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WSOY:n 
menetetty maine

M
oni nielaisi tyh-
jää nähdessään 
WSOY:n työpaik-
kailmoituksen 
HelsinginSanomis-
sa toissa sunnun-
taina. Pitääkö sit-
keä huhu sittenkin 

paikkansa? Jättääkö taloa yli 20 vuotta 
palvellut Harri Haanpää WSOY:n? Seu-
raavatko kustantajan kirjailijat muka-
na? Jos Juha Seppälä, Jari Tervo, Asko 
Sahlberg, Rosa Liksom, Matti Mäkelä 
ja Ilpo Tiihonen lähtisivät, WSOY me-
nettäisi viimeisetkin isot nimensä.

Pyllähtäisikö yritys? Ainakin WSOY:n  
toimitusjohtaja Anna Baijars joutuisi median raadelta-
vaksi.

Lopulta Harri Haanpää vastaa puhelimeen.
”Minä olen töissä WSOY:ssä.”
Enempää on turha udella. Haanpään titteli on ollut ke-

väästä lähtien kustantaja, ja ilmoituksessa haettiin koti-
maisen kirjallisuuden kustannuspäällikköä. Sen sijaan 
toimituspäällikkö Sari Lindsten loikkasi elokuun alussa 
WSOY:stä Siltala-kustantamoon.

 Kymmenen vuotta talossa olleen Lindstenin kirjailijoita 
ovat Ilkka Remes ja Tuomas Kyrö sekä kaksi runoilijaa, Vil-
ja-Tuulia Huotarinen ja Johanna Venho. Mitä he tekevät?

”Sen kun tietäisi”, Tuomas Kyrö vastaa.
”Tähän asti en ole harkinnut mitään muuta kuin 

WSOY:tä. Nyt kustantaja on aiheuttanut teoillaan sen, et-
tä  lojaalisuus on koetuksella. Kirjailija ei ole työsuhteessa 
mihinkään kustantamoon. Päätän jatkosta vasta seuraa-
van romaanini kohdalla.”

Palataan juhannusviikolle. Torstai-
na 22. kesäkuuta tv-uutiset näyt-
tivät kerta toisensa jälkeen, kun 

joukko mustiin pukeutuneita WSOY:n 
työntekijöitä joi kuohuviiniä työpaik-
kansa edessä Helsingin Vanhankirkon-
puistossa. Heistä 29 oli juuri irtisanot-
tu tai heivattu ulos muilla järjestelyillä. 
Myös työpaikkansa säilyttäneet olivat 
sonnustautuneet suruasuun.

Kirjailija Mari Mörö teki monen 
muun jakaman havainnon uutiskuvis-
ta. Niistä jäi vaikutelma, että lähtijät oli-
vat huojentuneempia kuin ne, jotka jäi-
vät WSOY:lle töihin.

Mörö teki omat ratkaisunsa jo vii-
me huhtikuussa. Hän veti tänä syksynä julkaistavaksi tar-
koitetun romaaninsa pois WSOY:stä ja palautti saamansa 
ennakot, vaikka sopimus estää häntä julkaisemasta teosta 
muualla.

WSOY:n johto hätääntyi. Kustantamon anti kotimaisessa 
kaunokirjallisuudessa on tänä syksynä varsin vaatimaton. 
WSOY:n toimitusjohtajana reilu vuosi sitten aloittanut An-
na Baijars halusi Mörön takaisin.

”Vastasin Baijarsin valtuuttamalle Harri Haanpäälle, että 
en ole ostettavissa. En palaa WSOY:hyn.” 

Mörö listaa lähtönsä syitä:
”Tein päätökseni lojaliteetista rääkättyä henkilökuntaa 

kohtaan. Kahdet yt-neuvottelut vuoden sisällä ja niitä seu-
ranneet irtisanomiset, toimintojen ulkoistamiset, epävar-
muus tulevaisuudesta, loputtomat organisaatiouudistukset 
ja kriisikokoukset ovat uuvuttaneet työntekijät.”

