisyys vaikutti lopputulokseen. 19 
   Laguksen lailla Nykopp ei peitellyt valtuuksiaan, vaan  antoi ymmärtää tulleensa paikkamaan 
toisten virheitä. Virmavirta loukkaantui verisesti, vaikka oli itse maininnut aikaisemmin 
Nykoppin yhtenä vaihtoehtona US:n liiketoiminnan uudeksi vetäjäksi. Päätoimittaja sai kuulla 
konsultista Tavelalta eräässä neuvottelussa tyylilajissa "pitäisi kai kertoa" (sen jälkeen, kun 
Mauno Saari oli poistunut). Virmavirta leimasi ratkaisun heti epäkorrektiksi, keskusteli 
Nykoppin kanssa kerran ja yritti sen jälkeen pitää hänet mahdollisimman kaukana toimituksesta. 
   Nykopp taas ei ujostellut puuttua toimittamiseen (mitä aiemmat liikkeenjohdon edustajat 
US:ssa olivat yleensä varoneet). Kuvaavasti päätoimittaja oli hänen organisaatiokaaviossaan 
markkinoinnille alistettu "tuotantojohtaja" siinä kuin sellutehtaan isännöitsijä on usein alistettu 
metsäyhtiön markkinointipuolelle. Ajattelu oli yleistynyt liikkeenjohdossa; tuotanto saatiin aina 
pyörimään, kunhan joku möi sen. Lehtibisnes on kuitenkin usein erikoislaatuista; mm. Sanoma 
Oy on korostanut toimituksen ensisijaisuutta ja sitä, että kaikki Erkot ovat olleet lähtökohdiltaan 
toimittajia. 20 
    
Kunnianhimoisesti taas uuteen konseptiin 
 
   Nykopp keräsi paljon tietoja, jotka valaisevat kiintoisasti mielialoja Uudessa Suomessa. Tosin 
keskustelut ja jo muhkea työohjelma kertoivat, ettei konsultti tiennyt ennestään paljonkaan 
asioista, joista hän antoi hyvin nopeasti lausuntoja. Toisessa vaakakupissa oli tietenkin hänen  
ennakkoluulottomuutensa. 21 
   Muistiinpanoissaan Nykopp arveli, että Uusi Suomi Oy:n hallitus (Nykoppin laittamissa 
sulkumerkeissä HT eli Heikki Tavela) "ei sisäistänyt" tilannetta. Tavela oli liiaksi kiinnostunut 
toimituksesta ja puuttui sen asioihin hoitaen kuitenkin yhteydet lähinnä Virmavirran kautta. 
Mauno Saari oli "tuuliviiri". Maija Isotalolle tilanne oli käynyt "mahdottomaksi"; hän oli "kotona 
Risto Takalan käytettävissä", mutta "suhtautui rakentavasti" asioihin. Levikkijohtaja Yrjö 
Kajander arvioitiin osaavaksi, mutta "pehmeäksi"; "toimitus kävelee yli". Kotiin esinaisensa 
lailla työnnetty ilmoitusjohtaja Eija Eskelinen oli taas joutunut "syntipukiksi", mutta saatavissa 
mukaan "hyvänä, mutta teoreettisena".  
   Toimitus oli Nykoppin käsityksen mukaan jakaantunut linjalla "Manen leiri kontra muut", 
jälkimmäisistä nimettiin toimituspäällikkö Eero Karisto. Virmavirta "katsoo ylempää" ristiriitaa. 
Saarelle "olisi 'uudessa' konseptissa sijaa, mutta voi olla (että) persoona asettaa esteen - (on) 
epälojaali ja arvaamaton", Nykopp kirjasi.  
   Nykopp katsoi saaneensa suuren tehtävän, jossa kaikki käännettäisiin nurin vielä kerran. 
Tällöin selvitettäisiin niin "nykyisen tilaajakannan pidettävyys" kuin se, "kykeneekö toimitus 
tekemään hyvän lehden". Nykopp ei näy arvostaneen mitenkään siihen astista Uutta Suomea, 
vaan asetti tavoitteekseen aloittaa (ei ensi kertaa!) "konseptinluonnin". Siihen kuului myös 
"yksikön itsenäistämisen suunnittelu - ulos Kaivokselasta, hoitaa itse palvelut - nyt möhköfantti". 
22 
                     
    19Vrt. esim. Wolf H. Halsti: Mies eli ... osa 2.  

    20Nykoppin kok., USark E 11; Virmavirta Tavelalle, pvmätön, noin 12-14.10.1991, Virmavirran haastattelu. 
Sanoma Oy:n johtajatraditiosta esim. Aatos Erkon haastattelu Suomen Pankkiyhdistyksen Kuvastin-lehteen 1980-
luvun alussa (kirjoittaja oli tekijänä). 

    21NICH Finland Oy/ US-projekti, työlistat 12.10. ja 17.10.1991, Nykoppin kok., USark E 11.   

    22US ennen, nyt ... 22.10.1991, Nykoppin kok., USark E 11. 
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   Kun konsultista oli noussut kohu, Tavela kertoi pyrkineensä "hämmentämään soppaa" täysin 
uudella henkilöllä, "ettei ole vain yhtä totuutta". Siihen astiset vastuunantajat olivatkin varmaan 
urautuneet näkemyksiinsä. Nykopp sekoitti kuitenkin entisestään herkkää tilannetta, jossa ei 
varsinaisesti ehkä tarvittu lisää hämmentämistä. Lagusmaista tyyliä kuvaa työohjelman toteamus 
"en kuuntele selityksiä mikä meni pieleen, tai valituksia tai jorinoita". 23  
    
Konsultti ammentaa vaikutelmia 
   
   Nykoppin ainoasta keskustelusta Virmavirran kanssa 22.10.1991 ei ole löytynyt muistiinpa-
noja, mutta ilmeisesti se ei paljon antanut. 24 Keskustelijoiden myöhempään yhteenottoon Hyvät 
herrat-ohjelman välityksellä palataan. 
   Enemmän antoi keskustelu Maija Isotalon kanssa 18.10. Kuvaavasti Nykopp tosin tenttasi 
Isotalolta arvioita yksittäisistä toimittajista ikään kuin tämä olisi voinut tietää heistä jotakin 
erityistä. Liiketoimintayksikön syrjäytetty johtaja tyytyi tosin antamaan toimittajista vain 
pyöreän myönteisiä arvioita ("ihan hyvä"), jos kohta luonnehti taloustoimituksen päällikköä 
Matti Karhua "primadonnaksi" ja sinänsä "fiksua ja hyvää" Yrjö Klippiä Mauno Saaren 
"identtiseksi kaksoseksi". Markkinointiosastonsa väkeä Isotalo kehui, vaikka pelkäsi parhaiden 
siirtyvän muualle.  
   Isotalo arveli, että toimitusjohtaja Takala "istuu pallillaan hyvin lujaa" ja kertasi alkukesän 
tapahtumia. Isotalon mielestä Takala tuolloin "ehdotti (US:n) lopetuksen suuntaisesti, näytti 
numeroita", mutta Laatunen "ei uskaltanut esittää". Takala oli Isotalon mielestä "ainoa, joka 
pystyy käsittelemään HT:tä" (Tavelaa). Tavela ja Laatunen olivat taas sopineet keskustelevansa 
"aina, kunnes (ovat) yksimielisiä". Laatunen ei kuitenkaan "pysty ehkä tekemään päätöksiä". 
   Kokoomuksella ei puoluetta tuntevan Isotalon mukaan ollut US:n asiassa "painoarvoa eikä 
rahaa". Iloniemen kriisiryhmä taas "ei saanut mitään aikaan". Viikkosanomalehti ja muut 
vaihtoehdot olivat olleet esillä jo toukokuussa 1991; mitään uutta tuskin siis löydettäisiin. 25 
   Päätoimittaja ja ilmoitusjohtaja Mauno Saari kieltäytyi juoruilemasta Nykoppin kanssa, joka 
aloitti kysymällä mielipiteitä Tavelasta. Saaren mukaan oli päästävä "nopeasti lentoon" ja 
hyödynnettävä sympatiat. Näin voitaisiin viiden miljoonan markan tappio 1992 kääntää 
seuraavana vuonna 15 Mmk:n voitoksi. Tavoite 12 miljoonan markan ilmoitustuloista oli "ehkä 
vähän haasteellinen". Ilmoitusmyynti oli kuitenkin "päin vittua" (kun Isotalo oli kehunut sen 
väkeä). Saari viittasi tällöin Jukka Toivosen ABC-Media Ky:n kanssa tehtyyn ja sittemmin 
riitautettuun sopimukseen. Ilmoitusmyyjien kiinteä palkkaus oli ollut "älytöntä". Uudeksi 
ilmoituspäälliköksi Saari suositteli Kari Renholmia. 
   Tulevaan toimitukseen tarvittiin Saaren mukaan 20-25 henkeä "tuottajaorganisaationa"; 
seitsenpäiväinen lehtikin syntyisi 60 hengellä. Oli tavoiteltava "kovaa, mutta oikeudenmukaista 
yhteiskunnallista journalismia". US oli nyt "mummolehti", siitä pitäisi tehdä "Suomen Stern". 
Kilpailija Suomen Kuvalehti oli sen sijaan "juttukokoelma". Oli tavoiteltava "sitoutumista 
aikaan" ja luotava "muuta kuin puputusta". Lopuksi Saari ja Nykopp hahmottelivat etusivun 
"LAMA LOPPUU! TULOSSA: TÄYSIN UUSI SUOMI". 
   Pelin hengestä Saari ja Nykopp olivat ilmeisesti paljossa yhtä mieltä, vaikka he tuskin 
mahtuisivat samaan työyhteisöön. Molemmat vierastivat niin US:n perinnettä kuin sen 

                     
    23Yleiskok./UStoim 19.11.1991, Vesikansan mpt., USark D 6; Nykoppin työohjelma 17.10.1991, Nykoppin 
kok., USark E 11. 

    24Virmavirran pöytäkalenteri 1991, USark; Virmavirran haastattelu. 

    25Isotalo hämmästeli Nykoppille myös, miten "strategia-mapit (ovat) hävinneet käsittämättömällä (tavalla)". 
Samaa voi ihmetellä Uuden Suomen historiankirjoittaja, jos kohta suuri osa kansioiden keskeisintä antia lienee 
säilynyt kopioina toimituksen ja tutkimusosaston arkistoissa.  
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kantatilaajia. Toisenlaiselle lehdelle saattoikin olla tarvetta ja markkinoita - mutta olisiko Uuden 
Suomen nimi hyödyttänyt sen lanseerausta? 
 
Toimittajat visioivat  
      
   Puolelta tusinalta US:n toimittajalta Nykopp pyysi ennen henkilökohtaista keskustelua liuskan 
näkemystä viikkosanomalehdestä. Osin toimittajat lienevät konsultista jo syntyneen kohun takia 
tulleet keskusteluun varautuneina, mutta vapautuivat pian vauhdikkaaseen kritiikkiin. Lieneekö 
Nykopp sitten osannut suodattaa tätä oikealla tavalla? 
   Kulttuuriosaston esimiehen Matti Tuomiston mielestä toimituksessa vallitsi "kaaos". 
"Komentotaloudessa" oli yhtenään kokouksia, mistä syytettiin etenkin Yrjö Klippiä.   "Pomot 
(olivat) pihalla nyt", mikä kertoi, etteivät he "edes tienneet, miten lehti syntyi ennen". Tuomisto 
vaati irroittautumista "mammuttitaudista"; tehtäköön mieluummin "parempi 64-sivuinen" kuin 
taas 80-sivuinen lehti.  
   Talousosaston esimies Matti Karhukin näki pitkissä teksteissä "yliyrittämistä" ja piti 
toimituksen "back office-jengiä" eli editointiporrasta liian suurena. Myös ulkomaanosaston 
esimies Heikki Liljeström  hämmästeli "all chiefs - no indians"-perinnettä; keskuspöydässä 
"pulskat tyypit kompastelevat toisiinsa". Englannissa ja Saksassa kymmenisen vuotta asunut 
Liljeström varoitti väärästä vertailusta Englannin sunnuntailehtiin, jotka korvasivat myös sen 
päivän "normaalin" lehden. Kaikkiaan hän uskoi, että älyllisen elegantille viikkosanomalehdelle 
oli "sekä markkinarako että sosiaalinen tilaus". 
   Toimituspäällikkö Erkki Sarkkinenkin vaati erilaisuutta päivälehtiin nähden - "kovia 
skuuppeja", mutta myös puhuttelevia "stooreja". Toimituksen vähimmäisvahvuudeksi hän näki 
22 henkeä. Siihen astisessa sisällössä ei naisille ollut "mitään" annettavaa. Myös nuorisoa olisi 
ajateltava. 
   Nykoppin keskustelukumppaneita oli myös viikkosanomalehdestä pudotettu taloustoimittaja 
Johanna Garam. Hän valitti, että "keskustelu on kuollut toimituksesta nykyregiimin aikana" ja 
kehui eräitä kollegoja. Garamin lista 26 kuvaa toimittajien tapaa arvioida toisiaan. Kollegat 
tunnistavat toisistaan persoonallisen kynänjäljen ja luovuuden, mutta väheksyvät mm. 
säntillisyyttä. Toveruussuhteet vaikuttavat paljon.  
   Garamin  "Manen suosikiksi" moittima urheilutoimituksen esimies Jari Porttila taas arvosteli 
viikkosanomalehteä "raskaaksi tiiliskiveksi" vaatien "imujuttua, joka vie kioskille ja muihin 
medioihin". Urheilujournalistiikassa oli päästävä tuloksista ja selostuksista "analyyseihin, 
henkilöihin, sankareihin". Porttilalle edelliset vuodet olivat olleet "häsläystä", ilmoitus-
markkinointi oli "toivoton". 27 
   Poliittinen toimittaja Matti Laitinen kertoi uutistoimistokentän kuohunnasta ja spekuloi 
lehdistön kehityksellä, mm. Aamulehden Helsingin-painoksella. Laitinen olikin pohtinut 
Virmavirran toimeksiannosta erilaisia synergiavaihtoehtoja. US:n funktio oli Laitisen mukaan 
mennyt, "kun (se) lakkasi olemasta sanomalehti". 
   Viimeisenä toimituksesta Nykopp tapasi 5.11.  piikikkyydestään tunnetun Jukka Kuikan, joka 

                     
    26Garam kehui Kauppalehden Seppo Järvistä (perheystäväänsä), Ilkka Lampea, Pekka Nummista ("young and 
hungry, not angry"), Veli-Matti Hautalan aikaista taloustoimitusta (joka oli poistunut), Marketta Mattilaa 
("uskomaton muija"), "kovaa" ulkomaanosastoa, Hannes Mäntyrantaa ("oikea toimittaja"), Tiina Steniusta, 
Christian Sjöstedtiä ("ammattimies"), Sinikka Mustosta, "mukavaa" Matti Tuomistoa sekä "hyviä kirjoittajia" 
Kristiina Dragonia ja Maarit Niiniluotoa. Heistä osa ei ollut mahtunut Garamin lailla viikkosanomalehden 
toimitukseen.  
    

    27Näkemykset osoittavat, ettei Tapaus Uusi Suomi-teoksessa kohtuuttoman suuren, negatiivisen roolin saanut 
Jari Porttila ollut suinkaan Mauno Saaren etäispääte.  
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oli työskennellyt aiemmin mm. Helsingin Sanomissa ja Suomen Kuvalehdessä sekä 
mainostoimistoissa. Kritiikkiä saatiinkin. Kuikan mukaan viikkosanomalehteen tarvittiin 20 
toimittajaa, joista kaksi editoivaa toimitussihteeriä sekä kolme kuvaajaa; kaikista kuvaajista 
luopuminen oli virhe. Kuikka katsoi US:n kalkkeutuneen tarkastelemaan vain politiikkaa, kun 
Suomen Kuvalehti oli päässyt eroon "yhteiskunnallisesta merkittävyydestä".  
   Kuikka arvosteli Jarmo Virmavirran "kokoomusmyllyä kakkossivulla". Jyrki Vesikansalla taas 
oli "tappava lähihistorian tuntemus"; hän "osaa ampua kenet tahansa alas, minkä teki myös 
kokouksissa". Kuikka toivoi lehteen laadunvalvontaa leimaten "täysin järjettömäksi" joidenkin 
päätoimittajien kehuskelun, että US ohittaa Helsingin Sanomat kolmessa vuodessa laadussa.  
   Kuikka tiesi myös kertoa, että tulossa oli "katkera kirja US:stä niiltä, jotka joutui(vat) 
lähtemään". Ennen viikkosanomalehden jatkamista olisi pantava "viikoksi autiolle saarelle koko 
jengi". 
    
Esikuviksi Suomen Kuvalehti ja Talouselämä 
 
   Nykopp oli kiinnostunut Kuikan pääosin myönteisistä kokemuksista Suomen Kuvalehdessä. 
Talouselämä-lehden toimintatavasta Nykopp taas haastatteli sieltä Kauppalehteen siirtynyttä 
toimittajaa Kristiina Hallmania. Viikkosanomalehden tekemiseen oli varmaan syytäkin hankkia 
oppia aikakauslehdistä.  
   Kuikka viittasi SK:n aiemman päätoimittajan Mikko Pohtolan lupaukseen, ettei hän "uhkaa 
tilaajaa eikä ilmoittajaa lehtiuudistuksella"; tämä oli "SK:n paras ase". Kuvalehdessä työnteko oli 
hauskaa, kuten pitikin. Hallmanin mielestä Talouselämä "vaalii hyvän lehden tekemisen 
kulttuuria", kun Kauppalehti "paiskoo". Siinä oli kahdenlaista ilmaa: Arto Tuomisen perintönä 
kirjoitettiin "sykliläiselle yrittäjälle", kun taas Lauri Helve korosti suuryrityksiä.  
   Hallman vahvisti, että Kauppalehden toimitus oli katkera Uusi Suomi Oy:n "turhista" 
lomautuksista "Usarin takia". Kauppalehdessä "kaikki ymmärtä(vät) markkinatalouden ja lehden 
bisneksenä", toimituksen kulttuuri oli "täysin erilainen kuin US:ssa" (jossa Hallman ei kylläkään 
ollut koskaan työskennellyt; 16 Kauppalehden 45 toimittajasta oli sen sijaan toiminut aiemmin 
US:ssa). 28 
   Nykoppin keskustelut osoittavat, että US:n toimituksella oli näkemys viikkosanomalehden 
päämääristä ja puutteista. Tavoitteisiin ei ollut kuitenkaan helppo päästä. Jarmo Virmavirta oli 
silti varmaan oikeassa siinä, että suhteellisen pian viikkosanomalehti parantui ja selkeytyi. Aika 
sen sijaan loppui kesken. 29 
   Nykopp keskusteli myös markkinointiosaston väen kanssa. He eivät (tietenkään) olleet yhtä 
avoimia kuin toimittajat kertoen kuitenkin yhtä ja toista elintärkeän rahan hankinnan arjesta.  
   Levikkiosaston suoramyynnin päällikön Raija Hynysen mielestä levikkijohtaja Yrjö Kajander 
oli "taiteilija", hän itse "systemaatikko", joka mm. laati budjetit. Ilmoitusten puhelinmyynnistä 
vastannut Raimo Immonen toivoi lehdeltä ihmisläheisyyttä ja viihdettäkin. Ilmoituksista 
myönnettiin alennusta keskimäärin 15 %, niiden myyjillä oli päivittäin 20-30 kontaktia (siis 
hyvin paljon). Hän kertoi myös ehdottaneensa tuottotavoitteekseen (1991) 14 miljoonaa 
markkaa, mutta Maija Isotalon vaatimuksesta summa oli lopulta vedetty 18,9 miljoonaan 
markkaan - eli aivan epärealistiseksi.     Kestokulutustavarailmoittelusta vastannut Kari Renholm 
kehui Uutta Suomea lehtenä ja kehoitti unohtamaan kontaktihinnat. Sen sijaan olisi keskityttävä 
"olennaisiin" ilmoittajiin sekä mm. "spomootiohin", siis esim. ilmoitusluontoisin liitteisiin. 30 
                     
    28Keskustelumuistiinpanot 18.10.-5.11.1991, Nykoppin kok., USark E 11; tekstissä mainittujen ohella Nykopp 
keskusteli kuvatoimittaja Seppo Solmelan kanssa. 

    29Virmavirta: Herää ... s. 216. 

    30Keskustelumuistiinpanot 1991, Nykoppin kok. USark E 11. 
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Tilattava City-lehti? 
 
   Neljän päivän työskentelyn jälkeen Nykopp paalutti omat näkemyksensä 19.10. toimitusjohtaja 
Takalalle luovutettuun "harjoitelmaan" (se tehtiin siis ennen em. keskusteluja). Hänen mukaansa 
lehden "on tuotettava omistajien sijoitukselle --- hyvä tuotto" (aiemminhan US:ssa oli nähty 
yhteiskunnallisia sekä kulttuuriarvoja ja tavoitteeksi oli riittänyt kannattavuuden nollataso). 
Nykopp kuitenkin arveli, että voitiin "hyödyntää, siltä osin kuin (se on) kannattavaa ja 
mahdollista, sanomalehti Uuden Suomen --- tilaajakantaa, organisaatiota, työkaluja, nimeä".  
   Nykoppin Uusi Suomi olisi ollut 64-sivuinen "merkkituote" kerran viikossa tavoitteena 
100.000 kappaleen levikki, josta 70 % postin jakamina tilauksina. Hintojen tuli olla alkuun 
"(hämmästyttävän) edulliset". "Lukijakunnan keskeisen osan muodostavat yli 30-vuotiaat 
hyvinkoulutetut kaupunkilaiset". Lehden tuli "jatkaa Suomettaren perinnettä --- ajaa Suomen, 
lukijoidensa ja vapaan markkinatalouden asiaa". Snellman ja Yrjö-Koskinen tuskin asettivat 
prioriteettejä ihan näin, mutta olisivat saattaneet kyllä yhtyä vaatimaan "kovaa otetta ja jopa 
radikaalia suhtautumista suomalaiseen politiikkaan ja yhteiskunnan rakenteisiin" - tosin tuskin 
"yksittäisen lukijan näkökulmasta". 
   Lehden tuli olla "tasoltaan Suomen paras. Se ei tarkoita pisimpiä ja vaikeimpia artikkeleita, 
vaan että sekä tärkeä että triviaali tieto on työstetty lukemiseen houkuttelevaksi" (Nykoppin oma 
syntaksi tuskin oli tästä paras esimerkki). Oli hankittava tai rakennettava "voimakkaasti 
profiloituja kirjoittajia, tyyppiä 'scoopintekijä Saukkomaa', 'Perusinsinööri Miettinen', 'Kyynikko 
Haavikko', 'Elämäntaiteilija Gourmand'. Mieluummin fiktiivisiä hahmoja, joiden jutut kirjoittaa 
tiimi". Lehden tuli auttaa "lukijoitaan elämään hyvin" ja olla "lukijoidensa näköinen niin 
ulkoasultaan kuin sisällöltään".  
   Sisältöalueet olivat sitten kuin City-lehdestä: menovinkejä, ravintoloita, viinejä, matkailua, 
"oman elämän hallintaa", "ajan ilmiöitä", muotia, ruokaa, jos kohta myös "korkeita ja alempia 
taiteita", liike-elämää ja politiikkaa. "Lehti profiloidaan kohtuullisesti (korostus LN) keskilu-
kijaansa nuoremmaksi, koska kukaan ei halua vanheta, ja radikaalimmaksi, koska muuten se on 
ikävystyttävä". Oli asemoiduttava Suomen Kuvalehden, Cityn, Talouselämän, Glorian ja Kodin 
Kuvalehden muodostamassa avaruuskuviossa "keskelle jäävään aukkoon". Liikevaihdoksi 
Nykopp arvioi 30-50 Mmk. 31 
   Nykopp halusi siis luoda uudenlaisen lehden, joka vain ponnistaisi US:n perinnön - 
tilaajakunnan, nimen jne - pohjalta. Tuollaiselle lehdelle olisi saattanutkin olla 1991 mahdolli-
suuksia, joskin päällekkäisyys Cityn ohella mm. Iltalehden kanssa olisi ollut lähellä. Voi 
kuitenkin epäillä, kuinka kiinnostuneita US:n kantalukijat olisivat tästä lehdestä olleet. Uusien 
tilaajien tavoittamisessa US:n nimi olisi voinut olla rasitekin. 
   Uusia näkemyksiä uussuomalaisille antamaan Nykopp kutsui 12.11.1991 Kim Weckströmin, 
joka oli tullut tunnetuksi taistolaiskauden tilitysromaanista. Tämän mielestä ympärillä olevat 
"muutokset ovat syvällisempiä ja dramaattisempia kuin mitä osattiin odottaa". Itse asiassa hän 
kuitenkin kuvasi jo mennyttä 1980-lukua, jossa "eletään täysillä!!" välittämättä taloudellisesta 
turvallisuudesta. Tuskin kahdeksalla, paljolti englanninkielisellä kalvolla tarjottiin paljonkaan 
uutta yhtiön ja toimituksen johtoportaalle. Virmavirta ei vaivautunut paikalle. 32  
    
Toimitus patistaa päätöksiin  
 
   Nykoppin maalaillessa visioitaan US:n toimituksessa alettiin hermostua jatkamispäätösten 

                     
    31Muistio 19.10.1991, Nykoppin kok. USark E 11 L. 

