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Nelonen on ensimmäinen suomalainen valtakunnallinen kanava, joka on 
ilmoittanut heti toimintansa alussa tavoittelevansa kohderyhmää. Nelosta 
kiinnostavat kaupunkilaiset nuoret aikuiset ja edelläkävijät. Kuulun itse tähän 
kohderyhmään ja halusin tutkia pro gradussani sitä, millä keinoilla Nelonen 
meitä urbaaneja aikuisia kanavalleen houkuttelee. 
 
Kaupallisen tv-kanavan tärkein tehtävä on rakentaa ohjelmisto, joka kerää 
kanavalle mainostajia kiinnostavan yleisön. Kun kanavien välinen kilpailu on 
kiristynyt, ohjelmistosuunnittelusta on tullut television valtakeskus. 
Ohjelmistonsuunnitteluun kuuluu ohjelmien valinta, niiden sijoittelu 
ohjelmakaavioon ja työn onnistumisen arviointi. Onnistumisen tärkein mittari 
ovat katsojaluvut, joita käytetään kaupankäynnin apuna mainostajien kanssa. 
 
Lähestyn Nelosta kohderyhmäkanavana analysoimalla sen 
ohjelmistosuunnittelua. Ensisijainen tutkimusaineistoni ovat Nelosen 
ohjelmakaaviot kesästä 1997 kevääseen 2003. Teen ohjelmakaavioista kolme 
luentaa: vakiointi- ja muutosluennassa seuraan, millaisia ohjelmapaikkoja 
kaavioihin on luotu ja millaista ohjelmaa Nelonen on eri päivinä ja kellonaikoina 
tarjonnut. Kilpailuluennassa vertailen Nelosen ohjelmistoa sen kilpailijoihin. 
Kohdeyleisöluennassa käytän Finnpanelilta tilaamiani katsojalukuja, joista näen, 
millaisia yleisöjä Nelonen ohjelmillaan tavoittaa. Lopuksi täydennän analyysini 
erittelemällä Nelosen ”Jotain ihan muuta” -iskulauseelle rakennettua brandia. 
 
Tutkielmassa seuraan Nelosen ohjelmiston rakentumista alkuvuosien kokeiluista 
kohti voimakkaasti vakioitua ohjelmakaaviota. Kaaviota ja sen osia, kuten 
Viikonlopun leffaputkea, on tehty yleisölle tutuksi myös markkinoinnin avulla. 
Nelosen markkinoille tulo kiristi suomalaista tv-kilpailua ja tämä näkyi entistä 
rohkeampina hyökkäyksinä kilpailijoiden ohjelmistoa vastaan. Nelosen 
katsojamäärät ovat kasvaneet tasaisesti ja kanavalla on ollut paljon ohjelmia, 
jotka vetoavat kohderyhmään. Oman aineistoni perusteella Nelosen katsojista 
lähes kolmannes on 25–44-vuotiaita kaupunkilaisia. Päädyn kuitenkin 
väittämään, jonka mukaan Neloselle ei riitä pelkkä kohderyhmäyleisö, vaan 
tavoitellessaan aktiivisia edelläkävijöitä se odottaa muiden yleisöjen seuraavan 
perässä. Haluatko miljonääriksi? -visailun kaltaiset suuren yleisön ohjelmat ovat 
tärkeitä Neloselle paitsi taloudellisesti niin myös uskottavuuden kannalta.  
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1. Johdanto 

1.1. Tutkimuksen lähtökohdat 

”Väärät katsojat rassaavat MTV:tä”, otsikoi Suomen johtava päivälehti Helsingin 

Sanomat 12.11.2000. Jutussa haastatellaan mediatoimisto Caratin tv-osastoa 

johtavaa Anu Karilaa, joka sanoo Maikkarin perusongelman olevan, että se on 

massakanava, kun taas tv-mainonnassa haetaan yhä enemmän kohderyhmiä. 

Juttu jatkuu: ”Mainostajien maailma on kovin raaka: esimerkiksi yli 45-vuotiaat 

eivät heitä kiinnosta. Mainoksia ostetaan lähinnä nuorten ja naisten suosimiin 

ohjelmiin. Vanhemmilla ihmisillä on varaa, mutta mainostajien mielestä he 

seuraavat mediaa niin paljon, ettei heistä tarvitse edes kilpailla.” (Möttölä & 

Virtanen 2000) 

 

Kirjoitus käynnisti kiivaan keskustelun television kohderyhmistä, nuorten 

mediaseksikkyydestä ja tuulipukukansan epäkiinnostavuudesta. Moni 

suomalainen varmasti yllättyi siitä, että katsojat voivat ylipäätään olla vääriä tai 

oikeita. Mediamaailmassa idea kohdeyleisöstä on kuitenkin vaikuttanut jo 

parikymmentä vuotta. 

 

Nelonen on ensimmäinen valtakunnallinen televisiokanava, joka otti jo 

syntyessään itselleen selkeän kohdeyleisön. ”Tervetuloa kaupunkilaisten 

kanavalle”, toivottaa Nelonen syksyllä 1997 mainostajille tarkoitetussa 

ohjelmaesitteessään (Nelonen 1997, lihavoinnit MK). ”Nyt on loistava 

mahdollisuus erottua positiivisesti edukseen. [– –] Ja kun ohjelmat ovat 

selkeästi kohdistettuja, kohderyhmät tavoittaa yhä tehokkaammin ja helpommin 

(emt.)”, kanava jatkaa. Näihin pariin lauseeseen tiivistyy se, miten Nelonen 
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eroaa vanhemmista valtakunnallisista tv-kanavistamme: sitä eivät kiinnosta 

kaikki televisiota katselevat kansalaiset vaan kaupunkilaiset. 

 

Mutta miksi kaupallinen kanava – siis voittoa tavoitteleva liikeyritys – haluaa 

tavoittaa vain osan ihmisistä, kun arkijärki tuntuisi väittävän, että mitä enemmän 

yleisöä sitä enemmän mainostajia eli rahaa? Televisio kiinnostui kohderyhmistä 

toden teolla 1980-luvun kuluessa, sillä kiristyvä kilpailutilanne ja yhtä aikaa 

tapahtunut ohjelmiston määrän lisäys vei tilanteeseen, jossa kaikkien kanavien ja 

ohjelmien ei enää kannattanut taistella samoista katsojista. Ongelmaan etsittiin 

apua Yhdysvalloissa kehitetystä vakioituun ohjelmakaavioon ja erilaisiin 

ohjelmointistrategioihin perustuvasta ohjelmistosuunnittelusta. Tämä uusi 

ohjelmointimalli taas perustuu uudenlaiseen yleisöorientaatioon, jossa yleisö on 

yksi keskeisimmistä menestyksen mittareista (Hujanen 2002, 118–119). 

Television muutosten taustalla vaikutti koko länsimaisen yhteiskunnan muutos 

kulutusyhteiskunnaksi. Tämä pro gradu -tutkielmani kartoittaa 

ohjelmistonrakentamisessa ja television yleisösuhteessa tapahtunutta kehitystä 

yhden tapauksen, suomalaisen tv-kanava Nelosen kautta. 1 

1.2. Tutkimuskysymykset 

Aikomukseni on tässä tutkimuksessa selvittää, kuinka kohdeyleisö on vaikuttanut 

ja vaikuttaa Suomen neljännen valtakunnallisen kanavan Nelosen 

ohjelmistosuunnitteluun. Ohjelmistosuunnittelu koostuu Headin, Eastmanin ja 

Kleinin (1993, 6) mukaan ohjelmien valinnasta, ohjelmakaavion rakentamisesta 

ja työn arvioinnista. Näiden vaiheiden perusteella tutkimukselleni voi muodostaa 

kolme alakysymystä: 

1. Miten kohdeyleisö vaikuttaa Nelosen ohjelmien valintaan eli millaisilla 

ohjelmilla Nelonen tavoittelee kohdeyleisöään? 

                                                 
1 Kiitän Nelosta ja Finnpanel Oy:tä myötämielisyydestä ja yhteistyöstä aineistoni 

hankinnassa sekä Tampereen yliopiston tiedotusopin laitosta saamastani tuesta aineiston 
hankinnan kuluihin. 
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2. Miten kohdeyleisö vaikuttaa Nelosen ohjelmakaavion rakentamiseen eli 

miten kanava sijoittelee ohjelmat kaavioon tavoittaakseen 

kohdeyleisönsä? 

3. Miten hyvin Nelonen on onnistunut tavoittamaan kohdeyleisönsä? 

 

Kahteen ensimmäiseen kysymykseen etsin vastausta Nelosen ohjelmakaavioita 

analysoimalla. Kolmannessa kysymyksessä aineistonani ovat Finnpanel Oy:n 

mittaritutkimustiedot. Pyrin siis arvioimaan kanavan toimintaa samalla mittarilla 

kuin kanava itse tekee eli katsojaluvuilla. Mittaritutkimuksen tiedot ohjelmien 

katsojista auttavat minua myös ensimmäisen kysymyksen ratkaisussa. 

 

Ennen kuin pääsen ratkomaan näitä empiirisiä ongelmia, minun täytyy vastata 

kirjallisuuden avulla aiheestani nouseviin teoreettisiin kysymyksiin. Näistä 

teoreettisista taustoista keskeisimmät kysymykseni ovat: 

1. Miten ja miksi kohdeyleisö on syntynyt? 

2. Mitä on ohjelmistosuunnittelu? 

1.3. Tutkimusaineistot 

1.3.1. Ohjelmakaaviot ja -selosteet 

Tarkoitukseni on tutkia Nelosen ohjelmiston kehitystä. Ohjelmisto näyttäytyy 

katsojille päivittäin, viikoittain ja kuukausittain ohjelmatarjontana, joka esitetään 

lehdissä ja teksti-tv:n sivuilla ohjelmatietoina. Kanavan sisäisessä toiminnassa 

ohjelmisto suunnitellaan ja rakennetaan ohjelmakaavioksi. Ohjelmakaavio on 

yleisesitys eri viikonpäivien ohjelmatarjonnasta. Kaavioon tehdään 

ohjelmapaikat sarjoille ja mahdollisuuksien mukaan myös osalle pisteohjelmista. 

Näin ollen paras tutkimusaineisto ohjelmiston tarkasteluun on ohjelmakaavio.  

 

Ensisijainen tutkimusaineistoni ovat Nelosen ohjelmakaaviot kanavan alusta 

kesästä 1997 kevääseen 2003. Pääsääntöisesti ohjelmisto vaihtuu kolme kertaa 
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vuodessa: keväällä, kesällä ja syksyllä. Näin ollen kesän 1997 ja kevään 2003 

väliin mahtuisi 18 ohjelmakaaviota. Nelosella on kuitenkin kolmena 

ohjelmakautena ollut kaksi eri kaaviota. Syksyn 1997 ohjelmakaavioista 

ensimmäinen koskee ajanjaksoa 15.8.–30.9.1997. Käytän tästä ohjelmakaaviosta 

nimeä alkusyksy 1997. Toinen saman syksyn kaavio, joka koskee ajanjaksoa 

1.10.–31.12.1997, kulkee tekstissäni nimellä loppusyksy 1997. Myös keväälle 

1999 Nelosella on kaksi ohjelmakaaviota: alkukevät 1999 (11.1.1999–4.4.1999) 

ja loppukevät 1999. Kolmas kahtia jaettu ohjelmakausi on kevät 2002, jonka 

ohjelmakaaviot ovat siis alkukevät 2002 ja loppukevät 2002. 

 

Tutkimukseni tavoite on selvittää Nelosen ohjelmiston kehittymistä ja 

rakentumista vuosien varrella. Koska tarkoitukseni on vertailla, mitä elementtejä 

– ohjelmapaikkoja, ohjelmia ja lajityyppejä – Nelonen on halunnut säilyttää tai 

muuttaa ohjelmistossaan kaaviosta toiseen, pidän järkevänä ottaa mukaan 

tarkasteluuni kaikki käytössäni olevat ohjelmakaaviot. Tutkimusyksikköni on 

siis ohjelmakaavio, ei ohjelmakausi. Tästä seuraa, että ensisijaisia 

tutkimusaineistojani on 21 kappaletta. Jos tutkimukseni kohde olisivat 

ohjelmakaudet aikavälillä kesä 1997 – kevät 2003, aineistoja olisi 18. 

 

Ohjelmakaavioiden lisäksi minulla on käytössäni myös jokaista kaaviota 

selittävä ohjelmaseloste. Selosteissa luonnehditaan lyhyesti kutakin kaavion 

ohjelmaa. Ohjelmaselosteet ovat välttämätön apuaineisto, sillä minun on 

mahdoton muistaa tai tietää kaikkia kanavalla esitettyjä ohjelmia. 

Ohjelmaselosteet voisivat olla itsessäänkin kiinnostavaa tutkimusmateriaalia, 

mutta työn rajaamisen vuoksi olen tyytynyt käyttämään niitä vain 

ohjelmakaavioiden luokittelun ja tulkinnan apuna. 

 

Ohjelmakaaviot ovat yleissuunnitelmia siitä, millaista ohjelmaa kanava aikoo 

lähettää ja mihin kellonaikoihin. Näin ollen ne eivät ole yhtä tarkkoja kuin 

viikoittaiset ohjelmatiedot. Erityisesti siksi, että käsittelen kaavioita myös 

kvantitatiivisesti, päätin verrata niitä Katso-lehdestä poimimiini viikko-

ohjelmatietoihin. Valitsin jokaisen kaavion voimassaoloajalta yhden otosviikon 

ja vertasin toteutuneita ohjelmatietoja kaaviossa tehtyihin suunnitelmiin. Näin 
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pystyin tarkastamaan kaaviossa tulkinnanvaraisesti tai epäselvästi rajattujen 

ohjelmapaikkojen tarkat alkamis- ja loppumisajat. Tarkastustyössä käyttämäni 

Katson numerot olivat 27–28/1997, 36/1997, 44/1997, 5/1998, 27–28/1998, 

40/1998, 5/1999, 17/1999, 27–28/1999, 40/1999, 5/2000, 27–28/2000, 40/2000, 

5/2001, 27–28/2001, 40/2001, 5/2002, 17/2002, 27–28/2002, 40/2002 ja 5/2003. 

1.3.2. Katsojaluvut 

Toinen tutkimusmateriaalini ovat mittaritutkimuksen katsojaluvut Nelosen 

ohjelmista. Tilasin tv-mittaritutkimusta Suomessa tekevältä Finnpanel Oy:ltä 

katsojatietoja yhteensä lähes sadasta ohjelmasta. Käytössäni ovat kustakin 

ohjelmasta kuukauden otosjaksolta seuraavat tunnusluvut: kaikki ohjelman yli 

10-vuotiaat katsojat, katsojat mainituissa kohderyhmissä, peitto mainituissa 

kohderyhmissä ja profiili mainituissa kohderyhmissä. Peitto tarkoittaa ohjelman 

katsojien osuutta koko väestöstä tai kohderyhmästä ja profiili kohderyhmän 

osuutta kaikista ohjelman katsojista. 

 

Kohderyhmät ovat: kaikki yli 10-vuotiaat, 10–14-vuotiaat, 15–24-vuotiaat, 25–

34-vuotiaat, 35–44-vuotiaat, 45–64-vuotiaat, 25–44-vuotiaat, 25–44-vuotiaat 

naiset, 25–44-vuotiaat miehet ja vuodesta 1999 lähtien myös 25–44-vuotiaat 

kaupunkilaiset. 

 

Katsojaluvut kertovat minulle, ketkä Nelosen ohjelmia ovat katsoneet ja katsovat 

ja muodostan niiden avulla ohjelmakaavioista kohdeyleisöluennan. Katsojaluvut 

kertovat katsojista vain heidän ikänsä, sukupuolensa ja kaupunkilaisuuden. 

Nelosen nykyinen kohderyhmä ei enää määrity demografian perusteella, vaan 

Everett M. Rogersin ihmisten luonteita ja persoonia kuvaavien 

omaksujakategorioiden pohjalta. Mainosmyynnissä kanava käyttää edelleen 

demografiatietoihin perustuvia kohderyhmiä, sillä Finnpanel ei ainakaan 

toistaiseksi tarjoa katsojatietoja omaksujakategorioihin kytkettynä. Käsittelen 

katsojalukujen ja Nelosen kohderyhmän välistä suhdetta tarkemmin luvussa 8.1. 
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1.4. Tutkimusmenetelmä: kolme luentaa 

Nelonen on tullut markkinoille 1990-luvun lopussa – aikana, jolloin 

ohjelmistosuunnittelu on noussut television keskeisimmäksi kilpailutekijäksi. 

Yhdysvalloista Eurooppaan rantautuneen ohjelmistosuunnittelun peruspilari on 

vakioitu ohjelmakaavio.  

 

Tutkimuskohteeni ovat Nelosen ohjelmakaaviot ja analysoin kaavioita suhteessa 

toisiinsa. Anu Koivusen (1997, 239–240) mukaan ohjelmistotutkimus perustuu 

systemaattiseen empiiriseen otantaan ja ohjelmatyypittelyyn sekä on usein 

luonteeltaan vertailevaa. Hänen mukaansa ohjelmistotutkimus sopii erityisen 

hyvin sen selvittämiseen, miten kanavat suhteutuvat toisiinsa ja millaisia 

siirtymiä kanavien sisällä on tapahtunut. Minulla on käytössäni vain yhden 

kanavan ohjelmakaaviot ja teen tapaustutkimusta, joten keskityn Koivusen 

kysymyksistä jälkimmäiseen, Nelosen ohjelmistossa tapahtuneiden siirtymien 

selvittämiseen.  

 
Tuotan aineistostani kolme luentaa: Ensimmäinen luenta on vakiointi- ja 

muutosluenta. Siinä etsin ohjelmakaavioista vakiointeja, jotka ovat 

osoittautuneet toimiviksi ja jääneet voimaan ohjelmakaavioiden ja -kausienkin 

vaihtuessa. Minua kiinnostavat myös ne alueet Nelosen ohjelmakaavioista, joihin 

pysyviä ratkaisuja ei ole löydetty ja joissa sopivia ohjelmapaikkoja, lajityyppejä 

ja ohjelmia on pyöritelty paikasta toiseen. 

 
Toista luentaa kutsun kilpailuluennaksi. Tarkastelen luvussa esimerkkien kautta 

ohjelmistonrakentamisen ja ohjelmansijoittelun strategioita, joita Nelonen 

käyttää kilpailussa muiden kanavien kanssa. 

 
Viimeinen luenta keskittyy kohdeyleisöön. Kohdeyleisöluennassa käytän 

katsojatutkimuksen tuloksia ja arvioin Nelosen ohjelmistonrakentamisen 

motiiveja ja onnistumista yleisön näkökulmasta. Ensin kuitenkin esittelen 

tapaustutkimukseni kohteen Nelosen historiaa ja toimintaperiaatteita ja käyn läpi 

tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen, tärkeimmät käsitteet ja historiallisen 

taustan kappaleissa 2. ja 3. 
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2. Kilpailun koveneminen muuttaa 

eurooppalaisen television 

2.1. Televisio syntyy osaksi kulutusyhteiskuntaa 

Länsimaisissa yhteiskunnissa tapahtuneet muutokset ovat pitkälti seurausta 

1900-luvulla alkaneesta voimakkaasta väestön kasvusta. Massakulttuurin 

kehittyminen tarkoitti yhteiskunnan muuttumista urbaaniksi, 

monimutkaisemmaksi ja jakautuneemmaksi. Kulutusyhteiskunta syntyi, kun 

alettiin valmistaa myös sellaisia tuotteita, jotka eivät ole elämisen 

välttämättömyyksiä. Tavarat muuttuivat status- ja luokkasymboleiksi ja 

kotitalouksista tuli kulutuksen päämarkkina-aluetta. Samalla luotiin myös uusia 

kommunikaatiomenetelmiä. (Ellis 2000, 7–8, 40) 

 

Televisiosta tuli massatuote ensimmäiseksi Yhdysvalloissa toisen 

maailmansodan aikana ja sen jälkeen. Kaupunkien levittäytyessä syntyivät 

lähiöt, jotka houkuttelivat ihmisiä tilavammalla asumisella, mutta sijaitsivat 

kaukana kaikista huvituksista. Televisio toi viihdykettä myös näihin koteihin. 

(emt., 41) 

 

Brittiläinen televisioteoreetikko John Ellis (2000, 39) jakaa television historian 

kolmeen vaiheeseen. Niistä ensimmäinen, niukkuuden aika (The era of scarcity), 

kesti Ellisin mukaan useimmissa maissa television tulosta 1970-luvun loppuun 

tai 1980-luvun alkuun saakka. Niukkuuden aikana muutamat kanavat lähettivät 

ohjelmaa osan aikaa päivästä. Televisiolla oli tärkeä kansallinen rooli kansan 

yhdistäjänä saman televisiokulttuurin alle. Televisio myös heijasti vuoden rytmiä 



 12

raportoimalla säännöllisesti tietyt kansallisesti tärkeät tapahtumat, kuten erilaiset 

seremoniat ja urheilukilpailut. Niukkuuden aikana kehittyivät kaikki television 

perusgenret sekä sarja- ja formaattimuotoisuus. (emt., 44–57) 

2.2. Valinnan vapaus lisääntyy ja kohderyhmät keksitään 

Länsimainen yhteiskunta alkoi kehittyä 1980-luvulla entistä erottelevampaan ja 

lokeroituneempaan suuntaan. Kulutustavaroista ilmestyi globaaleille 

markkinoille useita eri versioita, joiden avulla ihmiset pyrkivät määrittelemään 

omaa identiteettiään ja tyyliään. Britanniassa markkinointi kiinnostui 

ensimmäisen kerran eri sosiaaliryhmille kohdistetusta viestinnästä, kun 1950-

luvulla huomattiin, että on olemassa sellainen omintakeinen ryhmä kuin teini-

ikäiset. Tämän ryhmän maku ja kulutuspotentiaali poikkeaa selvästi muusta 

väestöstä. Vähitellen tarkasti rajattujen kohderyhmien parissa puuhastelusta tuli 

markkinoinnin arkipäivää. Kuluttajan sitoutumista yhteen tuotteeseen pidetään 

merkkinä hänen kiinnostuksestaan toisiin samantyylisiin, samaa elämäntapaa ja 

kulutustottumusta ilmentäviin tuotteisiin. (Ellis 2000, 63–65) 

 

Mainostajien kohderyhmätietoisuus on myös Suomessa näinä päivinä erittäin 

vahva. Haastattelin 19.4.2002 mediatoimisto Dagmarin tutkimusjohtajaa Tina 

Wessmania selvittääkseni mainostajien asennoitumista eri tv-kanaviin ja 

kohderyhmiin. Wessman kertoi minulle, että jokaiselle mainostettavalle 

tuotteelle on aina tiedossa kohderyhmä, jolle tuote ja näin ollen myös mainos on 

ensisijaisesti suunnattu. Joskus mainostajalla on jo itsellään selvä mielikuva 

omasta ydinkohderyhmästään, joskus taas mainos halutaan suunnata 

nykykäyttäjille ja -ostajille, jolloin vahvistetaan kuluttajan sitoutumista brandiin. 

Kolmas vaihtoehto on, että nykykäyttäjäryhmä kyllä tiedetään ja tunnetaan, 

mutta kohderyhmää halutaan vaihtaa. Tällöin uutta kohderyhmää lähdetään 

tavoittelemaan ratkaisevasti eri tyylillä kuin vanhaa. Tuotteella voi myös olla 

useampi ikään kuin sisäkkäinen kohderyhmä. 
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On joku sellainen primaarikohderyhmä, jos ajatellaan vaikka jotakin leluja, [– –] 

niin siinä on ne lapset, jotka rupee niitä leluja sitten kun ne näkee telkkarissa 

ennen joulua lelumainoksia, niin ne rupee vinkumaan, että mää haluun 

tommosen barbin. Sitten toinen kohderyhmä voi olla ne vanhemmat, jotka ostaa 

todennäköisesti sen barbin ja jotka on nähny sit sen mainoksen, kun se lapsi 

rupee sanoon, että mä haluun tommosen. Ja sit kolmas kohderyhmä, joka 

voidaan ottaa huomioon, on isovanhemmat. Mummit on paljon helpompi puhua 

ympäri ostamaan jotakin täysin turhaa kuin ehkä äiti ja isä. Eli siinä voi olla 

useampi kohderyhmä siinä samassa kampanjassa, siinä samassa 

kokonaisuudessa. 

Mainostaja saattaa kyllä sanoa joskus, kun kysyy, et mikä on tää sun 

kohderyhmä, ”meillä saa kyllä käydä kuka tahansa ostamassa, et meille kaikki 

vaan”. Mut sitten kun sitä asiaa ruvetaan purkamaan just tämmöisten 

erinäköisten tutkimustietojen perusteella niinkun pikkasen osiksi ja vähän 

analysoidaan ja katotaan, et mimmoisia on esimerkiksi kilpailijan asiakkaat, 

millaisia teidän asiakkaat, niin kyllä se yleensä rajoittuu sellaiseksi 

jonkinnäköiseksi pienemmäksi kokonaisuudeksi. 

Tina Wessmanin haastattelu 19.4.2002 

Wessmanin mukaan kampanja, jossa tavoitellaan kaikkia mahdollisia katsojia ja 

kuluttajia, tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun mainostettava tuote on aivan uusi 

ja lanseerausvaiheessa se halutaan esitellä mahdollisimman suurelle 

ihmismäärälle. 