 Mörölle ei tarvitse selittää, että kustannusala on muutok-
sessa. Digitaalinen kirja tekee tuloaan ja internet syö mark-
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kinoita tieto- ja oppikirjoilta. Kustantamojen on pakko so-
peuttaa toimintaansa ajan vaatimuksiin.

”En silti voi hyväksyä sitä tapaa, jolla muutosta ollaan to-
teuttamassa WSOY:ssä. Talo on tätä nykyä linjaton.” 

Joukko WSOY:n kirjailijoita vaati jo viime syksynä työ-
rauhan palauttamista taloon. He osoittivat kovasanaisen 
kirjelmänsä Sanoma-konsernin hallitukselle. WSOY on ol-
lut osa Sanomia vuonna 1999 voimaan tulleesta fuusiosta 
lähtien.

Tuosta kirjelmästä alkoi kirjailija Sofi 
Oksasen lähtölaskenta. Kesäkuun alus-
sa, vain viikko ennen laajoja irtisanomi-
sia, Anna Baijars kertoi tiedotteessaan, 
ettei WSOY julkaise Sofi Oksasen tulevia 
teoksia.

Ennennäkemätön päätös tyrmistytti 
kirjailijat.

”Kuka nuori kirjailija lähettää enää 
käsi kirjoituksen taloon, jonka henkisesti 
painavin kirjailija on heitetty talosta ulos”, 
kirjailija Matti Mäkelä ihmettelee.

”WSOY ei ole puunjalostustehdas, jos-
sa pomot voivat hiljentää alaisensa. Kir-
jailijat ovat itsenäisiä taiteilijoita ja hau-
kuskelleet maailman sivu kustantajiaan.”

Mäkelä kirjoittaa parastaikaa kirjaa WSOY:lle, mutta kuo-
hunta oman kustantamon ympärillä on hidastanut tahtia.

”Epävarmuus häiritsee. Jatkoni WSOY:ssä on kiinni Haan-
päästä.” 

Juhannusviikon tapahtumien jälkeen myös muita talon 
työntekijöitä irtisanottujen lisäksi on jättänyt WSOY:n, myös 
päälliköitä.

Mari Mörö uskoo, että irtisanomisten takana on 
WSOY:n omistavan Sanoman päätös panna kustan-
tamo myyntikuntoon.

Kiinteästä omaisuudestaan WSOY on jo luopunut. Kevääl-
lä sai mennä talon henkilökunnankin virkistyskäytössä ollut 
kesäpaikka, Suvikunta Loviisan saaristossa. Keskeisellä pai-
kalla Helsingissä sijaitseva WSOY:n perinteikäs toimitalo on 
ollut jo pidempään Sanoman omistuksessa, ja kustantamo 
on enää vuokralla Bulevardilla.

Peter von Bagh,WSOY:n tietokirjailija, epäilee mahdollis-
ta myyntiä:

”Mitä ostaja saisi? Pelkät kuoret! Meillä on merkkituote, 
suomalaista kulttuuria symboloiva yritys, ja nyt sen maine 
on menetetty. WSOY:n kilpi on vahingoittunut vuosikymme-
niksi eteenpäin.”

Von Bagh arvostelee WSOY:n johtoa siitä, että se näkee 
kirjan enää puhtaasti rahan ansaintakeinona.

”Kulttuurista merkitystä kirjalla ei tunnu enää olevan. 
Olen huolissani myös WSOY:n työntekijöistä. Tunnelma 
talossa on apaattinen.”

Kirjallisuuslehti Parnassonpäätoimittaja Jarmo Papinnie-
mi on seurannut jo pitkään huolissaan WSOY:n huonoa työ-
ilmapiiriä ja talosta ulos virtaavan väen määrää.