    32Weckströmin luento 12.11.1991, Nykoppin kok., USark E 11.  
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viipymiseen. Tunnelma pääosin tyhjentyneissä, mutta pois lähteneiden tavaroiden yhä 
täyttämissä toimitustiloissa oli ainakin alkuun aavemaisen painostava. Ensimmäisessä 
viikkosanomalehdessä yritettiinkin  lohdutella, että vaikka "laskuopillisesti jokaisen jääneen 
paras työtoveri voi olla työtön", niin "jos lehti onnistuu ja Suomi onnistuu, he palaavat takaisin". 
33 
   Pääluottamusmies Tikkanen vaatikin yhtiön yhteistyöneuvostossa 10.10.1991 nopeuttamaan 
päätöksentekoa. Toimittaja Hannes Mäntyrannan kysyttyä, mitkä tekijät tällöin ratkaisevat piti 
toimitusjohtaja Takalan mukaan "ainakin olla luja usko siihen, ettei suunniteltu toiminta ole 
tappiollista". Lähiviikkoina saataisiin "todellista tietoa" markkinoiden reagoinnista. 34 
   Virmavirta kääntyi jo 8.10.1991 Aamulehti-yhtymän hallituksen puheenjohtajan, prof. Vesa 
Mäkisen puoleen pyytäen "nopeuttamaan päätöstä Uuden Suomen tulevaisuudesta", kun uutta 
tietoa tuskin saataisiin lähiviikkoina. Toimituksessa oli päästävä mahdollisimman nopeasti 
"normaaliin työskentelyilmapiiriin". Virmavirta pelkäsi yhä parhaiden voimien katoamista. 
Iltalehti ja Kauppalehti olivatkin kiinnittäneet joitakin US:n toimittajia yhtymän sisäisen 
rekrytointikiellon kumouduttua. Muutoin työmarkkinat osoittautuivat jo tukkoisiksi. 
   Alan piirissä ei Virmavirran mukaan uskottu, "että Aamulehti-yhtymän todellinen tarkoitus on 
jatkaa Uuden Suomen kustantamista. --- Ainoa keino on rakentaa Uuden Suomen ympärille 
uskottava ilmapiiri, palauttaa toimituksen henki ja --- tehdä päätös lehden tulevaisuudesta heti". 
35 
   Mäkinen vastasi matkalta palattuaan 15.10. rauhoittelevasti. Hänen mukaansa tarkoitus ei ollut 
"vetää mattoa alta tms", vaan "yksinkertaisesti siitä, että --- enää ei US:n suhteen ole varaa 
epäonnistumiseen. Sen vuoksi esimerkiksi saamani versio budjetista ei riitä vakuuttamaan minua 
onnistumisen mahdollisuuksista". Nopeutettua aikataulua ei voitu luvata, mikä ei merkinnyt 
"sitä, etteikö halua ja valmiuttakin siihen ole olemassa heti, kun perusta on pitävä". 36 
   Paineet Kaivokselassa olivat siis kovia. Tosin unohdettiin vanha sääntö, että kielteisiä 
päätöksiä saa nopeasti, myönteisten kypsyttelyyn tarvitaan aikaa. US:n elämänlanka oli ohut - 
kannattiko sitä tempoa? Jälkikäteen Virmavirta itsekin piti viikkosanomalehden vaihetta 
antoisana; "sai tehdä lehteä, porukasta olisi kyllä löytynyt kanttia". 37 
 
Puolet tilaajista valmiita jatkamaan       
  
   Lokakuun 1991 puolivälissä tutkittiin 286 tilaajan näkemyksiä. Heistä 38 % kertoi varmasti 
jatkavansa tilaustaan, 26 % mahdollisesti ja 20 % aikoi selvästi luopua Uudesta Suomesta. Ei 
osaa sanoa-vastauksia oli 15 %. Kuten odottaa saattoi, jatkamishalu oli vahvin yli 50-vuotiailla 
(44 %), selkeä "ei" taas kuului useimmin keski-ikäisiltä (26 %). Alle 30-vuotiaat puolestaan 
olivat ehkä hieman muita epävarmempia. Ikäryhmien välisiä eroja ei voi kuitenkaan pitää järin 
suurina. 38 
   Jos epävarmoista kolmaosa olisi lopulta kallistunut tilaajiksi, US:n levikki olisi pudonnut 
                     
    33Uusi Uusi Suomi sai ... US 4.10.1991 s. 5. Signeeraamaton kannanotto oli sikäli valheellinen, että missään 
suunnitelmassa ei ollut aikoihin lähdetty toimituksen vahvuuuuden pysymisestä edes liki pitäen ennallaan.  

    34YTN/USOy 10.10.1991, ptk, USark D 13. 

    35Virmavirta Mäkiselle 8.10.1991, Virmavirran kok., USark E 11. 

    36Mäkinen Virmavirralle 15.10.1991, USark E 1. 

    37Virmavirran haastattelu; Virmavirta: Herää ... s. 216.  

    38Osmo Särkilahti: US-tutkimus 10/91, LTY/USark E 9.  Vastausjakautuma oli oikaistu edustamaan koko 
tilaajakuntaa. 
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puoleen eli noin 40.000 - 45.000 kappaleeseen, kun Suomen Kuvalehden tilattiin sentään 100.000 
kappaletta. US:lle näin ennakoidulla levikkitasolla, mutta selkeällä lukijaprofiililla Talouselämä 
oli kylläkin ollut hyvin kannattava. 
   Markkinatutkimukset ovat kuitenkin epävarmoja, eihän myötätunto mitään maksanut. 
Toimitusjohtaja Takala korostikin "kovia" faktoja eli tietoja tilausten maksamisesta, peruutuk-
sista ja irtonumeroiden myynnistä. Viikkosanomalehteä ei kylläkään oikeastaan markkinoitu 
(yhtä aiemmin mainittua tilausilmoitusta lukuun ottamatta), vaikka tätä valmisteltiinkin. Takala 
kuitenkin katsoi, että kotiin tulleen tutun lehden olisi pitänyt vetää entisiä tilaajia puoleensa 
sellaisenaankin. 39 
   Viikkosanomalehden irtonumeromyynti jäi vähäiseksi. Ensimmäistä, ehkä kiinnostuksella 
odotettua numeroa 4.10.1991 myytiin 3.382 kpl eli 62 % 665 myyntipisteeseen toimitetuista 
nipuista. Tällä tasolla myynti pysyikin. Irtonumeroita ostettiin siis edelleenkin lähinnä 
satunnaisista syistä. Seitsenpäiväisen US:n sunnuntainumeroakin oli parhaimmillaan myyty 
tuntuvasti enemmän irtonumeroina kuin nyt viikkosanomalehteä. 40 
   Olennaista toimitusjohtaja Takalan silmissä oli tilauskannan jyrkkä alentuminen, kun 
kestotilauskanta oli syksyyn 1991 saakka pysynyt hyvin vakaana ja väliin noussutkin. 
Seitsenpäiväisen lehden päättyessä US:lla oli kestotilauksia 65.000 ja yleensä yhteisöjen tilaamia 
"pitkiä", ts. vuositilauksia noin 12.000. Lokakuun 1991 kuluessa kestotilauskanta putosi 
runsaaseen 57.000 kappaleeseen ja pitkien tilausten määrä noin 10.000:een. Kun lyhyet tilaukset 
jota kuinkin poistuivat kampanjojen päätyttyä, ns. maksullinen tilauskanta oli lokakuun 1991 
päättyessä noin 70.000 kpl eli 10.000 vähemmän kuin viikkosanomalehden aloittaessa.  
   Marraskuun puoliväliin mennessä 7.800 tilausta oli suoranaisesti peruutettu, minkä ohella 
kestotilauslaskuja oli jätetty maksamatta ja määräaikaistilauksia uudistamatta. Takala arveli, että 
aiemmista tilaajista jäisi noin puolet eli 40.000; tähän saattoi päätyä mielipidemittauksenkin 
perusteella.  
  On tietenkin tulkintakysymys, oliko kymmenen tuhannen tilauksen pudotus suuri vai odotettu - 
kaikissa suunnitelmissahan oli ennakoitu levikin laskua. Ainakin tilauskanta oli yhä Iloniemen 
kriisiryhmän haarukoinnin ylärajalla. Toimitusjohtaja Takala piti alentumista kaikkien 
tukikampanjoiden jälkeen kuitenkin merkittävänä. 41 
 
Kaksi toimintalinjaa tulevaisuuteen 
 
   Kun puolet päätetystä kahden kuukauden kokeiluajasta oli takana, toimitusjohtaja Takala 
hahmotteli 5.11.1991 viikkosanomalehdelle kaksi budjettia.  
   Pitkälle Virmavirran tavoitteita noudattanut vaihtoehto perustui 62.000 tilaukseen (`a 450 mk) 
ja 5000 kappaleen irtonumeromyyntiin, 30 hengen toimitukseen sekä 65 toimitukselliseen sivuun 
viikossa. Jo ns. lehtikate I painui tällöin 5,3 Mmk miinukselle. Kun huomioon otettiin osuus 
yhtiön yhteisistä palveluista ja hallinnosta, painui käyttökate 13,7 Mmk ja kokonaistulos 
pääomakustannusten jälkeen 14,9 Mmk tappiolliseksi. 
   Toisessa vaihtoehdossa levikki olisi ollut jokseenkin sama, mutta toimitus olisi supistettu 18 
henkeen ja sivumäärä 50:een viikossa. Tällöin lehtikate I olisi ollut 3,7 Mmk positiivinen ja 
kokonaistulos 4,7 Mmk miinuksella. 42 
   Viikkosanomalehden talous riippui siis paljon journalistisesta kunnianhimosta; Takalan 

                     
    39Takalan haastattelu; Virmavirta: Herää ... s. 216.  

    40Irtonumerojen myyntiraportteja 1991, USark E 1. 

    41USH 14.11.1991, ptk, USark D 3; Levikkitilastoja lokakuussa 1991, USark E 1. 

    42USH 14.11.1991, ptk, USark D 3. 
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budjetoima levikki oli sitä paitsi 50 % korkeampi kuin hänen oma ennusteensa toteutuvasta 
tasosta (budjetti ei siis ollut tältä osin kovin realistinen). Jotakuinkin nollakatteisena vaatimat-
tomampi versio olisi saattanut olla Aamulehti-yhtymän kannettavissa. Komeampi vaihtoehto 
olisi sen sijaan johtanut melkoiseen tappiollisuuteen. 
   Päätoimittaja Virmavirran tavoitteet olivat yhä korkealla, kuten hänen 1.11.1991 budjettita-
voitteista laatimansa muistio kertoi. Sen mukaan "viikkosanomalehti on kiinni tapahtumissa 
toisin kuin viikkolehdet". Sen "työskentelyrytmi on mahdollisimman sanomalehtimäinen. Lehti 
toimitetaan saman viikon aikana, ei useamman viikon tähtäimellä". Markkinoilta haettiin näin 
aukkoa Suomen Kuvalehden sekä sanomalehtien välistä.  
   Virmavirta vaati, että "porvarillisen ajattelutavan pääfoorumina Suomessa" US:n on kyettävä 
tarjoamaan "valtakunnallinen vaihtoehto" HS:n ja aluelehtien rinnalla ja noustava "lyhyessä 
ajassa" "journalistiselta tasoltaan maan johtavaksi". Painopiste asetettiin politiikkaan, talouteen, 
"Suomea koskettaviin" ulkomaanasioihin ja kulttuuriin, samoin "keskustelulle varataan 
huomattava tila". Tämän ohella tuli kertoa mm. radio- ja tv-ohjelmista ja tulevista tapahtumista 
sekä tarjota "ajankuva-aineistoa, reportaaseja, ajankohtaisia henkilökuvia ja haastatteluja, jotta 
siitä (US:sta) muodostuisi viikonvaihteen lukemisto koko perheen käyttöön". Monipuolisuudella 
houkuteltaisiin myös irtonumeroiden ostajia, joilla on "huomattava osuus levikistä". 
   Näinkin monipuolisiin tavoitteisiin Virmavirta uskoi päästävän pienehköllä toimituksella, 
kunhan avustajakunta oli vahva. "Työskentelyrytmi edellyttää kuitenkin tavanomaista 
viikkolehteä hivenen suurempaa henkilöstöä. Toimituksen koko on 30 henkeä, joista yhdeksän 
työskentelee keskuspöydässä". Myös sivumäärätavoite oli melko korkealla: "alle 65 
toimituksellisen sivun ei voida mennä jostakin oleellisesta luopumatta". Toimituksen 
kulubudjetiksi hän kaavaili 16 miljoonan markan tasoa. 
   Virmavirta vastasi samalla Takalan ehdotuksiin kulujen vähentämisestä. "Ristikon karsiminen 
tuskin haittaa mitään, mutta palvelusivujen pudottaminen tai pienikin supistaminen vähentää 
lehden käyttökelpoisuutta. Uutisjuttujen vähentäminen muuttaa lehden perusluonnetta, samoin 
mielipideaineiston karsiminen.  --- Esitetty 50 tekstisivun lehti 11 miljoonan markan budjetilla 
voidaan kyllä tehdä ja lehdestä voi tulla laadukas. --- kuitenkin --- se toimii silloin puhtaasti 
aikakauslehtimarkkinoilla lähinnä SK:n kilpailijana. Perusidea muuttuu, samoin tekemisen 
konsepti. Uudesta Suomesta jää silloin vain nimi, mikä ei yksinään ole riittävä kilpailuetu". 43 
 
Virmavirralla yhä rima korkealla 
 
   Virmavirta pyrki siis johdonmukaisesti pitämään tavoitteet korkealla ja tinkimään mahdolli-
simman vähän. Hän myönsi, että   tavoite koko lehden tekemisestä - ainakin periaatteessa - 
julkaisuviikon aikana alusta loppuun edellytti suhteellisen suurta toimitusta kertaviikkoiseen 
aikakauslehteen verrattuna. Teoriassa työmäärä oli tietenkin sama, tehtiin yhden numeron 
aineisto "kerralla" tai lomittain muiden numeroiden kanssa. Käytännössä eräänlaisen 
käynnistyskitkan takia tarvittiin enemmän väkeä, jos toiminta aloitettiin aina lähes nollasta. 
Ajankohtaisuuden vaatimus edellytti lisäksi mahdollisuutta muuttaa suunnitelmia. 
   Toiminta-alueita oli Virmavirran ohjelmassa edelleen paljon; seitsenpäiväisen lehden 
tarjonnasta oli lähinnä pudotettu kotimaanosaston tavanomaiset onnettomuus-, sää-, rikos- yms. 
uutiset sekä pääosa urheilusta. Tavoitteena ei ollut varsinaisesti eliittilehti, vaan raskaan sarjaan 
yhteiskunnallisen ja kulttuuriaineiston rinnalla olisi tarjottu "lukemistoksi" mm. reportaaseja sekä 
toimittajaslangilla ilmaistuna "hömppääkin" - tosin varmaan tyylikkäässä muodossa.   
   30 hengen toimitus ja 16 Mmk:n toimitusbudjetti vastasivat Takalan kalliimpaa budjetti-
vaihtoehtoa. Budjetti olisi tällöin ollut kolmannes seitsenpäiväisen SPUS-lehden tasosta - mutta 
numeroa kohden varsin paljon. Suomen Kuvalehden "apinalaatikossa" esiteltiin tuolloin 22 

                     
    43Viikkosanomalehti, PM 1.11.1993, Virmavirran kok. USark E 11. 
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toimittajaa, kolme valokuvaajaa ja kaksi sihteeriä, joista johtoportaassa oli päätoimittaja, kaksi 
toimituspäällikköä ja kaksi toimitussihteeriä.  
   Virmavirran ehdottamaa yhdeksänhenkistä keskuspöytää voi verrata myös siihen, että 
viisipäiväisen Kauppalehden keskuspöydässä oli kokosivun kuvaputkitaittoon siirtymisen 
jälkeen 1993 seitsemän henkeä. Viikkosanomalehdistä Kotimaassa oli 1993 "apinalaatikon" 
mukaan vain yksi toimitussihteeri ja Nykypäivässä yksi myös omia juttuja tekevä toimitus-
päällikkö ja yksi taittaja. Vahva keskustoimitus olisi tietenkin  pystynyt tuottamaan paksun 
lehden viime tingassa. Varautuminen ruuhkahuippuihin on kuitenkin kallista.  
   Vahva keskuspöytä kertoi myös viimeistellyn ulkoasun korostamisesta; varsinkin Yrjö Klippi 
lienee painottanut tätä. 44 Hän ei koskaan kiinnostunut kustannuksista, "koska laatu maksaa". 
Tavoitellun 64 eurokokoisen sivun taittaminen lienee ollut hieman suurempi urakka kuin noin 
satasivuisen Suomen Kuvalehden kokoaminen. 
   Yhtä kaikki: liiallinen kunnianhimo voi johtaa siihen, että paras on hyvän ja toteutettavissa 
olevan vihollinen. 
 
Puristusta kaikilta tahoilta 
 
   Lähettäessään em. muistion Laatuselle 5.11.1991 Virmavirta vielä korosti, ettei hän "ole 
sitoutunut tähän" - siis ryhtymään viikkosanomalehden päätoimittajaksi. Hänellä oli valtteja 
painostaa; jos millään US:n versiolla haluttiin vakuuttaa entiset tilaajat, oli tärkeä pitää lehden 
säilymisen symboliksi tulleen päätoimittajan nimi sen nimiössä. 
   Virmavirran mukaan oli "päätös tehtävä siten, että luottamus lehden vakaaseen ilmestymiseen 
palaa". Siksi johdon organisaatio oli julkistettava heti. Samalla oli kerrottava "toimituksen koko 
ja toimintaidea", lehden itsenäistymisen nopea aikataulu ja uudet omistajat. Virmavirta väläytti 
jälleen myös Poukan ja Koroman tappaman US:n neuvottelukunnan elvyttämistä. Samalla 
Virmavirta totesi kitkeränä, että "Takalan konsultin" (Nykoppin) on pysyttävä tontillaan; "hänen 
läsnäolonsa on haudankaivajan läsnäoloa". 45      
   Uusi Suomi Oy:n ja Aamulehti-yhtymän johto oli siis puristuksessa monelta taholta. Jos 
jatkettaisiin sellaisella viikkosanomalehdellä, johon toimituksen johto uskoi, päädyttäisiin 
parhaassakin tapauksessa huomattavaan tappioon. "Halpamallissa" taas oli muitakin riskejä kuin 
toimituksen johdon innottomuus. Konsultti Nykopp puolestaan ei uskonut mihinkään US:n 
traditiosta lähtevään, vaan olisi kokeillut aivan uudenlaisella tuotteella väläyttäen tiettävästi 
päätoimittajaksi nuorta runoilija-filosofia Heidi Liehua. Tällaiset kokeilut eivät tosin sytyttäneet 
päättäjiä; nyt ei ollut niiden aika. 
   Teoriassa oli tosin vielä portti raolla paluulle monipäiväiseen lehteenkin. Tämän päämäärän 
eteen ei kukaan kuitenkaan nähnyt enää syyskuun 1991 jälkeen vaivaa. US:n lopettamisen kortti 
taas oli ollut jo vuoden verran pöydällä - mutta siihen tarttumista emmittiin niin periaatteellisista 
syistä kuin yhtymän ja sen päättäjien maineen takia.   
   Näissä puristuksissa ratkaisua ei tahtonut syntyä. Laatunen ja etenkin Tavela toivoivat kauan 
jonkinlaista pelastusta, toimitusjohtaja Takala oli sen sijaan menettänyt lopullisesti uskonsa. 
Monen päättäjän omat voimat alkoivat ehtyä ja hermot olivat tiukalla. Virmavirta kevensi 
paineita järjestämällä kotonaan 7.11.1991 joillekin ystävilleen "lokakuun vallankumouksen 
muistotilaisuuden", kun perinteistä vastaanottoa Tehtaankadulla ei enää ollut. 46 
 
                     
    44Viikkosanomalehden loppuvaiheissa Klippi oli kylläkin yhtiön kustantamalla Design Management-kurssilla 
Yhdysvalloissa.  

    45Virmavirta Laatuselle 5.11.1991, USark E 1. Ko. lähete on originaali, mutta teksti meni perille Laatuselle.   

    46Virmavirran sihteerin kalenteri 1991, USark.  
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Suorat sanat Hyvissä Herroissa 
   
   Vallankumousjuhlia seuranneessa viikonvaihteessa Tavela vakuutti Virmavirralle vielä 
uskoaan viikkosanomalehden tulevaisuuteen vieraillessaan pitkään päätoimittajan työsuhde-
asunnossa Espoossa. Sen jälkeen alkoi tapahtua eri suunnilla. 
   Virmavirta purki tyytymättömyyttään Kolmos-TV:n suositussa Hyvät Herrat-ohjelmassa, jossa 
julkisuuden henkilöt esittivät itseään "kauppaneuvos Paukun" ja hänen "vävynsä", "SDP:n 
puoluesihteerin, maisteri Koskivuon" seurassa. Katsojan asia oli päätellä, mikä sketsissä oli 
keksittyä, mikä enemmän tai vähemmän totta. US:n kannalta merkittävää oli se, että Heikki 
Tavelaa pidettiin yleisesti Johannes Paukun keskeisenä esikuvana. 
   Ari Valjakka oli aikanaan esiintynyt ohjelmassa ja 12.11.1991 vuorossa oli Virmavirta. Sketsin 
tekstin olivat laatineet sen vakiotekijät, ilmeisesti lähinnä Aarno Laitinen ja Lasse Lehtinen, 
mutta Virmavirtaa kertoo korjailleensa ja myös lisäilleensä joitakin repliikkejä; joka tapauksessa 
hänen esiintymisenä oli harkittua. 
   Sketsissä piikiteltiin mm. konsultti Nykoppia, jonka kerrottiin keksineen niin "aatelisen" 
sukunimensä kuin oppiarvonsa. Sittemmin jouduttiin oikaisemaan se, että Nykopp oli todella 
ekonomi ja nimikin oli ollut suvussa käytössä ennen suomennosta Toivaseen; aateliskalenterissa 
ei mitään Nykoppeja taas ole koskaan ollutkaan.  
   Virmavirta kehotti ohjelmassa Paukkua ostamaan US:n itselleen, mistä kauppaneuvos 
kieltäytyi. Sketsi päättyi siihen, että Virmavirta otti pari viinipulloa kainaloonsa kertoen 
jättävänsä Uuden Suomen. "Hyvästi nyt sitten. Yritä tehdä kunnon lehteä. Oikeaa Citylehteä", 
Virmavirta toivotti lähtiessään. Paukku vastasi uhkaamalla erottaa hänet viiniklubistaan. 47 
   Virmavirta perusteli demarcheaan sillä, että TV-sketsi oli "ainoa keino sanoa eräitä asioita 
Tavelalle niin, että hänen oli pakko kuunnella". Ehkä näin olikin; toinen asia, miten tämä 
vaikutti. Ainakin Johannes Koroma kyseli seuraavana päivänä tavatessaan muissa asioissa tämän 
kirjoittajan, mihin Virmavirta oli oikein pyrkinyt. Koroman mukaan pelastusratkaisua oli aiottu 
etsiä vielä samana aamuna (13.11.), mutta aika olikin kulunut Hyvien Herrojen nauhoituksen 
katsomiseen. Tuskin temppu ainakaan helpotti pelastuksen löytymistä, vaikkei varmaan mitään 
ratkaissutkaan. Esim. Uusi Suomi Oy:n hallituksen jäsen, KOP:n Peter Fagernäs sanoi, että "näin 
ei menetellä". 
   Erityisesti loukkaantui Lauri Nykopp. Hän yritti luonnostella "vastasketsiä" ja lähetti 
Virmavirralle myrkyllisen kirjeen: "Hyvä Herra. Vanha itämainen viisaus sanoo: 'Karavaani 
kulkee, koirat haukkuvat'. Tunnen myötätuntoa katkeruutenne johdosta - sellaisen kanssa lienee 
vaikea elää - ja toivotan onnea valitsemallenne uralle; että luita piisaa". 48 
 
Virmavirran epätoivo ja reunaehdot 
 
   Virmavirta ei kuitenkaan puhunut esimiehelleen vain Hyvien herrojen kautta, vaan kirjoitti 
samana päivänä myös suoria sanoja Tavelalle. Kirjeen saivat tiedoksi myös Laatunen ja muut 
Uusi Suomi Oy:n hallituksen jäsenet. 
   "Kun aiemmilla päätöksillä lehden tekijät ja lukijat on ajettu täydelliseen epävarmuuden tilaan, 
on päätös tehtävä siten, että luottamus lehden jatkuvuuteen palautuu", Virmavirta kirjoitti 
vaativasti, mutta varmaan jo epätoivoisissa mielialoissa. Jollei varmuutta jatkosta saada, "ei 
kannata tehdä päätöstä ollenkaan". Toistettuaan aiempia näkemyksiään hän listasi "omina 
reunaehtoinaan" seitsemän osin uutta teesiä.  
   "Ottaen huomioon viimeaikaisen sekoilun työsuhdekysymyksissä toimitukseen valittavien 

                     
    47Garam ym: Tapaus Uusi Suomi s. 109-112, kirjoittajan keskustelut Virmavirran kanssa. 