 

Televisiolla oli oma osansa uusien markkinoiden synnyssä. Se tarjosi näyttämön, 

jolla moninkertaisiksi kasvaneet kulutusmahdollisuudet saatettiin marssittaa 

yleisön eteen. Samalla itse väline, televisio, muuttui. Se organisoitui uudelleen 

lisätäkseen vaihtoehtoja ja ottaakseen huomioon erilaistuvat katsojien 

vaatimukset. (Ellis 2000, 71) 

 

Ellisin (2000, 61, 71–72) mukaan television niukkuuden aika oli ohi kaikissa 

maissa viimeistään vuosituhannen loppuessa. Seuraavaa vaihetta hän kutsuu 

saatavuuden ajaksi (The era of availability). Arkielämän esimerkki saatavuuden 

ajasta on, että tv-ohjelmista käytäviä keskusteluja ei enää aloiteta kysymällä 
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”mitä ajattelit siitä eilisestä ohjelmasta?” vaan ”näitkö sen eilisen ohjelman?”. 

Ohjelmien ja kanavien määrän kasvettua millään yksittäisellä ohjelmalla ei ole 

enää samanlaista sosiaalista merkitystä kuin niukkuuden aikana. Ellis painottaa, 

ettei tämä kuitenkaan tarkoita television merkityksen pienentymistä. 

 

Heikki Hellman (1988) jakaa television kehityksen Euroopassa Umberto Ecoa 

soveltaen kahteen vaiheeseen: paleotelevision ja uustelevision aikaan. Hänen 

käsitteistään paleotelevisio koskee samaa aikakautta kuin Ellisin niukkuuden 

aika ja uustelevisio alkaa yhtä aikaa Ellisin saatavuuden ajan kanssa. Hellman 

kuvaa näiden kahden vaiheen eroa näin: 

Paleotelevision aikakaudella kaikki katsoivat yhtä ja samaa (tai kahta – se ei 

muuta asiaa) julkisesti valvottua tv-lähetystä. Uustelevision aikakaudella tarjonta 

on rajatonta ja ohjelmavalinnat tehdään kaukosäätimen painalluksella tai 

elektronisella kynällä, joka lukee Katso-lehdestä ohjelman viivakoodin nauhurin 

muistia varten. 

(Hellman 1988, 2) 

Hellmanin mukaan 1980-luvun loppupuolella syntyneen uustelevision oleellisin 

piirre on kasvanut valinnan mahdollisuus ja näin ollen katsojan vallan 

lisääntyminen. Tätä kehitystä veivät omalta osaltaan eteenpäin kaukosäätimen ja 

videonauhurin keksiminen yhdessä kaapeli- ja satelliittikanavien tulon kanssa. 

Yhtäkkiä katsojan oli mahdollista muovata omaa katsomistaan ja ohjelmavirtaa 

mieltymystensä ja aikataulunsa mukaiseksi. Katsojien onkin todettu käyttävän 

televisiota useisiin eri tarkoituksiin. (Hellman 1988, 9) 

2.3. Julkinen ja kaupallinen televisio 

Raymond Williams (1975, 84–85) jakaa television kahteen malliin: tyyppi a:han 

ja tyyppi b:hen. Tyyppi a tarkoittaa Euroopan julkisen palvelun traditiota, jossa 

tärkeitä ohjelmatyyppejä ovat muun muassa uutiset, ajankohtaisohjelmat, 

dokumentit, kulttuuri- ja lastenohjelmat. Tyyppi b on kaupallinen televisio, jonka 

perustan luovat draamasarjat, elokuvat ja viihde. Euroopan julkisen palvelun 
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television tehtävä on ollut vastapainottaa television viihteellistymistä ja sen 

oletettuja vaikutuksia yleisöön (Ellis 2000, 48–49). Julkiselle palvelulle asetetut 

tavoitteet ovat korostaneet muun muassa monipuolisuutta, korkeaa laatua ja 

vähemmistöjen huomioonottamista (Brants & De Bens 2000, 8).  

 

Televisio-ohjelmien kansainvälinen kauppa alkoi, kun The Lucy Show:n tuottajat 

keksivät viime vuosisadan puolivälissä nauhoittaa ohjelmansa, jotta se voitiin 

esittää oikeaan kelloaikaan eri puolilla Yhdysvaltoja. Kansainvälinen kauppa 

televisio-ohjelmilla on kehittynyt lähinnä amerikkalaisten tuotteiden kaupaksi ja 

tämä on käynnistänyt keskustelun Euroopan television amerikkalaistumisesta. 

(Ellis 2000, 53–57) 

 

Amerikkalaistuminen näkyy myös television rakenteissa: Williamsin jaottelua 

käyttäen viimeisten parinkymmenen vuoden aikana tapahtunut muutos on 

merkinnyt tyyppi a:n valta-aseman murentumista myös Euroopassa ja tyyppi b:n 

voimakasta astumista esiin. Tyypin b television toivat Eurooppaan ennen 

kaikkea kaapelien levittämät satelliittikanavat. Suomessa tämä tapahtui, kun 

Yleisradion ja MTV:n niin sanottu kaksoismonopoli murtui (Hellman 1988, 2). 

Vuonna 1980 Länsi-Euroopan 17 maassa oli yhteensä 40 julkista kanava ja vain 

neljä kaupallista kanavaa kolmessa eri maassa. Vuosituhannen vaihteeseen 

tullessa julkisia kanavia oli vajaat 60 ja kaupallisia maanpäällisiä, kaapeli- ja 

satelliittikanavia jo yli 70. Ja näissä ovat mukana vasta valtakunnalliset kanavat, 

jotka tavoittavat yli puolet kotitalouksista. Lisäksi on olemassa satoja pääosin 

yksityisiä kaapeli- ja satelliittikanavia, jotka on tarkoitettu pienemmille 

yleisöille, joko sisältönsä tai alueellisuutensa perusteella. (Brants & De Bens 

2000, 8).  

 

Amerikassa televisio on ollut alusta saakka kaupallinen ja kaapeli- ja 

satelliittikanavia kritisoitiin siitä, että ne eivät pystyneet tuomaan mitään uutta. 

Sosiologi Todd Gitlin totesi jo vuonna 1983, että ”Ne eivät tarjoa erilaista, vaan 

enemmän samaa.” (Hellman 1988, 37). Hellmanin mielestä Euroopassa tilanne 

oli toinen:  
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Länsi-Euroopassa satelliittikanavat ovat kuitenkin muuttaneet ohjelmiston 

kokonaisrakennetta ja painopistettä. Muutos on merkittävä. Toisessakin mielessä 

niiden opit ovat olleet kumouksellisia. Eurooppalaiset julkisen palvelun tv-

kanavat ovat perinteisesti laajan tarjonnan ja monipuolisen ohjelmiston 

monikaistaisia valtateitä. Tyypillinen satelliittivälitteinen kanava taas on 

erikoistunut kapea teemakanava, joka tarjoaa, vain uutisia, vain elokuvia, vain 

lifestyleä. 

Hellman 1988, 41 

Amerikkalaisten kanavien opit ovat olleet kumouksellisia muillakin tavoin. 

Eurooppalaisen television suhde sen omaan ohjelmistoon ja yleisöön on 

muuttunut ja siirryn seuraavaksi tarkastelemaan näitä muutoksia. 
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3. Ohjelmistosuunnittelusta tulee 

television valtakeskus 

3.1. Ohjelmistosuunnittelun käsitteet 

Tarkastelen tässä luvussa eurooppalaisen televisio-ohjelmoinnin muutosta parin 

viime vuosikymmenen aikana. Koska vakioituun ohjelmakaavioon ja 

kysyntälähtöisyyteen perustuva ohjelmistosuunnittelu on vielä suhteellisen uusi 

asia suomalaisessa televisiossa, lienee tarpeen määritellä aluksi tarkemmin 

käyttämäni käsitteistö. Miira Lähteenmäki (1999, 11) asetti omassa pro 

gradussaan yhdeksi tutkimuksen tavoitteista ohjelmistonrakentamiseen ja 

kaaviosuunnitteluun liittyvän suomenkielisen käsitteistön kehittämisen, 

kartoittamisen ja tarkentamisen. Hän haastatteli ohjelmistonrakentamiseen 

osallistuvia henkilöitä ja kartoitti heidän omasta alastaan käyttämiä käsitteitä. 

Osan käsitteistä Lähteenmäki käänsi itse englannin kielestä. Käytän omassa 

työssäni käsitteiden määrittelyn apuna sekä Lähteenmäen pro gradua että Taisto 

Hujasen (2002) kaaviojohtamista käsittelevää teosta The power of schedule. 

Pyrin näin omalta osaltani vaikuttamaan käsitteistön vakiintumiseen 

suomalaiseen kielenkäyttöön. 

 

Kun puhun ohjelmansijoittelusta tai kaaviosuunnittelusta tarkoitan ohjelmien 

aikatauluttamista eli niiden valintaa ja sijoittamista ohjelmakaavioon. 

Ohjelmansijoittelusta käytetään englannin kielessä termiä scheduling. Englannin 

kielen sana programming sen sijaan viittaa laajempaan ja yleisempään 

ohjelmistosuunnittelun kokonaisuuteen, johon kuuluu Headin ym. (1993, 6) 

mukaan kolme osaa: ohjelmien valinta, tuotanto ja osto, toisena ohjelmakaavion 
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rakentaminen ja ohjelmien sijoittelu siihen tiettyjen periaatteiden ja strategioiden 

mukaan sekä kolmantena työn arviointi lähinnä katsojamäärien ja -osuuksien 

perusteella. Tästä toiminnasta käytän termejä ohjelmistosuunnittelu, ohjelmointi 

ja ohjelmistonrakentaminen. 

 

Ohjelmansijoittelun lopputulos on ohjelmakaavio eli englannin kielellä schedule. 

Hujanen (2002, 39) huomauttaa, että toisinaan metafora ”kartta” korvaa 

suomalaisten kielenkäytössä kaavion. Selkeyden vuoksi käytän vain termiä 

ohjelmakaavio. Ohjelmointistrategiat ovat kaavion rakentamisessa käytettäviä 

periaatteita, joiden avulla yleisö pyritään saamaan kanavalle ja myös pysymään 

siellä. Ohjelmointistrategioista käytettävä kieli on sekoitus suoraan englannista 

poimittuja sanoja ja niistä tehtyjä suomennoksia. Käsittelen 

ohjelmointistrategioita kappaleessa 7.2. 

3.2. Vakioitu ohjelmakaavio standardisoi suhteet 

Ohjelmistonrakentaminen on ollut aina osa televisiotoimintaa. Länsi-Euroopan 

julkiseen palveluun perustunut malli poikkesi kuitenkin merkittävästi 

Yhdysvalloissa kaupallisuuden periaatteiden mukaan syntyneestä 

ohjelmointitavasta, jonka vakioituun ohjelmakaavioon, prime timen 

korostamiseen ja katsojatilastojen keskeisyyteen perustuvia oppeja on alettu 

soveltaa suurella innolla edellisten parinkymmenen vuoden aikana myös 

Euroopan televisioyhtiöissä. Uuden ohjelmoinnin edut liittyvät taloudellisuuteen 

ja tehokkuuteen: Samalla kun kilpailu on kiristynyt, myös ohjelma-aika on 

järjestelmällisesti kasvanut. Vakioitu ohjelmakaavio mahdollistaa niin tuotteiden 

eli ohjelmien kuin tuotannon ja yleisöjenkin standardisoimisen. Television 

teollistuminen on vastaus markkinoiden haasteeseen, kuinka tuottaa enemmän 

lähetystä kiristyvässä kilpailuympäristössä rajallisilla resursseilla. Tämän takia 

esiin marssivat formaatit, kanavaprofiilit, brandit ja kohdeyleisöt. (Hujanen 

2002, 24). Heikki Hellman kuvaa uuden kilpailuympäristön vaatimuksia näin: 
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Kun vastakkain ovat julkisesti rahoitetut tv-kanavat, mainosrahoitteiset tv-

kanavat sekä maksu-tv-kanavat, niiden ainoa yhteinen kilpailukenttä on 

ohjelmiston houkuttelevuus – se, kuka kerää suurimmat katsojaluvut. Sen tähden 

kunkin kanavan ohjelmarakenteesta on tullut tärkeä kilpailuvaltti. 

Heikki Hellman 1988, 135 

Ohjelmistonrakentaminen ei ole enää vuotuinen tapahtuma vaan 

vuodenmittainen prosessi, johon kuuluvat myös muutokset ja 

uudelleenjärjestelyt. Ohjelmistonrakentamisesta vastaavat kanavien johtotason 

henkilöt ja he käyttävät päätöksentekonsa lähtökohtana erilaisia 

ohjelmointistrategioita. (Gitlin 1994, 60–61) Ohjelmointistrategiat ovat kaavion 

rakentamisen periaatteita ja eräänlaisia nyrkkisääntöjä, joilla kaavioon luodaan 

ohjelmakokonaisuuksia ja -suoria. Näiden ohjelmakokonaisuuksien tarkoitus on 

saada yleisö tulemaan kanavalle, jäämään sille mahdollisimman pitkäksi aikaa ja 

palaamaan takaisin kenties samaan kellonaikaan seuraavana päivänä. 

 

Camille Zubayr (1999, 346–349) toteaa katsojien kanava-

/ohjelmauskollisuudesta, että Yhdysvalloissa ja Britanniassa tehtyjen tutkimusten 

tärkein tulos on ollut toistuvan katselun tasainen vähentyminen 1960-luvun 

loppupuolen jälkeen, noin 25–35 prosenttiin. Vakioitu ohjelmakaavio ja 

ohjelmointistrategiat ovat televisioteollisuuden keino yrittää minimoida kilpailun 

kovenemisen ja niin sanotun Douple Jeopardy -lain vaikutusta katsojamääriin. 

Douple Jeopardy -lain mukaan mitä enemmän ohjelmalla on katsojia, sitä 

enemmän sillä on myös uskollisia katsojia, jotka seuraavat jokaisen jakson. Siis 

kääntäen: mitä enemmän kanavia on tullut lisää, sitä enemmän yksittäisten 

ohjelmien katsojaluvut ovat tippuneet ja näin ollen myös toistuva katselu on 

vähentynyt. 

 

Paddy Scannell (1996, 9–10) näkee television institutionalisoitumisen 

rutinoineen televisiota kahdella tasolla: ohjelmien teossa ja niiden keskinäisissä 

suhteissa. Ohjelmien teko yhtenäistettiin sarjatuotannon avulla. Ohjelmien 

keskinäisten suhteiden vakiointiin syntyi vakioitu ohjelmakaavio ja niin sanotut 

jatkuvuuden tekniikat (continuity techniques). Jatkuvuuden tekniikoilla Scannell 

tarkoittaa ohjelmien välisiä linkkejä, trailereita ja mainoksia, joissa kerrotaan, 
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mitä kanavalta seuraavaksi on tulossa. Niiden avulla kuuntelijat tai katselijat 

saavat käsityksen ohjelmavirrasta vakioituna struktuurina, joka toistuu tunnista 

toiseen ja päivästä seuraavaan. 

 

Suosittu tapa kuvata nykypäivän televisiota on käyttää Scannellin tavoin 

metaforaa virta. Raymond Williams (1975, 86–96) lanseerasi metaforan jo 1970-

luvulla, kun hän halusi kuvata kokemustaan amerikkalaisesta kaupallisesta 

televisiosta, jossa eri elementit: mainokset, trailerit ja ohjelmat sekoittuivat 

toisiinsa toisin kuin ohjelmiin perustuvassa eurooppalaisessa televisiossa. 

 

Erityisesti etnografisessa yleisötutkimuksessa virtameforaa on käytetty sekä 

ihmisten jokapäiväisestä elämästä että median käytöstä. Tässä kielenkäytössä 

median käytön kapea virta on alisteinen osa arkipäivän elämän koko virtaa. Kun 

jokapäiväinen elämä määritellään sarjaksi pääosin tiedostamattomia, 

automatisoituneita rutiineja, niin myös television katselua on alettu pitää 

merkityksettömänä rutiinitoimintona. (Ridell 1996, 561–563) 

 

On esitetty, että vastaanottajan näkökulmasta ohjelmatyyppien väliset rajat ovat 

hämärtyneet ja yksittäiset ohjelmat jäävät ikään kuin jalkoihin luonnonkaltaisen 

kontrolloimattoman virran vyöryessä niiden ylitse. Kaupallisen television 

tietoinen pyrkimys on saada katsojat lipumaan virran vieminä ohjelmasta 

mainoksiin ja trailereihin ja siitä eteenpäin seuraavaan ohjelmaan. (emt., 567) 

 

Ridell (1996) haastaa tutkijat miettimään tarkemmin virtametaforan merkityksiä 

ja osuvuutta. Hän kritisoi muun muassa Jensenin tutkimusryhmän 

virtatutkimusta. Ryhmä (Jensen ym. 1994, 3) teki analyyttisen jaon 

kanavavirtaan, katsojavirtaan ja supervirtaan. Kanavavirta tarkoittaa heillä yhden 

kanavan ohjelmien, mainosten ja trailereiden peräkkäistä järjestystä. Katsojavirta 

muodostuu tv-katsojan päivän ja illan aikana televisiosta valitsemista ja 

katsomista sisällöistä. Ohjelmistonrakentamisella tv-kanavat pyrkivät 

kontrolloimaan katsojavirtaa: ne yrittävät maksimoida katsojien kulkeutumisen  

kanavalla ohjelmien ja mainoskatkojen läpi (flow through) ja siirtymisen 

kilpailevilta kanavilta omalle kanavalle (flow in) sekä minimoida katsojien 
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siirtymisen kanavalta pois (flow away) kilpaileville kanaville (Head ym. 1993, 

12). Supervirta on kaikkien katsojalle mahdollisten valintojen yhteissumma. 

Tutkimusryhmä päätyi esittämään, että nimenomaan supervirta muotoutui 

radikaalisti uudelleen 1980-luvun aikana Euroopassa ja vaikutti näin myös 

kahteen muuhun virtaan. 

 

Ridellin (1996) mielestä Jensenin tutkimusryhmän omat tulokset ovat 

ristiriidassa virta-ajattelun kanssa. Ryhmä (Jensen ym. 1994, 5–6) nimittäin 

huomasi, että katsojilla on oma sisäinen ohjelmakaavio (the internalized 

schedule), jossa heillä on muistissa eri kanavien ohjelmat ja niiden 

kiinnostavuus. Katsojat myös jakavat kanavat ensisijaisiin (primary), varalla 

oleviin (reserve) ja ylimääräisiin (surplus). Sisäisen ohjelmakaavionsa ja 

kanavaoletustensa perusteella katsojat suunnittelevat katsomisensa hyvinkin 

tarkasti etukäteen. Siis huolimatta television oletetusta virtamaisuudesta, 

katsominen ei ole muuttunut tahdottomasti virran vietäväksi. Tulokset katsojien 

ohjelmavalinnoista myös todistavat, ettei ohjelmatyyppien merkitys ole 

vähentynyt vaan päinvastoin genretietoisuus on yksi katsojan tärkeimmistä 

tavoista hallita tv:n tarjontaa (Ridell 1996, 571–572). Valta päättää omasta 

television katselusta säilyy siis edelleen katsojilla. Televisioyhtiöiden 

näkökulmasta tämä ei ole ollenkaan iloinen asia. 

3.3. Television uusi yleisösuhde 

Kaaviovetoinen ohjelmointi eroaa julkisen palvelun ohjelmointitraditiosta 

paljolti sen takia, että mallien taustalla vaikuttavat erilaiset yleisökäsitykset. 

Euroopan julkisen palvelun traditio on nähnyt yleisönsä ensisijaisesti 

kansalaisina, joille tulee tarjota mahdollisimman monipuolista ohjelmistoa. 

Julkisen palvelun televisioon sisältyy myös ajatus kansalaisten valistamisesta ja 

oikeiden tietojen tarjoamisesta. Pessimistisimmillään julkisen palvelun 

yleisökäsitys on lähtenyt Hellmanin (1988, 155) sanoin teoriasta tyhmästä tv-

katsojasta. Hellmanin mielestä Yleisradion entinen pääjohtaja Reino Paasilinna 

on edustanut teoriaa tyhmästä tv-katsojasta esittämällä, että todellisuuspakoisiin 
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viihde- ja fiktio-ohjelmiin mieltyneen yleisön ”viihdeslalom” voitaisiin estää 

sijoittelemalla ohjelmia niin, että katsoja törmää väkisin asia- ja 

ajankohtaisohjelmiin. 

 

Julkisen palvelun lähtökohdan voi tiivistää sloganiin, ”annetaan yleisölle, mitä se 

tarvitsee”. Samaa tyyliä käyttäen amerikkalaisen kaupallisen ohjelmoinnin 

taustalla on pyrkimys ”antaa katsojille, mitä nämä haluavat”. (kts. Ang 1991, 

165–166, Hujanen 2002, 23). Kanavan täytyy houkutella riittävän suuria yleisöjä 

pystyäkseen vakuuttamaan mainostajat mittaritutkimuksen katsojaluvuilla. 

Yleisöstä on tullut tv-kanavan menestyksen tärkein mittari. Tässä suhteessa 

julkisen palvelun on nähty seuranneen (liian) kiltisti kaupallisen puolen mallia. 

Keskustelua aiheesta ovat käyneet muun muassa Biltereyst (1995), Brants & De 

Bens (2000), Hellman (1988) ja Hujanen (2000, 2002). 

 

Ellis (2000, 132) kuvaa Euroopan television yleisösuhteen muutosta siirtymäksi 

tarjontavetoisesta (offer-led) systeemistä kysyntävetoisuuteen (demand-led). 

Tällä hän tarkoittaa sitä, että aiemmin ohjelmantekijät tarjosivat ideoitaan 

johtajille, jotka sitten sijoittivat ohjelman kaavioon. Nykyisin johtoporras päättää 

ensin, millaisia ohjelmia se tarvitsee eri ohjelmapaikoille. Ohjelma tilataan vasta 

ohjelmapaikkapäätöksen jälkeen ja sen budjetti, lajityyppi, kohdeyleisö ja imago 

määrätään ennakkoon. Yleisösuhteen muutos on nostanut ohjelmansijoittelun 

television valtakeskukseksi. 

3.3.1. Katsojaluvut pyörittävät bisnestä 

Ien Ang (1991, 3, 18–23) on esittänyt väitteen, jonka mukaan televisioyhtiöiden 

täytyy jatkuvasti ”etsiä epätoivoisesti yleisöä”. Tällä hän tarkoittaa sitä, että 

mikään televisiokanava ei voi pitää yleisöään itsestään selvänä vaan televisiolle 

on ominaista jatkuva epätietoisuuden tunne. Koska tv-instituutiot ovat 

riippuvaisia yleisön olemassaolosta, ne yrittävät punoa todelliset yleisöt oman 

tuotantokoneistonsa osiksi. Tärkein keino yleisöjen kontrollointiin on 

yleisötutkimus ja katsojaluvut, joten tilastoja yleisöstä tuotetaan kiihtyvää tahtia. 
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Todd Gitlin (1994, 31, 42) käyttää ilmaisua ”epävarmuuden pyramidi” 

kuvaamaan television huolta siitä, että katsojat voivat koska tahansa karata 

kanavalta. Sekä tutkijat että televisioyhtiöissä työskentelevät lienevät kaikki 

valmiita todentamaan väitteen katsojatilastojen keskeisyydestä tämän päivän 

televisiossa. Niitä käyttävät paitsi televisioyhtiöt, myös mainostajat ja 

mainostoimistot, ohjelmien rahoittajat, tuottajat sekä lehdistö. Tutkimuksen 

vahva asema myös auttaa yleisötutkijoita kohoamaan korkeisiin asemiin 

kanavilla. 

 

1980-luvulle saakka tietoja yleisön koosta ja koostumuksesta kerättiin 

päiväkirjojen ja kotitalouksien katselua tallentavan mittarin (set meter) avulla. 

Videonauhureiden, kaapeli- ja satelliittikanavien tulo herätti mainostajissa 

huolen siitä, onko perinteinen televisio edelleen paras mainosväline. Paineet 

entistä tarkemman katsojatiedon saamisesta johtivat uuden tekniikan ja entistä 

tarkemman mittaritutkimuksen (people meter) kehittämiseen. Nykyisin 

käytettävä mittari on televisioon liitettävä elektroninen laite, joka mittaa 

yksittäisten katsojien – eikä enää vain kotitalouksien katselua. Myöhemmin 

tutkimuksiin on lisätty vielä uusia muuttujia ja television katselun lisäksi 

mitataan samasta otosjoukosta muun muassa kulutustottumuksia. (Ang 1991, 46, 

68–73, 90–91) 

 

Suomessa päiväkirjoihin perustuvat TV:n katsojatutkimukset aloitettiin vuonna 

1960. TV-mittari otettiin ensimmäisen kerran käyttöön vuonna 1987. 

Tutkimuksen toteuttaa Suomessa vuonna 1975 perustettu Finnpanel Oy, jonka 

omistavat A. C. Nielsen Finland Oy ja Suomen Gallup Group Oy. Mittaria ei 

ostettu valmiina ulkomailta vaan Finnpanel kehitti omiin tarpeisiinsa sopivan 

Finnmeterin. Finnmeterissä on neljä osaa: keskusyksikkö, alayksiköt, jos 

kotitaloudessa on useampia tv-vastaanottimia, virtalähde ja kaukosäädin. 