”Sofi Oksasen heittäminen talosta oli silti sokkiuutinen, 
osoitus siitä, että kriisi on syvempi kuin olin kuvitellut.”

Jacques Eijkensin lehtihaastattelu (HS 22.6.2010) vahvis-
ti Papinniemen käsitystä. Eijkens johtaa Sanoma-konser-
nin Learning&Literature-liiketoimintaryhmää, jonka osa 

myös  yleistä kirjalllisuutta kustantava WSOY on. Oppima-
teriaaleja kustantaa sitä varten 2006 perustettu WSOYpro. 
Learning&Literaturen pääpaikka on Hollannissa ja Eijkens 
on hollantilainen.

Haastattelussa Eijkens totesi, että WSOY on vain pieniä 
perunoita Sanomalle, ja että kirjailijoiden on opittava ajat-
telemaan työtään entistä ammattimaisemmin ja kaupalli-
semmin. Hän antoi siunauksensa alaisensa Baijarsin pää-

tökselle hankkiutua eroon Sofi Oksasesta.
Kirjailijat odottivat, että Eijkensin haas-

tattelun jälkeen Baijars olisi astunut jul-
kisuuteen ja sanonut, että WSOY arvostaa 
kirjailijoitaan ja että kirjan menestys riip-
puu enemmän sen hyvyydestä eikä kirjai-
lijan brändistä.

”Se olisi ollut tervetullut viesti ”, WSOY:n 
runoilija Ilpo Tiihonen toteaa.

Baijars vaikeni.
Päätoimittaja Papinniemi huomauttaa, 

että myöskään Jacques Eijkensin esimie-
het, konsernin ylin johto, eivät ole sanalla-
kaan kommentoineet Eijkensin puhetta.

”Vaikutelmaksi jää, että suomalainen 
omistaja haluaa antaa kulttuurista piit-
taamattomalle bisnesajattelulleen ulko-

maalaiset kasvot.”
Kaunokirjallisuuden kustantaminen ei ole koskaan ollut 

kaikkein tuottoisinta liiketoimintaa. Se on kuitenkin hyväk-
sytty WSOY:n ja Otavan kaltaisissa isoissa kustantamoissa. 
Kustantajat ovat ymmärtäneet kotimaisen kaunokirjalli-
suuden kulttuurisen merkityksen ja rahoittaneet sitä kan-
nattavan ja valtion subventoiman oppikirjakustantamisen 
voitoilla. Yleisen kirjallisuuden ja oppimateriaalien eriyttä-
misen jälkeen myös kaunokirjallisuudelta on vaadittu hy-
vää tulosta.

”Totta on, että kaunokirjallisuus on vain fasadi. Mutta fasa-
di on tärkeä yhtiön imagon kannalta, ja WSOY:ssä on töpät-
ty nimenomaan imagopuolella”, Jarmo Papinniemi jatkaa.

Kirjailija Jari Tervo on raivoissaan WSOY:n tapahtumista.
”Kun olen rauhoittunut, olen pahalla päällä.”
Vuoteen 2014 erityissopimuksella WSOY:hyn kiinni-

tetty Tervo palaa kesäkuun irtisanomisiin.
”Kuinka joku voi edes kuvitella, että Suomen suurin kus-

tannustalo pärjäisi kahdella kustannustoimittajalla?”
Enempää heitä ei todellakaan enää ole kotimaisen kau-

nokirjallisuuden osastolla. Eivätkä kaksi irtisanottua kus-
tannustoimittajaa ole pyynnöistä huolimatta suostuneet 
palaamaan.

Tervolla asiat ovat kuitenkin hyvin, hänen kustannustoi-
mittajansa Harri Haanpää jäi taloon. Monet muut talon kir-
jailijoista ovat sen sijaan ihmeissään, koska eivät tiedä, ke-
nen kanssa asioida tekstiensä kanssa.