    48Nykopp Virmavirralle 12.11.1991, USark E 1; Takalan haastattelu, kirjoittajan muistikuvat. 
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henkilöiden palkkauksen on säilyttävä suurin piirtein ennallaan", Virmavirta vaati. (Aiemminhan 
oli pohdittu palkkojen alennusta yhtenä saneerauskeinona, mihin Virmavirta ei kylläkään 
koskaan erityisemmin syttynyt). Omistusside Aamulehteen oli katkaistava "johonkin päivään 
mennessä ja US:lle on hankittava itsenäinen omistus". 
   Virmavirta painotti uudelleen, että "Uuden Suomen on säilyttävä viikkosanomalehtenä, ei 
viikkolehtenä". Tällöin "toimituksen budjetin on oltava sellainen, että lehti voidaan valmistaa 
vasta ilmestymisviikon aikana". Budjetti "ei voi olla alle 13 miljoonaa (markkaa), joka sekin on 
alakantissa". Sivuja olisi oltava viikottain vähintään 60, "muuten viikkosanomalehden 
peruskonsepti muuttuu siinä määrin, että lehdeksi riittää mikä tahansa citylehti". 
   Päivä ennen Uuden Suomen lopettamispäätöstä Virmavirta siis katsoi, että hänen tavoittele-
mallaan viikkosanomalehdellä olisi oltava lähes kolmannes päivittäisen SPUS-lehden 
voimavaroista. Lopuksi hän purki ymmärrettäviä henkilökohtaisia tuntojaan: "Päätoimittajan 
urani on tämän lehden parissa tuhottu. Sen pitäisi olla riittävä hinta siitä ammattitaidottomuu-
desta, johon minulla ei ole mitään osuutta". 49 
   Kirje kuvaa ajan tunnelmia, mutta myös Virmavirran pitäytymistä korkeissa tavoitteissa. Ehkä 
vain kunnianhimoisella viikkosanomalehdellä olisi ollut mahdollisuuksia US:n vaativan 
tilaajakunnan piirissä. Lehden elämänlangan jatkuva kuormittaminen suurilla vaatimuksilla 
saattoi kuitenkin nopeuttaa sen katkeamista.  
   Toinen linja olisi ollut "halpamalli", jolla Uusi Suomi olisi jäänyt henkiin odottamaan pa- 

                     
    49Virmavirta Tavelalle 12.11.1991, Virmavirran kok., USark E 11. 
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rempaa aikaa. Saattoi tuskin odottaa omistajien tai liikkeenjohdon innostuvan tähänkään 
vaihtoehtoon päätoimittajan ajaessa vain kulloinkin kunnianhimoisinta mallia.  
 
"Eiköhän yritetä vielä kerran"  
 
   Päivä Hyvien herrojen ja Virmavirran kirjeen jälkeen pidettiin Uuden Suomen kohtalosta 
neuvottelu, jota toimitusjohtaja Risto Takala on luonnehtinut keskeisimmäksi. Päivä oli 13. 
marraskuuta, ei kuitenkaan perjantai, vaan keskiviikko. Epäviralliseen palaveriin Pohjolan 
talossa osallistuivat Aamulehti-yhtymän ylimmän johdon ohella KOP:n kohta eläkkeelle siirtyvä 
pääjohtaja Jaakko Lassila ja Pohjolan Yrjö Niskanen, siis "sinivalkoisen" pääoman vahvat 
miehet. Palaveri nähtiin tarpeelliseksi, koska yhtymän hallituksessa niin Tavela kuin Pohjolan 
Koivusalo olivat empineet yhä US:n lopettamista. 
   Neljän tunnin keskustelun henkenä oli "eiköhän yritetä vielä kerran". Etenkin Lassila, US:n 
pitkäaikainen avainhahmo, pyrki yhä etsimään pelastavaa vaihtoehtoa. Ulospääsyä ei kuitenkaan 
löydetty. Jonkun olisi pitänyt tällöin ottaa riski niskoilleen, mutta halua tai kykyä tähän ei 
löytynyt, vaan neuvottelu jouduttiin päättämään tuloksettomana.  
   "Lopulta todettiin raskain sydämin, ettei sellaisella tekohengityksellä (viikkosanomalehdellä) 
lehteä voida pelastaa", päätoimestaan jo eroamaan joutunut Lassila tiivistää muistelmissaan 
syksyn 1991 ratkaisun. Hieman myöhemmin hän antoi Laatuselle kahden kesken suostumuksen 
Uuden Suomen lopettamiselle (jättäen kuitenkin tulematta henkilökohtaisesti päätöksen 
murheelliseen sinetöintikokoukseen). 50 
 
"Tappiollinen, ei täytä tehtävää" 
 
   Virallisia päätöksiä varten Uusi Suomi Oy:n hallitus kokoontui Kaivokselaan iltapäivällä 
14.11.1991. Ensin alusti Virmavirta. Hänen mukaansa viikkosanomalehdellä ei ollut  ollut 
tuotekehitystä, mutta sanomalehtimäiseen aikatauluun oli pyritty. Tekijöitä oli ollut alun perin 
kaavailtua enemmän. Henkisesti tilanne oli huono, ilmoitus- ja levikkimyynti tuntui "toivotto-
malta tässä epävarmassa tilanteessa". Lopullisten päätösten jälkeen toimitusta pienennettäisiin ja 
tuotekehitystyö aloitettaisiin.  
   Päätoimittaja ei siis tarjonnut paljonkaan rohkaisevaa. Toisaalta hän tuntuu ajatelleen ainakin 
alitajuisesti, ettei lopettamispäätöstä sittenkään tehdä, vaan pikemminkin olisi puristettava 
jatkotyölle riittävät voimavarat. 
   Toimitusjohtaja Takala puolestaan esitteli em. numerot tilausten peruutuksista ja ennusteensa 
40.000 - 50.000 tilaajasta. Ilmoitusmyynti oli "huomattavasti" jäljessä tavoitteesta. Aiemmin 
mainittuja budjettilaskelmiaan toimitusjohtaja luonnehti optimistisiksi arvellen 
viikkosanomalehden vuositappioksi 10-18 Mmk. 
   Alustusten jälkeen hallituksen ulkopuoliset Helve, Korpela, Savolainen ja myös Virmavirta 
poistuivat. Tilanteesta keskusteltuaan hallitus kirjasi, että "viikkosanomalehti voi täyttää vain 
vähäiseltä osaltaan sen viestintäpoliittisen tehtävän, joka sanomalehti Uudella Suomella oli ja 
että viikkosanomalehti tulisi olemaan selvästi tappiollinen".  
   "Kun Uudella Suomella ei ollut muita realistisia toimintavaihtoehtoja", hallitus päätti yhtyä - 
ilmeisesti toimitusjohtajan - "ehdotukseen lehden lopettamisesta". 
   Samassa kokouksessa Uusi Suomi Oy:n koko vuoden tappioksi tammi-syyskuun kehityksen 
perusteella arvioitiin vajaat 70 Mmk. US-lehden lehtikate oli syyskuun loppuun mennessä 
miinuksella 67 Mmk, kun Iltalehti oli plussalla 5 Mmk, Kauppalehti 49 Mmk ja lehtipaino 36,5 

                     
    50Takalan ja Lassilan haastattelut, Laatusen ja Tavelan kommentit. - Muistelmissaan Lassila sivuuttaa syksyn 
1991 tapahtumat US:ssa varsin ylimalkaisesti viitaten ilmoitustulojen yleiseen vähenemiseen, Lassila: Markka ja 
ääni s. 165-166. 
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Mmk. Katteista oli maksettava 31,5 Mmk:n yhteiset hallinto- ym. sekä 30,8 Mmk:n pääoma- ja 
verokulut. 51 
   Päätöksen ratkaisi kokonaistilanne: Uuden Suomen pitkään jatkunut, yhä syventynyt 
tappiollisuus, Aamulehti-yhtymän jyrkästi heikentynyt kokonaisasema ja Suomen kansantalou-
den syöksy lamaan. Lehden yhteiskunnallista tarvetta ja merkitystä ei koettu enää aiemman 
veroiseksi. Tämän edessä päättäjät antautuivat. "Kalliille" Uudelle Suomelle ei ollut elintilaa, 
"halpamallikin" olisi edellyttänyt jonkin tahon tarjoutumista ottamaan riskin. Halukkaita ei 
ilmaantunut. 

                     
    51USH 14.11.1991, ptk, USark D 3. 
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4. "KAIKKIHAN ON SANOTTU" 
 
 
   Uuden Suomen viimeinen numero ilmestyi perjantaina 29. marraskuuta 1991. Kansilehdet 
olivat valkoiset kuin käärinliinat. Etusivulla oli Akseli Gallen-Kallelan piirtämä lehden merkki 
kerrankin näyttävän kokoisena sekä päivämäärät 12.1.1847 - 29.11.1991. Takakannella toimitus 
kiitti lukijoita sekä ennusti, että "viimeistään parin kolmen vuoden kuluttua Uutta Suomea taas 
tarvitaan". "Jos niin käy, palaamme nöyrinä", luvattiin. 
   "Ei reipas laulu eikä hilpeä mieli nyt suju", kirjoitti kakkossivuilla Lassi Nummi otsikolla 
"viimeisellä niemellä, liput heiluen". Melankolian ja ylpeyden yhdistelmä sävyttikin läksiäis-
numeroa sekä US:n viimeisiä viikkoja ylipäänsä. Tätä kuvaa myös Jaakko Okkerin viimeisen 
kolumnin otsikko: "Kaikkihan on sanottu". 1 
 
"Kuollaan saappaat jalassa"  
 
   Uusi Suomi Oy:n hallituksen 14.11.1991 tekemää virallista päätöstä ehdottaa yhtiön 
nimilehden lopettamista seurasi pitkä sarja toimenpiteitä. Niistä on tarpeen käsitellä vain joitakin 
keskeisimpiä. 
   Päätöksestä kerrottiin vaiheittain. Päätoimittajille Jarmo Virmavirta ja Jyrki Vesikansa 
lopettamispäätös esiteltiin (kummallekin erikseen) sunnuntaina 17.11. Heikki Tavelan kotona. 
Virmavirta arvioi tällöin päätöksen oikeaksi, koska se jätti mahdollisuuden aloittaa joskus 
uudelleen. Viimeisessä pääkirjoituksessaan hän kehitteli ajatusta todeten, että "Uusi Suomi 
kaatuu saappaat jalassa. Oikein oli, ettei lehteä laskettu näivettymään tarpeettomaksi. --- Uutta 
Suomea tarvitaan, kun lähdetään taas rakentamaan uutta Suomea. Se aika tulee vielä".     Tämä 
oli yksi, hieman ylpeä mielenvire. Kuitenkin Virmavirtakin kyseli näinä päivinä (aikamoisen 
mankelin läpi kulkeneena) olisiko sittenkin kannattanut jättää vaikka kuinka suppea lehti 
ylläpitämään US:n nimeä. 2 
   Päätoimittaja Mauno Saari arveli viimeisessä kolumnissaan US:ssa, ettei tätä mahdollisuutta 
ollut. "Vaikka joku olisi uhannut yhtiötä --- vajaan yhden markan tappiolla, ei päätös olisi 
muuttunut. Lehti oli lopettava, koska se oli lopetettava". Muutoin Saari puolusteli toteuttamaansa 
satsauslinjaa: "Jos sanomalehdet eivät pidä huolta sisältönsä tasosta ja tarjonnasta, ei muukaan 
saneeraus auta". Ei voi "asettaa tavoitteeksi olla toiseksi paras" tai lehti "demaroituu". 3 
   Kukaan ei loppuvaiheessa erityisemmin ajanutkaan esim. suppeaa viikkolehteä jatkamaan 
US:n nimellä ja perinteillä. Saaren halveksimalla Demarilla on sen sijaan säilynyt tehtävä 
yhteiskunnassa siinä kuin Kotimaalla, johon hän on sittemmin kirjoitellut. Demarin tuotoista 
suuri osa on kylläkin valtion tukea. 
   
Katkeruutta ja selkeyttä    
                     
    1US 29.11.1991. 

    2Virmavirran haastattelu 14.4.1992; Virmavirta: Herää ... s. 216.; kirjoittajan muistikuvat. 

    3US 29.11.1991 s. 11. 
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   Koko henkilöstölle ja julkisuuteen tieto lehden lopettamisesta kerrottiin maanantaina 19.11. 
Pääkonsuli Heikki Tavela tunnusti toimitukselle olevansa masentunut, kun "on tehty saatanan 
hyvää lehteä". Epäilemättä hän oli lehden päättäjistä viimeisiä, jollei viimeinen, jonka usko 
pelastukseen katosi. 
   Tavela arveli, että jos olisi haluttu toista tietä, sille olisi pitänyt lähteä viisi-seitsemän vuotta 
sitten - siis ennen talven 1987 sekä SPUS-uudistusta. Toimituksen tiedotustilaisuudessa käytiin 
läpi osin katkerastikin kuluneen vuoden tapahtumia. Lehden nimen todettiin jäävän "hyllylle" 
Aamulehti-yhtymään, joten Tavelan mukaan "toivo jää". Maarit Niiniluoto kysyttyä, onko 
lehden tekijät petetty, masentunut Tavela sanoi valittavansa syntynyttä tilannetta. - Myös 
käytännön jatkotoimia käsiteltiin. 4 
   Yhtiön yhteistyöneuvostossa työntekijäedustajat moittivat viikkosanomalehden kokeiluaikaa 
liian lyhyeksi ja markkinointia riittämättömäksi. Kuitenkin pohdittiin myös keinoja saada työtä 
irtisanottaville. 5 Toimituksen yhteistyöneuvostossa "toimituksen mielialat todettiin kohtuullisen 
masentuneiksi, joskin pirteämmiksi kuin edellisellä viikolla - olihan kuukausien epävarmuus 
viimeinkin päättynyt".  
   Jälkipelin ja monenlaisten käytännön kysymysten ohella pohdittiin myös lehden lopettamis-
tilaisuutta. Päätoimittaja Virmavirta kaavaili jopa näyttävää juhlaa nimekkäine vieraineen. 
Tämän kirjoittaja, joka oli ottanut vastuulleen hallintoasioiden hoitamisen loppuun saakka, 
vierasti kansalaisjuhlaa. Jyrkästi sellaista epäili toimitusjohtaja Takala; tilaisuus olisi saattanutkin 
muodostua makaaberiksi. 
   Sen sijaan toimituksen, sen avustajien ja muunkin henkilökunnan sisäisiä läksiäisiä pidettiin 
tarpeellisina. Tosin tässäkin syntyi ristiriita Takalan ja Virmavirran kesken ja toimitus lähti 
hoitamaan asiaa omatoimisesti. Kun mm. suuret liikepankit olivat torjuneet tilaisuuden 
isännyyden, sponsoriksi saatiin MTK:n puheenjohtaja Heikki Haavisto. Lopulta Uusi Suomi Oy 
kuitenkin "maksoi viulut" eli kustansi tilaisuuden orkesterin. 6 
 
Viime hetken vetoomuksia 
 
   Kaikkien näiden valmistelujen aikana - Uuden Suomen viimeisen numeron pyöriessä lopulta jo 
painokoneessa - muodollinen päätös lehden lopettamisesta oli yhä avoinna. Se kuului Uusi 
Suomi Oy:n ja ennen muuta Aamulehti-yhtymän hallintoneuvostolle, jotka oli kutsuttu koolle 
28.11.1991. Tuskin kukaan kuvitteli vakavissaan ratkaisun enää muuttuvan, mutta nyt kirjattiin 
näkemyksiä niin sanotusti historiaan. Spekulaatioita ihmepelastuksesta julkaistiin silti ainakin 
Aamulehdessä. 7 
   US:n toimitusosasto vetosi tunnekylläisesti suoraan yhtiön hallintoneuvoston jäseniin 
arvostellen mm. viikkolehden liian nopeaa lopettamista, aiempien säästötoimien laiminlyömistä 
ja suoraviivaista kannattavuusvaatimusta. "Meidän viimeinen toivomme olette Te --- ette 
varmaan halua jäädä historiaan näin raskaan päätöksen tekijänä ja vanhimman suomenkielisen 
sanomalehden lopettajana", kirjelmässä vedottiin selvästikin Maarit Niiniluodon tyylillä. Samoja 
teesejä hän toisti "sivistysporvaristoa" kaipaavassa artikkelissaan US:n viimeisessä numerossa 

                     
    4Toim. yleiskok. 19.11.1991, Vesikansan mpt, USark D 6. 

    5YTN/USOy 18.11. ja 22.11.1991, ptk:t, USark D 13. 

    6YTN/US 20 - 28.11.1991, ptk:t, USark D 7; kokoelma Alasajo 1991, USark E 3. 

    7Jorma Salminen: Väkivahva nimilista, Aamulehti 19.11.1991. Leikekirja/USark. Päätoimittaja Jarmo 
Virmavirtakin väläytti hallintoneuvoston kokoukseen kiiruhtaessaan tämän kirjoittajalle yhä jonkin ihmeen 
mahdollisuutta.  
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nähden silmiensä edessä "vain markkinavoimien autioittaman henkisen erämaan". 8 
   Toimituksen yhteistyöneuvosto ajoi maanläheisempiä tavoitteita toivoessaan hallintoneuvoston 
velvoittavan yhtiön johdon joustavuuteen irtisanomisissa ja auttamaan uusien työpaikkojen 
löytämisessä. Samankaltaisen vetoomuksen pani omasta aloitteestaan paperille hallintoneuvoston 
jäsen Lassi Nummi. Vaikkei tältä osin tehtykään muodollisia päätöksiä ja vaikka muutama 
tulkintakysymys käsiteltiin jopa työmarkkinaliittojen tasolla, Uusi Suomi Oy (vuodesta 1992 
US-Mediat Oy) jousti mm. toimittajien irtisanomisajan palkanmaksun laskentatavassa. 9 Tämä ei 
tietenkään poistanut sitä, että kolmisen sataa henkeä joutui etsimään uutta työpaikkaa, osa uutta 
ammattiakin.  
   Hallintoneuvoston ratkaisukokous ei ulkonaisesti ollut lainkaan historiallinen. Osanotto oli 
niukka; ikävä muodollisuus ei houkutellut pimeään Kaivokselaan. Itse asiassa kysymyksessä oli 
Aamulehti-yhtymän hallintoneuvoston kokous, johon Uusi Suomi Oy:n oman hallintoneuvoston 
harvat paikalle tulleet jäsenet kutsuttiin vierailemaan heitä edes pöytäkirjaan merkitsemättä. 
Paikalta puuttuivat OKO:n pääjohtajaa Pauli Komia lukuun ottamatta isoista rahavirroista 
päättävät. 
   Toimitusjohtaja Laatunen kuvasi yhtymän tilanteen vielä synkemmäksi kuin edellisessä 
kokouksessa juhannuksen tienoilla; tappioksi 1991 väläytettiin 141 Mmk ja seuraavasta 
vuodestakin ennustettiin hyvin vaikeaa. US-lehden ohella Laatunen lupasi toimenpiteitä 
tietotekniikkayksikössä ja Paragon-ryhmässä. 
   Uuden Suomen osalta toimitusjohtaja Risto Takala totesi, ettei Iloniemen ryhmä ollut löytänyt 
"taloudellisesti toimivaa mallia eikä myöskään hankkeen rahoitukseen tarvittavaa 
omistuspohjaa". Viikkosanomalehden tappio olisi "vuositasolla reilusti 10 Mmk"; eri 
vaihtoehtoja ei enää eritelty. Yhtymän hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkinen esitteli sitten 
muodollisen ehdotuksen US:n lopettamisesta.  
   Hallintoneuvosto kävi "pitkän ja monipuolisen keskustelun", jossa päätoimittaja Virmavirta 
kertoo antaneensa vastaukset Takalan argumentteihin. Viikkosanomalehden jatkamisen puolesta 
puhuivat Lassi Nummi ja Seikko Eskola; jälkimmäinen piti Kanavan päätoimittajan 
kokemuksella kaavailtuja toimituskustannuksia ylimitoitettuina. Eskola uskoi, että kymmen-
henkisellä toimituksella, 30 sivulla ja avustajien tuella päästäisiin hyvin alkuun. Takalan mukaan 
lukijat eivät kuitenkaan odottaneet tällaista Uutta Suomea, mitä Virmavirta myötäili. 
Lopettamispäätös oli yksimielinen.  
   Edelleen päätettiin yhtiöittää siihen astisen Uusi Suomi Oy:n toiminnot, jolloin Kaivokselan 
yksiköiden emoyhtiöksi tuli US-Mediat Oy. Toimivien tytäryhtiöiden rinnalle päätettiin perustaa 
Kustannus Oy Uusi Suomi "nimen säilyttämiseksi"; jo aiemmin yhtiö oli varannut myös 
Suometar- ja Uusi Suometar-nimet. 10 
    
Läksiäisnumeron katse tulevaisuuteen 
 
   Hallintoneuvoston poistuessa Kaivokselan kokoussalista painokone "Albert" syöksi jo 
viereisessä talossa jakeluradoille viimeisen Uuden Suomen numeroa. Se pantiin talteen monessa 
kodissa. 
   Virmavirran, Saaren, Maarit Niiniluodon, Lassi Nummen ja Jaakko Okkerin ohella omat 
jäähyväisensä esittivät lehdessä kolumnistit David Haworth, Raimo Ilaskivi, Pertti Paloheimo ja 

                     
    8US:n toimitusosasto USOy:n hallintoneuvoston jäsenille 25.11.1991, kok. Alasajo 1991, USark E 3; US 
29.11.1991 s. 43. 

    9YTN/US 28.11.1991, ptk, USark D 7; kok. Alasajo 1991, USark E 3. 

    10HN/ Aamulehti-yhtymä 28.11.1991, ptk, USark D 4; Virmavirta: Herää ... s. 216; S. Eskolan päiväkirjaote, 
USark G 10. 
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Esko Rekola sekä yleisön osastossa mm. sen innokas kirjoittaja Panu Toivonen. Eräiden 
muidenkin tekstien rivien väleistä saattoi löytää kannanottoja tapahtuneeseen. US:n sponsoroima 
ratsastaja Anne-Marie Kynsilehto kiitti menneestä koko sivun ilmoituksella. 
   Nelivärisellä keskiaukeamalla julkaistiin Aivi Gallen-Kallelan kuvaus lehden kuuluisasta 
logosta. Loppupäähän oli koottu Max Jakobsonin, Seppo Heikinheimon, Katarina Eskolan ja 
monen muun Uutta Suomea palvelleen journalistin muisteloita. Matti Laitinen pohti, 
"uudestisyntyykö Uusi Suomi sähköisenä sanomalehtenä". 
   Sisällön painotuksessa oli kuitenkin tähdätty eteenpäin, ei menneeseen; varsinainen 
historiikkihan oli julkaistu jo 1.10. Ilmeinen pääjuttu olikin Kalevi Sorsan laaja haastattelu. 
Paavo Haavikko, Mikko Heikka ja moni muu kirjoittaja pyrki luotaamaan yhteiskunnan tilaa ja 
tulevaisuutta. Sorsan ohella haastateltiin mm. Heikki Haavistoa, Eeva Kuuskoskea ja Iiro 
Viinasta sekä Harri Holkeria, joka suurien näkymien maalailun sijasta purki Jaakko Okkerille 
vielä kerran US-traumaansa. Pääministerinä hän oli kaivannut sellaista vähässä uskollista tukijaa, 
jollainen Keskustalla oli Ilkassa.  
   Holkerin tilitys soveltuikin hyvin US:n jäähyväisnumeroon. Muutoin siinä oli ehkä liian monta 
päämäärää. Jatkuvuutta ja uudestisyntymisen mahdollisuutta korostettiin silläkin, että seuraavan 
viikon radio- ja tv-ohjelmille uhrattiin yhä yli kolme sivua. Em. toimittajahaastatteluja jouduttiin 
sen sijaan lyhentämään tuntuvasti. Ehkä olisi kannattanut painottaa kuutta viikkoa vaille 145 
vuoden saavutuksia nopeasti unohtuvien ajankohtaistekstien sijasta, ohjelmatiedoista puhumatta. 
11 
    
Toimitus hajaantuu 
 
   Viimeisen numeron ilmestymispäivänä Uuden Suomen tekijät sanottiin irti. Ensin hallituksen 
puheenjohtaja Heikki Tavela jakoi ao. kirjeet päätoimittajille, sitten tämän kirjoittaja ryhtyi 
samaan toimeen 89:n toimittajan, valokuvaajan ja muun toimituksellisen työntekijän osalta. 
Vastaavaa tapahtui muissa US:n syntymiseen osallistuneissa yhtiön yksiköissä.   
   Toimittajien aggressiot olivat suuntautuneet ja osin myös suunnattu toimitusjohtaja Takalaan 
ikään kuin ratkaisut olisivat johtuneet hänen pahasta tahdostaan ja olleet hänen vallassaan. Tätä 
kuvasti toimituksen yhteistyöneuvoston vaatimus siitä, että Takala itse jakaisi irtisanomiskirjeet. 
  Ikävä työ tehtiin kuitenkin yksiköittäin, mutta kirje oli Takalan allekirjoittama (osin tämän 
kirjoittajan luonnoksen pohjalla).  
   Irtisanomisilmoitus jaettiin toimittajille kahden kesken; odottelijoille oli tarjolla kahvia. 
Operaatioon meni lähes kuusi tunnepitoista tuntia. Symbolisesti viimeiseksi kirjeen hakijaksi 
asettui toimitusosaston puheenjohtaja Maarit Niiniluoto. Lehtimiesperheen kasvattina US:n 
lopettaminen oli hänelle jopa ylipääsemätön isku, jota hän käsitteli vielä kauan monissa 
puheissaan ja kirjoituksissaan. 
   Illan pimetessä toimitus ja monet sen avustajat kokoontuivat MTK:n tiloihin entiseen 
Maaseudun Tulevaisuuden painohalliin Simonkadulla; "ulkopuolisia" ei paikalle ollut kutsuttu. 
Enää ei ollut pitkien puheiden aika. Päätoimittajat ja toimitusosaston johto jakoivat viimeistä 
penniä myöten tyhjennetystä lehden 140-vuotisrahastosta yhteistyöneuvoston päättämät 
stipendit; yhdessä laulettiin Kuolleet lehdet. Tanssin, yhdessäolon ja iltapalan, mutta osin myös 
kyynelten merkeissä toimitus vietti viimeistä yhteistä iltaansa.  
   Päätoimittajat nauttivat vielä puolisoineen Bellevuessa yhteisen illallisen; osa toimittajista 
jatkoi Lehdistöklubilla hyvinkin pitkään. 12  
 

                     
    11US 29.11.1991; toimittajahaastattelujen lyhentämättömät versiot ovat Uuden Suomen arkistossa. 