Kaukosäätimessä on napit perheenjäsenille ja vieraille, ohjelma-arvostuksen 

nappula, sekä painikkeet videon ja teksti-tv:n ohjaukseen. Mittarin 

interaktiivinen näyttö kysyy katsojalta kysymyksiä, joihin tämä vastaa 

kaukosäätimen kyllä-/ei-painikkeilla. Ohjelma-arvostuksen määrittely on 

tutkimukseen osallistujille vapaaehtoista ja käytännössä tätä nappulaa käytetään 
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melko vähän. Finnmeterin etuja on muun muassa se, että kanavanvalitsin on 

mukana mittarissa eikä katsoja siis tarvitse kahta kaukosäädintä vaan voi ohjata 

televisiota mittarin säätimestä. Nielsenin tultua Finnpanelin osakkaaksi 

kehitettiin Finnmeteristä uusi versio Eurometer. Tämä sama mittari on käytössä 

muun muassa Ruotsissa. (Kasari 1995, 37–40) 

 

Mittaritutkimusta valvoo toimikunta, jossa on jäsenet Yleisradiosta, MTV:stä, 

Ruutunelosesta, Markkinointiviestinnän Toimistojen liitosta ja Mainostajien 

liitosta. Tiedot jokaisen otosperheenjäsenen television katselusta siirtyvät yön 

aikana puhelinlinjoja pitkin Finnpaneliin, jossa aineiston käsittelyn jälkeen 

ensimmäiset niin sanotut yliyönraportit saadaan valmiiksi jo aamupäivällä. 

(Finnpanelin www-sivut) 

 

Mittaritutkimuksen aloituksen ja pyörittämisen korkeiden kustannusten takia 

vain rikkaiden maiden pitkälle kehittyneet televisiojärjestelmät pääsevät 

hyödyntämään ohjelmistosuunnittelussaan katsojatilastoja (Schulz 2000, 118–

119). 

3.3.2 Katsojatilastojen kritiikki 

Kuinka järkevää katsojatilastojen perässä juoksu oikeastaan on? Siitä ollaan 

monta mieltä. Katsojatilastojen luotettavuudessa tiedetään olevan muutamia 

ongelmia: amerikkalaisen Nielsen Media Researchin tv-mittaritutkimuksen 

tulosten uskotaan painottavan televisiota paljon katsovien mieltymyksiä ja 

aliedustavan mustien ja latinoiden mielipiteitä. Tämä johtuu osittain siitä, että 

kaikki eivät halua mukaan tutkimukseen, joka vaatii jatkuvaa nappien painelua ja 

raportointia. Otosten kokoja on myös kritisoitu liian pieniksi. (Gitlin 1994, 49)  

 

Suomen Finnpanel-tutkimuksessa on mukana tuhat taloutta, joiden kaikki yli 

neljävuotiaat asukkaat muodostavat yhteensä noin 2 200 ihmisen 

tutkimusotoksen (Finnpanelin www-sivut). Tutkimuksessa mukana olevista 

kotitalouksista viidennes vaihdetaan vuosittain, koska on huomattu, että 
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nappuloiden painelu ja oman katsomisen raportointi vähenee ajan kuluessa 

(Kasari 1995, 42). 

 

Gitlin (1994, 53) esittää, ettei mittaritutkimuksessa tärkeintä ole absoluuttiset 

luvut vaan kanavien ja ohjelmien keskinäinen suosituimmuusjärjestys eli 

suhteelliset luvut. Hänen haastattelemansa amerikkalaiset ohjelmistojohtajat 

uskoivat tutkimuksen kertovan paremmuusjärjestyksen luotettavasti. Näidenkin 

tulosten tarkkuus on kuitenkin kyseenalainen johtuen alan yleisestä käytännöstä 

jättää tutkimusten virhemarginaalit huomioimatta. 

 

Mittaritutkimuksia on kritisoitu paitsi teknisistä puutteista myös niiden 

lähtökohdista. Gitlin (1994, 31) pitää paradoksaalisena televisioyhtiöiden yritystä 

ennustaa epävarmaa menestystään tai epäonnistumistaan systemaattisten ja 

persoonattomien tutkimusten avulla. Ien Ang (1991, 49–51, 60–64) on sitä 

mieltä, ettei tilastoja voi pitää puolueettomana tieteellisenä tietona ja 

apuvälineenä, sillä teollisuuden tavassa käyttää niitä on ritualistisia ja retorisia 

ulottuvuuksia. Suurin katsojatilastojen ongelma on Angin mukaan se, että 

yksittäiset yleisön jäsenet irrotetaan omasta identiteetistään ja historiastaan. 

Heidän käytöksensä pelkistetään niin, että pelkkä televisiovastaanottimen 

pitäminen auki nimetään television katseluksi. Yksilön toiminnan pelkistäminen 

keskiarvoiksi ja yleistyksiksi luo illuusion tottelevaisesta yleisöstä, joka kiltisti 

toteuttaa televisioyhtiön toiveet. Kuitenkin tutkimukset, joissa on videoitu 

perheitä, ovat osoittaneet vääräksi oletuksen, että television pitäminen auki olisi 

yhtä kuin television katselu. Useat erilaiset havainnointitutkimukset ovat 

todistaneet katsojien pitävän television päällä samalla kun he esimerkiksi 

silittävät vaatteita, keskustelevat perheenjäsenten kanssa tai nukkuvat. Nämä 

tulokset asettavat tv-mittaritutkimuksen validiteetin kyseenalaiseksi (Schulz 

2000, 128–129). 

 

Angin (1991, 92–93, 161–169) päätelmä on, että sellaista toimintoa kuin 

television katselu ei ole olemassa erillisenä muista toimista irrallaan olevana. 

Hänen ratkaisunsa tilanteeseen on etnografinen tutkimus, jossa 

katselukäyttäytymistä tutkitaan vain tiiviissä yhteydessä konkreettisiin 



 26

tilanteisiin. Ang ei pidä ongelmana tällaisten mikrotason tutkimusten 

yleistettävyyttä, sillä hänen mukaansa vertailevan analyysin kautta voitaisiin 

selvittää, mitä yhteistä eri katselutilanteilla on ja missä ne eroavat. Tämän 

pidemmäksi yleistämisessä ei hänen mukaansa saa mennä, sillä todellisten 

yleisöjen koko sosiaalinen kokemusmaailma on jatkuvassa liikkeessä ja tekee 

näin mahdottomaksi sen täydellisen esittämisen. 

 

Olen Angin kanssa samaa mieltä siitä, että television auki pitäminen ei tarkoita 

sen keskittynyttä katselua ja että katselun intensiteetti vaihtelee olosuhteista 

riippuen paljonkin. Joudun kuitenkin Ellisin (2000, 133) tavoin toteamaan, ettei 

mittaritutkimuksen kritiikki muuta tv-teollisuuden riippuvuutta tästä datasta. 

Mittaritutkimuksesta voidaan luopua vasta, jos tilalle keksitään joku parempi 

menetelmä kertoa ohjelmien ja yleisön välisestä suhteesta. Webster ja Lichty 

(1991, 25) huomauttavat, että ohjelmistosuunnittelijoiden täytyy tietää, milloin 

erityyppiset yleisöt on mahdollista tavoittaa ja miten nuo yleisöt valitsevat 

kilpailevien kanavien kesken. Tilastot auttavat ohjelmistosuunnittelijoita kaikissa 

heidän työvaiheissaan: uusien ohjelmien kehittelyssä, ohjelmaostoissa, ohjelmien 

sijoittelussa kaavioon, ohjelmien mainostamisessa katsojille ja kanavan imagon 

luomisessa. 

 

Ohjelmistosuunnittelijoita kiinnostaa samoin kuin mainostajiakin yleisön koko, 

koostumus ja kanava- sekä ohjelmauskollisuus. Lisäksi he haluavat tietää, mitä 

muita ohjelmia tai kanavia heidän yleisönsä katsoo, kuinka ohjelman 

sijoittaminen tietylle paikalle kaavioon vaikuttaa yleisöön ja ylittävätkö 

ohjelman kulut siitä saatavat hyödyt. Tärkein tieto on tietysti se, onnistuiko 

ohjelmistosuunnittelija saamaan halutun kohdeyleisön kanavalle. (Webster & 

Licty 1991, 31–40) 

 

Winfried Schulz (2000, 130–131) pitää laadullisen ja määrällisen tutkimuksen 

jyrkkää vastakkainasettelua osittain toisen päämääriä ja metodeja koskevana 

väärinymmärryksenä. Hänen mielestään paras tapa lähestyä televisioyleisöä on 

yhdistää kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten tutkimusten tuloksia. 
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3.3.3. Muut kaupalliset yleisötutkimukset 

Mittaritutkimuksen lisäksi tv-yhtiöt käyttävät ohjelmistonrakentamisessa 

avukseen suurta määrää muita tutkimuksia. Yleisradiolla on oma 

yleisötutkimuksen osasto. Kaupalliset kanavat, Nelonen mukaan luettuna, 

tekevät ja teetättävät omia tutkimuksia yleisöstään. Suomessa tehdään muihin 

Euroopan maihin verrattuna vielä melko vähän kaupallista kvalitatiivista 

yleisötutkimusta. 

 

Kohderyhmistä saadaan tietoa paitsi omista räätälöidyistä tutkimuksista niin 

myös vuosittaisesta TGI eli Target Group Index -tutkimuksesta ja RISC Monitor 

-tutkimuksesta. Target Group Indexin tuloksia voi ostaa yhdistettynä lehtien 

lukemista mittaavan Kansallisen Mediatutkimuksen tai Aluemediatutkimuksen 

tietoihin (Suomen Gallup Media Oy:n www-sivut). TV-mittaritutkimuksessa taas 

katsojapaneelin jäsenille määritellään RISC-luokka, ja näin tv:n katselua 

päästään analysoimaan asennetaustoittain. Tämä mahdollisuus suodaan tosin 

vain RISC:n tilaajille eli ei esimerkiksi kaikille tv-yhtiöille (Oilinki 2003). 

 

RISC arvo-, asenne- ja elämäntyylitutkimusta tehdään noin neljässä kymmenessä 

maassa ja Suomessa sitä toteuttaa TNS Gallup -ryhmään kuuluva MDC RISC 

International. RISC-tutkimus etsii monimuuttuja-analyysein asenteiden ja 

arvojen perusulottuvuuksia ja niitä vastaavia kansalais- ja kuluttajaryhmiä. 

Tutkimuksen perusjoukko on maan 15–75-vuotias suomenkielinen väestö. 

Tutkimukseen kerätään vuosittain noin 2 500 haastattelun aineisto, joka on 

painotettu vastaamaan maan väestörakennetta. RISC Monitorin perustuote on 

perus- ja trendiraportti, joka vuonna 2002 maksoi 16 500 euroa (Suhonen 2002, 

153, 158, MDC RISC Internationalin www-sivut). 

 

RISC:n ACE8-asennetypologia luokittelee tutkimukseen osallistuneet ihmiset 

kymmeneen asenneryhmään. Vuonna 2002 ryhmät olivat: innostujat, 

nopeatempoiset, näyttäytyjät, tavoittelijat, monitoimijat, polunnäyttäjät, 

opastajat, säilyttäjät, huolehtijat ja tyytyväiset (Kampanjasuunnittelijan käsikirja 

2003, 18). RISC Monitorin perusraportissa kerrotaan kunkin asenneryhmän 

osuudet koko aineistosta ja väestöryhmien osuudet asenneryhmissä sekä 
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tapahtuneet muutokset. Raportissa myös kuvataan asenneryhmien ajattelua. 

(Suhonen 2002, 155–156) 

 

Suhonen (2002, 159–160) kritisoi sitä, että RISC:n asennetypologia on 

monimutkaisen tilastollisen analyysin tulos, joten olisi tärkeä päästä 

tarkastelemaan mallin sisäistä luotettavuutta. Suhosen RISC:stä saaman aineiston 

avulla tämä ei ollut kuitenkaan mahdollista. Suhonen uskoo muiden 

samantapaisten analyysien perusteella, että RISC:n kokonaisselitys jää melko 

alhaiseksi. Suurimpana ongelmana Suhonen pitää RISC:n tulosten abstrahoinnin 

moniportaisuutta. RISC:n asenneryhmistä muodostettu niin sanottu 

kymppikristalli antaa vaikutelman siitä, että ryhmät erottuvat selvästi toisistaan. 

Todellisuudessa suuri osa ihmisistä kuuluu ryhmien rajoille ja näin kaksi 

hyvinkin samankaltaista yksilöä erotetaan eri ryhmiin. Tästä seuraa, että ryhmien 

koon muutokset kertovat vain vähäisistä asennemuutoksista. On mahdotonta 

tietää, ymmärtävätkö tulosten tilaajat ja käyttäjät tämän. Pelkkien prosenttien 

tuijottaminen voi antaa vaikutelman voimakkaasta asenneympäristön 

muutoksesta. 

 

Suhosen (2002, 159–160) mukaan RISC:n luotettavuuteen vaikuttaa 

voimakkaasti se, että tutkimuksen perusosat: ”asennetrendit, sosiokulttuurinen 

kartta ja asennetypologia rakennettiin viiden suuren Länsi-Euroopan maan 

aineistojen pohjalta vuonna 1994. Syntyneet mallit ”lukittiin” ja siirrettiin 

sellaisenaan muiden maiden tutkimuksiin.” Suhonen esittää, että RISC:n tulisi 

rakentaa suomalaisista oma kansallinen sosiokulttuurinen kartta, joka 

päivitettäisiin vuosittain. Näin löydettäisiin myös aivan uusia 

asenneulottuvuuksia. 

 

Suhonen (2002, 161) esittää myös huomionarvoisen väitteen, jonka mukaan 

RISC:n tuloksista tulee hyvin helposti itsensä toteuttavia profetioita, kun suuret 

mediatalot, mainostoimistot, yritykset, talouselämä, etujärjestöt ja julkinen 

sektori toimivat tulosten mukaisesti. 
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3.4. Suuri yleisö vai kohdeyleisö? 

Yleisöjen koko on kiinnostanut tv-yhtiöitä ja mainostajia aina. 1970-luvulle 

tultaessa mainostajat alkoivat kiinnittää huomiota yleisön tarkempaan 

koostumukseen ja demografiaan (Gitlin 1994, 208). Tina Wessman 

mediatoimisto Dagmarista arvioi, että myös Suomessa mainostajien 

kohderyhmäkiinnostus kasvoi samoihin aikoihin. 

Mahdollisuudet toteuttaa sellaista tarkkaan kohdennettua viestintää ovat olleet 

aika rajalliset, koska ei ole ollu medioita sillä tavalla. Aikakauslehtipuolella on 

ollut, jos nyt ajatellaan sellaisia lehtiä ku joku Hymy, Me Naiset ja vaikka Apu 

tai Seura. [– – ] Telkkarissa se on toteutunut sillä tavalla, että ku on tullu lisää 

ohjelma-aikaa, niin kanavat on pystyny varioimaan sitä tarjontaa, kohdentamaan 

sitä eri kohderyhmille. Et silloin aikoinaan, ku telkkarilähetys alkoi kello 16 tai 

17 ja se loppui kello kymmenen, niin siinä ei sit hirveesti jaoteltu, et tässä on 

nuortenblokki ja tässä on miestenblokki, action-blokki ja tässä on naisten 

romanttinen komedia. 

Tina Wessmanin haastattelu 19.4.2002 

Kanavavalikoiman kasvu parin viime vuosikymmenen aikana on siis parantanut 

mainostajien mahdollisuuksia. Toisaalta uudet markkinat ovat entistä 

epävarmemmat. Mainosrahoitteisten kanavien ongelmaksi onkin noussut se, että 

mainostajat eivät tiedä, mitä kanavaa yleisö katsoo (Hellman 1988, 60). 

Lisääntyneen kilpailun takia on televisioyhtiöiden edun mukaista korostaa 

erilaisia osayleisöjä ja tavoitella korkeita katsojalukuja kohderyhmässä. 

 

MTV laati vuonna 1988 listan ohjelmista, joita katsovat pääasiallisesti nuoret 

suurten kaupunkien asukkaat. Saman vuoden keväällä Suomen Gallup raportoi, 

että vain noin neljännes katsojista seuraa mainoskatkon kokonaan. MTV:n 

vastaus oli yritys todistaa mainostajille, ettei laaja kanavavalikoima häiritsee 

mainontaa, kunhan mainos on sijoitettu oikein, oikean kohderyhmän ohjelmaan. 

(Hellman 1988, 98, 122) 
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Siksi yhtiön markkinatutkijat mittaavat mahdollisimman tarkoin eri ohjelmien 

katsojaprofiileja. He haluavat tarjota mainostajille otollisia mainosympäristöjä: 

ohjelmat jaotellaan toimihenkilöiden, perheenemäntien, johtavassa asemassa 

olevien ja nuorten suosikkeihin. 

Hellman 1988, 122 

Tauno Äijälä MTV3:sta arvioi vuoden 1997 keväällä, että mainostajat ovat jo 

pitkään olleet paljon kiinnostuneempia yleisön rakenteesta kuin katsojaluvuista. 

Yleisön iän, tulotason ja elämäntilanteen lisäksi Finnpanel Oy jaottelee jokaisen 

ohjelman katsojat muun muassa kategorioihin: päättäjät, sympaattiset 

riskinottajat, itseään toteuttavat luontoihmiset, rationaaliset materialistit ja 

turvallisuushakuiset perheihmiset. (Lähteenmäki 1999, 41) 

 

Mainostajan pohtiessa itselleen oikeaa mediaa, heidän apuna ovat 

mediatoimistot, joiden tehtävä on sijoitella mainokset eri viestimiin. Mari 

Riipinen (1997, 16) kirjoittaa mediatoimisto Dagmarin asiakaslehdessä, että 

päätös mainoksen sijoittamisesta tehdään kohderyhmän median käytön ja 

kontaktihinnan perusteella. Dagmarin tutkimusjohtaja Tina Wessman (2002) 

kertoi haastattelussani, että dataa esimerkiksi television katselusta on saatavilla 

valtavasti ja kohderyhmäanalyysejä tehtäessä kaikki mahdollinen tieto 

kohderyhmän mielipiteistä, kulutustottumuksista ja arvoista kiinnostaa 

mainostajia. 

 

Katsojatutkimustietojen analyysiä voidaan syventää esimerkiksi jakamalla 

kohderyhmä pienempiin osiin ja tarkastelemalla näiden osaryhmien television 

katselua. Niin sanotussa aikablokkianalyysissä mediatoimisto selvittää, miten 

kohderyhmään kuuluvat ihmiset katsovat eri kanavia päivän aikana. Yksittäisen 

ohjelman mediaympäristö on myös tärkeä: kuinka hyvin se tukee mainonnan 

sanomaa ja tunnelmaa ja kokoaa tietyistä aihepiireistä kiinnostuneita katsojia 

television ääreen. Sitten vielä tarkastetaan, kokeeko kohderyhmä ohjelman 

omakseen, sillä ohjelmasta pitämisen ja mainonnan muistamisen välillä on 

useissa tutkimuksissa todettu positiivinen korrelaatio. Suomessa mainostaja 

pyrkii aina tavoittamaan kohderyhmästä mahdollisimman suuren osan. 
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Suuremmilla markkinoilla jonkin tuotteen kohderyhmä voi olla jopa vain jonkin 

yhden ohjelman säännölliset katsojat. (Riipinen 1997, 16). 

 

Kaupallisessa televisiossa ohjelmistosuunnittelijoiden tehtävä on ollut vastata 

mainostajien kasvaviin vaatimuksiin. Vuonna 1960 amerikkalaiset Paul Klein 

NBC:stä ja Mike Dann CBS:stä esittelivät teoriansa yleisön ideaalista 

demografiasta (ideal demographics). Teoria koski erityisesti prime time -aikaa, 

johon kanavat satsaavat eniten rahaa ja houkuttelevimmat 

yleisömagneettiohjelmansa. Kleinin ja Dannin mukaan koko prime time  

-ohjelmisto tulisi suunnata yhdelle demografiaryhmälle, 18–34-vuotiaille, 

valkoihoisille, keskiluokkaisille, urbaaneille naisille. Tämä ryhmä kontrolloi 

Kleinin ja Dannin mukaan suurinta osaa kulutuksesta ja on samalla myös 

kaikista vastaanottavaisin televisiomainoksille. Kleinin ja Dannin teoria ohjasi 

vahvasti ohjelmointiratkaisuja 1970-luvun alkupuolella. Sen seurauksena kolme 

hallitsevaa tv-verkostoa lopetti useita suosittuja viihdeohjelmia, jotka vetosivat 

erityisesti vanhempiin ja maaseudulla asuviin katsojiin. (Adams, Eastman & 

Lewine 1993, 117–118) 

 

Ideaalin demografiaryhmän -teorialla on edelleen kannattajia. Heidän mukaansa 

ryhmä vain on vanhentunut samaa tahtia, kun suuret ikäluokat ikääntyvät. 

Teoriaa on kuitenkin myös kritisoitu: On sanottu, että keskittämällä ohjelmisto 

vain yhdelle ryhmälle kanavat menettävät enemmän yleisöä kuin saavat. Tutkijat 

ovat myös osoittaneet, että ideaaliin demografiaryhmään keskittyminen aiheutti 

Yhdysvalloissa ohjelmiston yhdenmukaistumista, joka puolestaan lisäsi katsojien 

tyytymättömyyttä. (emt., 118–119) 

 

NBC:n Paul Klein on ollut mukana luomassa ja nimeämässä ideaalin 

demografiaryhmän -teorian lisäksi toista, erilaista ohjelmointi-ideaa, jota 

kutsutaan Yhdysvalloissa nimellä least objectionable programming. Suora 

suomennos olisi jotain sinne päin kuin ”vähiten vastustusta herättävä 

ohjelmointi”. Hellman (1988, 26) puhuu suurten katsojalukujen 

ohjelmapolitiikasta. Teorian perusajatus on, että jos ohjelma herättää 

voimakkaita reaktioita katsojissa, se voi jakaa yleisön kahtia: niihin, jotka 
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rakastavat ja niihin jotka vihaavat ohjelmaa. Näin ollen suurimman yleisön kerää 

ohjelma tai sarja, josta pidetään vain melko paljon, mutta joka ei ärsytä ketään. 

Kleinin oletus siis oli, että katsojat valitsevat ohjelman, joka aiheuttaa vähiten 

konfliktia katselijoiden kesken. Se, pitääkö kukaan oikeasti ohjelmasta, ei ole 

tärkeää. (Adams, Eastman & Lewine 1993, 119) 

 

Tätä teoriaa on sovellettu ohjelmoinnissa jo 1960-luvulta lähtien ja vuonna 1991 

se nousi jälleen tärkeäksi ohjenuoraksi kaikkien suurten kanavaverkostojen 

ohjelmoinnissa. Kuitenkin vuoteen 1992 mennessä suurin osa amerikkalaisista 

pystyi jo valitsemaan vähintään kolmestakymmenestä kanavasta mieleisensä ja 

kolmella neljäsosalla kotitalouksista oli käytössään videot ja kaukosäädin. Prime 

time -ohjelmoijat huomasivat, että heidän oli pakko alkaa tarjota katsojille 

ohjelmia, joita yleisö todella halusi nähdä. Tämän seurauksena kanavat ovat 

alkaneet suuntautua tietyille kohdeyleisöille. Näin ollen lisääntynyt 

kanavakilpailu aiheutti suurten katsojalukujen ohjelmapolitiikasta luopumisen ja 

kohdeyleisöjen vahvan esiin astumisen. (emt., 119–120) 

 

Brantsin ja De Bensin (2000, 17) mukaan nykyinen kaupallinen televisio ei 

tavoittele enää pelkästään suurta tai kohdeyleisöä vaan näitä molempia. Toisin 

sanoen kaupallista kanavaa kiinnostaa yleisö, joka on hyödyllinen sen koon 

vuoksi ja toisaalta yleisö, joka houkuttelee sen kulutuspotentiaalin takia. Brantsin 

ja De Bensin mielestä kaupalliset kanavat ovat erittäin tietoisia siitä, että hyvin 

toimeentulevat yleisöt ovat muita kiinnostuneempia laatuohjelmista, kuten 

uutisista, ajankohtais-, kulttuuri- ja taideohjelmista. Tästä johtuu se, että vaikka 

kaupalliset kanavat keskittyvät tarjoamaan viihdettä suurelle yleisölle, ne 

yrittävät paikata tilannetta korkeampien tuloluokkien ryhmässä esittämällä myös 

uutisia ja laatuohjelmia. 
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4. Kolmas valtakunnallinen: Nelonen 

4.1. Nelosen alku 

Nelosen edeltäjä oli kaapeliverkossa toiminut PTV4. PTV4:n pohjalle rakennettu 

Ruutunelonen ja Helsinki Media Oy voittivat tiukan kisan neljännestä 

maanpäällisen tv-kanavan toimiluvasta syksyllä 1996. Suomen neljäs 

radioaaltojen välityksellä toimiva kanava, Nelonen, aloitti lähetykset 1.6.1997 

(Lähteenmäki 1999, 26). Samalla PTV lopetti lähetykset ja siitä jäi jäljelle vain 

Nelosen mainosmyynnistä vastaava Suomen Medianelonen (Joukkoviestimet 

1998, 111). 