Ammattijärjestöt ovat epäilleet irtisanomisten laillisuutta, 
koska taloon ollaan rekrytoimassa uutta väkeä samaan ai-
kaan kun entistä pannaan pihalle. Journalistiliitto leimasi yt-
neuvottelut farssiksi, koska WSOY:ssä ei edes haluttu miettiä 
muita ratkaisuja. Suomen Tietokirjailijayhdistys oli jo aikai-
semmin talvella napit vastakkain WSOY:n oppimateriaa-
liosaston kanssa puolustaessaan kirjailijoiden oikeuksia. 

Suomen Kirjailijaliitto ja Valtion Kirjallisuustoimikun-

ta ovat vaienneet WSOY:n tilanteesta. Molempia johtaa 
WSOY:n kirjailija Tuula-Liina Varis.

”Minua on kohdeltu hyvin WSOY:ssä”, Varis toteaa.
 Tervo saa lisäsytykkeitä Jacques Eijkensin esittämästä 

brändäysvaatimuksesta kirjailijoille.
”Minä en ole brändi. Brändi on tuote, josta tiedetään suu-

rella varmuudella etukäteen, mitä se on. Coca-Cola on brän-
di. Dekkarikirjailijan kirjat voivat olla tuotteita. Mutta jos os-
taa minun kirjani, lukija ei taatusti tiedä mitä saa.”

Sofi Oksasen potkut eivät säikäyttäneet Tervoa.
”Minä en tule pitämään suutani supussa. En myöskään 

jätä kirjoittamatta mistään siinä pelossa, että joku ei pidä 
siitä. Juuri sellaisista asioista pitääkin kirjoittaa ja puhua.”

Tervo uskoo, että ”WSOY tulee kustantamaan suurenmois-
ta kirjallisuutta tulevaisuudessa” ja että Eijkensin kaipaamia 
nuoria kirjailijoita tulee taloon.

”Kyllä tämä tästä.Vaikka Eijkensin haastattelua lukiessa 
tulikin mieleen, että jos kerta kustantaminen on niin vai-
valloista ja pientä kuin hän sanoo, miksi Sanoma ei laita 
WSOY:tä nopeasti kuntoon ja myy sitä.”

Kriisit ovat seuranneet toisiaan WSOY:ssä. Kun WSOY:n 
ja Sanoma-konsernin fuusiosta ilmoitettiin 1998, moni 
ennusti, että WSOY tulee kuolemaan.

Kun WSOY:n kirjallinen johtaja Touko Siltala ja tietokirjo-
jen kustannusjohtaja Aleksi Siltala jättivät talon kaksi vuotta 
sitten ja perustivat oman kustantamon, WSOY:ssä kuohui. 
Siltalan veljeksiä seurasi joukko WSOY:n eturivin kirjailijoi-
ta: Kari Hotakainen, Pirkko Saisio, Leena Lander ja Hannu 
Raittila.

Kirjailijat arvostelivat jo tuolloin WSOY:n tuloshakuista 
linjaa. Kireälle vedetyt resurssit olivat ajaneet henkilökun-

nan niin tiukille, ettei kustannuspäälliköillä ollut enää riit-
tävästi aikaa kirjailijoille. 

Tilanne rauhoittui, kun WSOY sai uuden johtajan Anna 
Baijarsista 2009. Kirjailijat olivat innoissaan, onhan Baijars 
kirjallisuusihminen. Kuherruskuukausi loppui lyhyeen, kun 
Baijars alkoi toteuttaa ylemmältä johdolta samaansa tehtä-
vää eli muuttaa WSOY:n kustannustoimintaa ”toimivaksi ja 
kannattavammaksi”.

Nimityshaastattelussaan (HS 3.2.2009) Baijars totesi usko-
vansa vahvasti, että yhtiön menestys rakentuu kirjailijoiden 
varaan: ”Kaikki lähtee vain ja ainoastaan kirjan sisällöstä.” 