    12YTN/US-toim. 1991, USark D 7. 
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Monta elvyttäjää 
  
   Uuden Suomen taival oli näin muodollisesti päättynyt. Kuitenkin monella taholla etsittiin vielä 
mahdollisuuksia herättää lehti henkiin.  
   Yhden elvyttäjäryhmän muodosti joukko suuryritysten johtajia Keskon pääjohtajan Eero 
Utterin ympärillä. Kesko olikin 1990-laman syvetessä harvoja vielä voitollisia suuryrityksiä, 
jolla olisi ollut mahdollisuuksia käyttää joitakin varoja US:n kaltaiseen hankkeeseen. Ryhmä oli 
yhteydessä mm. Johannes Koromaan ja Jarmo Virmavirtaan.  
   Lähtökohdaksi yritysjohtajat ottivat lähtöpääoman selvittämisen; lehden puitteet mitoitettaisiin 
tämän mukaisesti. Siihen astihan oli ensin hahmoteltu erilaisia toimintamalleja ja sitten etsitty 
niille - turhaan - rahoitusta. Tuloksiin ei päästy. 
   Toinen elvyttäjäehdokas oli Kansallinen Kokoomus. Puolueen ja US:n suhteet olivat olleet läpi 
vuosikymmenien enimmäkseen jännitteiset, mutta seitsenpäiväisen lehden kuoltua Kokoomus 
havaitsi menettäneensä ydinjoukkonsa yhdyssiteen. Puolueen tiedotuspäälliköllä ja sen 
järjestölehden Nykypäivän päätoimittajalla Lauri Kairalla oli myös journalistista kunnianhimoa. 
Sitä paitsi Nykypäivänkin oli varmistettava tulevaisuuttaan: puolue oli talouskriisissä ja valtion 
sekä kuntien tuen vähentymiseenkin kannatti varautua. 
   Kokoomus pyrkikin siirtämään Uuden Suomen nimen, perinteet ja tilaajat Nykypäivälle. 
Puolueella ei ollut kuitenkaan varoja ostaa US:n nimeä Aamulehti-yhtymältä, jolla ei välttämättä 
ollut suuria myyntihalujakaan. Näin Kokoomus joutui tyytymään järjestölehtensä uudistamiseen 
"uudeksi suomalaiseksi Nykypäiväksi", jossa käytettiin eräitä US:n elementtejä sekä monia sen 
kirjoittajia. 
   Kolmannen elvyttäjäryhmän muodostivat eräät US:n toimittajat. Niinpä kulttuuritoimittajat 
Marketta Mattila ja Ilkka Jauhiainen kaavailivat erityistä kulttuurilehteä, mutta eivät löytäneet 
sille ainakaan alkuun rahoitusta; syksylle 1994 Mattila on tiedottanut uudesta yrityksestä. Uutta 
lehteä (ehkä osin yhteistyössä joidenkin maakuntalehtien kanssa) puuhasi myös US:n poliittinen 
toimittaja Olavi Jouslehto, joka sai sitkeydellään eräät yritys- ja järjestöjohtajat innostumaankin 
Utterin ryhmän hankkeen varsinaisen kaatumisen jälkeen. Myös Virmavirta oli aika ajoin 
hankkeessa mukana, samoin Jouslehto oli yhteydessä Laatuseen. Tuloksiin ei ole päästy. 13 
   Perustettu Uuden Suomen toimitusseura sen sijaan onnistui julkaisemaan parin vuoden ajan 
Jatkoaika-lehteä päätoimittajana Maija Lapola. 14 
      
Perinnön jakajia  
 
   Nykypäivän ohella eräät muutkin lehdet pyrkivät täyttämään syntynyttä aukkoa kokeilemalla 
viikkosanomalehteä. 
   Yhteistyötä kesällä 1991 etsinyt Suomenmaa lopetettiin kohta US:n jälkeen vuoden 1991 
lopussa itsenäisenä sanomalehtenä, mutta sen julkaisemista jatkettiin oululaisen Liitto-lehden 
perjantainumerona eräänlaisena viikkosanomalehtenä. Jonkin aikaa yhteistyöhön osallistui 
Keskustan satakuntalaislehti Lalli. Lehti on valtakunnallisesti suunnattu lähinnä Keskustan 
aktiiveille sekä sen asioista kiinnostuneille. 
   Myös kirkollinen Kotimaa sai ilmeisiä virikkeitä Uudesta Suomesta muuttuessaan kesällä 1993 
Tapani Ruokasen johdolla viikkosanomalehdeksi. Sen ulkoasun uudisti US:n viimeinen 
taiteellinen johtaja Yrjö Klippi; Mauno Saari on avustanut lehteä. 15 
                     
    13Pietilä: Oikean Paukun ... s. 181-182; Nykypäivä-lehden vsk:t 1992-94; Laatusen kommentti; kirjoittajan omaa 
muistitietoa. - Jouslehden hanke nousi vuoden 1992 lopulla jopa radiouutisiin.     

    14Uuden Suomen toimitusseuran arkisto ja Jatkoaika-lehdet. 

    15Vesikansa: Mediapalsta, Kanava 8/1993. 
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   Kun mitään selkeää seuraajaa US:lle ei noussut, lehden kirjoittajat hajaantuivat. Talouslama 
johti monissa lehdissä rekrytointikieltoon. Vaikka mm. Sanoma Oy:n toimituksissa väitetään 
olleen kiinnostusta "napata" osa US:n perinnöstä ja markkinoista sopivilla rekrytoinneilla, se ei 
ollut näissä oloissa mahdollista. Vain muutama US:n kirjoittaja sekä jo kesällä 1991 värvätty 
taiteilija Terho Ovaska ovat näkyneet HS:n ja IS:n palstoilla.  
   Jossakin määrin US:n perintöä pyrki sen sijaan hyödyntämään sen oma kasvatti Iltalehti 
vedoten mainonnassaan US:n tilaajiin ja rekrytoiden alkuun parikymmentä US:n tekijää, osan 
vakinaisesti, osan avustajasuhteisiin. Samalla Iltalehti kuten Kauppalehtikin täytti miehityk-
sessään aukkoja, jotka oli jätetty 1991 odoteltaessa US:n kohtalon ratkeamista. Iltalehden omien 
kannattavuusongelmien myötä joukkoa on tosin harvennettu. Sen sijaan Aamulehti ei ole 
kalastellut US:n entistä tilaajakuntaa kirjoittajarekrytoinneilla eikä muillakaan erityistoimilla.     
 
Tekijät hajaantuvat 
 
   Muutoin US:n tekijät ovat hajaantuneet monille tahoille. Kahden vuoden kuluttua, syksyllä 
1993 voitiin hahmottaa tilastollisesti seuraava kuva US:n viimeisen toimituksen sijoittumisesta: 
16 
 
Iltalehdessä (myös avustajat) 20 (17 %) 
Muu vakinainen avustussuhde 14 (12 %) 
Sähköisissä viestimissä  11 ( 9 %) 
Muissa sanoma- yms. lehdissä  8 ( 7 %) 
Järjestölehdissä   7 ( 6 %) 
Tiedotustehtävissä   5 ( 4 %) 
Aikakauslehdissä   4 ( 3 %) 
Kauppalehdessä   3 ( 3 %) 
Ilmaisjakelulehdissä   1 ( 1 %) 
Uutistoimistoissa   1 ( 1 %) 
Muu tehtävä  14 (12 %) 
Eläkkeellä (vast.)  13 (11 %) 
 
Työttöminä sekä ei tiedossa 15 (13 %) 
 
Yhteensä   116 (100 %) 
 
   Tilanne on tämän jälkeen muuttunut jonkin verran, mutta sen kartoittaminen käy yhä 
työläämmäksi joukon hajaantuessa. Em. kaksi vuotta eli suunnilleen ansiosidonnaisen 
työttömyysturvan kestoaika antaa kuitenkin kuvan sijoittumismahdollisuuksista. 
   Kaksi kolmasosaa US:n toimituksellisesta henkilökunnasta työskenteli tällöin siis journali-
steina tai tiedottajina. Lähes joka seitsemännellä eläkkeelle siirtyminen aikaistui. Työttömien 
osuus 15 % voi tuntua tilastollisesti suhteellisen pieneltä yli 20 %:n työttömyyden maassa. 

                     
    16 Perustuu osin irtisanomisaikana kertyneisiin työsuhdeilmoituksiin, USark, osin kirjoittajan tietämykseen mm. 
US:n toimitusseuran puheenjohtajana. Suhteellisen kattava henkilöluettelo on tutkimuksen luonnoksessa, joka on 
mm. kirjoittajan hallussa. Seuraavat huomautukset: 1) eläkeläisten joukkoon on luettu ne, jotka eivät tosiasiassa 
"olleet työmarkkinoiden käytettävissä"; 2) työttömiin on laskettu varmuuden vuoksi ne, joiden tilanne ei ollut 
kirjoittajan tiedossa; työttömiin kirjatuillakin on saattanut olla satunnaisia avustussuhteita; 3) vakinaisen 
avustussuhteen on arvioitu antavan jokseenkin täystyöllisyyden, mutta ei välttämättä aiempaa ansiotasoa; 4) muihin 
tehtäviin on luettu mm. sihteerin työt, päätoiminen opiskelu sekä omien lasten hoitaminen. Eräillä henkilöillä oli 
monta työareenaa, joista on tilastoitu oletettu päätoimeentulon lähde. Tarkastelun kohteena on vakinainen 
toimituksellinen henkilökunta kevättalvella 1991 ennen lomautuksia.  
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Lukujen taustalla on kuitenkin monta ihmiskohtaloa. Hyvinkin kokeneita journalisteja jäi jopa 
täysin työttömiksi, moni lienee joutunut taloudellisiin hankaluuksiin mm. asuntovelkojensa takia. 
Ilmeisesti toimittajien ja valokuvaajien on ollut silti laman oloissakin helpompi löytää omassa 
ammatissaan ainakin satunnaisia töitä kuin Uusi Suomi Oy:stä irtisanottujen kirjaltajien, 
konttoriväen jne, joihin ei kohdistettu julkista huomiota. 
   Perinnäisen virkamiesajattelun mukaisesti vakinaista työsuhdetta on Suomen journalistikun-
nassa arvostettu avustajajärjestelyyn verrattuna; monissa muissa maissa free lance-suhteet ovat 
yleisiä ja "normaaleja". Tältä kannalta syksyllä 1993 US:n entisellä toimituksellisella 
henkilökunnalla oli 42 vakinaista työsuhdetta (36 %) sekä 33 erilaista avustaja- tai määräai-
kaissuhdetta (28 %). Luku kertoo joustavan free-järjestelyn yleistymisestä, joskin osin taustalla 
oli ehkä myös väliaikaista, laman tuomaa varovaisuutta: työnantajat karttoivat vakinaisia 
työsuhteita. Sellainen kuitenkin oli yli yhdellä kolmasosalla Uuden Suomen toimituskunnasta 
kahden vuoden kuluttua lehden kuolemasta. 17 
 
Jälkijäristyksiä Aamulehti-yhtymässä 
 
   Lehden kuoleman jälkeenkin US:n kohtalo lienee vaikuttanut muiden ongelmien ohella 
Aamulehti-yhtymään. Keväällä 1992 sen ylin johto vaihdettiin. Timo Laatunen oli tarkoitus 
ensin siirtää päätoimiseksi hallituksen puheenjohtajaksi, kun uudeksi toimitusjohtajaksi oli 
löydetty dipl.ins. Matti Packalén; Tavelalla oli tässä etsinnässä vielä keskeinen rooli. Yhtymän 
tilanteen yhä synkentyessä Laatunen siirtyi suoraan eläkkeelle. Myös muita Aamulehti-yhtymän 
johtajia vaihdettiin. Heikki Tavelakin työnnettiin pois yhtymän hallituksesta.  
   Kuten mainittu, US:n lopettamisen yhteydessä Kaivokselan yksiköt (Ilta- ja Kauppalehti sekä 
lehtipaino) päätettiin yhtiöittää US-Mediat Oy:n tullessa alakonsernina niiden emoyhtiöksi. 
Järjestely jäi lyhytaikaiseksi, kun Aamulehti-yhtymä jäsenneltiin lehti-, kirjapaino- ja 
tietotekniikkaryhmiksi, joihin Kaivokselan yksiköt siroteltiin. Kaivokselaan jäi kuitenkin 
yhteinen palveluyksikkö, joka on tukenut myös Kluuviin siirtyneitä Iltalehden ja Kauppalehden 
toimituksia.  
   Tämä prosessi merkitsi yli satavuotiaan Uusi Suomi-yhtiön ja sen jo Suometarta palvelleen 
tyttären, 1849 perustetun Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Kirjapainon seuraajayrityksen 
kokonaisuuden hajoamista. Uusi Suomi Oy:n viimeinen toimitusjohtaja Risto Takala siirtyi 
Aamulehti-yhtymän varatoimitusjohtajana johtamaan yhtymän kirjapainoryhmää. Uuden 
Suomen toimitiloihin sijoittui joksikin aikaa Iltalehden toimittajia, mutta sen muutettua Kluuviin 
tilat ovat olleet toistaiseksi pääosin tyhjillään, kuten moni muukin liikekiinteistö 1990-luvun 
lama-Suomessa. US:n toimituksen perinteikästä kalustoa ja taideteoksia on sijoitettu lähinnä 
Kluuviin. Toimitusarkisto on palvellut ensi sijassa Iltalehteä. 18 
   

                     
    17Henkilöluettelot, USark A 2. 

    18Vsk/ALY 1992, 1993; Kok. alasajo, USark E 3; Laatusen ja Tavelan kommentit. 



 
 

294 

 
 
 
 
 
 

VI VANHUKSEN RUUMIINAVAUS 1 
 
 
 
1. VASTUUNKANTAJAT JA STRATEGIAT 
    
 
    Uuden Suomen kuolema herätti suurta keskustelua - tosin lähinnä alkusyksyllä 1991, 
pelastuskampanjan ja seitsenpäiväisen lehden lopettamisen aikoihin. US:n lopullinen kuolema 
saman vuoden marraskuussa ei enää yllättänyt. Uusi keskustelun aalto koettiin vielä talvella 1992 
Tapaus Uusi Suomi- teoksen julkistamisen aikoihin. Tunneperäinen ja toimituksen sisäisiin asioihin 
painottunut teos ei ollut kuitenkaan omiaan kannustamaan analyyttiseen tarkasteluun. Tämän 
jälkeen Uuteen Suomeen on viitattu julkisuudessa silloin tällöin, yleensä lehden tarpeellisuutta 
korostaen, mutta yhä harvemmin. 2 
   Tässä tekstissä ovat aiemmin korostuneet eri henkilöiden näkemykset ja tekemiset. Loppujen 
lopuksi US:n kohtalo ei kuitenkaan (ainakaan enää nyt tutkitulla kaudella) johtunut yksittäisistä 
päättäjistä, päätöksistä tai lehden tekijöistä, sillä edessä ollut lehtitaloudellinen haaste oli jokseenkin 
ylivoimainen. 
   1970-luvun alusta lähtien US:ssa elettiin aaltoliikettä: suurin ponnisteluin aikaan saatuja 
pelastuksia seurasi aina parin-kolmen vuoden kuluttua kriisi, joka edellytti uutta riuhtaisua. Lopulta 
voimat eivät enää riittäneet. Ja jos oljenkorsi olisi vielä löytynytkin syksyllä 1991, uuteen kriisiin 
olisi luultavasti jouduttu yleisen talouslaman syvennyttyä ja kun toiveissa US:n tilaajien 
maksamishalukkuudesta ja lehden kustannusten leikkaamisesta olisi todennäköisesti petytty. 
   Uuden Suomen eläminen 1970-luvun puolivälistä vuoteen 1991 saakka olikin suurempi ihme kuin 
sen kuolema. Ei lehti silti mikään ajopuu ollut, pikemminkin koskivene kuten Suomi 1940. Monta 
kiveä ja pyörrettä kierrettyään US lopulta upposi rohkean reitinvalinnan, yllättävän vahvan 
lamapuuskan sekä omistajayhtymän muiden ongelmien yhteisvaikutukseen. Voi kuitenkin kysyä, 
mikä reitinvalinta olisi johtanut pidemmälle. Ainakin veneen lastia, sen sisältöä, olisi ilmeisesti 
jouduttu heittämään paljon yli laidan. 
   Taloudellinen ja poliittis-yhteiskunnallinen toimintaympäristö sekä hyvin vanha perintö 
ratkaisivat siis Uuden Suomen kohtalon. Poliittisesti lehti koettiin 1970-luvun alkupuolen 
ilmapiirissä olennaisesti tarpeellisemmaksi kuin kommunismin kaaduttua. Silti yksittäiset ratkaisut 
sekä niiden tekijät vaikuttivat merkittävästi tapaan, jolla lehti ja sen julkaisuyhtiö toimivat eli siihen, 
milloin, miten ja millaisena US kuoli.  
   Ilman muutaman avainhenkilön ponnisteluja lehti olisi saatettu lopettaa jo 1976 tai muutamassa 
muussa kriittisessä vaiheessa (1977-78, 1981, ehkä myös 1988). Se olisi saatettu myös muuttaa 
halvemmaksi versioksi tai yhdistää Kauppalehteen. Suppea Uusi Suomi saattaisi ilmestyäkin yhä 
Demarin tai ainakin Suomenmaan kaltaisena lehtenä, todennäköisesti liitettynä Kokoomuksen 
Nykypäivään (tai sille nimensä ja perinteensä antaneena). 
   US:n päättäjät valitsivat kuitenkin toisen linjan - tai niin kuin satavuotisen kilpailun voittaja 
                     
    1Yhteenvetoluku perustuu pääosin aiemmin käsiteltyyn, mihin ei yleensä viitata.  

    2Leikekokoelmat /USark. 
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Helsingin Sanomat totesi, Uusi Suomi ei tyytynyt kakkoslehden asemaan ja tunnusmerkkeihin. Se 
kilpaili loppuun asti valtakunnallisena, päivittäisenä yleislehtenä - aivan lopussa jopa aiemmasta 
komistuneena, kuten sammuva tähti kirkastuu supernovaksi ennen lopullista tuhoaan.  Vaikea on 
arvioida, vaikuttiko tällainen US enemmän aikansa suomalaiseen yhteiskuntaan kuin olisi tehnyt 
kutistettu, mutta joten kuten hengissä pysytellyt puolue- tai etujärjestölehti tai jonkinlainen 
Kauppalehden poliittinen ja kulttuuriosasto. 
    
Elinkeinoelämän harteilla 
 
   US:n kustannusyhtiön (sekä loppuvaiheessa Aamulehti-yhtymän) johtoelimissä toimi ao. 
omistusrakenteita heijastaen Suomen elinkeinoelämän näkyvimpiä johtajia. Hallintoneuvoston rooli 
oli symbolinen, mutta sen jäseneksi ryhtymällä monet keskeiset yritysjohtajat sekä muutamat 
poliittiset ja kulttuurielämän hahmot ilmaisivat tukensa Uudelle Suomelle. Tärkeänä areenana 1970-
luvulla ja 1980-luvun alussa olivat myös epäviralliset "vuorineuvoskokoukset", joita tavallaan 
elvytettiin viimeisissä pelastusyrityksissä. US ei kuollut ainakaan tällaisen myötätunnon 
puutteeseen.  
   Keskeiset sidosryhmät olivat kylläkin yksipuolisia. Muutama Kokoomuksen poliitikko kuului aika 
ajoin hallintoneuvostoon, mutta kaikkiaan US:n suhde sen perinteisen taustapuolueen 
organisaatioon oli ongelmallinen. Paluu sen avoimeksi äänenkannattajaksi välähti muutaman 
kerran, mutta molemminpuoliset epäluulot estivät ajatuksen enemmän kehittelyn. Loppuun asti US 
pysyi sen sijaan kokoomuslaisten merkittävänä henkisenä yhdyssiteenä. 
   Keskustapuoluetta lähellä olevat tahot US:n piirissä rajoittuivat muutamaan pellervolaiseen 
yritysjohtajaan; ensimmäinen (ja viimeinen) julkisesti vasemmistolainen US:n luottamustehtävissä 
lienee taas ollut pelastusryhmän johtoon 1991 kutsuttu sosiaalidemokraatti Jaakko Iloniemi, hänkin 
tällöin Elinkeinoelämän valtuuskunnan toimitusjohtaja. Yritystensä kautta US:n taustalla oli myös 
ruotsinkielisiä nimimiehiä ja Hufvudstadsbladetin kanssa oli yhteistyöhankkeitakin, mutta kaikkiaan 
suomenruotsalaiset tahot pysyivät etäisinä suomalaisuusliikkeen aiemmalle lipunkantajalle. 
   Hallintoelinten kokoonpanon perusteellakin voi todeta US:n siteiden kulttuurielämään ohentuneen 
aiemmista vuosikymmenistä. Yhtiön tärkeimmässä luottamuselimessä ei ollut enää ketään 
Koskenniemeä tai Linkomiestä, jotka olivat olleet US:n johtokunnan avainhahmoja. Yhtiön 
hallituksessa Aamulehti-vaiheessa toimineen kirjailija Antti Tuurin rooli jäi symboliseksi, vaikka 
hänellä oli kokemusta myös yritysjohtajana. 
   Sidosryhmien yksipuolisuus oli tietoinen valinta; US:n 1976 pelastaneet yritysjohtajat halusivat 
selkeitä vastuusuhteita ja tällöin hallintoneuvostoon (ja myös hallitukseen) vain omistajien 
edustajia. Myöhemmin linjaa hieman pehmennettiin, mutta kaikkiaan US:n suhde niin poliittiseen 
kuin kulttuurielämän kenttään jäi etäiseksi, osin ongelmalliseksikin. Tämä tuskin auttoi lehden 
aseman vahvistamista silloin, kun aikaa vielä oli.  
   Lehden ns. kontaktipintojen laajentamiseksi kahdesti (1976 ja 1991) kaavailtu toimitusneuvosto 
olisi tuskin ollut toimiva ratkaisu. Tällaiset elimet jäävät helposti muodollisiksi tai joku jäsen 
ymmärtää asemansa väärin sekaantuen yksittäisiin toimituksellisiin ratkaisuihin. 3 US:n 
loppuvuosina lehden kontaktipintaa saattoi sen sijaan lisätä avustajakunnan laajentaminen, 
perinteisen alakerran henkiin herättäminen ns. kakkossivun raporttina tai esseenä sekä nimekkään 
avustajakunnan kokoaminen vuosittaisiin kokouksiin. 4 Vaikka US ei pystynyt enää kilpailemaan 
ainakaan koko rintaman leveydeltä uutislehtenä HS:n kanssa, se saattoi tarjota merkittävän 
keskusteluareenan. 
                     
    3Kuvaava esimerkki US:n aiemman neuvottelukunnan työstä oli, että se kirjoittajan tiedon mukaan äänesti 1964 
neuvostoliittolaisen kolumnistin kiinnittämisestä lehteen; puheenjohtajan Eero Petäjäniemen äänellä APN:n Spartak 
Beglov aloitti pitkän uransa US:ssa. 