 

Nelosen syntyä edelsi Suomen mediapolitiikan vähitellen tapahtunut 

vapautuminen 1990-luvun kuluessa. Uuden kanavan perustamisen uskottiin 

tasoittavan tietä digitalisoinnille, vahvistavan itsenäistä tuotantosektoria, luovan 

uusia työpaikkoja audiovisuaaliselle alalle ja käynnistävän kunnollisen kilpailun 

MTV3:n kanssa. Nelonen oli ensimmäinen suomalainen valtakunnallinen 

kanava, joka perustettiin kilpailun lisäämiseksi eikä sen tukahduttamiseksi. 

(Hellman 1999, 121–156) 

 

Nelosen kanavajohtaja vuosilta 1997–2000 Jorma Sairanen myönsi vuoden 1997 

helmikuussa antamassaan haastattelussa, että neljännelle kanavalle ei ollut 

sellaista tilausta kuin aikoinaan MTV3:lle. Tullessaan markkinoille Nelonen 

ilmoitti pyrkivänsä kymmenen prosentin katsojaosuuteen. Tähän tavoitteeseen 

kanava uskoi pääsevänsä tarjoamalla vaihtoehtoista ohjelmaa: esimerkiksi 

elokuvia ja kohderyhmäohjelmia juuri Ylen ja MTV3:n uutisten kanssa samaan 

aikaan. (Lähteenmäki 1999, 27) 
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Kesälanseeraus epäonnistui, sillä ennakkomarkkinointi oli onnistunut liiankin 

hyvin. Nelosen tunnettuus oli jo ensimmäisellä toimintaviikolla huipussaan, 

vaikka kesäaika oli tarkoitettu vasta virityskampanjaksi ja näkyvyysalue oli vielä 

pieni. (Manninen 2002). Hätäisesti kasatun kesäohjelmiston tähtinä seikkailivat 

Mattiesko Hytönen, Juha Föhr ja Lola Odusoga. Nelosen uutisten ja 

ajankohtaisohjelmien rakentajaksi palkattu Pauli Aalto-Setälä kommentoi 

Nelosen alkuaikaa heinäkuussa 1998 näin:  

Kanava ylimarkkinoitiin kesällä 1997. Sehän oli paska kanava siinä vaiheessa. 

Sen jälkeen markkinointi on ollut hyvin varovaista, vaikka ohjelmisto paranee 

koko ajan. 

Lähteenmäki 1999, 35–36 

Kritiikin murjoma ohjelmisto uudistettiin, ja vuoden 1997 joulukuussa 

kotimaisten ohjelmien päällikkönä aloittanut Pirjo Airaksinen lopetti 70 

prosenttia toimialueensa ohjelmista (Pekonen 2001, 57). 

 

Nelosen perustajat laskivat osittain sen varaan, että television katselu ja 

mainostulot lisääntyisivät Nelosen tulon myötä. Näin ei kuitenkaan käynyt ja 

kanava joutui tappelemaan samoista katselijoista muiden kanavien kanssa 

(Lähteenmäki 1999, 37). Nelonen kasvatti katsojaosuuttaan vuoden 1997 

kahdesta prosentista tavoittelemaansa kymmeneen prosenttiin vuonna 1999 

(Salste 2000, 6). 85 prosenttia Suomen väestöstä asuu Nelosen näkyvyysalueella 

ja 2,1 miljoonaa suomalaista seuraa kanavan ohjelmia päivittäin (Nelosen www-

sivut). Vuonna 2002 sen katsojaosuus oli 12 prosenttia ja vuonna 2003 11 

prosenttia (Finnpanelin www-sivut). 

4.2. Kanavan omistus, johtajat ja toimintaperiaate 

Nelosen pääomistaja on 90,55 prosentin osuudella Swelcom Oy, joka on 

SanomaWSOY-konsernin sähköiseen viestintään keskittynyt tytäryhtiö. 9,45 

prosenttia kanavasta omistaa muun muassa Turun Sanomia ja Salon Seudun 

Sanomia julkaiseva TS-Yhtymä Oy. (Nelosen www-sivut) Nelosen toimiluvan 



 35

ehtona oli aikanaan, että kanavan omistajissa olisi kotimaisia pienosakkaita ja 

ulkomaista omistuspohjaa. Ajan myötä kävi kuitenkin ilmeiseksi, ettei alussa 

mukana olleen pienosakkaan, VipVisionin, resurssit riittäneet toiminnan 

kehittämiseen. Ulkomainen omistaja Egmont puolestaan päätti keskittää 

toimintonsa muualle. Vuodesta 2001 saakka Nelosen kanavajohtajana on 

toiminut Pirjo Airaksinen. Hän nousi kanavajohtajaksi kotimaisten ohjelmien 

päällikön paikalta Jorma Sairasen päätettyä siirtyä MTV:n ohjelmajohtajaksi.  

Juha-Pekka Louhelainen on ollut toimitusjohtajana alusta asti. (Manninen 2002) 

 

Nelosen edeltäjä PTV edusti aidosti kaupallista sektoria. Nelonen on myös 

kaupallinen kanava, koska se saa tulonsa mainoksista. Sen toimiluvassa on 

kuitenkin myös määräyksiä ohjelmistosta. Näin ollen Nelonen kuuluu 

hybridikanaviin, joissa yhdistyvät kaupallinen rahoitusmalli ja julkisen palvelun 

velvoitteet. 11.3.1999 annetussa ja 1.10.2001 voimaan tulleessa uusimmassa 

toimiluvassa määrätään, että Nelosen tulee tarjota monipuolisia ja 

korkealaatuisia ohjelmia, hyödyllistä tietoa, uutisia ja sopivaa ajanviihdettä. 

Ohjelmatoiminnassa tulee noudattaa hyvää journalistista tapaa ja tasapuolisuutta 

erilaisten näkemysten käsittelyssä. Ohjelmiston tulee myös edistää suomalaista 

audiovisuaalista kulttuuria ja suomen- ja ruotsinkielistä ohjelmatoimintaa. 

(Liikenne- ja viestintäministeriön www-sivut) 

 

Nelosen ensimmäiseen 1.10.1996–30.9.2001 voimassa olleeseen toimilupaan oli 

kirjattu myös vaatimus, jonka mukaan Nelosen tuli muista kanavista poiketen 

ostaa vähintään puolet suomen- tai ruotsinkielisistä ohjelmistaan yksityisiltä 

tuottajilta (Hellman 1999, 157–178). Yksityisten tuottajien käyttäminen 

ohjelmatoiminnassa on ollut kanavan perustajien lähtökohtana ja Nelosesta on 

haluttu tehdä ohjelmien jakelija eikä niiden tuottaja. Nelonen hankkiikin 

kotimaisen ohjelmistonsa uutisia lukuun ottamatta itsenäisiltä tuotantoyhtiöiltä. 

Kansainvälinen ohjelmahankinta tapahtuu samalla tavalla kuin muillakin 

suomalaisilla tv-kanavilla: Ostosopimuksien kesto ja esitysoikeuksien tuntimäärä 

vaihtelee yksittäisistä pisteohjelmista satojen tuntien esitysoikeuksiin ja useiden 

vuosien studiosopimuksiin. (Nelosen www-sivut) 
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4.3 Nelosen kohderyhmä: varhaiset ja nopeat omaksujat 

Nelonen oli ensimmäinen suomalainen valtakunnallinen televisiokanava, joka 

tuli markkinoille nimenomaan kohdeyleisökanavana. Kanava ilmoitti 

kohderyhmäkseen kaupunkilaiset nuoret aikuiset. Kanavan tutkimuspäällikkö 

Sirpa Tallqvist kertoi puhelinkeskustelussamme 24.10.2002, että aluksi 

ensisijaisena demografiaryhmänä pidettiin 10–44-vuotiaita. Jonkin ajan kuluttua 

ikäryhmää kavennettiin 25–44-vuotiaisiin, sillä mainostajia kiinnostavat 

ostovoimaiset kuluttajat kuuluvat tähän luokkaan. 

 

Kanavajohtaja Jorma Sairasen visio särmikkäästä kohderyhmäkanavasta oli 

aluksi outo ajatus osalle Nelosen omaa henkilökuntaakin. Sairanen kertoo 

kanavan historiikissa (Manninen 2002) myyjien ravanneen hänen huoneessaan 

valittamassa ohjelmistosta puuttuvan milloin perheohjelmat milloin aikuisten 

naisten ohjelmat. Kanavajohtajan täytyi vain sinnikkäästi vaatia mainosmyyjiään 

kauppaamaan nuorten kaupunkilaisten kohderyhmämediaa. Myös mainostajien 

vakuuttaminen oli alussa vaikeaa. Finnpanelissa Nelosen alkuaikoina 

työskennellyt Tina Wessman kertoo, että kilpailijatkin epäilivät Nelosen 

onnistumismahdollisuuksia. 

Silloin kun Nelonen tuli, et me ollaan kohderyhmäkanava, niin tietysti Maikkari 

sitten Pöllölaaksossa ensin vähän naureskeli partaansa. Se oli tosi ikävä katsoa, 

koska se suhtautuminen oli todella ylimielinen. [– –] Ja vielä sitten ku Nelonen 

aloitti silloin kesäkuun alussa 97, niin sen kesän ja syksyn tarjonta, sehän oli 

ihan hirveetä. [– –] Ne nauro sitä kovempaa, koska ne oli niinku, et eihän kukaan 

rupee tollaista kattoon. Mut nyt pikkuhiljaa ne on saanu sen sellaiseksi, et siellä 

on jotakin ihan muuta (Nelosen slogan on Jotain ihan muuta, MK). Et siellä on 

hyviä sarjoja, siellä on hyviä leffoja. Et vaikka ne katsojamäärät on edelleen 

pienempiä kuin Maikkarilla, niin siellä on kuitenkin sellasta joka puhuttelee 

esimerkiksi nuoria. Sen takia Nelosen ohjelmaympäristökin on ihan hyvä. 

Tina Wessmanin haastattelu 19.4.2002 

  

Kohderyhmämediana Nelonen ei tavoittele pelkästään suuria katsojamääriä. 

Houkutellakseen mainostajia se otti käyttöön uuden tavan käsitellä 
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mittaritutkimuksen tietoja ja alkoi puhua kaupallisista katsojaluvuista ja 

katsojakontaktien laadusta. Kaupallinen katsojaosuus tarkoittaa osuutta 

kaupallisten kanavien katselusta eli YLEn kanavia ei näissä luvuissa huomioida. 

Media-ammattilaiset suhtautuivat aluksi penseästi tähän uuteen katsojaosuuden 

määritelmään ja syyttivät Nelosta tutkimustietojen manipuloinnista. Kanavan 

kohdeyleisön rummuttaminen mainostajille alkoi kuitenkin tuottaa tulosta jo 

toisena toimintavuonna niin, että esimerkiksi nuoria kaupunkilaisia tavoitteleva 

viihdeteollisuus alkoi siirtää mainosmarkkojaan kanavalle. (Manninen 2002) 

 

Vaikka kanava käynnisti toimintansa määrittelemällä kohderyhmänsä iän 

perusteella, psykograafisiin ominaisuuksiin perustuva kohderyhmämäärittely on 

kuitenkin kulkenut koko ajan mukana. Pauli Aalto-Setälä luonnehti vuonna 1998 

Nelosen uutisten katsojaa ”moderniksi, kaupunkilaisittain ajattelevaksi ja kodin 

ulkopuolella toimivaksi”. Hänen mukaansa Nelosen tavoittelema ryhmä on 

kaikista vaikein, koska siihen kuuluvat ihmiset ovat liikkuvia, valikoivia ja 

helposti kanavaa vaihtavia. (Lähteenmäki 1999, 43). Heti vuoden 1997 syksyn 

esitteessään kanava painotti psykografiaa näin: 

Nelosta katsovat ennakkoluulottomat ja uteliaat aktiiviset aikuiset. Nelosen 

näkyvyysalue jo itsessään muokkaa kanavan katsojaprofiilia kaupunkilaisiin, 

aktiivisiin, ostovoimaisiin ihmisiin, jotka haluavat virikkeitä ja toimintaa 

elämäänsä. Kyse ei siis ole katsojan iästä eikä sukupuolesta – vaan asenteista ja 

ajattelutavasta. Nelonen ei kilpaile miljoonayleisöistä, vaan oikeanlaisesta 

katsojasta. Aktiiviset aikuiset katsovat mielellään televisiota, mutta tekevät sen 

hyvin valikoiden. Kokonaiskatsojamäärää tärkeämpää on se, kuka kanavaa 

katsoo ja milloin. 

Nelonen 1997, 8 

Tällä hetkellä kanava ei enää määrittele kohderyhmäänsä lainkaan demografian 

perusteella. Nelosen kohderyhmämäärittely perustuu sosiologi Everett M. 

Rogersin (1962, 148–171) teoriaan innovaatioiden omaksumisesta. Rogers kävi 

läpi yli viisisataa tutkimusta siitä, kuinka uudet keksinnöt leviävät ihmisten 

välillä. Näissä tutkimuksissa oli jo todettu ihmisten omaksuvan ja ottavan 

käyttöön uusia innovaatiota eri tahdissa. Rogers kaipasi yhtä yhteistä käsitteistöä 
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ihmisten omaksumisnopeudesta ja hän muodosti viisi ideaaliryhmää, 

omaksujakategoriaa: ensimmäisenä uuden keksinnön ottavat käyttöön 

innovaattorit (innovators) (2,5% ihmisistä) ja varhaiset omaksujat (early 

adopters) (13,5%). Seuraavaksi varhaisenemmistö (early majority) (34%). 

Lopuksi tulevat myöhäinen enemmistö (late majority) (34%) ja vitkastelijat 

(laggards) (16%). 

 

Kun Rogersin ryhmistä yhdistetään kaksi ensiksi mainittua ja kaksi viimeksi 

mainittua saadaan kolme suurempaa ryhmää: nopeat, varhaiset ja hitaat 

omaksujat ja näistä kaksi ensiksi mainittua muodostavat nykyisellään Nelosen 

kohdeyleisön. Nelosen tutkimusjohtajan Sirpa Tallqvistin (2002) mukaan 

suomalaiset nopeat ja varhaiset omaksujat ovat suunnilleen samankokoinen 

ryhmä kuin Nelosen aiempi kohderyhmä 10–44-vuotiaat suomalaiset. 

 

Varhaisempia omaksujia yhdistää tutkimusten perusteella se, että he ovat usein 

nuorempia kuin hitaammat omaksujat. He ovat myös sosiaalisesti ja 

taloudellisesti korkeammassa asemassa. Jonkin verran on saatu tuloksia siitä, että 

varhaisten omaksujien mentaaliset ominaisuudet ovat erilaisia kuin hitailla 

omaksujilla ja he ovat erikoistuneempia yhteen asiaan kuin hitaat. 

Omaksujaryhmät poikkeavat toisistaan myös siinä, mitkä tiedonlähteet ovat 

heille tärkeitä. Varhaisemmat omaksujat käyttävät useampia tietolähteitä ja 

painottavat persoonattomia, kosmopoliittisia ja sellaisia lähteitä, jotka ovat 

lähellä uuden idean syntypaikkaa. Hitaammat omaksujat saavat tietonsa 

harvemmilta, paikallisilta ja henkilökohtaisilta lähteiltä. Sosiaalisissa suhteissa 

varhaisemmat omaksujat ovat kosmopoliitteja mielipidejohtajia. Tiettyyn 

omaksujaluokkaan kuuluminen ei ole henkilön pysyvä ominaisuus, vaan yksilöt 

siirtyvät usein ajan kuluessa ryhmästä toiseen. (Rogers 1962, 171–191) 

 

Nelosen Marketing Radarilla teettämän Omaksujatutkimus 2002:n mukaan 

suomalaisista nopeita omaksujia on 17 prosenttia. He toimivat 

ennakkoluulottomasti ja ovat ostotavaltaan erittäin impulsiivisia. Heillä on paljon 

sosiaalisia kontakteja ja he vievät tietoa eteenpäin. Ryhmässä on erityisen paljon 

korkeasti koulutettuja naisia, jotka asuvat suurissa kaupungeissa. Nopeat 
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omaksujat ovat mainostajille erityisen houkutteleva kohderyhmä, koska he 

vastaavat päivittäistavaraostoista. Varhaisia omaksujia on suomalaisista 

tutkimuksen mukaan 33 prosenttia. Heidän kehutaan takaavan menestyksen 

tuotteelle, sillä he toimivat ennakkoluulottomasti ja ovat neuvonantajia. 

Ryhmässä on enemmän nuoria kuin muissa omaksujaryhmissä. Hitaat omaksujat 

eivät kuulu Nelosen kohderyhmään. Heitä on puolet suomalaisista. 

(Kampanjasuunnittelijan käsikirja 2003, 12) 

 

Nelosen Omaksujatutkimuksessa todetaan, että omaksumisnopeus korreloi iän 

kanssa, mutta ikä ei kuitenkaan riitä selittämään sitä. 15–44-vuotiaita on siis 

selvästi enemmän nopeissa ja varhaisissa omaksujissa kuin suurempia 

ikäluokkia. Kuitenkin esimerkiksi 55–65-vuotiaista kolmekymmentä prosenttia 

kuuluu aikaisemman omaksumisen luokkiin. (Kampanjasuunnittelijan käsikirja 

2003, 13) 
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5. Nelosen ohjelmatarjonta 

5.1. Viikoittainen ohjelma-aika 

Aloitin ohjelmakaavioiden käsittelyn laskemalla, kuinka paljon Nelonen on 

lähettänyt ohjelmaa kunkin kaavion aikana. Ohjelmakaavioiden pystyakselilla on 

kellonajat, joten pystyin lukemaan ohjelmien kestot suoraan kaavioista. Osasta 

ohjelmapaikkoja on kuitenkin mahdoton tietää niiden tarkkaa kestoa. Tällaisia 

paikkoja ovat esimerkiksi urheilulle ja elokuville varatut ajat. 

 

Verrattuna tutkimuksiin, joissa viikkotuntimäärät lasketaan otosviikkojen 

ohjelmatiedoista, oma menetelmäni vaati minulta tutkijana enemmän arviointia 

ja näin teki tuloksistani likimääräisempiä. Toisaalta ohjelmakaaviot ovat 

yleisesitys tietyn ajanjakson ohjelmistosta ja näin tuloksiani eivät “sotkeneet” 

pisteohjelmat tai muut ohjelmistomuutokset, joita otosviikkoihin perustuvissa 

aineistoissa voi olla. 

 

Pyrin myös tarkentamaan ohjelmakaavioiden kellonaikoja vertaamalla niitä 

Katso-lehdestä poimimiini otosviikkojen ohjelmatietoihin. Joka tapauksessa 

myönnän, ettei laskutapani ole täsmällinen kenties 10 minuutin, ehkä 

puolentunnin tai tunninkaan tarkkuudella. Tarkoituksenani oli 

viikkotuntimäärien laskemisella saada yleiskäsitys kehityksen suunnasta ja siihen 

käyttämäni laskutapa pystyy vastaamaan. 

 

Viikko-ohjelmiston tuntimäärään on laskettu mukaan vain “oikeat ohjelmat”. 

Tämä tarkoittaa sitä, että chat- ja ostoskanavaohjelmisto ei ole mukana laskuissa, 
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eikä sitä ole kirjoitettu mukaan ohjelmakaavioihinkaan, vaikka Nelosella tätäkin 

ohjelmistoa on. 

 
Taulukko 1. 

 Nelosen viikoittainen ohjelma-aika ohjelmakaavioittain. 

Ohjelmakaavio h/vko
Kesä 1997 54
Alkusyksy 1997 50,5
Loppusyksy 1997 65
Kevät 1998 74
Kesä 1998 57
Syksy 1998 77
Alkukevät 1999 88
Loppukevät 1999 83,5
Kesä 1999 80,5
Syksy 1999 87,5
Kevät 2000 87,5
Kesä 2000 68
Syksy 2000 89
Kevät 2001 87,5
Kesä 2001 72
Syksy 2001 83,5
Alkukevät 2002 81
Loppukevät 2002 88,5
Kesä 2002 74
Syksy 2002 82
Kevät 2003 88

 

Nelonen aloitti toimintansa kesällä 1997 lähettämällä viikossa 54 tuntia 

ohjelmaa. Viikossa lähetettävän ohjelmiston määrä kasvoi tästä vähitellen niin, 

että vuoden 1999 alkaessa ohjelmaa tuli jo 88 tuntia viikossa. Tämän jälkeen 

viikoittainen ohjelma-aika on pysynyt syksyisin ja keväisin 80–90 tunnissa. 

Kesäisin ohjelmaa lähetetään noin 10–20 tuntia vähemmän. Kesä 1999 on 

poikkeus. Nelonen lähetti tuolloin 80,5 tuntia ohjelmaa viikossa eli 

huomattavasti enemmän kuin muina kesinä. 

 

Selitys kesän 1999 runsaaseen ohjelmistoon löytyy toimittaja Olli Mannisen 

(2002) kokoamasta Nelosen vuosien 1997–2002 historiikista. Manninen 

haastatteli historiikkia varten kanavan avainhenkilöitä. Nelosen vuosien 1997–

2000 kanavajohtaja Jorma Sairanen kertoo kanavan tehneen kesällä 1999 

strategisen iskun: kun muut kanavat kevensivät kesäiseen tapaan ohjelmistoaan, 

Nelonen pani Sairasen mukaan parasta peliin ja sai näin uusia katsojia. 
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Kilpailijat olettivat, että Nelosen riemu kestäisi vain kesän, mutta katsojat 

jäivätkin kanavalle myös syksyn tullessa. 

5.1.1. Vertailu muihin kanaviin 

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuissa Suomalainen tv-tarjonta 2000, 

Suomalainen tv-tarjonta 2001 ja Suomalainen tv-tarjonta 2002 on myös laskettu 

kanavien ohjelma-aikaa viikoittain. Nämä vuosikohtaiset keskiarvoluvut saatiin 

valitsemalla vuodesta seitsemän otosviikkoa. Koska Nelonen aloitti toimintansa 

kesällä, sen vuoden 1997 keskiarvotunnit on laskettu neljän otosviikon 

perusteella. (Aslama & Karlsson 2001, 9; 2002, 7; Aslama & Wallenius 2003, 

17) 

 

Nelosen viikoittainen ohjelma-aika oli tämän laskutavan perusteella vuonna 

1997 45 tuntia, vuonna 1998 66 tuntia, vuonna 1999 83 tuntia, vuonna 2000 90 

tuntia, vuonna 2001 88 tuntia ja vuonna 2002 82 tuntia. TV1 ja MTV3 ovat 

lähettäneet koko ajan noin sata tuntia ohjelmaa viikossa, TV1 vuonna 2002 jopa 

121 tuntia. TV1 ja MTV3 päihittävät siis Nelosen yhä edelleen lähetettävän 

ohjelmiston määrässä. TV2:n sen sijaan lähetti vielä vuosina 1997 ja 1998 

enemmän ohjelmaa kuin Nelonen, mutta vuodesta 1999 lähtien Nelonen oli 

vuoteen 2001 saakka 3–6 tuntia TV2:sta ahkerampi. Vuonna 2002 TV2:n lähetti 

taas kaksi tuntia enemmän ohjelmaa viikossa. (Aslama & Karlsson 2001, 11; 

2002, 9 ja Aslama & Wallenius 2003, 20) 

 

Vertailtaessa Nelosen lähettämää viikkotuntimäärää muihin valtakunnallisiin 

maanpäällisiin kanaviin liikenne- ja viestintäministeriön raporttien perusteella 

Nelonen lähetti vuosina 1999–2001 kolmanneksi ja vuonna 2002 neljänneksi 

eniten ohjelmaa. Voidakseen kilpailla uskottavasti ja tasaväkisesti muiden 

suurten valtakunnallisten kanavien kanssa Nelosen täytyy tarjota suunnilleen 

yhtä paljon ohjelmaa. 
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5.2. Ohjelmatarjonta ohjelmatyypeittäin 

Seuraavan analyysin tarkoitus on selvittää, millaisilla ohjelmatyypeillä Nelonen 

tavoittelee kohderyhmäänsä, nuoria kaupunkilaisia tai nopeita ja varhaisia 

omaksujia. Luokittelin ohjelmakaavioissa esiintyvät ohjelmat 13 

ohjelmatyyppiin: uutisiin, ajankohtaisohjelmiin, asiaohjelmiin, 

kulttuuriohjelmiin ja musiikkitapahtumiin sekä konserttitaltiointeihin, palvelu- ja 

harrasteohjelmiin, urheiluun, kotimaiseen fiktioon, ulkomaiseen fiktioon, 

elokuviin, lastenohjelmiin, opetusohjelmiin, viihteeseen ja muihin ohjelmiin, 

joita ovat esimerkiksi lotto-ohjelmat. Käytän samaa luokitusta kuin Aslama ja 

Karlsson (2002, 71) sekä Aslama ja Wallenius (2003, 103) liikenne- ja 

viestintäministeriölle tekemissään selvityksissä. Luokittelu on lähes sama kuin 

tv-mittaritutkimuksen vuonna 1999 yhtenäistetty luokitusjärjestelmä. Luokkien 

kokojen tasoittamiseksi asiaohjelmien luokasta on kuitenkin irrotettu oma 

palvelu- ja harrasteohjelmien luokka ja mittaritutkimuksen musiikkiluokka on 

tässä luokittelussa yhdistetty kulttuuriin. 