Lehtihaastattelun mukaan Eijkens odottaa WSOY:ltä pa-
rempaa tuottavuutta. Hänen mukaansa WSOY on vannonut 
liian kauan perinteiden nimiin. Hän myönsi, ettei WSOY:llä 
ole myöskään niin hyviä kirjailijoita kuin pitäisi.  

WSOY on ollut osa pörssinoteerattua Sanomaa vuodes-
ta 1999 lähtien. Sen liikevaihto on vain vajaa prosent-
ti Sanoman 2,5 miljardin euron kokonaisbudjetista. 

Pieniä perunoita, kuten Eijkens totesi.
Sanoman kehitystä seurataan myös  sijoittajapiireissä. Yh-

tiön omistus on edelleen yli 90-prosenttisesti suomalainen. 
Sanoman maine Lontoon pörssissä on sijoitusanalyytikko-
jen mukaan epämääräinen. Kansainvälisissä sijoittajapii-
reissä Sanomaa pidetään ”pölyttyneenä rahakasana”, toteaa 
yksikin analyytikko. Myös yhtiön johdon kykyjä epäillään.

”Kymmenen viime vuoden ajan Sanoma on paukuttanut 
hyvää osinkoa omistajilleen, mutta Lontoon pörssissä ei ym-
märretä, millä rahaa lopulta tehdään. Monenkirjavan toi-
minnan takia Sanoma mielletään pörssissä edelleen mo-
nialayhtiöksi”, media-alaan erikoistunut sijoitusanalyytikko 
Maria Wikström Handelsbankenista tiivistää ongelman. 
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Sanoma otti vuonna 2001 miljardilainan ja osti yhdessä-
toista maassa toimivan hollantilaisen kustannusalan yrityk-
sen VNU:n aikakauslehtitoiminnan. Kauppa nosti Sanoman 
yhdeksi Euroopan suurimmista mediataloista. Mutta edes se 
ei muuttanut kansainvälisen rahan käsitystä yhtiöstä.

Kaupan jälkeen Sanoma on julkaissut aikakauslehtiä Suo-
men lisäksi myös Hollannissa, Belgiassa, Unkarissa, Roma-
niassa, Tšekissä ja Venäjällä. Lisäksi Sanoma pyörittää kios-
kibisnestä. Sen omistama Rautakirja on 
levittäytynyt menestyksekkäästi entisessä 
Itä-Euroopassa. Jacques Eijkensin johta-
man Learning&Literature-liiketoiminta-
ryhmän keskeinen liikevaihto tulee oppi-
materiaaleista. 

”Jotta Sanoma miellettäisiin media-
taloksi, on sen  pakko kirkastaa liiketoi-
mintansa rakennetta”, Maria Wikström 
sanoo.

”Yhtiön on päätettävä, onko paino Hol-
lannin aikakauslehdillä, Romanian kios-
keilla vai Suomen sanomalehdellä.”

Wickströmin mukaan pörssipiireissä 
veikkaillaankin, että Sanoma luopuu lä-
hiaikoina osasta toimintojaan. Hänen 
oma veikkauksensa on, että ensimmäise-
nä myyntiin tulisi Rautakirja. 

”Sanoman liikevaihdosta 20 prosenttia tulee kioskibisnek-
sestä, mutta Rautakirjan merkitys on sille jakelukanavana 
vähäinen. Joku ulkomainen ostaja voi maksaa Rautakirjas-
ta paljonkin.”  

Jos Sanoma päättäisi myydä kirjapuolella jotain, Wik-
ström arvelee, että se olisi WSOY. ”Oppikirjojen kustanta-
misesta eli WSOYpro:sta Sanoma tuskin on valmis luopu-
maan, koska se on kasvuala”, Wikström ennustaa.

”WSOY on sähköisten oppimisalustojen kehittäjänä edel-
läkävijä kansainvälisestikin. Euroopassa on opettajapula, ja 
kun luokkakoot kasvavat, sähköiset oppimisalustat takaa-
vat, että oppilaiden yksilölliset tarpeet voidaan huomioida.”