    4Artikkelitoimituksen aineisto, USark E 2. 
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   Suomalainen yhteiskunta on kylläkin viime vuosikymmeninä lokeroitunut verrattuna aikaan, 
jolloin samat henkilöt vaikuttivat usein niin politiikassa, yliopisto- ja muussa kulttuurielämässä kuin 
yrityskentälläkin kokien Uuden Suomen yhteiseksi areenakseen. Ehkä loppuvaiheen US jäi silti 
tarpeettoman yksipuolisesti elinkeinoelämän ja sen järjestömiesten (naisia joukossa ei ollut kuin 
symbolisesti) harteille. Tämä saattoi heijastua lehden sisältöönkin; esim. kulttuuriosasto oli aika 
ajoin selvässä puristuksessa.  
 
 Hallitus avainasemassa 
 
   Uuden Suomen suuret linjat veti selkeästi, myös Aamulehti-kaudella Uusi Suomi Oy:n hallitus. 
Vaikka aktiivisuus vaihteli, se ei ollut missään vaiheessa muodollinen elin, joka olisi vain valinnut 
toimivan johdon ja sitten vahvistanut sen ehdotukset. 
   Hallituksen kokoonpano oli komea. Siihen kuului maan menestyneimpien teollisuus- ja 
kauppayritysten (esim. Rauma-Repolan, Huhtamäen, Koneen, Tukon ja Keskon) ykkösmiehiä, 
suurimpien rahoituslaitosten ylintä johtoa ja ylipäänsä Suomen talouselämän parhaimpia poikia. 
Aamulehti-järjestelyn jälkeen suurimman kengännumeron haltijat siirtyivät emoyhtiön hallintoeli-
miin, mutta Uusi Suomi Oy:n hallituksessa oli sen jälkeenkin merkittäviä yritys- tai järjestöjohtajia. 
Lehden ongelmat eivät voineet johtua ainakaan sen kustantajayhtiön hallituksen kokematto-
muudesta tai muodollisesta epäpätevyydestä. 5 
   Hallituksen puheenjohtajista Jaakko Lassilalla oli monta rautaa tulessa, mutta alkuvaiheen 
epäröinnin jälkeen US:n pelastaminen oli hänelle selkeästi tärkeä asia. Hänen asemansa Suomen 
rahoitusjärjestelmässä oli keskeinen edellytys monille US:n pelastumisille. Lehden kuolemaan taas 
vaikutti varmasti Lassilan aseman yleinen heikentyminen; toista takuumiestä ei lehdelle enää 
löytynyt. 
   Heikki Tavelalla oli taas, paitsi kiinnostusta, myös jonkin verran aikaa US:lle - tai hän uhrasi sille 
aikaansa jonkin muun kustannuksella. Hänestä tulikin omistajatahojen avainhahmo lehdessä kauan 
ennen muodollista nimitystä yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Keskeinen rooli oli myös E.O. 
Mansukoskella ja Asko Tarkalla. 
 
Emoyhtiön pääroolina rahoittaminen 
 
   Päätöksenteon kuvio muuttui tietenkin olennaisesti, kun Uusi Suomi Oy:stä tuli Aamulehti-
yhtymän tytäryhtiö. Tämän toivottiin tuovan US-yhtiöön niin kustantamisen ja sen markkinoinnin 
ammattitaitoa kuin taloudellista vakautta. Tietoja ja kokemuksia vaihdettiinkin yhtymän puitteissa 
järjestelmällisesti, mutta kaikkiaan emoyhtiön rooli jäi sinänsä merkittäväksi taloudellisen tuen 
antamiseksi.  
   Timo Laatusen kaudella Aamulehti-yhtymän tavoitteena olikin kehittää eri tytäryhtiöiden 
toimintakulttuuria itsenäisesti niiden parhaista omista lähtökohdista väkinäiseen yhdenmukaisuu-
teen pyrkimättä. Erillisyydessä mentiin tai jäätiin kylläkin kovin pitkälle. Ilmeisesti suurenkaan 
maakunnan ykköslehden kustantamisessa ei myöskään syntynyt sellaisia kokemuksia esim. 
ilmoitusmarkkinoinnista, joilla olisi ollut suurta merkitystä valtakunnallisille lehdille Kaivokselassa; 
US:n pyrkimys löytää "US-lääni" ja keskittyä etelään saivat kuitenkin tukea Aamulehden 
kokemuksista alueellisuuden voimasta. 
   Etenkään toimitusten kesken ei synergiaa löydetty, saati käytetty hyväksi edes US-yhtiössä, 
Aamulehti-yhtymästä puhumatta. Toimitukset linnoittautuivat ja tiesivät mielestään omat asiansa 
muita paremmin, vaikka yritysjohto aika ajoin 1970-luvulta hamaan US:n loppuun yrittikin etsiä 
tehokkuutta yhteistyöstä. 6 
                     
    5Ks. USOy:n hallitusten jäsenluettelo, liitteet. 

    6Etenkin Laatusen kommentit. 
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   Loppuvaiheessa Tampereella oli ilmeinen hätä päästä irti Uudesta Suomesta, jonka haltuun ottoa 
osa pirkanmaalaisista oli alun alkaen epäillyt. Ei heillä voinutkaan olla historiallista velvollisuutta 
ylläpitää perinteikästä valtakunnallista lehteä; korkeintaan voitiin väittää, että Aamulehti-yhtymän 
saadessa hyvin voitollisen Kauppalehden, jolla olisi ollut muitakin ottajia, syntyi myös velvollisuus 
palvella kohtuullisen kauan Uusi Suomi Oy:n aiempaa perustavoitetta, Uuden Suomen 
ylläpitämistä. Aamulehti-yhtymän tietotekniikkayksiköiden ja muut ongelmat ajoivat lopettamaan 
US:n esim. kokeilematta toden teolla viikkosanomalehdellä. Jäljelle jääneestä osasta Uusi Suomi 
Oy:tä tuli nopeasti kannattava osa yhtymää. 
   Uusi Suomi olisi saattanut kuolla ilman Aamulehti-vaihettakin; ainakin lehden strategia olisi 
jouduttu uudistamaan jo vuoden 1988 tienoilla SPUS-linjalta. Omistajana Aamulehti-yhtymä pystyi 
(ja joutui) antamaan tyttärelleen lähinnä merkittävän monta kymmentä miljoonaa markkaa Uuden 
Suomen julkaisemiseen. Se, mitä yhtymälle jäi US:n kuoleman jälkeen, tuottaa kokonaisuutena 
voittoa.         
 
Pyöritys este johdonmukaisuudelle  
 
   Uuden Suomen toimituksellinen johto oli pääosan tutkimuskautta vakaa sikäli, että Johannes 
Koroma pysyi päätoimittajana lähes 13 vuotta vaikuttaen ratkaisevasti ei vain lehden poliittiseen 
linjaan, koko sisältöön ja ulkoiseen ilmeeseen, vaan laajemminkin US:n hengissä säilymiseen.  
   Koroman lähimmät apulaiset vaihtuivat melko tiuhaan. Avustavia päätoimittajia oli hänen 
kaudellaan neljä, toimituspäälliköitä kahdeksan, osastopäälliköt vaihtuivat yhtä lukuunottamatta 
moneenkin kertaan. Muutoinkin väki toimituksessa liikkui aika ajoin vilkkaasti; US:n viimeisessä, 
yli satapäisessä toimituksessa oli 15 henkeä pysynyt kirjavahvuudessa yhtä mittaa kesästä 1976 
saakka. 
   Toimittajien, organisaatioiden ja tavoitemallien vaihtuvuus Uudessa Suomessa vaikeuttivat pääsyä 
johdonmukaisuuteen ja vakiintuneeseen toimituskulttuuriin - etenkin verrattuna Helsingin Sanomiin 
toimittajakouluineen, hitaasti vaihtuvine organisaatioineen ja strategioineen sekä kaiken taustalla 
pysyvine perheomistajineen. Tietenkin vaihtuvuus toi Uuteen Suomeen myös uusia ajatuksia ja 
luovuutta. 
   Toimituskulttuuriin saattoi vaikuttaa myös se, ettei US:n ja sen edeltäjien ykköspäätoimittajaksi 
oikeastaan koskaan valittu talossa kasvanutta journalistia. Viktor Löfgren-Lounasmaan jälkeiset 
päätoimittajat olivat enimmäkseen yhteiskunnallisia johtomiehiä. Lauri Aho oli vaikuttanut US:ssa 
aiemmin pari vuotta pääkirjoitus- ja vastaavissa tehtävissä, samoin Pentti Poukka, joka palasi US:n 
johtoon kylläkin samasta lehtitalosta. Myös Johannes Koroma oli toiminut aiemmin pari vuotta 
US:ssa, mutta aivan uransa alussa; hän painottaa Ludviginkatua varsinaisena 
harjaantumispaikkanaan. Eero Petäjäniemi ja Jarmo Virmavirta kutsuttiin Uuteen Suomeen muista 
lehdistä, Ari Valjakka tiedotustehtävistä. Avustavista päätoimittajista sentään valtaosa oli US:n 
omia kasvatteja, samoin toimituspäälliköistä. 7 
   Toimituksen johdon rekrytointi ulkopuolelta kertoi osin kriisien jatkuvuudesta; uusien 
vaikutteiden uskottiin ilmeisesti auttavan lehden pelastumista. Uudistuksia koettiinkin 1950-luvulta 
alkaen - mutta samalla saatettiin tuhota lehden omaa perinnettä, joka kuitenkin merkitsi tavoiteltua 
omaperäisyyttä Helsingin Sanomiin verrattuna. Tulokkaiden voi kylläkin arvioida sulautuneen 
enimmäkseen nopeasti US:n toimitusmiljööseen. 8   
                     
    7Avustavista päätoimittajista US:n kasvatteja olivat Haikonen ja Vesikansa sekä tietyin varauksin Jalanti ja 
Savolainen; muualta tulleita olivat Numminen ja Saari. Toimituspäälliköistä US:n kasvatteja olivat Hirvonen, 
Muinonen, Vesikansa, Savolainen, Hietala, Vuorio, Havu ja Karisto, muualta tulleita Ruotsalainen, Korjus, Jukka 
Knuuti, Sjöstedt ja Sarkkinen (kaksi viimeksi mainittua olivat tosin toimineet US:ssa jo vuosia muissa tehtävissä ennen 
nimitystään).  

    8Vrt. esim. Virmavirta: Herää ...  
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   Erona Uuteen Suomeen moni menestyvä yritys (esim. Kesko, IBM) ja myös lehti (esim. HS ja 
Aamulehti) on soveltanut tietoisesti sisäistä rekrytointia ja pitkäjänteistä strategiaa. Mahdollisesti 
ruoho ei ole sittenkään vihreämpää naapurin puolella eikä tempoilu ainoa luovuuden merkki. 
   Myös Uusi Suomi Oy:n liiketoiminnan johtajat vaihtuivat tiuhaan. Osmo Oittisen jälkeen eli 
1970-luvun alusta yhtiöllä ehti olla viisi toimitusjohtajaa; kauden keskimääräinen pituus jäi siis 
neljään vuoteen. Ainoastaan Arto Tuomisella voi sanoa olleen riittävästi aikaa ja muita voimavaroja 
toteuttaa johdonmukaisesti mitään strategiaa. Hän käytti pelivaran yhtiön laajentamiseen 
"viestintätaloksi" uusien toimintojen avulla sekä uuden painotalon rakentamiseen. Tässä hän saattoi 
nojautua ratkaisevasti jo aiemmin muokkaamaansa Kauppalehden menestysstrategiaan.  
   US:n toimitusjohtajista joka toinen edusti tavanomaista, johtotehtävissä kokenutta ekonomilinjaa. 
Virtanen ja Tuominen heidän väleissään olivat journalistitaustalta lähteneinä ja muutoinkin tietoisen 
epäsovinnaisia ratkaisuja. 
   Vieläkin vauhdikkaampaa oli vaihtuvuus seuraavassa portaassa, US-lehden markkinoinnista ja 
yleisestä liikkeenjohdosta vastanneiden piirissä. Tilastointia vaikeuttaa tältä osin organisaatioiden 
jatkuva vaihtuminen. Milloin ilmoitus- ja levikkipuolella oli yhteinen esimies, milloin ei; toisinaan 
toiminnot oli yhdistetty yhtiön eri lehtien kesken, toisinaan toimittiin erillään. Voi kuitenkin laskea, 
että Uuden Suomen levikkimarkkinoinnista vastasi syksystä 1976 alkaen kahdeksan eri henkilöä ja 
ilmoitusmarkkinoinnista jopa yhdeksän. 9  
   Vajaan kahden vuoden keskimääräiset toimintajaksot markkinointijohdossa mahdollistivat tuskin 
pitkäjänteistä toimintaa, vaikka aiempien ja osin myöhempienkin ansioiden perusteella 
johtohenkilöt olivat varmaan ammatillisesti päteviä. Markkinoinnin alemmat päälliköt sekä 
rivimiehet ja -naiset vaihtuivat myös yhtenään. 
 
Tyytyisivätkö he keskinkertaiseen?    
 
   Aiemmasta kuvauksesta on varmaan helppo löytää eri tahojen "virheitä" tai jopa "historian 
opetuksia". Yhdessä suhteessa henkilöt ainakin vaikuttivat ja heistä voi löytää Pentti Renvallin 
oppien hengessä yhteisiä piirteitä: on vaikea kuvitella, että Jaakko Lassila, Heikki Tavela, Johannes 
Koroma, Jorma K. Virtanen, Veli-Antti Savolainen, Arto Tuominen tai Mauno Saari tyytyisivät 
koskaan mihinkään vaatimattomaan, keskinkertaiseen tai sovinnaiseen. Heidän luonteeseensa 
kuuluu hakea riskejä ja tavoitella suuria. Sitä he yrittivät myös Uudessa Suomessa. He onnistuivat 
ylläpitämään lehteä sen "liiketaloudellisen kuoleman" jälkeen vielä puolitoista vuosikymmentä - 
koko ajan merkittävänä, aika ajoin suorastaan komeana sanomalehtenä (ja osin rakentamaan 
komean viestintätalon tai uuden iltapäivälehden).  
   Eräät muut johtohenkilöt olisivat luultavasti sopeutuneet vaatimattomampiinkin tavoitteisiin, 
mutta komeat näyt vetivät heitäkin puoleensa. Esim. Aamulehti-yhtymän toimitusjohtajan Timo 
Laatusen rooli saattaa näyttää passiiviselta - ensin toisten ehdottamien ratkaisujen tukemiselta, sitten 
tilanteen väistämättömyyksiin ajautumiselta. 
   Suuren yhtymän johtajan paikka ei tosin olekaan etulinjassa, vaan edellytysten luomisessa 
rintamakomentajilleen. Laatunen korostaa tällöin mm. linjaustaan Iltalehden omasta strategiasta 
sekä US:n SPUS-projektin hyväksymisessä, toisaalta mm. toimitusten itsenäisyyden turvaamista tai 
Mauno Saaren kuningastien katkaisemista. US:lle ratkaisevaa oli tietenkin "pelastusajan" ja sen 
myötä konsernituen ajaminen läpi Tampereella, vaikkeivät aika ja rahat laman oloissa sitten 
riittäneetkään.  
   Kriisivaiheessa Laatunen toteaa käyttäneensä aikaansa paljon tietotekniikkayksikkö Aldataan, 
joka onkin sittemmin tervehtynyt kovan saneerauksen jälkeen. US:n loppusuoralla Laatunen torjui 
                     
    9Levikkivastaavat olivat Ismo Pohja, Stig Westerdahl, Heikki Suontausta, Hannu Piirainen, N. Tapani Saarinen, 
Maija Isotalo, Jari Latva-Rasku ja Yrjö Kajander, ilmoitusvastaavat Stig Hellman, Ukko-Pekka Rautakoura, Ismo 
Pohja, Eero Sirén, Osmo Särkilahti, Pekka Hurme, Jukka Haapalainen, Eija Eskelinen sekä oto. Mauno Saari. Lehden 
liiketoimintaa yhdistäviä johtajia olivat 1970-luvulla Heikki Valkama ja 1990-91 Maija Isotalo. 
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pitkään ehdotukset päivittäisestä lehdestä luopumisesta. Kesällä 1991 toimijoita alkoi olla niin 
monta, että hän katsoi paremmaksi vaikuttaa taustalla Takalan ja toisinaan ehkä liiankin puuhakkaan 
Tavelan kautta. Loppuvaiheen Laatunen myöntää jälkikäteen liian venytetyksi - mutta tietenkin 
tämä kertoi toiveesta löytää jokin ratkaisu tai saada edes merkki suhdannekäänteestä parempaan. 10  
  
   Päätoimittajista Ari Valjakalla ei ollut koskaan tilaisuutta näyttää, mihin hänen tyylillään olisi 
ehkä päästy; eivät kaikki menestyneet päätoimittajat ole olleet loistavia journalisteja sanan 
"taiteellisessa" merkityksessä. Jarmo Virmavirralle taas annettiin töihin tullessa kunnianhimoiset 
tavoitteet, joista hän sitten perääntyi aina uudelle viivytyslinjalle vasta "vihollisen" ollessa jo omissa 
asemissa. Lopulta irtaantuminen ei enää onnistunut ja oli antauduttava. 
   Ratkaisevia olivat silti kovat tosiasiat; niiden karikoissa koskiveneelle oli tarjolla vain hyvin kapea 
ja mutkikas väylä, jos pahimmassa paikassa väylää lainkaan. Näitä karikoita on syytä käydä vielä 
lävitse systemaattisesti.  

                     
    10Laatusen kommentit. 
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2. RATKAISEVAT "KOVAT" TOSIASIAT 
 
 
   Uuden Suomen levikki ja lukijamäärä vaihtelivat tarkastelukaudella seuraavasti (ks. myös kuvoita 
tekstin jälkeen): 11 
       
 Koko levikki (LT) Runkolevikki Lukijat (KMT) 
 
1975 84.684 56.000 332.000 12 
1976 64.919 58.000 .. 
1977 68.326 58.500 323.000 
1978 77.413 59.000 357.000 
1979  82.096 60.300   361.000 
1980   84.801          72.000    358.000 
1981   88.214       ..      442.000 
1982  85.533        ..     425.000 
1983  87.438         75.400   419.000 
1984   88.528   75.400   401.000 
1985   91.815       ..     341.000 
1986   92.596   ..     342.000 
1987   94.262   70.000   358.000 
1988   90.322      ..       329.000 
1989  73.284        n. 64.000   307.000 
1990  84.762         n. 70.000    288.000 
1991   92.147       77.000    295.000  
 
13 
 
   Uuden Suomen "virallinen", tarkistettu levikki aaltoili siis paljon. Kahdesti (1976 ja 1989) siitä 
"poistettiin ilma" eli suuri määrä alennetulla hinnalla myytyjä tilauksia. Molemmilla kerroilla koko 
levikki palautui ennalleen eli noin 90.000 kappaleeseen, joskin 1980-luvulla turvauduttiin 
toistamiseen "ilman puhaltamiseen". SPUS-operaation tuomien uusien, paljossa  
(17 %) lyhytaikaisten tilausten pysyvyys jäi näkemättä.  
   Saavutetulla huipputasolla US:n levikki oli ollut jo 1940-luvulla (tosin silloiset luvut eivät 

                     
    11US-tutk.os. aineistoa, Tutka-US-sarja, USark C 5; USH, Jr/OyUS ptk:t, OyUSark. - Kaikkiaan sisäiset 
levikkitiedot ovat hajallaan, puutteellisia eivätkä välttämättä yhteismitallisia. Levikkimarkkinoinnin arkistosta ns. 
strategiamapit ovat kadonneet ja aineistoa on muutoinkin löytynyt lähinnä vuodesta 1987 alkaen. 

    121973, Raportti kansallisesta ... s.47. 

    13Vuoteen 1980 USH 29.2.1980, ptk, OyUSark. - Taulukossa on kerrottu tarkistettu kokonaislevikki arkisin, 
sunnuntaisin luku oli hieman suurempi. "Runkolevikkiin" kuuluivat kesto- sekä pitkäaikaiset, yleensä 12 kk:n tilaukset. 
Lukijamäärä Kansallisen mediatutkimuksen (KMT) mukaan.     
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välttämättä täyttäneet myöhemmän levikkitarkastuksen vaatimuksia). Yhtä kaikki lehden levikki 
näytti juuttuneen tiettyyn haarukkaan, kun se Helsingin Sanomissa nousi 1970-luvun alusta vuoteen 
1991 parilla sadalla tuhannella kappaleella. US:n markkinaosuus niin ilmestymisseudullaan kuin 
valtakunnallisesti heikkeni siten selvästi. Suhteellisen markkina-aseman heikentymistä jyrkensi 
vielä iltapäivälehtien voimakas kasvu 1980-luvulla.  
   Etenkin ilmoitusmarkkinoilla Kansallisen Mediatutkimuksen kyselytutkimuksin mittaama 
laskennallinen lukijamäärä oli tärkeä, jopa tärkein indikaattori, jota oli vaikea manipuloida. US:n ja 
Iltalehden symbioosi lienee kuitenkin hämännyt ihmisiä; 1980-luvun alussa US:n lukijoiksi on 
saattanut ilmoittautua myös pelkän "kolmannen painoksen" seuraajia.  
   KTM:n mukaan US:n lukijamäärät laskivat 1980-luvun alusta tuntuvasti, ehkä jopa kolmannek-
sen. Edes levikin uusi nousu SPUS-operaatiossa ei kääntänyt suuntaa ennen kuin 1991. Syitä 
lienevät lukijaperheiden pieneminen, US:n työpaikkalukemisen vähentyminen, em. Iltalehti-
päällekkäisyyden väheneminen jne. 
   US:n lukijamäärällä oli myös korkea lähtötaso suhteessa levikkiin; 1980-luvun alussa US:lla oli 
enemmän lukijoita kuin levikiltään paljon suuremmalla Aamulehdellä tai Turun Sanomilla; yhtä 
Uutta Suomea luki laskennallisesti 4,8, Helsingin Sanomia 3,2, Aamulehteä 2,9 henkeä. (Vertailun 
vuoksi: yhtä Kauppalehteä luki tuolloin peräti 6,6, mutta yhtä Kotimaata vain 1,8 henkeä). 14 
   Tavallaan US:n lukijamäärä siis "normalisoitui" 1980-luvulla. Tämän voi kuitenkin tulkita myös 
lehden kiinnostavuuden vähentymiseksi kantalukijoiden piirin ulkopuolella. Joka tapauksessa 
aleneva suunta heikensi lehden asemaa kontaktihintoja vertailevilla ilmoitusmarkkinoilla.  
  
Runkolevikki liikkui vähän - ylös ja alas 
 
   Kuva pysähtyneisyydestä korostuu tarkasteltaessa runkolevikkiä, siis kestotilauksia ja vähintään 
12 kk:n tilauksia. 15 Niiden määrä pysyi pitkään hieman 60.000 kappaleen alapuolella, nousi sitten 
"vuosisadan lehtiuudistuksessa" noin 15.000 tilauksella, aleni uudelleen ja ylitti lopulta SPUS-
operaatiossa aiemman huipputason muutamalla tuhannella kappaleella. Runkolevikki pyöri siis 
melko vakailla sijoilla, joskin ero Poukan loppukauden ja SPUS-huipun välillä oli 21.000 tilausta eli 
sentään runsas kolmannes.       
   Uusi Suomi ei siten pystynyt käyttämään paljon hyväksi kaupungistumista, toimihenkilöistymistä, 
koulutustason nousua eikä vastaavia tekijöitä, joiden olisi kuvitellut suosivan lehteä. Kansallinen 
Kokoomus onnistui tässä paremmin. Toimitusjohtajista etenkin Arto Tuominen näki levikin 
stagnaatiossa syyn vaatia lehden perusteellista uudistamista; hän hämmästeli, kuinka 
kampanjatilausten kautta saadut sadat tuhannet kontaktit eivät johtaneet tilauksiin, vaikka ao. 
henkilöt olivat voineet seurata viikkokausia Uutta Suomea kotonaan. 
   Toinen vaihtoehto olisi ollut strategian rakentaminen tilaajakunnan "kovan ytimen" varaan; US:n 
levikki oli staattinen myös alaspäin. Tämä olisi tietenkin edellyttänyt kustannusten karsintaa ja 
toimintatavan rajaamista, kuten oppikirjamaisesti edellytetään "kypsältä" tuotteelta. Tätäkin 
ehdoteltiin usein vuodesta 1975 alkaen, mutta lehden päättäjät eivät halunneet alistua odottamaan 
ajan lopullista täyttymistä - niin leikkaukset mielellään tulkittiin.     
   Kantajoukko oli ehkä 50.000 tilaajaa. Toisin kuin jo 1970-luvulla pelättiin, se ei näy olleen 
kuolemassa sukupuuttoon, jos ei kasvamassakaan. Määrä ei sinänsä ollut pieni maailman 
laatulehtien joukossa. 1991 Itävallan Die Pressen levikki oli 79.000, Neue Zürcher Zeitungin 
142.000, Svenska Dagbladetin 227.000, Die Weltin 327.000, The Timesin 451.000, kappaletta; 
kaikki olivat johtavien kaupunkien kakkoslehtiä. (Vertailussa on tietenkin otettava huomioon 
                     
    14Raportti Kansallisesta ... s. 96. 