 

Päädyin käyttämään luokittelua, koska pidin sitä selkeänä ja 

tarkoituksenmukaisena. Päätin myös seurata Aslaman, Karlssonin ja 

Walleniuksen esimerkkiä muutamien Nelosen ohjelmistossa olevien 

ongelmallisten ohjelmien luokkajaossa. Tällaisia ongelmaohjelmia ovat 

erityisesti Nelosen suosimat todellisuusviihdeohjelmat, kuten naapuruusriitoja 

käsittelevä Helvetin naapurit sekä sukeltajia ja vedenalaista elämää seuraava 

Aquanautit. Nämä asian ja viihteen välimaastoon kuuluvat ohjelmat on luokiteltu 

liikenneministeriön raportissa asiaohjelmiin ja seurasin omassa luokittelussani 

tätä logiikkaa.  

 

Sellaiset tosi-tv-ohjelmat, joissa asian osuus jää täysin viihteen jalkoihin, siirsin 

kuitenkin viihdeohjelmien puolelle. Tästä esimerkkejä ovat talk show:t Ricki 

Lake Show ja Jerry Springer Show, erilaiset sinkkureality-ohjelmat, kuten Sinkut 

kahleissa ja Sinkut lemmenlaivalla, sekä selviytymiskisat, kuten Saari. 

Esimerkiksi Sinkut kahleissa -ohjelman kutsuminen asiaohjelmaksi vaatisi 
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mielestäni erittäin tukevia perusteluja, vaikka ohjelma todellisuusviihdettä onkin. 

Tarkempi selvitys ohjelmaluokituksesta on liitteessä 2. 

 

Luokiteltuani ohjelmat laskin kunkin ohjelmatyypin prosentuaalisen osuuden 

kussakin ohjelmakaaviossa. Minua kiinnostaa kanavan tarjonnan monipuolisuus 

ja lajityypit siitä näkökulmasta, millaista ohjelmistoa Nelonen tarjoaa 

katsojilleen. Katsojakokemuksen kannalta on keskeistä selvittää, kuinka suurella 

todennäköisyydellä katsoja törmää Nelosella vaikkapa kotimaiseen fiktioon. 

Näin ollen en laskenut prosenttiosuuksia kunkin lajityypin ohjelmien lukumäärän 

perusteella vaan ohjelmien ajallisen keston perusteella. Koska ohjelmaluokkaan 

“muut” kuuluu ainoastaan muutama pariminuuttinen ohjelmapaikka, jossa 

luetaan lottonumeroita, päätin jättää tämän luokan tarpeettomana ja 

epäinformatiivisena pois. 

 

Esittämieni lukujen tarkkuutta koskevat samat edellä mainitut rajoitukset kuin 

viikoittaista ohjelma-aikaakin. En ole saanut eri lajityyppien viikkotuntimääriä 

valmiina, vaan olen laskenut ne itse ohjelmakaavioiden perusteella. Tietenkin 

myös päätökset, joita tein yksittäisten ohjelmien tyyppiluokittelussa, vaikuttivat 

ohjelmatyypin lopulliseen kokoon. Näistä rajoituksista johtuen en pitänyt 

mielekkäänä ilmaista prosenttiosuuksia kymmenyksien tai sadasosien 

tarkkuudella vaan pyöristin ne täyteen prosenttiin, paitsi jos luku oli alle 0,5 

prosenttia.  
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5.2.1. Suurimmat ohjelmatyypit 

Liikenne- ja viestintäministeriön raporteissa suomalaisesta tv-tarjonnasta vuosina 

2000, 2001 ja 2002 todetaan, että Neloselle ominainen ohjelmatyyppi on 

ulkomainen fiktio (Aslama & Karlsson 2001, 34; 2002, 29 ja Aslama & 

Wallenius 2003, 39). Oma analyysini tukee tätä havaintoa. Loppusyksyn 1997 

kaaviossa Nelosen ohjelmista ”vain 28 prosenttia” oli ulkomaista fiktiota. 

Huippulukema 50 prosenttia oli kesän 2000 kaaviossa. Keskimäärin kaikkien 

kaavioiden ulkomaisen fiktion osuus on 41 prosenttia. 

 

Keskiarvojen perusteella toiseksi yleisin ohjelmatyyppi Nelosella on elokuva 16 

prosentilla. Eniten elokuvia lähetetään kesäisin, jolloin niiden osuus 

ohjelmistosta on noin viidennes. 

 

Kokonaistarkastelussa kolmanneksi yleisin ohjelmatyyppi on viihde. Ulkomaisen 

fiktion ja elokuvan osuudet ohjelmistosta ovat pysyneet koko kanavan historian 

ajan melko vakaina. Viihteen osuus sitä vastoin on vaihdellut melko paljon ja sen 

määrä on lisääntynyt kanavan ikääntyessä. Syksyllä 1999 viihteen osuus 

ohjelmistosta ylitti ensimmäisen kerran kymmenen prosenttia. Samana vuonna 

aloitti hittitietokilpailu Haluatko miljonääriksi?, jonka silloinen kotimaisen 

ohjelmiston päällikkö Pirjo Airaksinen oli onnistunut kaappaamaan kilpailijan 

nenän edestä. Tietokilpailu toi Airaksisen mukaan kanavalle katsojia, jotka eivät 

olleet ennen käyneet Nelosella (Manninen 2002). Haluatko miljonääriksi? on 

yksi kanavan vähemmän kohderyhmäsidonnaisista ohjelmista, joilla tavoitellaan 

korkeita katsojalukuja kaikissa demografia- ja psykografiaryhmissä. Tällaiset 

suuren yleisön ohjelmat sopivat kaikille mainostajille. Kahdessa tuoreimmassa 

kaaviossa syksyltä 2002 ja keväältä 2003 viihteen osuus oli 15 prosenttia. 

 

Palvelu- ja harrasteohjelmien kohdalla kehitys on kulkenut päinvastaiseen 

suuntaan. Kahta ensimmäistä vuoden 1997 kaaviota lukuun ottamatta palvelu- ja 

harrasteohjelmia oli vuoteen 2000 saakka selvästi enemmän kuin viihdettä. 

Loppusyksyllä 1997 niiden osuus oli 20 prosenttia ja seuraavana keväänä 1998 

peräti 21 prosenttia. Vielä kesällä ja syksyllä 1999 palvelu- ja harrasteohjelmia 

oli 12 prosenttia. Vuoden 2000 keväällä osuus tipahti jyrkästi neljään prosenttiin 
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ja siitä lähtien palvelu- ja harrasteohjelmia on Nelosen kaavioissa enää 2–5 

prosenttia. 

 

Olin erittäin yllättynyt siitä, miten paljon kanava todella esitti alkuaikoinaan 

erilaisia palvelu- ja harrasteohjelmia. Näitä olivat muun muassa yrittäjiä 

opastava Kova laji, yleisön terveysaiheisiin kysymyksiin vastaava Lääkäriasema 

Neljä, ruokaohjelma Kotona tehtyä, terveyttä, ravintoa, liikuntaa ja kauneutta 

käsittelevä Dolce Vita ja Folke Westin matkailuohjelma Matkalla maailmalla. 

Nelonen lähti siis tavoittelemaan kohderyhmänsä ihmisten yksityisiä asioita: 

kotia, työtä ja vapaa-aikaa käsittelevillä asiaohjelmilla. Ohjelmien tarjonnan 

romahdus viestii, ettei palvelu- ja harrasteohjelmilla kuitenkaan saavutettu 

riittävästi katsojia. 

 

Urheilu on analyysini ongelmallisin ohjelmaluokka, sillä toisin kuin muut 

Nelosen ohjelmat, suuri osa urheilulähetyksistä on pisteohjelmia tai ainakin 

jotain piste- ja sarjaohjelman väliltä. Tällaisia piste- ja sarjaohjelmien 

sekoituksia ovat muun muassa UEFA Champions League -jalkapallo-ottelut, 

joilla on oma vakiopaikkansa Nelosen kaaviossa, mutta joiden lähetyksiä ei 

kuitenkaan tule joka viikko. Kaikkien kaavioiden keskiarvona urheilua on 

Nelosen ohjelmistosta seitsemän prosenttia. Vertaillessani ohjelmakaavioita 

Katso-lehdestä poimimiini otosviikkojen ohjelmatietoihin minulle syntyi 

vaikutelma, että urheilua on Nelosen ohjelmistossa enemmän kuin kaaviot 

antavat ymmärtää. Tämä johtuu pisteohjelmien puuttumisesta kaavioista. 

 

Aslaman, Karlssonin ja Walleniuksen tulokset tukevat oletustani. He saivat 

omassa otosviikkoihin perustuvassa ohjelmatyyppivertailussaan urheilun 

osuudeksi 11 prosenttia vuonna 2000, 14,4 prosenttia vuonna 2001 ja 11,7 

prosenttia vuonna 2002. Parhaaseen katseluaikaan kello 18.05–22.05 

urheiluohjelmia esitettiin kuitenkin vain viisi prosenttia vuonna 2000, 6,6 

prosenttia vuonna 2001 ja 5,4 prosenttia vuonna 2002. (Aslama & Karlsson 

2001, 35; 2002, 30 ja Aslama & Wallenius 2003, 39). Tulos tukee itsekin 

tekemääni havaintoani siitä, että urheilun pistelähetykset sijoitetaan yleisimmin 

ohjelmakaavion tyhjiin kohtiin eli iltapäivään ja myöhäisiltaan. 
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5.2.2. Pienimmät ohjelmatyypit 

Heikoimmin edustetut ohjelmatyypit Nelosen kaaviossa ovat kulttuuriohjelmat, 

kotimainen fiktio ja opetusohjelmat. Vaikka kotimaista fiktiota on ollut Nelosen 

ohjelmakaavioissa keskimäärin vain prosentin verran, tällä ohjelmatyypillä on 

kuitenkin keskeinen merkitys kanavan brandiin ja ohjelmiston kokonaisimagoon. 

Perustelen väitettäni ensinnäkin sillä, että myös liikenne- ja viestintäministeriön 

tutkimuksissa kotimaisen fiktion osuus koko ohjelmatarjonnasta oli vuosina 

2000, 2001 ja 2002 vain prosentin. Parhaasta katseluajasta kotimainen fiktio 

valtasi kuitenkin vuosina 2000 ja 2001 kolme prosenttia ja vuonna 2002 kaksi 

prosenttia. (Aslama & Karlsson 2001, 35; 2002, 30 ja Aslama & Wallenius 2003, 

39). Tämä tarkoittaa, että kotimaiset fiktio-ohjelmat pääsevät ohjelmakaavioissa 

paraatipaikoille. 

 

Toinen merkki kotimaisen fiktion tärkeydestä on se, kuinka uskollisesti Nelosen 

itse itselleen teettämässä historiikissa (Manninen 2002) luetellaan kotimaisia 

fiktio-ohjelmia kanavan taipaleen merkkipaaluina. Nelosen nykyinen 

kanavajohtaja Pirjo Airaksinen muistelee historiikissa näin vuotta 1997, jolloin 

hän oli kotimaisen ohjelmiston päällikkö: 

– Kun olin saanut putsattua kaikki turhat rönsyt pois, keskityimme yhä 

vahvemmin kotimaiseen draamaviihteeseen. Pestasin käsikirjoittaja Harri 

Virtasen kehittämään draamaviihdettä. Roope Lehtisen tuottamat ohjelmat sekä 

Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Taneli Mäkelän Team Ahma ja Kaverille ei jätetä  

-sarjat vahvistivat nopeasti Nelosen profiilia, Pirjo Airaksinen sanoo. 

(Manninen 2002) 

Moskito Television -tuotantoyhtiön toimitusjohtaja Roope Lehtinen kehuu 

Nelosen tuoneen itsenäisille tuotantoyhtiöille vaihtoehdon, joka kannusti 

kehittämään uudenlaisia ohjelmia. Lehtinen epäilee, ettei esimerkiksi Isänmaan 

toivot -komediasarja olisi mennyt tuohon aikaan muilla kanavilla läpi. Hän myös 

uskoo Nelosen kohderyhmästrategian vaikuttaneen siihen, että tuotantoyhtiöiden 

oli alettava miettiä, kenelle he ohjelmiaan tekevät. (Manninen 2002) 
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Toisenlainen esimerkki kotimaisen fiktion merkityksestä kanavaimagoon on 

vuoden 2000 floppisarja Mustan kissan kuja. Nelosen siihen mennessä kallein 

kotimainen draamasarja epäonnistui tuolloisen kanavajohtaja Jorma Sairasen 

mukaan sen takia, että se päästettiin keskeneräisenä tuotantoon. Sekä Sairanen 

että Airaksinen mainitsevat Mannisen haastatteluissa Mustan kissan kujan 

tuotannoksi, jonka haluaisivat pyyhkiä uraltaan pois. (Manninen 2002) 

Ulkomaista fiktiota Manninen käsittelee Nelosen historiikissa huomattavasti 

kevyemmin, vaikka sen osuus ohjelmistosta antaisi olettaa painopisteen olevan 

päinvastainen. 

 

Uutisia ja ajankohtaisohjelmia on Nelosen ohjelmistossa kesästä 1997 kevääseen 

2003 keskimäärin kolme prosenttia. Asiaohjelmia on keskimäärin neljä 

prosenttia. Fiktiivinen ja viihteellinen ohjelmisto on siis selvästi kanavan 

leipälaji. Kuitenkin myös faktaohjelmisto on omalta osaltaan vahvistanut 

Nelosen tavoittelemaa ennakkoluulotonta imagoa. 

 

Nelosen uutiset ovat pyrkineet muiden kanavien lähetyksiä ihmisläheisempään 

otteeseen, jossa uutisten visuaalinen ilme on myös tärkeä tekijä. Liikenne- ja 

viestintäministeriön raportissa vuoden 2002 tv-tarjonnasta on mukana 

tapaustutkimus parhaan katseluajan uutisista. Siinä todetaan, että pääteemoiltaan 

ja -arvoiltaan eri kanavien uutislähetykset ovat melko samankaltaisia, ilmeisesti 

sen takia, että prime time on liian arvokasta aikaa, jotta sen sisällä uskallettaisiin 

kilpailla täysin erilaisilla pääuutislähetyksillä. Aihevalinnoissa suurin ero oli 

Yleisradion taipumus kertoa kaupallisia kilpailijoitaan enemmän ”virallisia 

uutisia” eli uutisia julkisen vallankäytön toiminnasta ja taloudesta, kun taas 

MTV3 ja Nelonen nostivat esiin rikoksia ja oikeudenkäyntejä. Talousasioissa 

Nelonen erottui muista ottamalla eniten huomioon yksittäisen kuluttajan 

näkökulman. Yleisradion ja FST:n uutiset painottivat korkeakulttuuria ja 

Nelonen populaarikulttuuria. Uutisten toimijoita luokittelemalla huomattiin, että 

Nelosen uutisissa nähtiin muita enemmän lapsia ja nuoria. Nelosen Kahdeksan 

uutisten todettiin myös painottavan muita enemmän ”tavallisen ihmisen” 

näkökulmaa ja persoonakeskeistä human intrest -lähestymistapaa. (Aslama & 

Wallenius 2003, 88–94). 
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Salste (2000, 69–71, 89) toteaa pro gradu -tutkielmassaan Nelosen 

pääuutislähetyksen olevan varsin monipuolinen kilpailijoihin verrattuna, sillä 

Nelosella mikään yksittäinen aihealue ei noussut hänen vertailussa muita 

tärkeämmäksi. Myös Salste piti Nelosen juttupainotuksia kuitenkin yllättävän 

konservatiivisina, sillä esimerkiksi talouden ja politiikan niin sanotuissa kovissa 

jutuissa Nelosen käsittelytapa oli hyvin samankaltainen kuin kilpailijoilla. Eniten 

Nelosen uutiset poikkeavat muista lyhyen keston takia. 

 

Nelosen asiaohjelmien vahvin brandi lienee 4D-dokumentit, joiden 

aihevalikoima on perusdokumentteja populaarimpi: 4D-dokumenteissa 

seikkailevat psykopaatit, eläimiin sekaantujat, tuskaiset teinit ja huonosti 

käyttäytyvät poliitikot naisten rintoja ja orgasmeja unohtamatta. Nelosen 

asiaohjelmiksi luokitelluista ohjelmista iso osa on niin sanottuja 

todellisuusviihdeohjelmia, kuten amerikkalaisten poliisien työtä kuvaava Top 

Cops ja erilaisia videopätkiä esittävä TosiTV. Muutenkin kanavan asiaohjelmat 

käsittelevät usein viihteellisiä aihepiirejä, kuten esimerkiksi Kaiken maailman 

viihdettä -makasiini. 

 

Ajankohtaisohjelmista Palaneen käry onnistui nostattamaan mediamyrskyn 

käsitellessään maaliskuussa 2001 seksuaalista ahdistelua työpaikalla. Ohjelma 

tulehdutti Nelosen ja omistajakonsernin keskinäiset välit, sillä ohjelmassa 

arvosteltiin voimakkaasti Helsingin Sanomien uutisointia ahdistelutapauksesta. 

Ohjelmasta noussut kohu johti Veikkaus Oy:n silloisen toimitusjohtajan Matti 

Ahteen eroon ja Palaneen käry -ohjelmasarjan ennenaikaiseen lopettamiseen. 

SanomaWSOY-konsernin sähköisen viestinnän liiketoimintaryhmän Swelcomin 

toimitusjohtaja Tapio Kallioja kommentoi mielenkiintoisesti Palaneen käry -

jupakkaa Mannisen (2002) Nelosen historiikissa. Kallioja ei omien sanojensa 

mukaan muista, että Nelosen toimintasuunnitelmassa olisi koskaan mainittu 

kanavan tehtäväksi yhteiskunnallisten epäkohtien paljastamista. Eikö 

yhteiskunnallisten epäkohtien paljastaminen kuitenkin ole loistava tapa toteuttaa 

Nelosen itselleen asettamat tavoitteet puheenaiheiden rakentamisesta ja 

provosoinnista? 
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Lastenohjelmat ovat täyttäneet Nelosen ohjelma-ajasta keskimäärin kuusi 

prosenttia. Nelosen lastenohjelmista ainoastaan vuosina 1998–1999 esitetty 

peliohjelma Blast oli kotimaista tuotantoa. Loput lastenohjelmat ovat ulkomaista, 

pääosin pohjoisamerikkalaista, tuotantoa ja joko puhuttu tai tekstitetty suomeksi. 
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6. Vakiointi- ja muutosluenta 

6.1. Ohjelmapaikkojen sijainnin vakioinnit 

Vakioitu ohjelmakaavio syntyi, kun televisio alkoi ymmärtää intiimin suhteensa 

yleisön arkipäivään. Televisio kiinnostui erilaisten ihmisten elämänrytmeistä: 

siitä, milloin he nousevat ylös, käyvät lounaalla, palaavat töistä ja menevät 

nukkumaan. Televisio sulautui arkipäivään ja alkoi samalla itse muovata sitä. 

Toisin kuin Yhdysvalloissa Pohjois- ja Keski-Euroopassa televisio kuului vain 

iltaan. (Ellis 2000, 43–45). Etelä-Euroopassa Välimeren alueen maissa 

televisiota katsellaan eniten illalla, mutta melkein yhtä paljon iltapäivällä siestan 

aikaan noin kello 13–14 (Schulz 2000, 125). 

 

Vakioidun ohjelmakaavion ideaan kuuluu, ettei ohjelmien alkamis- ja 

loppumisaikoja vaihdella jatkuvasti. Ohjelmapaikat lukitaan, jotta katsojat 

oppisivat muistamaan ohjelmiston perusrakenteen. Ne vakioidaan keston, 

ohjelmatyypin ja kohdeyleisön perusteella. Käyn tässä kappaleessa läpi, miten 

ohjelmapaikat ovat kehittyneet Nelosen historian aikana keston ja ohjelmatyypin 

näkökulmasta. Kohdeyleisöjä tarkastelen kahdeksannessa luvussa. Saadakseni 

kokonaiskäsityksen eri ohjelmapaikkojen synnystä, pysyvyydestä ja niissä 

tapahtuneista muutoksista tein jokaisesta viikonpäivästä ohjelmapaikkataulukon. 

Taulukon pystysarakkeissa ovat eri ohjelmakaaviot ja vaakasarakkeissa 

kellonajat. En merkinnyt taulukkoon ohjelmien nimiä vaan ainoastaan alkamis- 

ja päättymisajat. Taulukoista voi siis seurata ohjelmapaikkojen kehitystä 

kaavioiden vaihtuessa. Esitän Taulukossa 3. yhteenvedon ohjelmapaikoista. 

Liitteessä 3 on tarkempi luettelo eri ohjelmapaikkojen kehityksestä. 
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TAULUKKO 3. 

Ohjelmapaikat Nelosen ohjelmakaavioissa 

Klo Ma Ti Ke To Pe La Su
7
7.15 
7.30
7.45 

     

8
8.15 

     
8.30
8.45 
9 
9.15 
9.30
9.45 
10
10.15 
10.30
10.45 
11
11.15 
11.30 
11.45 
12
12.15 
12.30
12.45 
13
13.15 
13.30
13.45 
14 
14.15 
14.30
14.45 
15
15.15 
15.30
15.45 
16
16.15 
16.30 
16.45 
17
17.15 
17.30
17.45 

 

18
18.15 

     
18.30
18.45 

     

 

19 
19.15 

    
19.30
19.45 

 

    

  

20
20.15 
20.30
20.45 

       
21
21.15 

 
21.30 
21.45 

 

 

22 
22.15 
22.30
22.45 

 

 

 

   

23
23.15 
23.30
23.45 

 

00
00.15 
00.30 
00.45 

  

01
01.15 
   

  Vakioitu ohjelmapaikka, mukana myös uusimmassa kevään 2003 kaaviossa 
  Vakioitu ohjelmapaikka, ei enää käytössä kevään 2003 kaaviossa

  Ohjelmaa, ei vakioituja ohjelmapaikkoja 

  Ei ohjelmaa 
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6.1.1. Paras katseluaika on vakioitu 

Kanavien välinen kilpailu on kovinta prime time -aikaan eli parhaaseen 

katseluaikaan, joka Suomessa määritellään yleensä olevan kello 18–22. Aslama 

ja Karlsson (2002, 5) ottivat tutkimuksessaan parhaaseen katseluaikaan mukaan 

ohjelmat, jotka alkoivat kello 18.05–22.05. Nelosen vuosien 1997–2000 

ajankohtaisohjelmien päällikkö Pauli Aalto-Setälä kuitenkin totesi Miira 

Lähteenmäelle (1999, 40) keväällä 1997 tehdyssä haastattelussa, että Nelosen 

paras katseluaika alkaa tuntia myöhemmin kuin muilla kanavilla ja on kello 19–

23. Myös vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa Suomessa parhaaseen katseluaikaan 

niin, että se alkaa kesällä hieman myöhemmin kuin talvella. 

 

Kun Aalto-Setälän määritelmää parhaasta katseluajasta vertaa ohjelmapaikoissa 

tapahtuneisiin vakiointeihin ja muutoksiin, on helppo huomata, että Nelonen on 

vakioinut voimakkaimmin nimenomaan parhaan katseluajan ohjelmistonsa. 

Arkipäivinä prime timen alun kello 18.30–19-ohjelmapaikka on yksi pisimpään 

ja tasaisimmin kaavioissa esiintyvistä vakioinneista. Tiistaita lukuun ottamatta 

kaikkina muina päivinä aikaväli kello 19–23 on täytetty vakioiduilla 

ohjelmapaikoilla. Maanantain, lauantain ja sunnuntain pitkään kestäneet 

vakioinnit tosin purettiin kevään 2003 kaaviossa. 

 

Parhaan katseluajan lisäksi arkiaamujen ohjelmapaikat ovat pysyneet pitkään 

vakioituina. Iltapäivien ja alkuillan ohjelmapaikoissa muutoksia on tapahtunut 

enemmän ja myös ohjelmapaikkojen pituus on vaihdellut paljon. Ohjelmien 

alkamis- ja loppumisajat eivät ole samalla lailla rytmitetty tasatuntien mukaan 

kuin parhaaseen katseluaikaan, vaikka onhan Nelosella prime time -ajan 

sisälläkin esimerkiksi viisi tai kymmenen minuuttia yli tasan alkavia 

ohjelmapaikkoja. 