Mitä Sanoman suomalainen johto on valmis uhraa-
maan, jotta yhtiötä alettaisiin pitää merkittävänä me-
diatalona pörssissä?

”Tässä kohtaa  katseet kääntyvät Kone Oy:n pääomistajaan 
Antti Herliniin”, toteaa salkunhoitaja Hannu Angervuo eQ 
Varainhoito Oy:stä.

 Herlin osti viime vuoden lopulla 80 miljoonalla eurol-
la Sanoman osakkeita. Kaupan jälkeen hän omistaa neljä 
prosenttia yhtiön osakkeista. Se ei välttämättä tee hänes-
tä suunnannäyttäjää, mutta rahapiireissä tiedetään, että 

Herlin nauttii Aatos Erkon erityisluottamusta. Erkko ha-
lusi Herlinin Sanoman hallitukseen, koska tällä on omaa 
rahaa, vankka perheyhtiötausta ja onnistunut ura yritys-
johtajana.

Herlinin uskottiin nousevan Sanoman hallituksen pu-
heenjohtajaksi jo viime keväänä, mutta toistaiseksi tehtä-
vässä jatkaa Jaakko Rauramo, joka lykkäsi eläkkeelle siirty-
mistään kahdella vuodella. 

Antti Herlin tunnetaan rahan- ja 
kunnian himoisena liikemiehenä. Nyt hän 
pääsee käyttämään tunnettua liikemies-
älyään ja valtaansa myös Sanomissa.

”Herlin tunnetaan myös kärsimättömä-
nä omistajana. Häneltä voi odottaa rävä-
köitäkin ratkaisuja”, Angervuo toteaa. 

Aatos Erkosta taas tiedetään, että hä-
nelle pyhää on vain sanomalehti,Helsin-
ginSanomat.

Tilanne muuttuu entistä mielenkiin-
toisemmaksi, kun Fazerin varatoimitus-
johtaja Harri-Pekka Kaukonen aloittaa 
Sanoman toimitusjohtajana ensi vuoden 
alussa. Kaukosesta Herlin saa mahdolli-
sesti kaipaamansa aisaparin. Ennen Fa-
zeria Kaukonen toimi partnerina McKin-
sey-konsulttiyhtiössä. Hän kehitti siellä 

muun muassa kasvuyrityksiä.
Herliniä lähemmin tuntevien on kuitenkin vaikea uskoa, 

että tämä haaveilisi nousevansa Suomen Robert Murdochik-
si, valtaa käyttäväksi mediamoguliksi. Hän ei ole sen luon-
teinen.

Hänellä saattaa olla jopa kulttuuritahtoa. Herlinin isoisä 
oli  Kustaa Vilkuna, ja hänen lapsuudenperheensä tunne-
taan lukuharrastuksestaan. Myös Antti Herlinin tiedetään 
olevan lukumiehiä.

Mitä Antti Herlinin nousu merkittävään asemaan Sano-
massa tarkoittaa WSOY:n tulevaisuuden kannalta? 

 Jaksaako Herlin odottaa, että uudet strategiat alkavat 
purra ja yritys tuottaa voittoa? Tekeekö hän ”partekit” myös 
Sanomassa? Se tarkoittaisi liiketoiminnan pilkkomista ja 
kannattamattomien palasten myymistä. Kestäisikö Herli-
nin kantti profiloitumisen mieheksi, joka myi WSOY:n, yh-
den suomalaisen kulttuurin tunnetuimmista symboleista?

”Varmaa on ainakin se, että kun linja on määritelty, Antti 
Herlin pitää tahtojyränä kiinni siitä, että uudistukset viedään 
myös läpi WSOY:ssä”, Angervuo uskoo. SK

Suomen Kuvalehti on osa Otava-konsernia, johon kuuluu
myöskirjojakustantavaOtava. 
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