    15Levikintarkastuksen sääntöjen mukaan kampanjoissa houkuttimena käytetty alennus saa olla jopa 50 %, kun 
täysihintainen tilauskaan ei usein kata edes jakelukustannuksia. Levikkiä kaunisteltiin myös siten, että tukijayritys tilasi 
Uuden Suomen joillekin henkilöille joko kotiin tai nippujakeluna esim. työpaikalle. 
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maiden asukasluku ja useimpien ao. lehtien leviäminen ulkomaillekin). Tässä vertailussa US:n 
asema ei ole heikko; lähinnä Svenska Dagbladetin voi sanoa selvinneen sitä paremmin. 16 
   Toinen asia sitten, mikä levikki on taloudellisesti riittävä; se riippuu niin tuotoista, kustannuksista 
kuin lukijakunnan rakenteesta. Kaikki em. laatulehdet - NZZ:ää mahdollisesti lukuun ottamatta - 
ovat tuottaneet jatkuvasti tappiota. Die Welt ja The Times ovat nojanneet suuren konsernin 
(Springerin ja nykyään Murdochin) tukeen kustantajan "lippulaivoina". Svenska Dagbladet on 
voinut ammentaa niin Ruotsin valtion anteliaasta lehtituesta kuin elinkeinoelämältä. 17 
    
Hinta nousi - mutta ei tarpeeksi  
 
   US:n ja HS:n kestotilauksen hinta on ollut erinäisinä vuosina seuraava (suluissa vuoden 1990 
markoissa): 
          
 US HS  
1970   70 (392)     72 (403)        
1975 185* (588) 142 (451) 
1980  318 (610)    320 (614) 
1985  528 (670)   518 (658) 
1990  768       699 
 
* 1976 hinta nostettiin 245 markkaan. 
 
   Tilaushintojen reaalinen taso nousi parissa vuosikymmenessä siis merkittävästi - HS:llä yli  
70 %, US:lla lähes 100 %. Taustalla oli osin jakelukustannusten paisuminen. Epäilemättä näin 
jyrkkä suhteellisen hinnan nousu iski myös levikkiin - etenkin mahdollisuuksiin tai haluun tilata 
kotiin useita lehtiä. Yhteen kotiin tilattavaan aamulehteen keskittyminen haittasi erityisesti Uutta 
Suomea, kun moni katsoi tarvitsevansa joka tapauksessa HS:n jo ilmoitus- yms. informaation takia. 
   1970-luvun alussa US oli hivenen halvempi kuin HS, joskin hintaero oli vain symbolinen. Uuden 
johtoryhmän tultua US-yhtiöön 1976 lähdettiin välillä siitä, että Uusi Suomi saa olla maan kallein 
lehti, sillä saatettiin jopa vähän kehuskella. (Hufvudstadsbladet ajoi kylläkin tästäkin niukasti ohi). 
"Vuosisadan lehtiuudistuksen" tienoilla US jättäytyi taas symbolisesti HS:a halvemmaksi, 1980-
luvun lopulla ryhdyttiin uudelleen hintajohtajaksi. Suurta kaulaa Helsingin Sanomiin ei sentään 
uskallettu ottaa, hintaero oli lopulta vajaat 10 %.      
   Kuoleman partaalla US:ssa pohdittiin 1991, kuten edellä kuvattiin, nojautumista tuntuvasti 
nostettuun tilaushintaan, jolloin US olisi ollut noin 50 % kalliimpi kuin HS. Kuusipäiväisen Ilta-
Sanomien vuosikerta maksoi tuolloin noin 1600 markkaa (tai yhtä monena numerona kuin US noin 
1800 mk), Iltalehden vielä hieman enemmän, vaikka ne oli itse haettava myyntipisteestä, kun 
aamun lehdet kannettiin kotiin, enimmäkseen hyvin varhain. Mm. lukijoiden kirjeet kertoivat 
kuitenkin US:n tilaajien verranneen lehteä lähinnä Helsingin Sanomiin; hintavertailu iltapäivälehtiin 
olisi tuskin vakuuttanut. Irtonumerolehden ostamisestahan päätettiin päivittäin, aamulehden 
kestotilaus sitoi aina erinäisiä satamarkkasia.  
   Voi epäillä, olisiko riittävä osa US:n tilaajista maksanut ohentuneesta lehdestään ainakaan 
jatkuvasti ja laman oloissa huomattavasti enemmän kuin HS:sta - etenkin, jos rinnalle oli vielä 
tilattava HS. Tilanne Uudenmaan ulkopuolella, jossa US tilattiin lähes aina maakuntalehden 
rinnalle, saattoi olla toinen. Kuitenkin sielläkin lehti olisi luultavasti koettu varsin kalliiksi. 
   Vertailun vuoksi voi todeta, että kun Nykypäivän tilaus irrotettiin Kokoomuksen jäsenmaksusta, 
                     
    16Der Fischer Weltalmanach 1991.  

    17Tiedot perustuvat mm. Suomen Lehdistön, Der Spiegelin ja Die Zeitin seuraamiseen sekä kirjoittajan ajoittaisiin 
vierailuihin Englannissa; vrt. myös kirjoittajan mediapalsta Kanava-lehdessä 1993-94.  
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runsas neljännes puolueen jäsenistä (vajaat 20.000) maksoi viikkosanomalehdestä 145 markkaa 
vuodessa (1994). Jokseenkin päivittäinen, vaikka laihakin US olisi ollut tietenkin eri asia ja 
hahmoteltu US:n viikkosanomalehtikin paljon Nykypäivää (tai esim. Kotimaata) laajempi ja 
monipuolisempi. Silti voi suuresti epäillä, olisiko kumpikaan pelastusmalli tuonut kaavailuilla 
hinnoilla toivotut 50.000 - 60.000 tilaajaa. 18 
  Levikkituotot ja ao. markkinointikulut sekä kulujen osuus tuotoista kehittyivät seuraavasti (tilaus-
maksujen ohella luvussa ovat mukana vähäiset tuotot irtonumeroiden myynnistä) 19: 
 
Mmk   Tuotot Kulut % Nettotuotto Vuoden 1990  
                                                  rahassa 
 
1977   13,2    4,0  30  9,2   22,7 
1978  15,6   3,9 25   11,7   26,8 
1979    18,6     5,0 27  13,6    29,1 
1980    25,2    6,6 26  18,6     35,7 
1981   28,0    2,5  9    25,5   43,6 
1982    33,5     2,6  8    30,9    48,5 
1983   33,9    3,7  11    30,2    43,5 
1984   37,6    5,8 15  31,8  42,9 
1985    38,4    5,0  13   33,4    42,4 
1986   44,2   6,2 14    38,0   46,7 
1987   51,6    8,1 16   43,5    51,8 
1988    51,8     6,0   6    45,8   51,8 
1989   50,2   10,9  22  39,3    41,7 
1990    52,2   14,0  27   38,2    38,2 
1991    52,6     ..     ..     .. 
        
    Levikkimarkkinoinnin kulut aaltoilivat voimakkaasti. Ei olekaan aivan perusteltua vähentää 
yhden vuoden markkinointikuluja ko. vuoden tuotoista, tulisihan isojen kampanjojen (esim. 1980 ja 
1989-90) vaikuttaa pitkäjänteisesti investoinnin lailla, jolloin niiden kulutkin tulisi jaksottaa 
"poistoina" usealle vuodelle.  
    US:n levikin nettotuotot olivat reaalisesti korkeimmillaan heti "vuosisadan lehtiuudistuksen" 
jälkeen (markkinointikulujakin leikattiin jyrkästi yhtiön kriisissa heti 1981) sekä ehkä yllättäen 
1987-88, jolloin puhuttiin paljon "US:n tappioyhtälöstä" ja jopa kiellettiin US:n markkinointi (mikä 
vähensikin markkinointikuluja). Lyhyellä tähtäyksellä Arto Tuominen saattoi siis olla 
markkinointikiellossaan jopa oikeassa. Kaikkiaan levikkituotot olivat 1980-luvulla melko tasainen, 
mutta katteen kannalta riittämätön erä.                    
 
Ilmoittelu romahti lopussa 
 
   Suomalaisten aamulehtien talous nojautuu ilmoituksiin tai (kakkoslehdillä) valtion tukeen. Uuden 
Suomen ilmoittelu kehittyi Tapio Korpelan laskelmien mukaan seuraavasti (tuotot on tällöin 
jälkikäteen jaettu US:n ja Iltalehden kesken yhtiön markkinointiasiantuntijoiden arvioinnin 
perusteella; suluissa vuoden 1990 rahassa): 20 
                     
    18Tiedot Nykypäivän päätoimittajalta Lauri Kairalta. 

    19Korpelan laskelmia, USark G 10. - Laskentajärjestelmien muututtua vuoden 1991 levikkimarkkinoinnin kuluja ei 
ole voitu eritellä, mutta levikin nettotuottojen voinee olettaa nousseen, jos lehden ilmestyminen olisi jatkunut 
normaalisti.  

    20Laskelmia, USark G; Tutka-US. - Ilmoitusten palstaleveys muuttui osin 1980-luvulla, mikä lisäsi laskennallisesti 
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 Ilmoituksia Ilmoitustuotot Markkinointi Nettotuotto 
 palstakm Mmk      kulut 
 
1970   8,1    .. 
1975    6,2          ..      
1977   6,3    16,0  (39,5) 1,5 14,5 (35,8) 
1978    6,4     17,2  (39,4) 1,4 15,8 (36,2) 
1979    6,7    21,6  (46,2)  2,2 19,4 (41,5) 
1980    7,4      27,0  (51,8)  3,2  23,8 (45,7) 
1981    7,4       34,8  (59,5)  4,0  30,8 (52,7) 
1982  7,1          31,2  (49,0)  3,9    27,3 (42,9) 
1983    8,0          38,0  (54,7)  4,8    33,2 (47,8) 
1984     8,5          39,5  (53,3)  5,6    33,9 (45,8) 
1985    9,5          44,0  (55,9)  8,4    35,6 (45,2) 
1986     9,9          44,0  (54,1)  8,4    35,6 (43,8) 
1987   10,5       45,6  (54,3) 10,6  35,0 (41,7) 
1988    8,5          38,8  (43,8) 11,5  27,3 (30,8) 
1989    8,0          38,5  (40,8)  8,8  29,7 (31,5) 
1990    4,4         30,2  (30,2)  9,1  21,1 (21,1) 
1991    2,6         19,0  9   10 
     
 
   Ilmoitusmäärien vertailu ei ole US:n kannalta toivoton vain Helsingin Sanomiin (jo 1975 
ilmoituksia 23 km, 1989 69 km), vaan myös suuriin maakuntalehtiin nähden. Laman edellä 1989 
esim. Aamulehden ilmoitusmäärä oli 30 km. Sen sijaan Hufvudstadsbladetin kanssa US oli 
tasaväkinen; esim. 1989 Hbl:ssä oli ilmoituksia 7,4 km. Ilmoitusvälineenä tutkimuskauden US:lla ei 
ollut juuri luontaista "imua", vaan ilmoittelu oli hankittava joko aktiivisilla ja kalliilla 
myyntitoimilla tai tukiargumentein. 
   Näistä lähtökohdista US:n ilmoitustuottoja ei voinut pitää muutamaa viimeistä vuotta lukuun 
ottamatta huonoina, joskin on otettava huomioon ilmoittelun yleinen kallistuminen ja lisääntyminen. 
Vaikka sivuuttaisi vajaan vuoden 1991 ilmoittelukatastrofin, ero parhaan (1981) ja huonoimman 
(1990) vuoden bruttotuottojen välillä oli reaalisesti 30 Mmk (eli peräti 100 % alemmasta luvusta 
laskien).  
   Kaikesta sisäisestä murehdinnasta huolimatta US:n reaaliset ilmoitustuotot nousivat tuntuvasti 
1970-luvun lopulla, mikä sitten olikaan "tukea" ja mikä muutoin saatua. Vielä tuntuvampaa nousu 
oli 1980-luvun alkupuolella; ilmeisesti Arto Tuomisen ja hänen apulaistena temput siis toivat tulosta 
"ryöstöviljelyn" riskeistä huolimatta. Ennen muuta: Iltalehti-yhdistelmä sekä yhteiset paketit 
Kauppalehden kanssa vetivät Uuteen Suomeen ilmoittelua. Sen sijaan lehtien 
ilmoitusmarkkinoinnin lopullisen itsenäistämisen jälkeen Maija Isotalon ja Eija Eskelisen kaudella 
ilmoitusmyynti romahti jo ennen suhdannekäännettä. Avoimeksi jäi, olisiko heidän "tieteellinen" 
markkinointipolitiikkansa tuonut aikaa myöten tuloksia.    
   US:n keskimääräiset ilmoitushinnat, ao. markkinointikulujen osuus tuotoista sekä ilmoittelun 
nettotuotojen osuus nettomääräisten ilmoitus- ja levikkituottojen summasta olivat eräinä vuosina 
seuraava (suluissa vuoden 1990 rahassa): 
 
 Ilmoitushinta Markkinointi- Ilmoittelu netto-  
  mk/ mm  kulut tuotoista tuotoista yht. 

                                                                  
ilmoitusmäärää. Olennaisempia kuin palstakilometrit olivat kuitenkin ilmoitustuotot. 
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1977      2,55  (6,27)    9 %      61 %      
1980     3,65  (6,99)  12 %      56 % 
1983      5,38  (7,75)  11 %      56 % 
1986     4,44  (5,46)  19 %     48 % 
1989     4,81  (5,10)   23 %      43 % 
1990      6,87  (6,87)   30 %        36 % 
    
   US:n luonteesta ilmoitusmarkkinoiden "alennustavaratalona" valiteltiin paljon. Lehden saama 
reaalinen ja jopa nimellinen ilmoitushinta painuikin alaspäin 1980-luvun puolimaissa, reaalisesti 
kolmanneksen verran. 1990 ilmoitushintoja saatiin kylläkin nostettua tavoitteiden mukaisesti, mutta 
tämä auttoi vähän ilmoitusten määrän romahtaessa (tietenkin samalla säästyi hieman paperi- yms. 
kuluja). Sanomalehtien Liiton tilastoinnin mukaan HS:n ilmoitushinta oli 1990 lähes 15 mk/mm ja 
Aamulehden lähes 9 mk/mm; pohjana ovat tällöin listahinnat. 
   Ilmoitusten hankkiminen tuli yhä kalliimmaksi ja markkinointikulujen osuus ao. bruttotuotosta 
nousi jo ennen loppuromahdusta huimasti lähes neljännekseen. Samoin ilmoittelun osuus lehden 
varsinaisista tuotoista painui alle 50 %:n, kun kannattavilla lehdillä ilmoittelu tuo valtaosan 
tuotoista. 21 Lehteä ei silti tehty prosenteilla, vaan markoilla; ilmoitus- ja levikkituottojen 
keskinäistä suhdetta tärkeämpää oli niiden summa. US:ssa tappioaukko täytettiin "ulkopuolisella" 
rahalla.   
   Ilmeisesti US:lla kyllä oli edellytyksiä saada tietyn tyyppistä ilmoittelua täydentämään 
valtamedioissa julkaistua mainontaa. Kohderyhmänä saattoivat tällöin olla mm. sijoittajat, johtavia 
työpaikkoja hakevat tai kulttuurimatkoista, gastronomiasta tms. kiinnostuneet. Ilmoitus US:ssa 
näkyi paremmin kuin HS:ssa niille, jotka eivät tarkoituksella käyneet ilmoituksia läpi. US:n valttina 
olivat myös vuodesta 1981 alkaen HS:a paremmat painovärit. 
   Tuki-ilmoittelua olivat niin poliittista kautta hankitut kuntien kuulutukset kuin osa yritysten 
ilmoituksista. Edellisiin liittyi yleensä tuntuvia "kynnysrahoja" tukipuolueelle, 22 kaikkiin tukijoiden 
odotuksia lehden sisällöstä. Täysin vastikkeetonta tällainen ilmoittelu ei kylläkään ollut; E.O. 
Mansukosken arvio, jonka mukaan Keskon ilmoittelusta US:ssa puolet oli "käyvää" ja puolet tukea, 
lienee ollut hyvä nyrkkisääntö. 
   US:n ilmoitusongelmia kärjisti em. markkinointiväen suuri vaihtuvuus. 23 Uudet ilmoitusmark-
kinoinnin johtajat julistivat yleensä tehtävän vastaanottaessaan pyrkivänsä tuloksiin "puhdasoppi-
sesti", siis esittelemällä lehden valtteja mainosvälineenä. Kun markkoja tai edes ilmoitusmillejä ei 
saatu riittävästi, turvauduttiin oikoteihin - ilmoitusliitteisiin (jotka sitoivat toimituksen työtä ja 
sisälsivät tekstimainonnan riskin), suuriin alennuksiin ja joskus ehkä epäillyttävämpiinkin keinoihin. 
Jonkin ajan kuluttua markkinointijohto yleensä vaihtui.  
   US:n ilmoitusten työläs myyminen ei kaiken lisäksi houkutellut alan kokeneinta väkeä, vaan oli 
käytettävä aloittelijoita tai ainakin täkyinä runsaita työsuhde-etuja. Kehien murtaminen olisi kai 
edellyttänyt suurempaa pitkäjänteisyyttä kuin US:n päättäjillä oli. Em. lukujen valossa etenkään 
noin vuosina 1980-86 ei olisi ollut erityistä syytä vaihtaa ilmoitusmarkkinoinnin johtoa ja 
organisaatiota. 
   Ehkä oli myös kulttuuriristiriitaa. US ei oikein sopinut mainosväen piireissä tyypilliseen 

                     
    21Tuottoihin ei ole laskettu valtion eikä etenkään yhtiön/yhtymän sisäistä tukea US:lle.  

    22Koroman haastattelu; vrt. myös Toivo Mäkysen kirje, jossa tämä penää Vantaan Kokoomukselle "kuuluvaa" osaa 
kaupungin ilmoituksista, kirj.v./USark.  

    23Vrt. esim. mainonnan suunnittelijan Aila Niinimaa-Kepon julkistamaton kirje 1992 "Uusi Suomi uudistettiin pois 
myös mediakartalta", jossa arvostellaan voimakkaasti US:n "juppihenkisen" ilmoitusmarkkinoinnin menettelytapoja 
1980-luvun puolivälin jälkeen, USark G 10. 
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nuoruuden palvontaan, joka näkyi myös suosittujen monitor-selvitysten typologioissa. Tyypillinen 
US:n tilaaja ei ollut kulutustuotteiden "varhainen omaksuja", vaan pikemminkin hitaasti uutta 
omaksuva, rahoistaan kiinni pitävä "seurailija". Heidän osuutensa eläköityvässä Suomessa oli 
kuitenkin jatkuvassa nousussa; esim. eläkeläisiin erikoistuva et-lehti on menestynyt.  
 
Hieno ulkoasu oli kallis  
 
   Uuden Suomen keskeiset tuotantokustannukset kehittyivät seuraavasti: 24 
 
 Sivuja Per nro Tuotantokulut 
     Mmk (vuoden 1990 rahassa) 
 
1970   7.050  20   ..               
1976      6.880  19,6    .. 
1977      8.018  22,8  11,0 (27,2) 
1978       8.692  24,8  12,4 (28,4) 
1979      8.458   24,2   14,7 (31,5) 
1980           22,2 (42,6) 
- broadsheet 5.966  24,0 
- eurokoko  3.694 44,5 
1981    12.956   36,9    26,2 (44,8) 
1982      12.504 35,6   28,8 (45,2) 
1983     12.760  36,5    30,6 (44,1) 
1984   13.320  38,0    36,7 (49,5) 
1985     13.908  39,6   40,8 (51,8) 
1986     13.786   39,3    44,2 (54,4) 
1987      13.254  37,8    42,2 (50,2) 
1988     13.216  37,7   41,0 (46,3) 
1989     14.966   42,6    42,8 (45,4) 
1990      15.336   43,7    42,9 (42,9) 
1991       15.213 (B) 43,3    ..  .. 
     
   Toimituksellisia sivuja tilastoitiin loppuvuosina erikseen 1988 9.890 ja 1990 13.121; 1991 
budjetoitiin 13.328. Toimituksen käytössä oli siis ennen ilmoitusmäärien romahdusta noin kaksi 
kolmasosaa sivuista. 
   Siirtymällä koko arkkia eli broadsheetiä lähes puolet pienempään eurokokoon 1980 pyrittiin 
säästämään paperia. Kuitenkin sivumäärät alkoivat nopeasti nousta tavoitellusta 33-34 sivusta. 
Säästövaiheessa 1987-88 liukua jarruteltiin, mutta SPUS-kaudella päädyttiin keskimäärin kahdek-
san sivua eli kahta lehtiarkkia paksumpaan lehden numeroon kuin "vuosisadan lehtiuudistuksessa" 
oli toteutunut lanseerausvaiheen jälkeen. Reaaliset tuotantokustannukset kylläkin alenivat - osin 
"levikkikuplan" puhkaisun (eli paperin käytön vähenemisen) takia.  
   Tuotantokustannukset hyppäsivät uudelle tasolle siirryttäessä uuteen painotaloon 1980 
värisivuineen. Sen jälkeen ne aaltoilivat huomattavasti osin paperin hinnan yms. tekijöiden 
perusteella, osin US:n "levikkikuplan" takia. Kuluissa otettiin myös huomioon kasvavat leasing-
vuokrat tai poistot painokoneista ja tietotekniikasta, kun 1970-luvun lopulla  käytettiin loppuun 
poistettuja koneita vanhassa painotalossa. Tuotantokustannukset vuosikertaa kohden olivat 1970-
luvun lopulla vuoden 1990 rahassa ehkä 450 mk, 1980-luvun puolivälissä lähes 600 mk (eli lähes 

                     
    24Korpelan laskelmia, USark G; Vsk/USOy; Sivubudj., USark F 9. - Laskentatavan muututtua ei vuoden 1991 
tuotantokustannuksista ole yhteismitallista tietoa. Ko. vajaalta ilmestymisvuodelta on tilastoitu budjetoitu sivumäärä. 
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tilaushinnan verran). 25 US:n painattaminen oli siis 1980-luvun lopulla reaalisesti yli kolmanneksen 
kalliimpaa kuin vanhan rotaation aikaan.  
   Omalle kirjapainolle maksetusta hinnasta kiisteltiin US:ssa  Pentti Poukan ajoista lehden 
kuoleman jälkipeliin. Sisäisen laskutuksen menetelmät vakiintuivat 1980-luvun alkupuolella; yhtiön 
kolmen päälehden tuli kattaa kirjapainon pääoma- ja muut kustannukset omien muuttuvien 
kulujensa (painopaperi yms) ohella. Hakemalla markkinoilta painotarjouksia olisi tietenkin löytänyt 
muita hintoja. 26  
   Kiistelyyn sisäisestä laskutuksesta (johon törmää muissakin yrityksissä) ei kannata uppoutua. Sen 
sijaan voi tarkastella oman kirjapainon merkitystä US:n ja sen kustantajayhtiön kohtalolle.  
   Oma kirjapaino kuului aiemmin itsestään selvästi pieneenkin sanomalehteen; Oy Uusi Suomi oli 
sen ohessa merkittävä graafinen konserni 1970-luvulle saakka "siviilipainojen" tukiessa  
kustannustoimintaa. Tutkimuskaudella tilauskirjapainot oli kuitenkin jo myyty tai myytiin sen 
alkuvuosina. Tällöin tutkittiin myös radikaalia ratkaisua eli siirtymistä yhteiseen painoon mm. 
Hufvudstadsbladetin tai Maaseudun Tulevaisuuden kanssa. Tuloksiin ei kuitenkaan päästy. 
   Osin oma lehtipaino katsottiin edelleen toiminnallisesti välttämättömäksi; illan viimeisistä 
painotunneista ja jopa -minuuteista taisteltiin eikä tässä olisi kai menestytty hyyryläisenä kilpailijan 
painossa. Osin huipputason painomenetelmät värisivuineen nähtiin kilpailuvaltiksi.  
   1990-luvun näkökulmasta viime tuntien merkitys sanomalehden teossa on vähentynyt sähköisten 
viestinten lyödessä joka tapauksessa lehdet nopeudessa. Ns. iltapäivälehtien materiaalista valtaosa 
syntyykin aiemmin kuin etenkin takavuosien Uudessa Suomessa (tai jopa Uudessa Suomettaressa), 
silti niitä myydään vielä seuraavan illan suussa. Tätä kehitystä ei osattu US:ssa riittävästi nähdä (tai 
hyväksyä), vaikka mm. Svenska Dagbladet (ykköspainoksellaan) ja Kauppalehti olivat loikanneet 
varhaiseen dead lineen. Päin vastoin US:n toimitus murisi konservatiivisesti jokaisesta aikataulun 
"huononnuksesta". 
   Tietenkin illan uutisten, urheilutulosten ja - last but not least - lottonumeron pois jääminen olisi 
synnyttänyt protesteja ja varmaan tilausten peruutuksiakin. Keskiyön dead linen mystiikasta 
luopuminen olisi kuitenkin osaltaan mahdollistanut  niin omasta painosta luopumisen ja siten 
painotarjouksilla operoinnin kuin uudet jakelujärjestelyt (lähinnä halvan päiväkantovaihtoehdon). 
Epäortodoksinen aikataulu olisi myös pakottanut erkaantumaan sisällöllisesti rohkeammin HS:n 
mallista - kuten Kauppalehti oli tehnyt. Muut kakkoslehdet ovat sittemmin edenneetkin tällä linjalla. 
   Teknisesti Kaivokselan painokoneet kylläkin nostivat yhtiön lehtien ulkoasun uudelle tasolle 
mahdollistaen kilpailun aikakauslehtien kanssa niin lukijoista kuin ilmoittajista. Epäilemättä myös 
US:n journalistinen menestys 1980-luvulla johtui paljossa hyvästä ulkoasusta. Tästä irtaantuminen 
olisi varmaan näkynyt levikissä ja ilmoittelussa, vaikka painokustannus nousikin jyrkästi. 
   Edistyksellinen painotekniikka ei silti ratkaissut US:n eikä Iltalehdenkään taloudellisia ongelmia. 
Ensimmäinen uusi painokone oli tosin myös taloudellinen menestys korkeine käyttöasteineen. Kun 
yksi kone koettiin kuitenkin riskiksi, investoitiin toiseen, jolloin pääomakustannukset nousivat 
merkittävästi. Tarpeellisia lisätuottoja ei onnistuttu saamaan ainakaan riittävän nopeasti. 
   Halvempia ratkaisuja painamisen varajärjestelmäksi ei näy erityisemmin edes tutkitun; ainakin 
US:n tilaajien sietokyky vähäisillekin jakeluhäiriöille arvioitiin kovin pieneksi. 
 