 

Viikonpäivät eroavat toisistaan niin, että arkipäivät ovat selvästi vakioidumpia 

kuin viikonloput. Viikonlopun päivistä lauantai on vielä sunnuntaitakin 

sekavampi ja näyttää siltä, ettei lauantain iltapäiviin ole edes yritetty rakentaa 

vakioituja ohjelmapaikkoja. 
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6.2. Ohjelmatyyppivakioinnit 

Yhtälailla tärkeää kuin tieto siitä, koska ihmiset ovat television tavoitettavissa, 

on ymmärrys siitä, millaista ohjelmaa heille kannattaa eri päivinä ja eri 

vuorokaudenaikoina tarjota. Ohjelmatyyppien sijoittelussa tulee ottaa huomioon, 

millaista ohjelmaa kohdeyleisö on halukas ottamaan vastaan esimerkiksi 

viikonloppuiltoina ja maanantaiaamuina. Ohjelmatyyppien sijoittelulla pyritään 

myös voittamaan katsojia kilpailijoilta. Aikaisemmin Suomessa on nähty kilttiä 

ohjelmointia, jossa kilpailijat tarjoavat samanaikaisesti erityyppistä ohjelmaa ja 

katsojat eivät joudu tekemään vaikeita valintoja. Viime vuosina kuitenkin 

erityisesti kaupalliset kilpakumppanit ovat aloittaneet vastaohjelmoinnin, jossa 

hyökätään vastapelurin kohdeyleisön kimppuun. Yksi esimerkki tästä oli 

MTV3:n päätös sijoittaa näyttävästi mainostettu, palkittu ja kiitelty mustaa 

huumoria sisältävä draamasarja Mullan alla samaan ohjelmapaikkaan 

kriitikoiden yhtälailla ylistämän Nelosen mafiaparodiasarja Sopranosin kanssa. 

 

Taulukossa 4 on yhteenveto Nelosen ohjelmatyyppivakioinneista vuosina 1997–

1999 ja taulukossa 5. vuosilta 2000–2003. Sen verran paljon ohjelmatyyppien 

sijoittelussa on näin pitkien ajanjaksojen aikana tapahtunut muutoksia, että 

taulukot eivät ole missään nimessä täysin vedenpitäviä, suuntaa-antavia kyllä. 

Vuosien 2000–2003 taulukossa on painotettu ajanjakson jälkipuolen kaavioita ja 

erityisesti kevättä 2003. Olen myös painottanut kevät- ja syksyohjelmistoja 

kesien kustannuksella. 
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TAULUKKO 4. 

Ohjelmatyypit 1998 – 1999 

Klo Ma Ti Ke To Pe La Su
7
7.15 
7.30
7.45 

                                      LASTEN 

8
8.15 

                              UFIK 

8.30   
8.45   
9   
9.15   
9.30   
9.45   
10   
10.15   
10.30   
10.45   
11   
11.15   
11.30   
11.45   

LAST 

12   
12.15   
12.30   
12.45   
13   
13.15   
13.30   
13.45   
14   
14.15   
14.30   
14.45   
15
15.15 
15.30
15.45 
16 
16.15 

PALVELU, 
ULK. FIKTIO 
OPETETUS 
AJANKOHTAIS 

PALVELU, 
ULK. FIKTIO, 
OPETUS 

16.30
16.45 

PALV 

LA
STEN

, PA
LV

ELU
, V

IIH
D

E,  
U

LK
O

M
A

IN
EN

 FIK
TIO

, U
R

H
EILU

  

17
17.15 
17.30

                              ULKOMAINEN FIKTIO,  
                             PALVELU 

17.45  

PA
LV

ELU
, A

SIA
, U

LK
. FIK

TIO
, 

A
JA

N
K

O
H

TA
IS, ELO

K
U

V
A

 

18
18.15 

 

18.30
18.45 

PALV/ 
VIIH

 

 ELO
K

U
V

A
 KFIK 

19 
19.15 

VIIH 

19.30
19.45 

UFIK/ 
PALV 

UFIK, 
URH, 
PALV 

 

UFIK 

UFIK,/ 
PALV

AJANK
UFIK 

UFIK 

20            KAHDEKSAN UUTISET, URHEILU-UUTISET
20.15                                 20.20
20.30
20.45 

                                         UFIK 
VIIH,/ 
UFIK 

KFIK/ 
VIIH 

21
21.15 

KFIK KFIK,/ 
UFIK

21.30 
21.45 

UFIK,/ 
VIIH/ 
URH 

ASIA 

22
22.15 
22.30
22.45 

UFIK 

UFIK/ 
URH 

 

UFIK 

 
 
 
        ELOKUVA 

23                                      MYÖHÄISUUTISET
23.15 
23.30
23.45 

UFIK UFIK/ 
URH 

PALV,/U
FIK 

UFIK/ 
VIIH 

URH/ 
ASIA 

00  
00.15  
00.30  
00.45  
01  

ELO
K

U
V

A
/ 

U
LK

. FIK
TIO

 

ELO
K

U
V

A
/ 

U
LK

. FIK
TIO

 

 
 
 
 

  Pysynyt suhteellisen vakioituna

  Vain erittäin löyhästi vakioituja ohjelmatyyppipaikkoja 
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TAULUKKO 5. 

Ohjelmatyypit 2000–2003 kevät 

Klo Ma Ti Ke To Pe La Su
7 
7.15 
7.30
7.45 

 
                      LASTEN 

8
8.15 
8.30
8.45 
9
9.15 

 
 
   VIIHDE, ULKOMAINEN FIKTIO, OPETUS 

9.30   
9.45   
10   
10.15   
10.30   
10.45   
11   
11.15   
11.30   
11.45   
12   
12.15   
12.30   
12.45   
13   
13.15   
13.30   
13.45   

LA
STEN

, U
R

H
EILU

, (V
IIH

D
E) 

14   
14.15   
14.30   
14.45   
15   
15.15   
15.30
15.45 

A
JA

N
K

O
H

TA
IS, V

IIH
D

E, PA
LV

ELU
, 

A
SIA

, U
R

H
EILU

, ELO
K

U
V

A
 

16
16.15 
16.30
16.45 
17 

U
LK

O
M

A
IN

EN
 

FIK
TIO

, PA
LV

ELU
, A

SIA
 

17.15 
17.30
17.45 

 
 

UFIK 

18
18.15 

 
 
 
 
            ULKOMAINEN FIKTIO 
      (VIIHDE, OPETUS, URHEILU) 

18.30
18.45 

                    ULKOMAINEN FIKTIO/ 

19
19.15 

ELO
K

U
V

A
 

19.30 
19.45 

UFIK              VIIHDE 

VIIH 

 
 

UFIK, 
VIIH 

20 KAHDEKSAN UUTISET UUT JA URH
20.15 TALOUSUUTISET
20.30
20.45 

UFIK PALV/ 
ASIA

UFIK/ 
VIIH

UFIK/ 
KFIK

VIIH/ 
UFIK

UFIK/ 
VIIH 

VIIH/ 
UFIK/ 
KFIK

21
21.15 

KFIK 

21.30
21.45 

UFIK 
 

VIIH 

22
22.15 
22.30 
22.45 

UFIK 

ASIA 
 

ELO
K

U
V

A
 

U
R

H
EILU

 UFIK/ 
VIIH 

 
 
                                                  

ELOKUVA 
 
 
 

23 MYÖHÄISUUTISET
23.15 
23.30
23.45 

UFIK UFIK VIIH UFIK 

00  

ASIA, 
UFIK 

00.15  
00.30  
00.45  

ELO
K

U
V

A
 

U
R

H
EILU

 

ELO
K

U
V

A
 

 

01   

 

 
 
 
 
 

  Keväällä 2003 syntynyt uusi ohjelmatyyppipaikka 
  Pysynyt suhteellisen vakioituna

  Vain erittäin löyhästi vakioituja ohjelmatyyppipaikkoja 
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6.2.1. Elokuvien ja  uutisten paikat on vakioitu voimakkaasti 

Nelosen ohjelmakaavioissa on alueita, joiden ohjelmisto on pysynyt hyvin 

samankaltaisena jo useita vuosia. Tiukasti vakioituja ohjelmatyyppejä on kolme: 

uutiset, lastenohjelmat ja elokuvat. Aamu kello 7–8 on lyöty lukkoon 

lastenohjelmien alueeksi. Uutiset tulevat kello kahdeksalta ja myöhäisillalla kello 

yhdentoista aikoihin. Viikonlopun elokuvapaikat eli Nelosen kielenkäytössä 

Viikonlopun leffaputki on täysin vakioitu alkamaan perjantaista sunnuntaihin 

kello 21 tai viimeistään kello 21.20. Nelonen käytti uutisia ja Leffaputkea 

voimakkaasti hyväkseen alkuaikojen markkinoinnissaan ja vahvisti näin 

vakiointien iskostumista katsojien mieliin. 

 

Kaavioissa on kaksi muuta elokuvavakiointia, jotka ovat olleet käytössä useita 

vuosia. Tiistai-iltaan Myöhäisuutisten perään kello 23.10 sijoitettiin ensimmäisen 

kerran elokuva vuoden 1998 alussa. Paikka on vakioitu Rakkautta ja anarkiaa -

sarjan elokuville. Vuoteen 2000 saakka niinä viikkoina, kun ohjelmistossa ei 

ollut R&A-elokuvaa, paikalla esitettiin ulkomaista fiktiota. Keväällä 2000 

elokuvan kanssa vaihtoehtoiseksi ohjelmaksi vakioitiin urheilulähetys, 

tarkemmin sanottuna UEFA Champions League. 

 

Loppukeväällä 1999 sijoitettiin lauantai-iltaan toinen elokuva kello 21 alkavan 

elokuvan ja Myöhäisuutisten perään. Myös tämä paikka on pysynyt vahvasti 

vakioituna, tosin vuonna 2002 paikalla esitettiin pääosin ulkomaista fiktiota. On 

mielenkiintoista, että vaikka ohjelmapaikka seuraa lauantain toista elokuvaa, sitä 

ei ole nimetty Viikonlopun leffaputkeen kuuluvaksi. Nelonen haluaa esitellä 

Leffaputken katsojille vertikaalisen ohjelmointisuoran ajatuksen mukaisesti 

yhtenäisenä suorana, putkena. Tämä helpottanee katsojia hahmottamaan 

mielessään Nelosen ohjelmakaavion ja Leffaputken sen vakioituna osana. Näin 

yleisö voi sijoittaa Viikonlopun leffaputken osaksi omaa sisäistä 

ohjelmakaaviotaan (kts. Jensen ym. 1994). 

 

Kaavioissa esiintyy lauantain kohdalla kolmaskin elokuvapaikka, joka on 

sinnitellyt eri paikoilla mukana jo aloitusvuodesta 1997 saakka: iltapäivän 
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elokuva. Iltapäivän elokuvan aloitusaika on vaihdellut kello 15:n ja 18.05:n 

välillä. 

 

Elokuvilla on kaavioissa vahvasti vakioidut paikat, eikä niitä ripotella sinne 

tänne tarpeen mukaan täyttämään tyhjiä ohjelmapaikkoja. Näin olen elokuvat 

leimaavat selvästi niiden päivien ohjelmistoa, joihin niitä on sijoitettu. Tiistai on 

Rakkautta ja anarkiaa -päivä ja viikonloppu Leffaputken päiviä. Vuoden 2000 

loppupuolella otettiin käyttöön vakiointi, jonka nimi on Keskiviikkotrilleri. 

Keskiviikkotrilleri vuorottelee R&A-elokuvien tavoin UEFA Champions Leaguen 

kanssa. Elokuvien ja jalkapallo-otteluiden päällekkäinen sijoittaminen on 

toimiva keino lisätä kaavioon mukaan hajanaisesti saatavilla olevat ja esitettävät 

jalkapallo-ottelut. Koska elokuvat ovat yhdistävistä otsakkeista 

(Keskiviikkotrilleri, Rakkautta & anarkiaa ja Viikonlopun leffaputki) huolimatta 

pisteohjelmia, niiden ajoittainen poisjäänti ei ole yhtä häiritsevää kuin 

sarjaohjelmissa. Elokuvat pystyvät keräämään myös suuria katsojalukuja, joten 

niitä voi huoletta sijoittaa tärkeälle paraatipaikalle, kuten keskiviikkoiltaan kello 

21–23. 

6.2.2. Maanantaisin esitetään sarjoja 

Kotimaisilla fiktio-ohjelmilla on yksi pitkään vakioituna pysynyt ohjelmapaikka: 

maanantai-ilta kello 21–21.30. Paikka otettiin käyttöön vuoden 1998 alussa ja se 

on ollut kesäohjelmistoja lukuun ottamatta varsin sinnikkäästi mukana kevääseen 

2003 saakka. Kuten aiemmin totesin, kotimaiset fiktiosarjat ovat Neloselle 

tärkeää ohjelmistoa ja maanantaisin kotimainen sarja, yleensä komedia, kilpailee 

katsojista MTV3:n Yhdeksän uutisten ja TV1:n Kotikatsomon kanssa. 

Maanantaipäivä on muutoinkin ollut Nelosella aina täynnä sarjoja. Siihen ei ole 

sijoitettu elokuvia eikä pisteohjelmien luonteisia asiaohjelmia. Yhden kotimaisen 

fiktion lisäksi maanantain prime time on täytetty ulkomaisella fiktiolla.  

 

Toinen paikka, johon kotimaista fiktiota on usein sijoitettu, on sunnuntaina 

Kahdeksan uutisten ja Urheilu-uutisten jälkeen ennen illan elokuvaa. Silloin kun 



 60

paikalla ei esitetä kotimaista fiktiota, siihen on sijoitettu kotimaisesti tuotettua 

viihdettä tai ulkomaista fiktiota. 

6.2.3. Torstai pyhitetään viihteelle 

Nelosen asiaohjelmien lippulaiva 4D-dokumentit olivat yli kolmen vuoden ajan 

vuoden 1998 alusta kevään 2001 loppuun vakioidulla paikalla torstai-illassa 

kello 21–22. Tämän jälkeen ohjelmapaikkaa siirreltiin jonkin verran niin, että 

4D:ä muun muassa aikaistettiin pariin kaavioon puolella tunnilla. Keväällä 2003 

tapahtui raju muutos: 4D siirrettiin tiistai-iltaan noin kello 22–23. Samalla 

torstaista tehtiin viihdepäivä: Kahdeksan uutisten, Talousuutisten ja sään jälkeen 

ohjelmistossa oli kotimainen komediasarja Pulkkinen tai sketsisarja Ranuan 

kummit, jota seurasi viihteellinen keskusteluohjelma Hyppönen Enbuske 

Experience. Ennen Myöhäisuutisia, Urheilu-uutisia ja viihdeohjelmista koottua 

Törkytorstaita ohjelmistossa oli vielä todellisuusviihdeohjelma Pelkokerroin tai 

vauhdikas toimintasarja Alias. 

6.2.4. Palvelu- ja harrasteohjelmat väistyvät ulkomaisen fiktion tieltä 

Ohjelmatyyppien osuuksien vertailussa kävi jo ilmi palvelu- ja harrasteohjelmien 

määrän raju romahdus vuonna 2000. Saman havainnon voi tehdä 

ohjelmatyyppikaavioista. Vuoteen 2000 saakka palvelu- ja harrasteohjelmia 

sijoitettiin runsaasti varsinkin iltapäivän ja alkuillan ohjelmistoon. Kellonaika 

16.30–17 erottuu voimakkaimpana vakiointina. Palvelu- ja harrasteohjelmien 

sijoittelussa käytettiin hyödyksi vertikaalisia ja horisontaalisia 

ohjelmointistrategioita, joista kaikkein eniten strippingiä eli saman ohjelman 

sijoittamista joka arkipäivään samaan kellonaikaan. 

 

Kun palvelu- ja harrasteohjelmien määrää vähennettiin tuli tilalle ulkomaista 

fiktiota ja viihdettä. Arkipäivien alkuillan viihdeohjelmat ovat pääasiassa 

stripping-sijoiteltuja visailuja, kuten Voitto kotiin ja Giljotiini tai 

todellisuusviihdettä, kuten Sinkut kahleissa ja Sinkut lemmenlaivalla. Samoin 

ulkomaisten fiktiosarjojen sijoittelussa iltapäivään ja alkuiltaan on käytetty 
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horisontaalisia ohjelmointistrategioita. Karkeasti jaettuna ennen kello 18 alkavat 

saippuasarjat lähetetään strippingin mukaisesti joka arkipäivä, kun taas kello 

18:n ja 20:n välillä on enemmän hajontaa niin, että esimerkiksi keväällä 2001 

maanantaista keskiviikkoon kello 18.05–18.30 kaaviossa oli sarja Kaikki 

rakastavat Raymondia tai Maggie Winters ja torstaista perjantaihin Kellarin 

kunkku. Ohjelmansijoittelun termejä käyttäen ohjelmapaikka kello 18.05–18.30 

on leimattu amerikkalaiselle komedialle.  

 

Kello 20:n uutis- ja ajankohtaislähetysten jälkeen ulkomaisella fiktiolla oli 

pitkään valta-asema arkipäivien paikalla kello 20.30–21. Syksyn 2000 sekä 

kevään 2001 kaavioissa paikasta käytetään nimeä Komediaputki. Putki ei ole 

säilynyt enää muutaman viimeisimmän vuoden kaavioissa, vaikka paikalla 

edelleen runsaasti ulkomaista fiktiota esitetäänkin. 

6.2.5. Viikonpäivien ohjelmatyyppiprofiilit 

Ohjelmatyyppien sijoittelua seuraamalla on mahdollista nimetä eri päivät niiden 

prime time -ohjelmiston määräävien ohjelmatyyppien mukaan. Pauli Aalto- 

Setälän aiemmin esittelemäni määritelmän mukaan Nelosen prime time on kello 

19–23 (Lähteenmäki 1999, 40). 

 

Ohjelmatyyppien kaaviosijoittelun tarkastelu toi esiin Kahdeksan uutisten 

aseman ohjelmiston vedenjakajana. Ennen uutisia Nelosen arkipäivien 

ohjelmisto on rakennettu pääsiassa horisontaalisista suorista, joiden ohjelmat 

ovat ulkomaista fiktiota tai viihdettä. Kaikkien arkipäivien ohjelmisto ennen 

kello 20:tä muistuttaa toisiaan, vaikkei aivan identtinen olekaan. Kello 20:n 

jälkeen ohjelmisto eriytyy selkeämmin viikonpäivän mukaiseksi ja 

horisontaalisia strategioita on käytössä vähemmän, strippingiä ei lainkaan. 

 

Eri päivien erilaiset ohjelmistopainotukset tulevatkin parhaiten esiin kello 20.30 

ja Myöhäisuutisten välisessä ohjelmistossa ja seuraava yhteenveto koskee tätä 

aluetta. Yhteenveto on tehty erityisesti kevään 2003 kaavion pohjalta, mutta 

heijastelee pidempiaikaisia kokeiluja, ratkaisuja ja vakiointeja. 
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Maanantai on sarjapäivä, jonka ohjelmistosta suurin osa on ulkomaisia 

fiktiosarjoja, mutta päivään mahtuu myös yksi kotimaisen fiktion pitkään 

vakioituna ollut paikka kello 21–21.30. 

 

Tiistai on vakavampi ja faktapohjaisempi päivä dokumentti-, urheilu-

/elokuvaohjelmistoineen. Tiistaita vakavoittaa prime timen keskelle kello 21:n 

tienoille sijoitettu Rikosraportti sekä kello 22:n korvilla alkava 4D-dokumentti. 

Ulkomaisista sarjoista tiistaisin on jo pitkään seurattu palkittua laatusarjaa 

Sopranos. Illan päättää joko UEFA Champions League -jalkapallo-ottelu tai 

normaalia elokuvaohjelmistoa kenties vähän ”vaikeampi” tai ”taiteellisempi” 

Rakkautta ja anarkiaa -elokuva. 

 

Keskiviikko on urheilu- ja jännityspäivä, sillä ohjelmiston erottuvin elementti on 

UEFA Champions League -jalkapallo-ottelu kello 21 alkaen tai vaihtoehtoisesti 

elokuva Keskiviikkotrilleri.  

 

Torstai on viihdepäivä. Kahdeksan uutisia ja Talousuutisia seuraa kotimainen 

komedia tai sketsisarja, talk show -keskusteluohjelma, jännityssarja tai 

todellisuusviihdeohjelma. Illan päättää viihteellinen Törkytorstai. 

 

Perjantai on kevyen ja viihteellisen ohjelmiston päivä. Viikonlopun leffaputki 

alkaa ja prime timen muu ohjelmisto on amerikkalaista komediaa ja kevyttä ja 

pikkutuhmaa ihmissuhde-, bailaus- ja seksuaalisuusdraamaa (muun muassa Älä 

kerro äidille 2) sekä viihdettä (muun muassa Haluatko miljonääriksi?) 

 

Lauantai on elokuvapäivä, sillä päivään mahtuu kolme elokuvaa. Elokuvien 

lisäksi lauantain prime timessä on ollut pitkään paikka ulkomaiselle fiktiolle 

kello 20.15 – noin kello 21.10. Paikka on nimetty muutamaan vuoden 2001 ja 

2002 kaavioon brittipaikaksi, mutta siinä on esitetty myös amerikkalaisia sarjoja 

sekä viihdettä, kuten Haluatko miljonääriksi? -visailua ja Pelkokerroin-tositv-

ohjelmaa. Viikonlopun iltapäivä- ja alkuiltaohjelmistossa ei ole samanlaista 

horisontaalista rakennetta kuin arkipäivissä. Lauantai alkaa uusinnoilla, 
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lastenohjelmalla ja urheilulla. Muutama uusissa kaavioissa jäljellä oleva palvelu- 

ja harrasteohjelma on sijoitettu lauantai-iltapäivään ja alkuiltaan. 

 

Sunnuntai on paitsi Viikonlopun leffaputken viimeinen päivä niin myös 

ulkomaisen fiktion ja nuorten päivä. Amerikkalainen fiktio on sijoitettu yleensä 

ennen prime timea tai ihan sen alkuun. Ohjelmatyyppi kuitenkin leimaa 

mielestäni sunnuntaita, sillä sunnuntaisin television katselu aloitetaan arkipäiviä 

aiemmin (Pääkkönen & Niemi 2002). Iltapäivän sarjoissa on useita nuorille ja 

teineille suunnattuja ohjelmia, kuten Snoukkabisnes, Dawson’s Creek ja Felicity. 

Sunnuntain prime timessa on elokuvan lisäksi muutama viihdeohjelma. 
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7. Kilpailuluenta 

7.1. Nelosen tulo kiristi kilpailua 

Kun Nelonen aloitti toimintansa vuonna 1997, Suomessa oli entuudestaan kolme 

maanpäällistä valtakunnallista kanavaa. MTV:n irtaantuminen omalle 

kanavalleen vuonna 1993 muutti jonkin verran sekä MTV:n että Yleisradion 

kanavien ohjelmatarjontaa. TV1:n ohjelmistossa korostuivat uutis- ja 

ajankohtaisohjelmat, urheilu, sarjat ja pitkät elokuvat. TV2:n vahvoiksi alueiksi 

nousivat asiaohjelmat ja fiktio. MTV erottui Ylen kanavista viihteellisemmällä 

tarjonnalla, joskin sen ohjelmisto monipuolistui jonkin verran oman toimiluvan 

saannin jälkeen. (Joukkoviestimet 1998, 114) 

 

Vuonna 1997 suomalainen katsoi televisiota ja videoita yhteensä 2 tuntia 37 

minuuttia päivässä. Nelonen kävi taisteluun näistä minuuteista Ylen ja MTV3:n 

lisäksi kahden valtakunnallisen maksu-tv-kanavan, Canal+:n ja TV1000:n, sekä 

noin parinkymmenen kaapeliverkossa välitetyn kanavan kanssa. 

(Joukkoviestimet 1998, 115–131) 

 

Huutavaa pulaa neljännelle kanavalle ei Suomessa siis ollut. Aloitusvuonna 1997 

Nelonen onnistui keräämään vasta kahden prosentin osuuden television 

katselusta. MTV3 johti kilpailua 44 prosentilla, TV1:n osuus oli 24 prosenttia ja 

TV2:n 22 prosenttia. Kaapeli- ja satelliittikanaville irtosi katselusta viiden 

prosentin osuus ja loput kolme prosenttia kuuluivat YLEn ruotsinkielisille 

FST:lle, TV4:lle ja SVT:lle. (Joukkoviestimet 1998, 115) Vuonna 2002 Nelonen 

kiri jo 12 ja vuonna 2003 11 prosentin katsojaosuuteen ja on nelostilalla 

taistelussa katsojaluvuista (Finnpanelin www-sivut). Tarkastelen tässä luvussa 

Nelosen ohjelmakaavioita kanavakilpailun näkökulmasta. Minulla ei ole 
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käytössä kaikkien kilpailevien kanavien kaavioita, eivätkä resurssini niiden läpi 

käymiseen riittäisikään. Tämän osuuden huomiot ja johtopäätökset eivät siis 

perustu kaavioiden vertailevaan tutkimukseen vaan Nelosen kaavioissa olevien 

ohjelmointistrategioiden esiin nostamiseen ja niiden liittämiseen kilpailullisiin 

tekijöihin. 

7.2. Ohjelmointistrategiat 

Esitin jo aiemmin Headin, Eastmanin ja Kleinin (1993, 18) 

ohjelmistonrakentamisen jaon valintaan, ohjelmien sijoitteluun ja arviointiin. 

Kanavakilpailu koskee näistä osatekijöistä erityisesti kahta ensiksi mainittua: 

kilpailua käydään katsojia kiinnostavien ohjelmien kehittelystä, ostosta (esim. 

Haluatko miljonääriksi?) ja tuotannosta sekä ohjelmakaavioiden 

houkuttelevuudesta. Oikeanlainen ohjelma ei vielä riitä vaan se täytyy myös 

sijoittaa oikealle paikalle. Vakioimalla ohjelmakaavion televisio yrittää tehdä 

lähetyksestä mahdollisimman käyttäjäystävällistä (Scannell 1996, 9).  