Jakelu yhä kalliimpaa 
 
   US:n numeroiden kuljettaminen kirjapainon lastauslaiturilta ympäri maata ja lehtien jakeleminen 
tilaajille maksoi jokseenkin yhtä paljon kuin sen toimittaminen tai painaminen. Seuraavassa 
käytetään  koko ketjusta yleiskäsitettä jakelu. Sen kokonaiskustannukset olivat seuraavat (suluissa 
                     
    251979 virallisen levikin mukaan 384 mk, runkolevikin mukaan 525 mk, 1984 vastaavasti 565 mk ja 660 mk. Oikea 
luku on haarukoiden välissä. Kirjapainon kirjanpitoa ei ole käytä tätä varten lävitse. 

    26Tapio Korpelan lausunto.  
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vuoden 1990 rahassa; valtion lentokuljetustukea 1990 ei ole vähennetty): 27 
 
Mmk Jakelukustannus   
 
1977   8,9  (22,0) 
1978    10,6  (24,3) 
1979   11,7 (25,0) 
1980    14,9  (28,6) 
1981      17,9 (30,6) 
1982    18,1 (28,4) 
1983    20,4 (29,4) 
1984      24,9 (33,6) 
1985    29,0 (36,8) 
1986     31,0  (38,1) 
1987      33,2 (39,5) 
1988   32,7 (37,0) 
1989     36,4 (38,6) 
1990    46,2 (46,2) 
 
   Levikkikappaletta kohden jakelukustannus oli reaaliarvoltaan (vuoden 1990 rahassa) eräinä 
vuosina seuraava: 28              
 
1977    319 mk             
1980   340 mk             
1984    334 mk             
1989    528 mk            
 
   Virallinen, tarkastettu levikki oli vuoden keskilevikkiä korkeampi, joten todellinen jakelukus-
tannus lehden numeroa kohden oli jonkin verran näin laskettua korkeampi. Kampanjatilaukset olivat 
kylläkin lyhytaikaisia lisäten siten suhteellisen vähän vuotuista jakelulaskua. Yhden US:n numeron 
jakelu maksoi siis 1970-luvun lopulla reaalisesti noin markan, 1980-luvun lopussa yli 1,50 mk. 
Jakelukustannus oli melko lähellä tilaushintaa myyntiprovisioiden ja markkinointikulujen 
vähentämisen jälkeen.  
   Jakelulasku nousi reaalisesti 60-70 % jo ennen kuljetusjärjestelmän mullistusta Sanoma Oy:n 
satelliittipainojen takia. US:n oli siirryttävä tällöin osin lentokuljetuksiin, mutta valtion tuki kattoi 
pääosin lisäkustannuksen. (Tukea ei ole otettu huomioon em. laskelmassa; näin tehden 
jakelukustannus 1990 oli vajaat 500 mk vuosikerralta). Voi kuitenkin epäillä, olisiko tuki säilynyt 
tällä tasolla vähennettäessä valtion menoja niin juustohöylällä kuin järeämmillä työkaluilla 1990-
luvulla. Erityistuen vähentyminen olisi pakottanut pohtimaan uudelleen US:n tehtävän miltei koko 
Uudenmaan ulkopuolisessa Suomessa.     
   Kalleudestaan huolimatta US:n jakelussa ei voitu saavuttaa  kilpailuetua, vaan parhaimmillaankin 
se oli "vain" yhtä hyvä kuin Helsingin Sanomilla ja maakuntien ykköslehdillä, jotka 1980-luvulta 
alkaen hoitivatkin ns. Sava-järjestelmän mukaisin laskutusperustein pääosan US:n jakelusta. Lasku 
vaihteli paljon paikkakunnittain eikä lähiseutu ollut tällöin suinkaan välttämättä edullisinta.  
                     
    27Korpelan laskelmia, USark G.  

    28Tarkempi tieto olisi tietenkin todella jaettujen lehtinumeroiden keskimääräinen jakelukustannus, mutta sitä ei ole 
tässä yhteydessä pystytty selvittämään. Osin lyhytaikaisiin kampanjatilauksiin perustuva kokonaislevikki antaa 
jakelukustannuksesta hieman liian hyvän, runkolevikki hieman liian kalliin kuvan. Paikkakunnittain 
jakelukustannukset vaihtelivat suuresti. 
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   Jakelukysymykseen etsittiinkin yhtenään uusia ratkaisuja  pitkälle pääsemättä. Niinpä pohdittiin 
ainakin osittaista irtaantumista kalliista varhaisjakelusta ja postin päiväkantoon siirtymistä; koko 
maassa yhtenäistä tilaushintaa olisi tällöin voitu eriyttää myöntämällä päiväkannosta alennus tai 
perimällä varhaisjakelusta lisämaksu. Päiväkanto olisi edellyttänyt US:n aikataulun ja koko luonteen 
muuttamista; tämä olisi voinut tosin kannustaakin (tai pakottaa) suurempaan omaleimaisuuteen.  
   US:n irtonumeromyynti oli vähäistä - myös viikkosanomalehden vaiheessa, jolle tosin tavoiteltiin 
melkoista suosiota tältä osin. Sanomalehden irtonumeron ostaminen ei kuulu suomalaiseen 
kulttuuriin; myös mm. Suomen Kuvalehti leviää pääosin tilattuna. Teoriassa kakkoslehden 
ostaminen silloin tällöin irtonumerona tuntuisi luontevalta, mutta perinteen luominen edellyttäisi 
mittavaa mainontaa ja laajaa myyntipisteverkkoa, jonka luominen olisi ollut erityisen vaikeaa 
sunnuntaisin. Parhaimmillaan sunnuntaisen US:n menestys irtonumerokaupassa viittasi 
mahdollisuuksiin hyvinkin 10.000 kappaleen myynnistä (tietenkin edellyttäen kiinnostavia juttuja, 
joita voitaisiin mainostaa). 
 
Toimituskuluissa siksakia 
 
   US:n toimituksen koon vaihtelu näyttää vahvistavan alalla puolileikillään käytetyn nyrkkisäännön, 
jonka mukaan toimittajia voi olla "kannattavasti" saman verran kuin on levikissä kymmeniä 
tuhansia kappaleita.  
   Toimituksen täsmällinen määrittely on kylläkin vaikeaa; varsinaisten toimittajien ja kuvaajien 
ohella tilastoidussa vahvuudessa on muuta henkilöstöä. Painotekniikan muutos merkitsi myös 
monien kirjapainon töiden siirtymistä toimitukseen, jossa lehden taitto hahmoteltiin yhä 
täsmällisemmin (kunnes se kokosivun päätetaitossa tehdään loppuun saakka toimituksessa entisen 
latomon hävitessä). Vertailussa esim. Iltalehteen on huomattava, että uusi lehti saattoi poimia 
haluamansa toimittajat muiden (myös parhaan työkykynsä ehkä jo osin menettäneiden) jäädessä 
Uuteen Suomeen. Loppuratkaisua lukuun ottamatta toimittajia ei US:sta irtisanottu taloudellisista 
syistä ja myös ns. sosiaalisten syiden suhteen oltiin pitkämielisiä. 29  
   Oheisessa asetelmassa on US:n koko täysiaikainen toimituksellinen henkilökunta; 1980-82 
mukana ovat myös Iltalehden tekijät. Muita kuin toimittajia, graafikoita ja valokuvaajia joukossa on 
ollut noin 10-20 (rahasummat miljoonina markkoina, suluissa vuoden 1990 rahassa).  

                     
    29Henkilöstöasiakirjat ja YTN:n ptk:t, USark. 
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 Henkilö- Toimituskulut      
 vahvuus  Mmk  (vuoden 1990 rahassa) 
 
1975    115  8,7 (27,7) 
1976    95     9,5 (26,4) 
1977  102   10,4 (25,7) 
1978   105 12,3 (28,2)  
1979   109  13,5 (28,9) 
1980  132   17,3 (33,2) 
1981  124  19,0 (32,5) 
1982   120  18,3 (28,7) 
1983   100  21,5 (31,0) 
1984    103   25,4 (34,3) 
1985    113    26,6 (33,8) 
1986      111   28,6 (35,8) 
1987    113  29,8 (35,5)                  
1988   101  31,0 (35,0) 
1989    113  39,2 (41,6) 
1990   119  42,9 (42,9) 
1991 108 46 (46) 
30 
 
    Sarja kertoo selkeästi leikkausvuodet 1976, 1982-83 ja 1987-88; toteutuma laahasi usein 
leikkauspäätöksen jäljessä. Satsausvaiheita olivat taas molemmat "pitkät loikat", "vuosisadan 
lehtiuudistus" 1980 sekä kaksivaiheinen SPUS-uudistus 1989-91. Molemmilla kerroilla toimitus-
kulut nousivat reaaliarvoltaan uusille kymmenluvuille. Kuten edellä on kuvattu, myös painatus-
kustannukset nousivat 1980-luvun alussa merkittävästi. SPUS-uudistuksessa kirjapainolasku sen 
sijaan jopa alentui huolimatta sivumäärien ja värin käytön tuntuvasta kasvusta.  
   Reaaliarvoltaan jopa useita miljoonia markkoja Iltalehden toimituskuluja sisältyi vuosikausia 
"vuosisadan lehtiuudistuksen" jälkeen "runkolehden" tileihin (mistä hyvitettiin ilmoituspaketin 
kautta). 1980-luvun alussa yhtiössä koettu kriisi johti kuitenkin nopeaan toimituskulujen leikkauk-
seen. Säästäminen paransi tällöin alkuun lehden katetta, mutta vaikutti vähitellen runkolevikin ja 
lukijamäärän laskuun. Toiseen vaiheeseen 1991 ehtineenä SPUS-uudistus oli taas nostanut 
toimituskulujen reaalista tasoa toistakymmentä miljoonaa markkaa eli kolmanneksella. Vuosien 
1986-88 tasoon verrattuna SPUS:ssa "poltettiin" vajaassa kolmessa vuodessa (1989-91) 
toimituksellista lisärahaa noin 25 Mmk (vuoden 1990 rahassa).   
   "Vuosisadan lehtiuudistuksessa" panoksilla saatiin runkolevikki nousemaan runsaat 10.000 kpl, 
SPUS-panostuksilla  saman verran (tosin vain 5.000 kpl aiemmasta huipusta).  
 

                     
    30Korpelan laskelmia, USark G; USH ptk:t, OyUSark; Vsk/OYUS; henkilö- sekä palkkaluettelot ja toimitusbudjetit, 
USark A2 ja F 1. - Henkilöstömääriin sisältyy koko toimituksellinen henkilöstö, jossa oli toimittajien, valokuvaajien ja 
graafikoiden ohella yleensä 10-20 avustavaa toimihenkilöä (sihteerit, vahtimestari, lähetit, arkistonhoitajat, laborantit, 
puhelinsanelujen purkajat jne). Henkilöstömäärä on ollut aina tulkinnanvarainen riippuen mm. siitä, miten lyhytaikaiset 
sijaisuudet otettiin huomioon ja laskettiinko mukaan osa-aikaiset työsuhteet. - Tiedot etenkin vuodelta 1976 ovat 
puutteellisia ja ko. murrosvuonna henkilöstövahvuus aaltoilikin paljon. Vuosikertomuksen mukaan "päästi 90 
toimittajan tavoitteeseen"; Koroman myöhemmässä raportissa (1984) vuodelta 1976 esitetty luku 126 viitannee Poukan 
kauden huipputasoon. - Vuodelta 1991 on esitetty "viimeinen" henkilövahvuus.    
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Toimittajilla hyvä palkkataso 
 
   Kaikkeen vertailuun vaikuttaa yleinen kustannustason nousu. Toimituksen kulut olivat lähes 80-
prosenttisesti palkkoja ja palkkiota sekä näiden sivukuluja, joten niin yleisen kuin alan palkkatason 
sekä palkkojen sivu- eli ns. sotu-kulujen nousu tuntuivat vahvasti ilman, että reaalinen panos (siis 
toimittajatyön määrä) olisi kohonnut. 
   Kattavia vertailutietoja ei ole kerätty, mutta HS:n toimituksen kokonaisvahvuus oli koko 
tarkastelukauden noin 300, Aamulehden 1980-luvulla noin 150 ja Svenska Dagbladetin yli 200 
toimittajaa. Näihin nähden US:n toimitus ei siis ollut suuri - mutta tietenkin se oli kallis lehden 
tuloihin verrattuna. Hufvudstadsbladet on selvinnyt noin 70 toimittajalla, vaikka se pyrkii 
seuraamaan varsin tarkoin myös suomenruotsalaisia paikallistapahtumia aluetoimittajien avulla.  
   US:n toimittajien mediaanipalkka 1990 oli noin 12.000 mk/kk eli jota kuinkin ns. johtavan eli B-
toimittajan taulukkopalkka täysin ikälisin. Kymmenkunnan toimittajan (brutto)palkka lähenteli 
20.000 markan tasoa tai ylitti sen, kärki selvästikin. Alapäässä taas puoli tusinaa toimittajaa oli ns. 
A-peruspalkan eli runsaan 7.000 markan tuntumassa. Palkkataso Uudessa Suomessa oli siis alan 
keskitason yläpuolella. Haitari oli tarkoituksellisesti leveä. Kannustavaan, yksilölliseen 
kokonaispalkkaukseen pyrittiin; progression takia bruttopalkkaerojen tuli olla suuria, jos 
nettoansioihin haluttiin saada millään lailla tuntuva ero. Monet tekivät paljon ylitöitä laskuttamatta 
tästä erikseen. 31  
   Toimitusbudjetin ylivoimaisesti suurin erä oli vakinaisen toimituksen palkkasumma. Avustajien 
osuutta alettiin korostaa 1980-luvun loppupuolella, mutta tässä törmättiin vakinaisen 
toimittajakunnan ay-liikkeen vahvaan vastustukseen. Mallia suppeasta ydintoimituksesta ja sen 
ympärillä olevasta avustajaverkosta (niin free-toimittajista kuin asiantuntijakirjoittajista) 
hahmoteltiin vakavammin vasta aivan US:n loppuvaiheessa. Se saattaa olla kuitenkin yleinen 
tulevaisuuden suunta. Esim. US:n kulttuuriosastossa lähdettiin kyllä koko tutkimuskauden ajan siitä, 
ettei päätoimisen kriitikkokunnan luomiseen ole mahdollisuuksia eikä välttämättä laadullisiakaan 
syitä, vaan suppean kulttuuritoimituksen tuli hankkia ja "hoitaa" laaja avustajakunta - mielellään 
osin alan akateemisista ja muista huippunimistä. 32 
   Toimituksen muut kuin henkilökulut (matkat yms) eivät olleet merkittäviä, vaikka tietenkin juuri 
niistä leikattiin, kun budjetteja tasapainotettiin. Merkille voi kuitenkin panna uutistoimistokulujen 
suuren nousun Reuterin siirryttyä vahvaan tuloksenhakuun sekä kuvituskustannukset, joiden koko 
US-yhtiössä laskettiin nousseen jopa kymmeneen miljoonaan markkaan vuodessa. Lukuisia 
suunnitelmia kuvatoimintojen rationalisoimiseksi tehtiinkin, mutta vähin tuloksin. 33      Kaikkiaan 
se toimittamisen tapa, johon US:ssa päädyttiin (vielä paisuttaen organisaatiota SPUS-uudistuksessa) 
oli raskas taakka lehden tulorakenteelle. Oli kovin populistista polemisoida tätä toteamusta vastaan 
sillä, että vaikka koko toimitus olisi lopetettu, lehti ei olisi kääntynyt voitolliseksi. Samalla 
argumentaatiolla voitaisiin esim. valtiotaloudessa torjua säästöt missä tahansa pääluokassa. 
   Halvempia toimintamalleja, kuten avustajakeskeisyyttä tai yhteistyötä muiden kanssa etsittiin 
US:ssa vain satunnaisesti, mm. 1975-76 ennen "remppajengin" pelastustoimia. Voi kuitenkin kysyä, 
mitä tuolloin väläytetty US:n ja Kauppalehden yhdistäminen olisi vaikuttanut jälkimmäisen 
myöhempään, huimaan nousuun. 
   Iltalehden rooliin palataan. 
 
Yhtiö kasvoi, tulos aaltoili 
                     
    31Palkkaluettelot (yhä luottamukselliset), USark F 3; GTT:n ja SSL:n tes 1989-92. Alan palkkatietoja on julkaistu 
säännöllisesti mm. Sanomalehtimies-julkaisussa. 

    32Palkka- ja uut henkilöstötiedot, YTN:n ptk:t, suunnitelmat kulttuuritoimituksesta, USark. 

    33Toimitusbudjetit sekä ns. kuvaprojektit, USark. 



 
 

312 

 
   US-yhtiön muut eli lähinnä keskushallinnon kustannukset olivat kirjapainotuotannon (inves-
tointikustannukset niihin luettuina), jakelun ja toimittamisen rinnalla toisarvoiset, mutta eivät 
mitättömät. Ne jakaantuivat kylläkin kolmen päälehden, myös ulkopuolisia asiakkaita palvelevan 
kirjapainon sekä "uustoimintojen" kesken.  
   US-yhtiön koko vaihteli paljon ja etenkin 1980-luvun alun edes takaiset fuusiot ja diffuusiot 
sekoittavat kuvaa. Ohessa keskeisimmät tunnusluvut (suluissa vuoden 1990 rahassa) 34: 
 
 Liikevaihto Käyttökate % Tulos Henkilöstö           
 Mmk       Mmk     lv:sta (kirjan-   
     pidoll.) 
 
1975  53,9 (171,4) - 19,7 (- 62,6) - 37 0,5  735 
1976 39,3 (109,3) - 21,7 (- 60,3) - 44 14,9  540 
1977  49,9 (123,3) - 12,9 (- 31,9) - 26  - 14,0  523   
1978  59,4 (136,0) - 11,9 (- 27,3)  - 20  - 13,4  530 
1979  46,9 (100,4) -  8,1 (- 17,3)  - 17   -  4,3   410  
1980  42,3 ( 81,2) - 10,4 (- 20,0) - 25   - 19,6  298 
1981  96,0 (164,2) -  4,2 (-  7,2) -  4   -  7,0  346   
1982  119,3 (187,3) 10,2 (  16,0)  9    0,7   344 
1983 155,7 (224,2) 15,1  (  21,7)  10    4,1  556 
1984 191,4 (258,4) 14,3 (  19,3)   7     4,0  638 
1985 227,2 (288,5) 18,7  (  23,7)  8    4,2   695 
1986 256,5 (315,5)  21,0  (  25,8)   8     4,3  791 
1987 306,6 (364,9)  21,6  (  25,7)  7    0,2   859 
1988 358,6 (405,2) 11,1  (  12,5)  3     -  7,3     942 
1989   365,4 (387,3)  36,2  (  38,4)   10    4,4   883 
1990  386,0 (386,0)  3,8  (   3,8)  1   - 1,7     942 
1991  344,9       - 16,3             - 5  - 10,1 808 
     
 
    Alkuun yhtiö supistui myymällä mm. aikakauslehdet ja syväpainon, sitten kehitys aaltoili, kunnes 
Arto Tuomisen kaudella liikevaihto suunnilleen kaksinkertaistui reaalisestikin. Aamulehti-fuusion 
jälkeen rönsyjen karsinta alensi hieman reaalista liikevaihtoa, kunnes kokonaisuus hajosi pian US-
lehden lopettamisen ja sen mukaisen supistuksen jälkeen.     Yhtiön kirjanpidollinen voitto kertoo 
yhtiön tilasta kovin puutteellisesti. Käytettävissä ei ole yhtenäistä sarjaa yhtiön todellisesta 
tuloksesta, mutta käyttökate on hyvä mittari sen "juoksevan" toiminnan tilasta.  
   1970-luvun puolivälissä jo käyttökate oli dramaattisesti miinuksella; "myöhemmillä riveillä" US-
yhtiö ei tuolloin oikeastaan tehnytkään esim. poistoja (vrt. johdanto Savuavilla raunioilla). Koko 
1970-luvun loppupuolen käyttökate sitten parani niin reaalisesti kuin suhteessa liikevaihtoon 
kääntyen positiiviseksi pian "vuosisadan lehtiuudistuksen" jälkeen. Vahvimmillaan käyttökate oli 
tuon uudistuksen jälkeisellä säästökaudella alkaen sitten hieman heiketä mm. rönsyilyn ja Iltalehti-
synergian rapautumisen myötä. 1988 se putosi jyrkästi, mutta vielä 1989, siis nousukauden huipulla 
ja erinäisten saneerausten jälkeen käyttökate saatiin alalla kohtuulliselle tasolle eli 10 prosenttiin 
liikevaihdosta. Sitten seurasi romahdus. 

                     
    34Korpelan laskelmia, USark G; Vsk:t. - 1980-luvun alussa Suomalaisen Lehtipainon henkilöstö ei ole 
henkilöluvuissa mukana. Muutoin luvut US-konsernin tasolta.  



 
 

313 

Yhtiön henkilöstömäärä seuraili liikevaihdon kehitystä, mutta tilastoituun lukuun vaikuttivat myös 
organisaatiojärjestelyt, kuten erillisen painoyhtiön vaihe 1980-luvun alkupuolella. 
     
US:ssa "poltettiin" lähes miljardi markkaa 
 
   US-lehden todellisesta kannattavuudesta kiisteltiin jokseenkin koko tutkimuskauden ajan sekä sitä 
ennen ja lehden kuoleman jälkeen. Kun kaikkien tunnustamaan laskentakaavaan ei aikanaan päästy, 
sen löytäminen lienee toivotonta nyt, kun kaikkia tietojakaan ei ole enää käytettävissä.  
   Ennen Aamulehti-fuusiota Uuden Suomen (yhtä vähän kuin Iltalehden ja Kauppalehden) 
lehtikohtaista katetta ei laskettu jatkuvasti, vaan yhtiön lehtien kulut upotettiin toimitusten, 
tuotannon, jakelun sekä keskusyksikön yhteissarakkeisiin. Lehdillä oli käytettävissä sivukiintiö, 
josta ei varsinaisesti laskutettu (ennen yhtiön loppuvaihetta). 
   Tekstissä on esitelty erilaisia lukuja päättäjien käytössä kulloinkin olleista tiedoista US:n 
kannattavuudesta (tai pikemminkin tappiollisuudesta). Ne eivät ole keskenään yhteismitallisia. 
Tässä yhteenvedossa on niiden sijasta käytetty oheisia Tapio Korpelan vuonna 1988 taaksepäin 
laskemia lukuja, joita on jo aiemmin käytetty ilmoitustuottoja tarkasteltaessa. Ko. vuodesta 
eteenpäin oheisia lukuja käytettiin myös päätöksenteossa. Tällöin on otettu huomioon US:n kaikki 
välittömät kustannukset ja sen saama valtion tuki, mutta ei osuutta yhtiön ja yhtymän yhteisistä 
hallinto, kiinteistö- yms. kuluista; ilmoitustuotot on jaettu Iltalehden kanssa aiemmin esitellyn 
mukaisesti. Kehitys oli seuraava: 
 
 
Mmk Lehden kate Vuoden 1990 
  rahassa   
                          
1977 -  6,6      - 16,3  
1978  -  7,8        - 17,9 
1979  -  6,9      - 14,8 
1980  - 12,0     - 23,0 
1981  -  6,9      - 11,8 
1982  -  7,3    - 11,5 
1983 -  9,1     - 13,1 
1984  - 21,4    - 28,9 
1985 - 25,7     - 32,6 
1986  - 28,4     - 34,9 
1987 - 24,0     - 28,6 
1988 - 29,0     - 32,8 
1989 - 45,8    - 48,5 
1990  - 70,6     - 70,6 
1991  - 85 *    - 85 * 
 
   * Tammi-syyskuun kate jatkettuna 12 kk:n ajalle eli oletettuna, että seitsenpäiväinen lehti olisi 
ilmestynyt vuoden loppuun.  
 