 

Todd Gitlin (1994, 21–23) selvitti ohjelmistonrakentamisen prosessia 

haastattelemalla amerikkalaisten tv-yhtiöiden johtajia ja työntekijöitä. Gitlin 

kertoo bisneksen ytimessä työskentelevien avainhenkilöiden kierrelleen 

kysymystä päätöstenteon perusteista vastaamalla esimerkiksi ”jos keksit sen, 

kerro minullekin.” Amerikkalaisen television konkari, Scott Siegler, määritteli 

ohjelman menestykseen vaikuttavan henkilöt, yleisilme (look), tunne (feel), 

ohjelmapaikka, veturiohjelma (lead in), kilpailutilanne ja kanavan kohderyhmä. 

Ja kuitenkaan minkään ohjelman menestyksestä ei Sieglerin mukaan voi mennä 

takuuseen. Näin ollen ohjelmistonrakentaminen on samanaikaisesti erittäin 

tarkkaa ja empiiristä, mutta myös absurdia ja arvaamatonta. 

 

Ohjelmistosuunnittelijat käyttävät työssään apuna yleisötutkimuksista saatua 

tietoa eri kohderyhmien päivärytmeistä, makutottumuksista ja muista television 

katsomiseen vaikuttavista tekijöistä. Toinen ohjelmistosuunnittelijan työkalu 

ovat niin sanotut ohjelmointistrategiat. Miira Lähteenmäki (1999, 48–59) on 

listannut pro gradussaan ulkomaisesta teoriakirjallisuudesta poimimiaan 
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strategioita, jotka suomalaiset ohjelmistosuunnittelijat tunnistivat vaikuttavan 

myös omassa työssään. Esittelen lyhyesti Lähteenmäen löytämät strategiat 

käyttäen hyväksi myös Adamsin ym. (1993, 135–138), Hellmanin (1999 381–

420) ja Websterin ja Lichtyn (1991, 33–38) määrittelyjä ja tarkastelen tämän 

jälkeen, miten Nelonen on näitä strategioita hyödyntänyt. 

 

Vakioidun ohjelmakaavion idea on luoda pääsiassa sarjamuotoisista ohjelmista 

rakennettu pysyvä kaavio, josta yleisö löytää ohjelmat helposti. Viikonloppuisin 

yleisön katsomistottumukset poikkeavat arkipäivistä, joten myös kaavio on 

erilainen. 

 

Veturiefekti (lead-off ja lead-in) tarkoittaa vahvan ohjelman työntö- tai 

vetovaikutusta, jonka ansiosta suositun ohjelman perässä seuraava ohjelma voi 

periä edeltäjänsä katsojia. 

 

Riippumattoefektiä (hammocking) käytetään, kun uusi tai heikommin katsojia 

keräävä ohjelma sijoitetaan kahden suositun ohjelman väliin. 

 

Ankkurointi (tent-poling) on toinen tapa käsitellä ei-niin-suosittuja ohjelmia. 

Silloin parhaan katseluajan keskelle sijoitetaan houkutteleva ankkuriohjelma. 

 

Ohjelmablokeissa (blocking) tiettyä katsojaryhmää kiinnostavat ohjelmat on 

sijoitettu peräkkäin. 

 

Nauhaefekti (stripping) syntyy, kun sama ohjelma sijoitetaan samaan 

ohjelmapaikkaan joka päivä tai ainakin arkipäivisin. 

 

Ohjelmapaikan leimaus voi olla nauhaefektin käyttöä tai sitten tietylle 

ohjelmapaikalle sijoitetaan aina samantyyppistä ohjelmaa. 

 

Vastaohjelmointi (counterprogramming) on kaikista aggressiivisin strategia, sillä 

siinä tarkoituksena on seurata kilpailijoiden tarjontaa ja ryöstää katsojat 

ohjelmoimalla samaan ohjelmapaikkaan kilpailijan ohjelmaa houkuttelevampi 
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vaihtoehto. Termin käytössä on epätarkkuutta sen suhteen, tarkoitetaanko 

vastaohjelmoinnilla saman vai erityylisen ohjelman tarjoamista kuin kilpailija. 

Heikki Hellman (1999, 396–406) nimeää vastaohjelmoinniksi samantyyppisen 

ohjelman tarjoamisen kilpailijan ohjelmaa vastaan ja puhuu vaihtoehtoisen 

ohjelman tarjoamisesta omana strategianaan. 

 

Bridging-periaatteelle Lähteenmäki ei löytänyt suomennosta, mutta sana 

tarkoittaa ohjelman alkamis- ja loppumisaikojen valintaa sellaisiksi, että toiselle 

kanavalle on vaikea siirtyä ohjelmien ollessa aina kesken. 

7.2.1. Nelonen aloittaa horisontaalisilla putkilla 

Edellä esitellyt ohjelmointistrategiat voidaan jakaa kahteen ryhmään sen 

mukaan, mihin suuntaan ne ohjelmakaaviossa vaikuttavat. Horisontaaliset 

strategiat toimivat kaavion vaakasuunnassa viikonpäivien välillä. Horisontaalisia 

strategioita ovat esimerkiksi nauhaefekti ja ohjelmapaikan leimaus. Vertikaaliset 

strategiat taas vaikuttavat viikonpäivän sisällä pystysuunnassa. 

 

Nelonen luotti alkuaikoinaan voimakkaasti horisontaalisiin strategioihin. Kanava 

lanseerasi suomalaiseen televisiosanastoon ”putket”. Nimitystä Komediaputki 

käytettiin muun muassa syksyn 2000 ja kevään 2001 kaavioissa arkipäivien kello 

20.30–21 ohjelmapaikasta. Keväällä 2001 Komediaputkeen kuuluivat ohjelmat 

70´s Show, Dilbert/AXN, Naistenmies/Jesse, Spin City/Rikas rakas ja 

Iskuryhmä/Ammu vaan!. Putken nimestä huolimatta kaikki ohjelmat eivät olleet 

varsinaisia komediasarjoja vaan joukossa oli myös tosi-tv-tyyppinen seikkailu- ja 

extreme-ohjelma AXN ja parin etsintään keskittyvä todellisuusviihdeohjelma 

Iskuryhmä. Ohjelmapaikkaa voi kuitenkin pitää leimattuna ohjelmien 

viihteellisen, huvittamaan ja naurattamaan pyrkivän luonteen perusteella. 

 

Komediaputki oli esimerkki myös Hellmanin sanastoa käyttäen vaihtoehtoisen 

ohjelman tarjonnasta. Komediaputken idea oli houkutella niitä katsojia, jotka 

eivät seuraa TV1:n tärkeintä ohjelmaa, TV-uutisia ja säätä. 
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Toisen kilpailijan, MTV3:n uutiset, on myös selvästi otettu huomioon Nelosen 

ohjelmoinnissa alusta saakka. Syksyllä 1998 kanava otti käyttöön leimatun 

ohjelmapaikan, josta se käytti nimeä Kymppisarjat. Maanantaista torstaihin kello 

22 tai 22.05 kanavalla alkoi aina noin tunnin kestävä jännitys-, draama- tai 

rikossarja. 

 

Nelonen tarjoaa uudemmissa 2000-luvun kaavioissakin MTV3:n Kymmenen 

uutisten kanssa samanaikaisesti vaihtoehtoista ohjelmaa. Kymppisarjat-nimistä 

ohjelmasuoraa ei kuitenkaan enää ole ja kilpailua Kymmenen uutisten kanssa 

käydään myös bridgingin keinoin: Maanantaisin ja tiistaisin Nelonen on usein 

sijoittanut suositun kotimaisen tai ulkomaisen menestyssarjan, kuten Pelinaiset, 

Kylmäverisesti sinun tai Sopranos, ohjelmapaikalle, joka alkaa noin kello 21.30 

ja kestää yli kymmeneen. Keskiviikkoisin Nelonen aloittaa joko elokuvan tai 

jalkapallo-ottelun kello 21 ja perjantaista sunnuntaihin Kymmenen uutiset 

hurahtavat katsojalta helposti ohi, jos hän seuraa Nelosen kello 21 alkavaa 

Viikonlopun leffaputkea. 

 

Leffaputki on Nelosen horisontaalisista suorista Kahdeksan uutisten lisäksi 

varmasti tunnetuin ja parhaiten onnistunut. Samalla se on myös Nelosen 

pisimpään käyttämä ohjelmointistrategia. Heti syksyllä 1997 aloitetun 

Leffaputken ohjelmapaikat olivat perintö, jonka Nelonen sai kaapelissa 

toimineelta PTV4:lta (Manninen 2002). 

 

Kaikki Nelosen putket eivät onnistuneet yhtä hyvin. Pauli Aalto-Setälän mielestä 

putkia ei onnistuttu opettamaan yleisölle odotusten mukaisesti ja horisontaalinen 

strategia oli alussa kanavalle hienoinen pettymys (Lähteenmäki 1999, 56). 

Nauhaefekti on ohjelmapaikan leimausta selkeämpi strategia, jonka katsojat 

oppivat muistamaan helpommin. Nelosella nauhaefektiä on käytetty arkipäivien 

iltapäivän ja alkuillan ohjelmistossa. Nauhaefektin mukaan sijoitetun fiktiivisen 

sarjan tuottaminen tulee erittäin kalliiksi, joten Suomessa omatuotantoisia, joka 

arkipäivä esitettäviä stripping-fiktioita on vain yksi, MTV3:n Salatut elämät. 

Ulkomailta sarjoja ostettaessa täytyy varmistua siitä, että ohjelmaa on jo tuotettu 

riittävän monta jaksoa valmiiksi. 
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Nyrkkisääntö on, että jos prime timessa esitettyä sarjaa on tehty viisi vuotta, siitä 

riittää jaksoja vuodenmittaisen nauhaefektin ohjelmoimiseen. Nauhaefektiä 

käytetään useimmiten prime timen ulkopuolella, sillä jos ohjelmistosuunnittelija 

sijoittaisi nauhaksi esimerkiksi kuusi puolentunnin sarjaa kolmelle parhaan 

katseluajan tunnille, hänellä olisi vain kuusi nappulaa, joilla pelata kilpailijoitaan 

vastaan. (Head, Eastman & Klein 1993, 11) 

 

Nelosella nauhaefektiä on käytetty varsinkin saippua- ja draamasarjojen, kuten 

Santa Barbara, Sunset Beach, Lontoon sillat, Lontoo liekeissä, Saint Tropez ja 

Sairaalaelämää, sijoittelussa yleisimmin kello 15:n ja 18:n välille. Uuden 

saippuasarjan aloittaessa ohjelmistossa kestää yleensä melko pitkään, että 

katsojat innostuvat siitä. Saippuaoopperat sopivat kuitenkin hyvin stripping-

ohjelmiksi, sillä jäätyään koukkuun yleisö on erittäin uskollista. Ennen prime 

timea alkavan ohjelmiston menestys on helppo ennustaa, sillä ihmiset katsovat 

samat ohjelmat joka päivä. (Shapiro & Rushnell 1993, 169–170) 

 

Toinen ohjelmatyyppi, jota Nelonen on varsin ahkerasti sijoitellut alkuiltoihin 

nauhaefektin mukaan, ovat viihdeohjelmat ja erityisesti visailut, kuten Voitto 

kotiin ja Giljotiini. Visailut ovat edullista ohjelmistoa, jota voidaan nauhoittaa 

useita jaksoja päivässä. Nelosen ohjelmakaavioissa visailut lisääntyivät sitä 

mukaa, kun palvelu- ja harrasteohjelmat katosivat stripping-paikoilta. Nelonen 

kokeili alkuvuosien kaavioissa palvelu- ja harrasteohjelmien sijoittelua 

nauhaefektiin iltapäiviin, mutta tästä luovuttiin jo parin vuoden jälkeen. Myös 

opetus- ja lastenohjelmia on sijoiteltu stripping-muotoon.  

 

Nauhaefektin käytössä MTV3 on ollut Suomessa edelläkävijä. Nelosen ja 

MTV3:n iltapäivien ja alkuillan ohjelmisto kilpaileekin pitkälti samoin asein 

molempien käyttäessä strippingiä ja samoja ohjelmatyyppejä. Olisi helppo 

erehtyä luulemaan, ettei iltapäivä- ja alkuiltaohjelmisto ole kanaville yhtä tärkeää 

aikaa kuin prime time. Todellisuudessa prime timen ulkopuolella olevan 

ohjelmiston tuottomarginaali on kuitenkin yleensä erittäin hyvä, sillä 

ohjelmakustannukset ovat huomattavasti prime timea huokeammat (Shapiro & 

Rushnell 1993, 171). 
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Parhaan katseluajan ohjelmistossa Nelonen on käyttänyt nauhaefektiä ainoastaan 

uutisten sijoittelussa. Nelosen pääuutislähetykselle ei ollut paljoakaan 

vaihtoehtoisia lähetysaikoja jäljellä, sillä vuonna 1997 MTV3:lla oli jo sekä 

Seitsemän uutiset että Kymmenen uutiset ja TV1:n pääuutislähetys alkoi kello 

20.30. Neloselle uutiset sijoitettiin siis kello 20:een. Yle kokeili vuonna 1993 

TV1:ssä kello 20 alkavaa Uutistuntia, mutta se vetäytyi ohjelmapaikalta pian 

takaisin kello 20.30:een. Nelosen Myöhäisuutiset alkavat noin kello 23 ja 

kilpailevat näin ollen TV1:n illan viimeisten TV-uutisten kanssa. 

7.2.2. Vertikaalisilla ohjelmasuorilla pidetään kohdeyleisö kanavalla 

Vertikaaliset ohjelmointistrategiat vaikuttavat viikonpäivän sisällä 

ohjelmakaavion pystysuunnassa, joten niihin kuuluvat veturi- ja 

riippumattoefekti, ankkurointi ja ohjelmablokit. Veturiefekti luottaa siihen, että 

katsoja on laiska ja jää roikkumaan kanavalle vielä suosikkiohjelmansa jälkeen. 

Yksi Nelosen katsotuimmista ohjelmista, visailu Haluatko miljonääriksi? on 

hyvä esimerkki veturiohjelmasta, sillä sen paikka on prime timen alussa kello 19 

tienoilla. Ohjelman veturivaikutus näkyy selvästi kevään 2003 katsojaluvuissa: 

Haluatko miljonääriksi? aloitti kevätkauden esityksensä viikolla seitsemän ja 

tästä lähtien Kahdeksan uutisten ja sään viikon katsotuin lähetys on lähes 

poikkeuksetta ollut sunnuntaina tietokilpailun perässä tulevat uutiset 

(Finnpanelin www-sivut). 

 

Sunnuntai-iltaan on useana vuonna rakennettu ohjelmablokki, joka jatkuu 

uutisten jälkeen vahvalla viihde- tai fiktio-ohjelmalla. Kello 20.15 alkavalla 

ohjelmapaikalla on nähty muun muassa sellaisia kanavalle tärkeitä 

katsojamagneetteja kuin Kaverille ei jätetä, Yllytyshullut, Huonosti käyttäytyvät 

miehet ja kirjailija Kari Hotakaisen käsikirjoittama, palkittu komediasarja 

Tummien vesien tulkit. Keväällä 2003 paikalla oli Nelosen uusi, voimakkaasti 

mainostettu ja lehtien palstoilla näkynyt tosi-tv-ohjelma Haluatko filmitähdeksi?, 

jonka kohderyhmä olivat erityisesti nuoremmat katsojaryhmät. Näiden jälkeen 

kello 21 alkoi Viikonlopun leffaputkeen kuuluva elokuva. 
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Törkytorstai on Nelosen vertikaalisista ohjelmasuorista ainoa, joka on nimetty ja 

jota mainostetaan katsojille kokonaisena ohjelmablokkina. Törkytorstai ilmestyi 

kaavioon vuoden 2002 alussa ja oli edelleen mukana keväällä 2003. 

Törkytorstai-ohjelmablokki alkaa Myöhäisuutisten jälkeen ja siihen on kuulunut 

viihde- ja tosi-tv-ohjelmia, kuten Jackass, Huonosti käyttäytyvät vihannekset, 

Banzai, Jerry Springer Show ja Extreme Duudsonit. Ohjelmablokissa on kerralla 

edellä mainituista ohjelmista pari–kolme. Blokin rakenne ei siis pysy vakiona, 

mutta kohderyhmä ja tyyli pysyvät. 

 

Ohjelmatyyppitarkastelussa totesin, että Nelosen torstai-illat on ohjelmoitu 

viihdyttämään. Törkytorstaita on edeltänyt ohjelmistossa viihdeblokki, joka on 

toiminut loppuillan veturina. Sen on aloittanut kello 20.30 yleensä kotimainen 

viihdefiktio. Paikalla on esitetty muun Venla-voittaja Pulkkista. Keväällä 2003 

paikalla oli uusi sketsisarja Ranuan kummit.  Kello 21 alkoi kotimainen talk 

show Hyppönen Enbuske Experience. Kello 22 alkavalla ohjelmapaikalla on 

esitetty muun muassa tosi-tv-ohjelmaa Pelkokerroin ja Emmy-palkittua 

jännitysdraamaa Alias. Tämä Nelosen kahden uutislähetyksen väliin sijoitettu 

vertikaalinen viihdesuora on näyttänyt toimivan halutulla tavalla, sillä kello 

20.30–23 esitettävien ohjelmien katsojaluvut ovat pysyneet tasaisesti 200 000–

300 000:ssa (Finnpanelin www-sivut). 

 

Suhteessa julkisen palvelun TV1:een Nelonen on käyttänyt torstain 

ohjelmoinnissaan vaihtoehtoisen ohjelman tarjoamisen strategiaa, sillä TV1:n 

samaan aikaan esitettävä vertikaalinen suora on Kulttuuritorstai. TV1 keskittyy 

korkeakulttuuriin ja Nelonen vastaa postmodernilla tavalla ylentämällä 

perinteisesti matalakulttuurina nähdyn ”roskan” tai ”töryn” tasaväkiseksi 

kilpailijaksi. Toisen kaupallisen kanavan, MTV3:n, kanssa Nelonen on kilpaillut 

osittain samoista katsojista. MTV3:n ilta on myös viihteellinen Salattuine 

elämineen ja Kokkisotineen. Nelosen ohjelmisto on ollut kuitenkin asteen 

nuoremmille ryhmille kohdistettu kuin MTV3:n. Kello 21 Maikkari tosin 

hakkasi keväällä 2003 Nelosen mennen tullen myös nuorten aikuisten 

kohderyhmässä, sillä draamasarja Teho-osaston vähän alle miljoonasta katsojasta 

noin 40 prosenttia oli 25–44-vuotiaita (Markkinointi ja Mainonnan www-sivut). 
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Maanantai-iltoihin Nelonen sai vahvan ankkuriohjelman keväällä 2003 

kotimaisesta fiktiosarjasta Kumman kaa, joka lähenteli parhaimmillaan Nelosen 

asteikolla korkeaa, puolen miljoonan katsojan rajaa. Kumman kaa ja sitä 

seurannut Pelinaiset muodostivat naiskatsojia houkuttelevan blokin, jolla 

Nelonen tarjosi vaihtoehtoista ohjelmaa tälle kohderyhmälle, kun MTV3 esitti 

samaan aikaan suuren yleisön ohjelmia: Yhdeksän uutisia ja elokuvan. Nelonen 

lähetti keväällä 2003 lehdille mainos-/tiedotuskirjeen (Nelonen 2003), joka oli 

otsikoitu ”Nelosen kevään sarjat kiinnostavat naisia”. Kirjeessä esitettiin 

Finnpanelin mittaritutkimuksen tietoja viikoilta 5–13/2003, joiden mukaan 

Kumman kaa ohjelman 361 000 katsojasta 26 prosenttia oli 25–44-vuotiaita 

naisia ja ohjelma tavoitti tämän kohderyhmän suomalaisista 13 prosenttia. 

Pelinaisten 234 000 katsojasta neljännes kuului tähän kohderyhmään ja kaikista 

kohderyhmän suomalaisista ohjelma tavoitti kahdeksan prosenttia. Maanantai-

illassa käytettiin myös bridging-efektiä, sillä Kumman kaa -ohjelma oli 

puolivälissä, kun MTV3:n elokuva alkoi kello 21.15. 

 

Myös maanantai-illoissa selvin vastaohjelmointikilpailu käydään kaupallisten 

kanavien kesken Ylen tavoitellessa vanhempia ja kielivähemmistöistä koostuvia 

kohdeyleisöjä. TV1 tarjoaa maanantaisin ajankohtais- ja asiaohjelmia ja TV2 

esittää FST:n ohjelmia. 

7.3. Kaupallisten kilpailu kovenee 

Hujanen (2002, 16–17) on todennut, että lisääntynyt kilpailu oli suomalaisen 

television määräävä trendi 1990-luvulla ja tulee olemaan sitä myös menossa 

olevalla vuosikymmenellä. Kilpailun kiristyminen näkyy siirtymisessä 

aggressiiviseen ohjelmointiin. Nelosen ja MTV3:n ohjelmistoissa hyökätään 

keväällä 2003 usein kilpailijan kohdeyleisön kimppuun: Tiistaisin kello 21 

molemmilla kanavilla on samaan kohdeyleisöön vetoava suosittu laatusarja, 

Nelosella Sopranos ja MTV3:lla Mullan alla. Näiden jälkeen kello 22 MTV3:lla 

on Kymmenen uutiset ja myös Nelonen tarjoaa faktapohjaista asiaohjelmaa 4D-

dokumenttipaikalla. 
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”Tv-sarjoja peräkkäin ja päällekkäin” otsikoi Helsingin Sanomat 4.2.2003. Leena 

Virtasen (2003) artikkelissa MTV3:n ohjelmajohtaja Jorma Sairanen väitti, ettei 

MTV:ssä edes seurata Nelosen ohjelmansijoittelua. Nelosen hankintaohjelmien 

päällikkö Timo Tuovinen sen sijaan sanoi suoraan, että ratkaisu siirtää Sopranos 

puoli tuntia aikaisempaan, samaan ohjelmapaikkaan Mullan alla -sarjan kanssa 

oli tarkoituksellista vastakkain sijoittelua. 

 

Keskiviikkoisin Nelonen esitti kello 21 lähtien jalkapalloa tai 

Keskiviikkotrillerin. MTV3 vastasi tarjoamalla myös jännitystä, Suomen 

katsotuimmaksi ulkomaiseksi draamasarjaksi nousseen C.S.I.:n sekä vielä kello 

22.30 oikeussarjan Oikeus ja kohtuus. Kilpailu jatkui vielä myöhäisillassakin, 

kun molemmat kanavat esittivät kello 23 jälkeen miehiä kosiskelevaa toimintaa: 

Nelonen action-sarjassa Largon kosto ja MTV3 poliisisarjassa Murharyhmä. 

Vastaavia esimerkkejä on helppo löytää kaupallisten kanavien ohjelmakaavioista 

useita lisää. 
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8. Kohdeyleisöluenta 

8.1. Nelosen kohdeyleisöä ei ole valmiina 
katsojaluvuissa 

Käsittelen tässä luvussa sitä, kuinka hyvin Nelonen on onnistunut tavoittamaan 

kohderyhmänsä. Aineistonani ovat Finnpanelista tilaamani katsojatiedot lähes 

sadasta Nelosen ohjelmasta. Katsojatiedoista selviää, paljonko ohjelmalla on 

ollut katsojia, minkä ikäisiä ja kumpaa sukupuolta he ovat olleet ja vuodesta 

1999 lähtien myös se ovatko he olleet 25–44-vuotiaita kaupunkilaisia. 

 

Nelosen nykyinen kohderyhmä on määritelty Everett M. Rogersin 

omaksujakategorioiden perusteella. Kohderyhmään kuuluvat nopeat ja varhaiset 

omaksujat. Omaksujakategorioiden luokkia ei ole Finnpanelin 

mittaritutkimuksessa taustamuuttujina, joten minun oli mahdotonta saada tietoa 

siitä, mihin omaksujaluokkiin Nelosen katsojat kuuluvat. Nelosen 

Omaksujatutkimus 2002:n tulokset kuitenkin osoittavat, että yli 15-vuotiaissa 

suomalaisissa on sitä enemmän nopeita ja varhaisia omaksujia mitä nuoremmasta 

ikäluokasta on kyse. 15–24-vuotiaissa on nopeita omaksujia 23 prosenttia ja 

varhaisia 40 prosenttia, 25–34-vuotiaissa nopeita on 20 prosenttia ja varhaisia 38 

prosenttia, 35–44-vuotiaissa nopeita on 15 prosenttia ja varhaisia 35 prosenttia. 

45–54-vuotiaista on nopeita omaksujia enää 12 prosenttia ja varhaisia 28 

prosenttia ja 55–65-vuotiaista osuudet ovat kahdeksan prosenttia ja 22 prosenttia. 