   US-lehti oli siis tappiollinen joka vuosi - keskimäärin reaalisesti noin 30 Mmk vuodessa. Lopussa 
tappio oli katastrofaalinen, joskin viimeisen vuoden lukua voi pitää paljolti vertailukelvottomana. 
1990 budjetoitiin 42,5 Mmk:n miinuskate, jonka toteutuessa suunta olisi ollut sentään yhtymän 
vaatimusten mukainen. Ilmoitushankinnan epäonnistuminen kaatoi tämänkin pyrkimyksen.  
   Kumulatiivisesti tappiot 1977-91 olivat vuoden 1990 rahassa 470 Mmk. Tähän voi lisätä aiemmat 
tappiot, joita kertyi 1971-76 ainakin 260 Mmk vuoden 1990 rahassa sekä em. katerivin jälkeiset 
kustannukset. Kovin kaukana miljardista 1990-luvun markasta ei siis olla, jos lasketaan yhteen 
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kaikki Uudessa Suomessa "poltettu" raha.   
     Lehden kannattavuustilanne tutkimuskaudella oli parhaimmillaan 1980-luvun alkupuolella. 
Katteen heikkenemiseen vaikutti niin tuotanto-, jakelu- kuin toimituskulujenkin reaalinen nousu. 
Nettomääräiset ilmoitustuototkin kääntyivät 1985 laskuun, vaikka ne romahtivat vasta vuosikym-
menen lopussa.  
   Laskelmia voi arvostella mm. US:n ja Iltalehden yhteisten tuottojen ja kulujen keskinäisen jaon 
ongelmallisuudella. Lehtiparin kokonaistulos ennen niiden lopullista erkaantumista kehittyi 
Korpelan jälkikäteislaskelmien mukaan seuraavasti (suluissa vuoden 1990 rahassa) 35: 
 
 
Mmk Kokonaiskate   Iltalehden kate 
                                  
1981    - 14,3 ( - 24,5)   - 7,4 (- 12,7) 
1982    - 10,1 ( - 15,9)   - 2,8 (-  4,4) 
1983    -  7,5 ( - 10,8)  + 1,6 (+  2,3) 
1984    - 20,5 ( - 27,7)  + 0,9 (+  1,2) 
1985    - 22,0 ( - 27,9)  + 3,7 (+  4,7) 
1986    - 26,0 ( - 32,0)  + 2,4 (+  3,0) 
1987    - 22,0 ( - 26,2)  + 2,0 (+  2,4) 
1988    - 24,7 ( - 27,9)  - 6,8 (-  7,9)    
 
 
   Näiden laskelmien mukaan Iltalehti siis tuki alkusatsauksen jälkeen tarkoitetulla tavalla Uutta 
Suomea. (Parina ensimmäisenä vuotena "kolmannelle painokselle" on tosin kirjattu selvästi liian 
pienet kustannukset toimituksen ollessa vielä yhteinen). Lehtikatteen jälkeen seurasi kylläkin yhtiön 
ja yhtymän yhteisiä kuluja, joten ei Iltalehtikään ollut näillä laskelmilla aidosti voitollinen, mutta 
kuitenkin "nenä vedenpinnan yläpuolella". Juuri ennen lopullista erkaantumista Iltalehdenkin kate 
sukelsi. Yhtä kaikki: näillä laskelmilla "vuosisadan lehtiuudistuksen" perusajatus toimi ainakin 
jossakin määrin. 
 

                     
    35Korpelan laskelmia, USark G,  
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3. UUDEN SUOMEN VAIHTOEHDOT 
 
 
   Niin Uusi Suomi-yhtiön kuin sen nimilehden toimituksen johto kokivat minkä tahansa 
taloudellisen tappion uhaksi sekä lehden tulevaisuudelle että omalle toimintavapaudelleen. 
Tavoitteeksi ei siten koskaan asetettu "siedettävää" tappiota, mitä se markoissa olisi tarkoittanut-
kaan, vaan nollatulos. Mieluiten vielä niin, että lehti, yhtiöstä puhumattakaan, olisi ollut 
riippumaton valtion ja kuntien tuesta eli poliittisesta (ts. Kokoomuksen) suosiosta. Yhtiön 
hallituksessa sen sijaan pohdittiin ainakin 1981, mikä olisi siedettävä ja siis elinkeinoelämän 
avustuksin katettava tappion taso. Päätöksiin, saati sovellutuksiin ei silti päästy.  
   Alkuun "vuosisadan lehtiuudistus" näytti onnistuvan myös taloudellisesti. Ennen muuta tämä 
johtui Kauppalehden huimasta menestyksestä, mutta US-Iltalehti-synergiakin toimi jotenkin 
lehtiparin katteen valossa. Uuden Suomen kannattavuuden heikennyttyä ja koko yhtiön talouden 
jouduttua ahtaalle uuden painokoneen takia 1986-88 pelastusta etsittiin "suurista loikkauksista" eli 
ensin talven 1987 tuoteuudistuksesta ja jo saman vuoden lopulla "Selvästi Paremmasta Uudesta 
Suomesta". Yhtiö pelastautui sitten ahdingossaan Aamulehti-konsernin syliin, joka otti omakseen 
SPUS-strategian ja sen edellyttämät panostukset. Samalla US:n kustannuksia kylläkin vähennettiin 
poistamalla ns. levikkikupla. 
   SPUS onnistui journalistisesti ja johti US:n "terveen" levikin nousuun. Sen sijaan lehden 
ilmoitustuotot suorastaan romahtivat jo ennen kansantalouden syöksyä lamaan. Kuitenkin SPUS-
operaation perustavoite oli parantaa US:n kannattavuutta "omaan markkaan" saakka tekemällä 
lehdestä houkutteleva ilmoitusväline. Osin epäonnistuminen johtui uudistetun ilmoitusmarkki-
noinnin "lähtökitkasta", sitten iski varmasti lama.  
   Oliko kuitenkaan ylipäänsä realistista toivoa ilmoittelun niin tuntuvaa lisääntymistä US:ssa, että 
tämä olisi poistanut kymmenien miljoonien markkojen vuositappiot? Vaikka mystifioitu "sadan 
tuhannen raja" olisi levikissä ylitetty, kontaktihinnoiltaan HS oli ollut edelleen selvästi edullisempi. 
US:n lukijamäärätkin kääntyivät nousuun kovin hitaasti. Kaivokselassa valmisteltiin kyllä 
murtautumista kontaktihintojen puristuksesta korostamalla mittauksin ilmoitusten todellista 
huomioarvoa, mutta tässä ei ehditty alkua pitemmälle. 36    
   Uuden Suomen todelliset elämisen mahdollisuudet lienevät sittenkin olleet muualla kuin "ylätien" 
SPUS-mallissa. Ensinnä voi kysyä, olisiko Aamulehti-yhtymä jatkanut US:n ylläpitämistä, jos 
lähtökohtana eivät olisi olleet 70-90 Mmk:n, vaan ehkä 5-7 Mmk:n vuositappiot. Tai olisiko näille 
lähtökohdille löytynyt uusi kustantaja? Riskin ottajaa ei löytynyt, mutta ei pelastuksen etsiminen 
vielä 1991 liene silti  ollut täysin epärealistista. 37  
   Voi kuitenkin epäillä, olisiko uhrauksia jatkettu 1990-luvun laman syvetessä - etenkin, kun 
"alatien" US:n levikki olisi ilmeisesti pudonnut arvioitua enemmän jo tilaajien omien talouspulmien 
takia. Korkeintaan lehden nimi olisi saatu säilymään Nykypäivän kaltaisessa puoluejulkaisussa 
valtion tuella. 
 
                     
    36LtyUS, ptk:t 1990-91. 

    37Esim. Aamulehti-yhtymän nykyinen toimitusjohtaja Matti Packalén on US:n historiatoimikunnassa sanonut 
uskovansa, että US olisi voinut elää leikatuin tappioin Kauppalehden voiton varassa ilman yhtymän muita vaikeuksia.   
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"Kolmas tie" jätettiin 
 
   Niin "ylätie" kuin "alatie" olisivat siis luultavasti johtaneet umpikujaan. Kuitenkin myös "kolmatta 
tietä" kokeiltiin, nimittäin alkuperäistä Iltalehteä eli Uuden Suomen "kolmatta painosta". Jokseenkin 
omaperäisestä mallista  irtaannuttiin ennen kunnollista näyttöä sen toimivuudesta.  
   Ei tietenkään (olisi) ollut yksinkertaista yhdistää aatteellisesti linjakasta laatulehteä irtonume-
rolehdeltä vaadittavaan populaarisuuteen, vaikka lähtökohtana 1980 olikin nimenomaan laadukas 
iltapäivälehti. Ennen muuta Iltalehden lähteminen varsin nopeasti omille teilleen niin organisatoris-
taloudellisesti kuin ajoin laadullisestikin näyttää kuitenkin johtuneen sen tekijöiden kunnianhimosta 
luoda "oma" lehtensä sekä päivittäisten myyntilukujen antamista signaaleista. Kuitenkin täysi 
erillisyys lisäsi tuntuvasti myös Iltalehden kustannuksia. 
   US-yhtiön hallitus ei alkuperäisestä kolmas painos-mallista luopumista päättänyt, mutta ei sitä 
myöskään estänyt, vaikka asia oli toistuvasti esillä. Toimitusjohtaja Arto Tuominen painotti kyllä 
synergian rippeiden säilyttämistä keskittyen tällöin ns. nostosivuihin. Elääkseen ja kehittyäkseen 
US-IL-symbioosi ei olisi kuitenkaan voinut rajoittua enemmän tai vähemmän päälleliimattuihin 
irrallisiin elementteihin, vaan toimituksiin olisi pitänyt saada yhteinen henki ja yhtenäinen kulttuuri. 
Iltalehdessä oman hengen nostatus rakentui kuitenkin osin Uuden Suomen "mollaamiseen", kun taas 
US:ssa vierastettiin ehkä kohtuuttomasti Iltalehden populaareja piirteitä; oli keveitä aiheita käsitelty 
jo Suomettaressa! 38  
   Uusi Suomi Oy päästi Iltalehti-mallin käsistään vähän samaan tapaan kuin Hitler kääntyi kesällä 
1941 Moskovan-tieltä etelään tuhotakseen houkuttelevan suuria vihollisyhtymiä. Vankeja ja 
sotasaalista saatiin, mutta Moskovaan ei ehditty ennen talvea. Uusi Suomi Oy:ssä Iltalehti saavutti 
melko hyvän levikin, mutta yhtiön päätuotteeksi määritelty lehti menetettiin - ja Iltalehtikin jäi 
vaille synergiaetuja.  
   Ennen muuta Ilta-Sanomat osoitti, että iltapäivälehdellekin on Suomessa paremmat mahdolli-
suudet asiallisella uutis- ja kommenttipainotuksella kuin rikos- ja seksilinjalla. Ilmeisesti US:n ja 
IL:n synergian varaan olisi voitu rakentaa suhteellisen paljon, kuten alun perin suunniteltiin. 
Yksinään Iltalehti ei ole ollut järin kannattava. Paluuta synergiamalliin ei kuitenkaan ole; sen sijaan 
voi kysyä, missä määrin "vuosisadan lehtiuudistuksesta" jäljelle jäänyt osa eli Iltalehti jo täyttää 
Uuden Suomen tehtävää. 39 
 
Lehden sisältö, kysyntä ja yhteiskunnallinen tehtävä  
 
   Lehti ei ole mikä tahansa "tuote", vaan sen elämän ja kuoleman sekä merkityksen yhteiskunnassa 
ratkaisee henkinen sisältö. US:n kohdallakin oli perimmältään kysymys siitä, pystyikö lehti 
tarjoamaan sellaisen annin, että riittävän moni koki sen ei vain sinänsä tarpeelliseksi, vaan itselleen 
jokseenkin välttämättömäksi.  
   Tilastollisesti Uuden Suomen sisältö aaltoili tutkimuskaudella melkoisesti, kuten Pekka Mervolan 
vertailuaineisto keskimääräisen lehden numeron osalta kertoo: 
                     
    38Iltalehden ja US:n toimitusten välistä jännitystä kuvaa esim. reaktio siihen, kun Jaakko Okker oli kolumnissaan 
US:ssa arvostellut iltapäivälehtiä. Iltalehden pääkirjoitussivun ns. sähkeessä Okkerille huomautettiin, että hänenkin 
palkkarahansa saatiin Iltalehdestä (tämä ei pitänyt oikeastaan paikkansa, mutta sähke kertoi käsityksen yleisyydestä 
IL:n toimituksessa). Sähkeestä suuttuneena suuri osa US:n toimitusta vetosi lehtien yhteistyösopimuksen mukaiseen 
oikeuteen kieltää tekstiensä käyttö Iltalehdessä. Toinen esimerkki oli tämän kirjoittajan kolumni US:ssa, jossa 
arvosteltiin IL:n toimittajan Tuomas Keskisen aggressiivista tapaa haastatella ministeri Ilkka Kanervaa. Lehtien 
yhteinen toimitusosasto leimasi arvostelun työehtosopimuksen vastaiseksi (esimiehen tuli kannustaa, jos kohta 
kirjoittaja ei ollut Keskisen esimies) lähettäen pöytäkirjanotteen kirjoittajalle. Kirjoittaja on käyttänyt toimitusosaston 
"tuomiota" usein mm. esitelmissään esimerkkinä journalistisen itsekritiikin vaikeudesta. YTN/US-toim.,ptk:t, USark. 

    39Mm. Koroma ja Tavela murehtivat lausumissaan Iltalehti-mallista luopumista. Tiedot Iltalehden kannattavuudesta 
1990-luvulla perustuvat kirjoittajan keskusteluihin Aamulehti-yhtymän eri johtohenkilöiden kanssa. 
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Juttuja / numero 
   
  1975 1980 1985 
 
HS    152 195 211 
Hbl      129 145 122 
US        111 89  128 
 
Toimituksellinen aineisto, neliömetriä / numero 
 
 1975 1980 1985 
 
HS        3,42 4,42 4,56 
Hbl      2,78 2,88 2,76 
US       2,31 3,50 3,44 
 
    Alkuun US vastasi siis HS:n haasteeseen käyttämällä runsaasti paperia ja "revittämällä" 
suhteellisen harvoja juttuja; "vuosisadan lehtiuudistuksen" vuotena 1980 keskimääräiseen US:n 
juttuun käytettiin yli 70 % enemmän tilaa kuin HS:ssa, mutta yksittäisiä "lähtöjä" oli US:ssa 
vähemmän kuin 1975 (tai säännöstelyvuonna 1945; normaaliaikoina juttujen määrä numeroa 
kohden ylitti sadan kappaleen rajan jo Uudessa Suomettaressa 1890). 1970-luvun lopulla US kulki 
siis aikakaus- tai iltapäivälehden suuntaan.  
   1980-luvun alkupuolella US "normalisoitui": juttujen määrä lisääntyi, vaikka paperia hieman 
säästettiin. Jutut olivat enää   keskimäärin viidenneksen isompia kuin paljon pikku-uutisia 
sisältäneessä HS:ssa. Hbl puolestaan eteni toimituspolitiikassaan varovaisesti, jos eteni mitenkään 
(mikä saattoi olla viisasta).  Niin juttujen lukumäärän kuin tekstialan suhteen 1980-luvun puolivälin 
HS oli taas jo omassa sarjassaan. 40                       
   Kirjoittaja mittautti Mervolan menetelmällä myös vuoden 1990 Uuden Suomen. Tulokset voivat 
olla vain suuntaa-antavia, koska "jutun" käsite on tullut yhä tulkinnanvaraisemmaksi lukuisten 
"äläysten", "kainalojuttujen" yms. ja toisaalta monenlaisten koosteiden takia; vertailukelpoiseen 
mittaamiseen tarvittaisiin hyvin täsmälliset juttuyksikön määritelmät. Suunta-antavasti SPUS-
mallisessa US:ssa oli 141 juttua numeroa kohden. 41 US näyttää siis jatkaneen paluuta 
sanomalehtiperinteiseen runsaaseen juttutarjontaan.      
 
Pitkät kuolinkouristukset 
    
   Kaikkiaan US:n ilme aaltoili tutkimuskaudella huomattavasti. Harmaata ja oikeistolaiseksi 
leimautunutta Pentti Poukan lehteä seurasi tarkoituksellisenkin raflaava, niin journalistisesti kuin 
poliittisesti paikkaansa etsinyt 1970-luvun loppupuolen US. "Vuosisadan lehtiuudistuksessa" 1980 
US:lle etsittiin paikkaa iltapäivä-, aikakaus- ja HS-tyyppisen laatulehden välistä. 1980-luvun 
puolimaissa US:sta pyrittiin ensin karsimaan iltalehtimäisyyttä, sitten 1987 lähdettiin  

                     
    40Mervola: Kirja, kirjavampi ..., liitteet. 

    41US 1990, otanta. - Omiksi jutuiksi on laskettu mm. etusivun ja lähtöaukeaman ns. äläykset lukuun ottamatta 
sisällysluettelo-laatikkoa ("indeksiä").  
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päinvastoin tietoisesti populaarilehden suuntaan. Lopulta SPUS-uudistuksessa keväästä 1989 alkaen 
tavoiteltiin hillittyä, luotettavaa laatulehteä osin aikakauslehtimäisin keinoin. 
   Tähän heilahteluun verrattuna Svenska Dagbladet ja Hufvudstadsbladet etenivät suoraviivaisesti 
perinteisen laatulehden tyylillä ja jopa korostaen aatteellista linjaansa. Nämä monissa, joskaan ei 
kaikissa suhteissa Uuteen Suomeen verrattavat lehdet ovat pysyneet taloudellisista vaikeuksista 
huolimatta (ja lähes jatkuvalla ulkopuolisella tuella) hengissä ja samalla vaikuttaneet paljon omiin 
yhteiskuntiinsa. Niin teki omalla ja varmaan usein merkittävällä tavallaan myös Uusi Suomi 
elämänsä viimeisinä 15 vuotena. Strategian tai ainakin ilmiasun heittelehtivyys heikensi silti 
luultavasti luottamusta lehteen.  
   Pelastuksen etsiminen milloin mistäkin toistuvine tuoteuudistuksineen sekä panostuksen ja 
saneerauksen vuorotteluineen olivat kuitenkin kaikki vain Uuden Suomen pitkää kuolinkamppailua. 
US ei pystynyt murtamaan ympärilleen vuosikymmenien aikana taottua kakkoslehden kuristavaa 
rengasta eikä myöskään sopeutumaan siihen. Siten US:n eläminen vuoteen 1991 saakka oli 
suurempi, huimia ponnistuksia vaatinut ihme kuin sen lopullinen kuolema. Tämä ihme ehti 
vaikuttaa ehkä merkittävästikin suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen 1970-luvun puolivälistä 
1990-luvulle. 
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LIITTEET 
 
 
 
A. UUSI SUOMI-YHTIÖN AVAINHENKILÖITÄ 1976-91 
 
 
 
Hallintoneuvoston puheenjohtajat 
 
Osmo P. Karttunen 1976-81 
Pentti Kivinen 1982-85 
Matti Ali-Melkkilä 1986 
Gustav von Hertzen 1987-91 
  
 
 
Hallituksen jäsenet 1976-91 
 
Pertti Airisto 1978-82 
Peter Fagernäs 1990-91 
Aarne Hakala 1976-77 
Pentti Herkama 1976 
Ahti Hirvonen 1985-88 
Harri Holkeri 1976 
Pentti Kivinen 1987 
Simo Kärävä 1976 
Timo Laatunen 1989-91 
Jaakko Lassila 1976-88 (pj) 
E.O. Mansukoski 1976-86 
Pentti K. Pernu 1976 
Timo Relander 1989-91 
Tor Stolpe 1976 
Pentti Talonen 1983-90 
Asko Tarkka 1976-88 
Antti Tuuri 1989-91 
Heikki Tavela 1976-91 (pj. 1989-91) 
Arvo Tuononen 1977-88 
Christopher Wegelius 1987-88 
Sakari Yrjönen 1976 
 
Toimitusjohtajat 
 
Pentti Mahlamäki 1971-76 
Jorma K. Virtanen 1976-78 
Matti Ainamo 1979-81 
Arto Tuominen 1981-88 
Risto Takala 1989-91 
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Uuden Suomen vastaavat päätoimittajat 
 
Pentti Poukka 1964-76 
Johannes Koroma 1976-89 
Ari Valjakka 1989-90 
Jarmo Virmavirta 1990-91 
 
Uuden Suomen muut päätoimittajat 
(vuoteen 1976 varapäätoimittajat) 
 
Jyrki Haikonen 1971-85 
Heikki Jalanti 1971-76 
Juha Numminen 1976-82 
Veli-Antti Savolainen 1981-82 
Jyrki Vesikansa 1983-91 
Mauno Saari 1988-91 
 
Alkuvuosina Uudella Suomella ja sen "kolmannella painoksella" Iltalehdellä oli muodollisesti 
yhteinen päätoimittajakunta, mikä tuotiin esiin lehtien nimiöissä. Käytännössä viimeistään Mauno 
Saaren Iltalehti-kaudesta (1983-84) alkaen päätoimittajuudet olivat toisistaan täysin erillään lukuun 
ottamatta Johannes Koroman roolia molempien lehtien vastaavana päätoimittajana vuoteen 1984. 
  
Uuden Suomen toimituspäälliköt 
 
Jaakko Korjus 1973-79 
Esko Muinonen 1973-76 
Jyrki Vesikansa 1976-78 
Veli-Antti Savolainen 1977-81 
Mikko Hietala 1978-86 
Jukka Knuuti 1979-87 
Timo Vuorio 1986-87 
Olli Havu 1987-91 
Eero Karisto 1989-91 
Christian Sjöstedt 1989-91 
Erkki Sarkkinen 1990-91 
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B. LÄHDELUETTELO 
 
 
ARKISTOLÄHTEET 
 
Uuden Suomen arkisto, Vantaa-Kaivoksela 
 
- Toimituksen arkisto, B-talo (USark) 
- Markkinointiyksikön arkisto, B-talo (USark) 
- Uusi Suomi Oy:n johdon arkisto, A-talo (OyUSark) 
 
Käytetty mm. pöytäkirjoja, kirjeitä, muistioita ja tiliasiakirjoja sekä toimitusarkistoon sijoitettuja 
monien johtohenkilöiden yksityissarjoja (mm. Johannes Koroman, E.O. Mansukosken, Pentti 
Poukan ja Jarmo Virmavirran), samoin markkinatutkimuksia. Samoihin tiloihin on toistaiseksi 
sijoitettu myös Uuden Suomen toimitusosaston ja sen edeltäjien arkisto. Uusi Suomi Oy:n 
arkistossa on myös kopiot emoyhtiön Aamulehti-yhtymän keskeisistä tytäryhtiötä koskeneista 
asiakirjoista.  
 
Porvarillisen työn arkisto, Kansakoulukuja, Helsinki  (PorvTArk) 
 
- Kansallisen Kokoomuksen hallintoelinten pöytäkirjoja liitteineen vuodesta 1976 
 
Teollisuuden Keskusliiton (nyk. TT:n) arkisto, Helsinki 
 
- Hallintoelinten pöytäkirjoja 1976. 
 
 
 
PAINETUT DOKUMENTIT 
 
- Aamulehti-yhtymän ja Uusi Suomi-yhtiön vuosikertomuksia 
- Kansallinen Mediatutkimus (KMT), samoin yhteenveto sen tuloksista (Raportti kansallisesta 
mediatutkimuksesta 1973-83).  
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Jarmo Virmavirta 
 
Osa em. henkilöistä on myös kommentoinut tekstiluonnosta. Tällöin esitettyihin huomautuksiin on 
viitattu käsitteellä "kommentti" (erona haastatteluun).  
Lähveviitteissä viitataan lisäksi eräiltä henkilöiltä saatuihin yksittäisiin tietoihin ja lausumiin.     
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- ALY = Aamulehti-yhtymä 
- hall. = hallitus 
- HN = hallintoneuvosto 
- jr= johtoryhmä 
- kirj. v. = kirjeenvaihto 
- kok = kokoelma (tai kokous) 
- ltyUS = liiketoimintayksikkö Uusi Suomi 
- mpt = muistiinpanot 
- op/up-kok. = toimituksen osasto- ja uutispäälliköiden kokous 
- phall = puoluehallitus 
- ptk = pöytäkirja 
- pvalt = puoluevaltuusto 
- pvmätön = päiväämätön 
- toim. os. = toimitusosasto (Suomen Sanomalehtimiesten Liiton eli SSL:n, nykyisen 
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