(Kampanjasuunnittelijan käsikirja 2003, 13) 

 

Tämän kappaleen lähtöoletuksena on, että uudesta kohderyhmämäärittelystä 

huolimatta Nelosta kiinnostavat edelleen etupäässä nuoremmat ikäluokat eli 15–

44-vuotiaat, sillä suurin osa varhaisista ja nopeista omaksujista kuuluu tähän 
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demografiaryhmään. Omaksujatutkimuksen mukaan nopeissa omaksujissa on 

naisia enemmän kuin miehiä ja he asuvat suurissa kaupungeissa. Näin ollen 

mittaritutkimuksen luokka 25–44-vuotiaat kaupunkilaiset vastaa suurelta osin 

Nelosen kohderyhmää. Kaikista yli 10-vuotiasta suomalaisista television 

katselijoista heitä on 19,6 prosenttia. 

8.2. Faktaohjelmien yleisö 

8.2.1. Dokumentit suunnattiin naisille 

Nelonen on valtakunnallisista kanavista selvästi viihteellisin, mutta se ei ole silti 

halunnut luopua asiaohjelmistostaan, vaan esittää myös perinteisiä ”vakavia” 

ohjelmia eli uutis- ja ajankohtaisohjelmia sekä asia- ja dokumenttiohjelmia. 

 

Pisimpään ohjelmistossa ollut asiaohjelma on 4D-dokumentti. 4D-paikalla on 

esitetty syksystä 1997 lähtien dokumentteja ja reportaaseja totutumpaa 

populaarimmista aiheista, kuten rikoksista, seksuaalisuudesta ja 

poikkeavuuksista. Katsojalukujen perusteella aihevalinnat ja 4D-brandi ovat 

löytäneet kohderyhmänsä. Marraskuussa 1997 4D:n viidellä dokumentilla oli 

keskimäärin 81 000 katsojaa ja heistä 46 prosenttia oli 25–44-vuotiaita. Tämän 

ikäryhmän katsojista miehiä oli hieman suurempi osuus (26 %) kuin naisia  

(20 %). Huhtikuussa 2001 katsojia oli jo 267 108 ja edelleen suurin osa (45,6 %) 

heistä oli 25–44-vuotiaita. Jännittävää kyllä, miesten ja naisten osuudet olivat 

kääntyneet päinvastoin: miehiä oli nyt vähemmän, 20,4 prosenttia, ja naisia 25,2 

prosenttia. Kaupunkilaisten osuus katsojista oli korkea, sillä kaikista katsojista 

34,4 prosenttia oli 25–44-vuotiaita kaupunkilaisia. 

 

Näyttää siltä, että 4D:llä oli jo sen verran vakiintunut katsojajoukko, ettei 

ohjelmapaikan muutos torstain prime timesta tiistaihin mullistanut suuresti 

katsojalukuja. Huhtikuussa 2003 katsojia oli keskimäärin 219 849 henkilöä. 25–

44-vuotiaiden osuus oli pienentynyt muutaman prosentin, 42,3 prosenttiin. 

Naisia oli edelleen enemmän kuin miehiä ja katsojista noin kolmannes oli 25–44 
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-vuotiaita kaupunkilaisia. Nelosen vuoden 2003 Kampanjasuunnittelijan 

käsikirjassa (2003, 37) ohjelmille määriteltiin ensisijaiset kohderyhmät, ja kuten 

oma analyysinikin osoitti, 4D-dokumenteilla tämä yleisö koostui 25–44-

vuotiaista naisista. 

 

Syksyllä 2001 tiistai-iltaisin kello 20.30–21 – perinteisellä komediapaikalla – 

esitettiin 6-osainen dokumenttisarja Lihavat, jossa käsiteltiin painoon liittyviä 

pakkomielteitä ja terveyttä. Ohjelmalla oli syyskuussa keskimäärin 144 076 

katsojaa, jotka jakautuivat melko tasaisesti ikäluokkiin välillä 25–64-vuotiaat, 

painottuen kuitenkin ikähaarukan nuorempaan päähän. Lihavuus on 

aihevalintana jo sellainen, että Nelonen on varmasti etukäteen tavoitellut 

ohjelmalla naisia ja katsojalukujen perusteella se onnistui yrityksessään. Lihavat 

pärjäsi myös hyvin verrattuna samalla ohjelmapaikalla vuosi aiemmin esitettyyn 

komedia-animaatioon Stressi-Erkki, jonka kokonaiskatsojamäärä oli lokakuussa 

2000 vain 75 048. 

8.2.2. Uutisten yleisö kasvaa, ajankohtaisohjelmat katoavat 

Toiselle faktapohjaisen ohjelmistonsa kivipaaluista, Uutisille ja säälle 

Kampanjasuunnittelijan käsikirja (2003, 37) tarjosi kohderyhmäksi 15–64-

vuotiaita. Uutiset kiinnostavat tietysti koko kansaa, mutta Nelosen pyrkimys 

suunnata aihevalintojaan nuorille aikuisille näkyy katsojatilastoissa. 

 

Totean ensin uutisten kokonaiskatsojamäärästä, että se on kasvanut selvästi 

vuosien kuluessa. Kello kahdeksan pääuutislähetyksen aloitettua keväällä 1998 

huhtikuussa katsojia oli vasta keskimäärin 71 000. Lokakuussa 1999 määrä oli 

noussut 130 390:een ja vuoden 2003 huhtikuussa 202 249:ään. Finnpanelin 

(Finnpanelin www-sivut) kuukausittaisten katsotuimpien uutislähetysten listoilla 

oli vuonna 2003 Nelosen uutislähetyksiä, jotka olivat saaneet yli puolen 

miljoonan ihmisen yleisöjä. Uutisten katsojamäärät näyttävät heittelehtivän 

kovasti päivästä ja oletettavasti myös aiheista riippuen. 
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Katsojaprofiileista käy ilmi, että 25–44-vuotiaat olivat jälleen hyvin edustettuina, 

tosin tuoreimmassa tilastossa huhtikuulta 2003 45–64-vuotiaat olivat ohittaneet 

nuoremmat ja seurasivat aktiivisimmin Nelosen uutisia. Lisääntyminen ei ollut 

tapahtunut nuorempien ikäluokkien kustannuksella, sillä kun tarkastellaan 

kaikkia 25–44-vuotiaita suomalaisia eli noin 650 000 ihmistä, lokakuussa 1999 

heistä 3,3 prosenttia seurasi Nelosen uutisia ja huhtikuussa osuus oli neljä 

prosenttia. Suurin muutos vuoden 1999 ja 2003 välillä oli siis vanhempien 

ikäluokkien osuuden kasvaminen. Tämä kertonee siitä, että Nelosen uutiset ovat 

vähitellen ottaneet paikkansa myös Rogersin mukaan hitaampien omaksujien eli 

esimerkiksi ikäihmisten päivärutiineissa. Vanhempien mukaan tuloa on varmasti 

helpottanut myös se, että Nelosen uutisia hiottiin tavanomaisempaan suuntaan ja 

kohderyhmäprofilointia löysennettiin uutisten saatua paljon kritiikkiä liian 

rohkeista ja poikkeavista juttuvalinnoista (Lähteenmäki 1999, 43). 

 

Nelosen Myöhäisuutisilla on luonnollisesti ajankohdasta johtuen vähemmän 

katsojia kuin pääuutislähetyksellä. Huhtikuussa 2003 heitä oli keskimäärin 

99 295. Myöhäisuutisten katsojaprofiilissa pitkään yöllä valvovat nuoremmat 

aikuiset ohittavat yli 45-vuotiaat, vaikka 25–44-vuotiaita on lukumääräisesti 

vähemmän Myöhäisuutisten kuin pääuutisten katsojissa. Mielenkiintoista on, että 

erityisesti miehet sinnittelevät vielä kello 23 aikaan tulevien Myöhäisuutisten 

katsomossa. 25–44-vuotiaiden miesten osuus kaikista katsojista on 

Myöhäisuutisilla (21,8 %) seitsemän prosenttia suurempi kuin pääuutisilla 

(14,5 %). 

 

Syksystä 1999 kevääseen 2001 Nelosella oli kesäkautta 2000 lukuun ottamatta 

myös kolmas uutislähetys, Kuuden uutiset, kello 18. Katsojaluvut eivät anna 

selvää selitystä sille, miksi lähetykset lopetettiin. Huhtikuussa 2001 Kuuden 

uutisia katseli keskimäärin 102 937 ihmistä, joista suurin osa oli 25–44-vuotiaita. 

Lähetysten kokonaiskatsojamäärä ei ole uutislähetykselle kovin paljon, mutta 

toisaalta Nelosen pääuutisetkin keräsivät tuona huhtikuuna korkeimmillaankin 

alle 400 000 katsojaa (Finnpanelin www-sivut). Kilpailutilanteen kannalta 

Kuuden uutiset olivat toki hankalat, sillä TV2:llä on myös uutiset kuudelta ja 

Ylen uutisten asema on vakiintuneempi. Samaisena huhtikuuna Ylen uutisilla oli 



 78

parhaimmillaan arkipäivänä (ke 18.4.2001) 432 000 ja sunnuntaina (su 

15.4.2001) yli puoli miljoonaa katsojaa (Finnpanelin www-sivut). 

 

Perinteisiä inserteistä rakentuvia ajankohtaisohjelmia Nelosella on nähty 

harvoin. Alkuvuosina kanava osti Yhdysvalloista maineikkaan 

ajankohtaisohjelman 60 minuuttia. Huhtikuussa 1999 ohjelmaa seurasi 50 817 

ihmistä ja huomionarvoista tässä joukossa on 10–14-vuotiaiden yllättävän iso 

osuus, 13,4 prosenttia. Tämä selittynee ohjelman lähetysajalla iltapäivällä kello 

15 alkaen. Nelonen käytti useissa kaavioissa 60 minuuttia -ohjelmaa iltapäivien 

tai myöhäisiltojen täytteenä, mutta prime timeen ei tätä ulkomaista 

ajankohtaisohjelmaa huolittu parin ensimmäisen kaavion jälkeen. 

 

Ihan kanavan alkuvaiheessa ohjelmistossa oli kotimaista ajankohtaistuotantoa 

edustava Päivän lööppi. Matti-Esko Hytösen vetämän ohjelman tarkoitus oli 

houkutella ihmisiä virittämään kanava vastaanottimeensa. Huomattavasti 

kunnianhimoisempi oli yritys istuttaa amerikkalaista ABC-kanavaa jäljitellen 

arkipäivien Kahdeksan uutisten ja urheilun perään kymmenminuuttinen 

ajankohtaiskeskusteluohjelma 20.20. Ohjelma aloitti vuonna 1999 ja huhtikuussa 

sillä oli keskimäärin 99 301 katsojaa, joista kaksi kolmasosaa oli 25–64-

vuotiaita. Kahden vuoden kuluttua huhtikuussa 2001 katsojamäärä oli noussut 

122 586:een, mutta uudet katsojat olivat enimmäkseen vanhemmasta 

ikäryhmästä 45–64-vuotiaita. 

 

Kahdeksalta alkava puolituntinen kello 20.30 saakka säilytettiin faktaohjelmiston 

alueena vielä 20.20-ohjelman lopettamisen jälkeen. Nelosen ratkaisu oli täyttää 

20.20-ohjelman jättämä ”fakta-aukko” syksystä 2001 lähtien Talousuutisilla. 

Ratkaisu lienee oikea, sillä vaikka myös Talousuutisten katsojista suurin osa on 

varttuneempaa väestöä, niin kokonaiskatsojamäärä nousi heti 2001 lokakuussa 

20.20-ohjelman lukujen yli 156 189:ään ja ohjelmavirran idean mukaisesti kello 

20 alkava asiablokki on nyt varsin selkeä rakenteeltaan. Tästä Nelonen on 

osittain velkaa kilpailijalleen MTV3:lle, joka oli jo totuttanut yleisön MTV3:n 

puolella samantyyppiseen ohjelmablokkiin Seitsemän uutisten jälkeen. 
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Nelosen ajankohtaisohjelmista suurimman kohun nostatti Tarinatalo Oy:n 

tuottama Palaneen käry, jonka seksuaalista ahdistelua käsitellyt jakso 

maaliskuussa 2001 johti lopulta Veikkaus Oy:n silloisen johtajan Matti Ahteen 

eroon. Ennen jupakkaa lokakuussa 2000 ohjelmalla oli katsojia 211 396, joista 

suurin osa 25–64-vuotiaita. Palaneen käryn katsojamäärä oli hyvä, vaikkei se 

nuoria kaupunkilaisia aikuisia tavoittanutkaan yhtä hyvin kuin monet muut 

ohjelmat. Ahdistelukohu johti kuitenkin Palaneen käryn ennenaikaiseen 

lopettamiseen. 

8.2.3. Viihteellinen keskustelu kiinnostaa nuoria aikuisia 

Keskusteluohjelmissa Nelosen profiilia rakensi pitkään ennen kaikkea yksi 

toimittaja, nimittäin Ruben Stiller. Hänen ohjelmiaan on nähty Nelosella useina 

vuosina. Nelosen historiikissa (Manninen 2002) Stillerin ohjelmat nostetaan esiin 

kuvailemalla Ruben Stilleriä Nelosen alkuaikojen kasvoiksi. Ruben Stillerin 

persoona on ollut räväkkä ja sopinut varmasti sellaisena mainiosti Neloselle. 

 

Syyskuussa 1997 ohjelma Stiller keräsi 41 000 katsojaa ja heistä 46 prosenttia oli 

25–44-vuotiaita. Lokakuussa 2002 Stillerin ohjelma oli nimeltänsä R-Studio ja 

katsojia oli 133 048. R-Studio lähestyi aiheitansa astetta vakavammin kuin Stiller 

nimellä kulkenut ohjelma ja tämä voi olla mielestäni yksi selitys siihen, että 

vaikka R-Studion katsojissa oli edelleen eniten 25–44-vuotiaita, niin 45–64-

vuotiaiden osuus oli lisääntynyt selvästi vuoden 1997 Stiller-ohjelmasta. 

Vanhemman ikäryhmän lisääntynyt osuus liittynee myös siihen, että Nelonen oli 

vakiinnuttanut asemaansa kanavana. Kehitys kohti vanhempia ikäryhmiä jatkui 

keväällä 2003, kun Ruben Stiller juonsi – ei enää prime time -ohjelmaa – vaan 

sunnuntaina aamupäivällä klo 11.45 alkanutta vakavaa keskusteluohjelmaa 

Sunnuntaikomitea, jonka tarkoitus oli syventää ja taustoittaa viikon 

uutistapahtumia (Moskito Televisionin www-sivut). Huhtikuussa 

Sunnuntaikomitean 81 475 katsojasta suurin osa, 41,3 prosenttia, oli 45–64-

vuotiaita. Tätä kirjoitettaessa Stiller juontaa kilpailijan, MTV3:n puolella vuoden 

sopimuksella Levyraatia, mutta yhteistyö muun muassa Sunnuntaikomitean 

tuottaneen Moskito Televisionin kanssa jatkuu myös (Levyraatin www-sivut). 
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Toinen alkuaikojen näyttävästi esiin tuotu viihteellinen keskusteluohjelma oli 

Lasse Lehtisen isännöimä Vroom – ohjelma miehille. Marraskuussa 1997 

ohjelmalla oli 90 000 katsojaa ja heistä selvästi suurin osa, 44 prosenttia, oli 25–

34-vuotiaita, miehiä hieman enemmän kuin naisia. Lukujen valossa ohjelman 

menestys vaikuttaa kohtuullisen hyvältä verrattuna kanavan muihin ensimmäisen 

vuoden ohjelmiin. Vroomin tekeminen kuitenkin lopetettiin jo ensimmäisen 

kauden jälkeen. Lasse Lehtinen jatkaa kanavalla Haluatko miljonääriksi?  

-visailun juontajana. 

 

Vaikka Nelosta on pidetty naiskanavana, niin keskustelua Nelosella vetävät 

yleensä miehet. Vuonna 1998 kokeiltiin isä-Jouko ja poika-Juha Turkan 

raivokasta ohjelmaa Turkka&Turkka. Jännittävää kyllä, ainakin 25–44-vuotiaissa 

naiset olivat selvästi miehiä kiinnostuneempia ohjelmasta. 

Kokonaiskatsojamäärä jäi kuitenkin vaatimattomasti 23 000:een ja tässä lienee 

syy siihen, että ohjelma jäi lyhytikäiseksi. 

 

Nelosen tuoreemmatkin talk show -tähdet ovat miehiä: radiokanava Kiss FM:ltä 

Neloselle siirtyneillä Henkka Hyppösellä ja Tuomas Enbuskella on torstai-

illoissa oma Hyppönen Enbuske Experiencensä. Ohjelma käsittelee jonkin verran 

ajankohtaisaiheita, mutta pääpaino on julkkiksissa ja näkökulmat kevyitä. 

Kohdeyleisön tavoittamisessa ohjelma onnistui käsittelemistäni Nelosen 

keskusteluohjelmista parhaiten. Katsojatietoni ovat huhtikuusta 2002 ja 2003. 

Niiden perusteella ohjelmaa seurasi noin 206 000–208 000 katsojaa, joista selkeä 

enemmistö oli 25–44-vuotiaita, miehiä ja naisia suunnilleen yhtä paljon. 

Hyppönen Enbuske Experiencen 25–44-vuotiaista katsojista kolmannes oli 

kaupunkilaisia. Ohjelma jatkaa Nelosella tätä kirjoitettaessa keväällä 2004. 

 
Raija Aurekoski oli nainen, joka oli mukana luomassa Neloselle imagoa 

rohkeana kanavana. Hänen suorapuheinen seksiä käsitellyt ohjelmansa Sexodus 

aloitti kanavalla jo vuonna 1997 ja huhtikuussa 1998 sillä oli 86 000 katsojaa, 

joista 37 prosenttia oli 25–44-vuotiaita. Sukupuolijakauma oli taas yllättävä, sillä 

miehiä oli ohjelman katsojissa naisia enemmän. Sexodus oli sijoitettu aiheensa 

takia yöaikaan Myöhäisuutisten perään, joten katsojaluvut eivät nousseet kovin 

suuriksi, mutta ohjelma pystyi siihen, jota Nelonen on kovasti toitottanut 
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haluavansa, nimittäin herättämään keskustelua. Vuonna 1999 ohjelman jo 

loputtua Helsingin Sanomat (Virtanen 1999) etsi Raija Aurekosken 

haastateltavaksi ”Missä hän on nyt” -palstalleen ja jutun otsikko oli ”Seksikäs tv-

juontaja Raija Aurekoski: kulttiohjelma Sexoduksen vetäjä viettää 

sapattivapaata”. 

 

Keväällä 2000 Nelonen kokeili perjantain yöohjelmistossaan heti 

Myöhäisuutisten perässä ajankohtaisiin asioihin keskittyvää keskusteluohjelmaa 

Valvomo. Valvomon katsojaprofiili oli demografisesti onnistunut eli selvä 

enemmistö (47,1 %) katsojista oli 25–44-vuotiaita. Kaupunkilaisia heistä oli 

kuitenkin vain viidennes (19,4 %), joka on Nelosen ohjelmalle vähän ja 

kokonaiskatsojamäärä 65 053 ei ollut riittävä. Heikko menestys ei ollut 

pelkästään ohjelman vika, sillä on paljon pyydetty meneviltä urbaaneilta nuorilta 

aikuisilta, että he jaksaisivat seurata työ- tai opiskeluviikon jälkeen asiallista 

keskustelua myöhään perjantai-iltana. Kevään 2000 jälkeen samalla 

ohjelmapaikalla onkin lähetetty pääosin kevyempää ohjelmistoa, kuten elokuvia 

ja sarjoja. 

8.2.4. Palvelu- ja harrasteohjelmilla oli liian vähän ja liian vanhoja 
katsojia 

Aikaisemmin ohjelmatyyppitarkastelussa ihmettelin palvelu- ja 

harrasteohjelmien laajaa tarjontaa Nelosella kanavan alkuaikoina. Ohjelmien 

sisältö, tyyli ja sijoittelu saattoivat olla osin lainattu julkisen puolen kilpailijalta 

TV2:lta, jolle palvelu- ja harrasteohjelmat siirtyivät Yleisradion suuressa 

kanavauudistuksessa vuonna 1993. Palvelu- ja harrasteohjelmat katosivat lähes 

kokonaan Neloselta vuosituhanteen vaihteessa eli jostain syystä julkisella 

puolella hyvin toiminut strategia ei onnistunut kaupallisella kanavalla. 

Katsojaluvut tarjoavat epäonnistumiseen kahta selitystä: Ensinnäkin monien 

näiden ohjelmien kokonaiskatsojaluvut eivät olleet korkeita. Toinen selitys 

liittyy kohdeyleisöön. 

 

Vuonna 1997 ohjelmistossa oli muun muassa palvelu- ja harrasteohjelmiin 

kuuluvat Kova laji, Matkalla maailmalla, Kotona ollaan, Lääkäriasema Neljä ja 
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Oppia ikä kaikki. Ohjelmien kokonaiskatsojamäärät vaihtelivat 4 000:n ja  

35 000:n välillä. Neljällä viimeksi mainitulla ohjelmalla suurin osa katsojista 

kuului ikäluokkaan 45–64-vuotiaat. Kovaa lajia katsoivat eniten 20 prosentin 

osuudella 10–14-vuotiaat ja 45–64-vuotiaita oli prosentti vähemmän. Ohjelmia 

seurasivat siis eniten Nelosen kohderyhmän ulkopuolella olevat henkilöt. Edellä 

mainituista ohjelmista ainoastaan Folke Westin matkaohjelmat, jotka ovat 

kulkeneet kaavioissa eri nimillä, ovat saaneet jatkaa Nelosella vielä vuoden 2000 

jälkeen. Näiden matkailuohjelmien sisältö on pysynyt samankaltaisena, joten 

katsojamäärässä tapahtunut muutos kertonee siitä, että Nelosen asema kanavana 

on vahvistunut: syyskuussa 1997 Matkalla maailmalla lähetettiin sunnuntaisin 

kello 19 ja kokonaiskatsojamäärä oli keskimäärin 35 000. Huhtikuussa 2003 

Folken matkassa esitettiin lauantaisin kello 16.45 ja katsojia oli keskimäärin 

91 637, joista edelleen suurin osa oli yli 45-vuotiaita. 

 

Palvelu- ja harrasteohjelmien yhtäkkistä katoamista ja niiden korvautumista 

arkipäivien iltapäiväohjelmistossa ulkomaisella fiktiolla kannattaa tarkastella 

vertaamalla näiden ohjelmien katsojia keskenään. Keväällä 2000 iltapäivällä ja 

alkuillasta seurattiin kolmea saippuasarjaa St. Tropezia, Sairaalaelämää ja 

Sunset Beachia. Huhtikuussa ohjelmien kokonaiskatsojamäärä oli 72 226–

117 923 ja katsojista suurin osa oli 45–64-vuotiaita, mutta ero nuorempaan 

ikäryhmään oli hivenen pienempi kuin palvelu- ja harrasteohjelmilla. Sarjojen 

katsojissa oli vähemmän 25–44-vuotiaita kaupunkilaisia kuin yleensä Nelosen 

ohjelmilla. Sama koski saippuasarjaa Passions, jota seurasi vuoden 2003 

maaliskuussa 118 662 katsojaa. Toisaalta iltapäivisin Nelosen olisi mahdotonta 

tavoittaa suurta joukkoa nuoria urbaaneja aikuisia, jotka ovat vielä koulussa ja 

töissä. On siis järkevää suunnata ohjelmia niille vanhemmille ikäryhmille (ja 

koululaisille), jotka ovat television ääressä päivällä. Saippuasarjojen etuna 

kotimaisiin palvelu- ja harrasteohjelmiin nähden lienee edullinen hinta ja 

korkeampi kokonaiskatsojamäärä. Tutkimuksissa on myös todettu draaman 

keräävän korkeimmat toistuvan katselun arvot ja fiktio-ohjelmat, joilla on 

jaksosta toiseen jatkuva juoni pitävät otteessaan kaikista ohjelmatyypeistä eniten 

uskollisia fanikatsojia. Makasiini- ja uutislähetyksillä on sen sijaan vain vähän 

uskollisia katsojia. (Zubayr 1999, 349, 560–561) 
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Ammatti- ja kuluttaja-asioita käsitellyt Panorama oli poikkeava palvelu- ja 

harrasteohjelma, sillä se onnistui tavoittamaan 25–44-vuotiaita katsojia. Vuonna 

1999 arkisin iltapäivällä esitettyä ohjelmaa seurasi kuitenkin huhtikuussa vain 

keskimäärin 19 679 katsojaa, ja vuonna 2000 sitä ei ollut enää ohjelmistossa. 

 

Palvelu- ja harrasteohjelmiin kuuluva Rikosraportti siirtyi Neloselle MTV3:sta. 

Rikosraportin imago ei ole ollut nuorekas ja trendikäs, mutta sillä on selvä oma 

katsojaryhmänsä. Ohjelma vetoaa mieskatsojiin. Tullessaan kanavalle syksyllä 

1999 ohjelma sijoitettiin tiistain prime timeen kello 21:een. Lokakuussa 

ohjelmalla oli 278 257 katsojaa, joista suurin osa oli 25–64-vuotiaita. Keväällä 

2003 ohjelmapaikka oli edelleen tiistaina, puoli tuntia aikaistettuna. Ohjelman 

yleisömäärä oli kuitenkin tippunut huhtikuussa 176 958:aan. Varsinkin 25–44-

vuotiaat katsojat olivat karanneet Rikosraportilta, sillä heitä oli syksyyn 1999 

verrattuna viisituhatta eli noin puolet vähemmän. Syy katsojakatoon selittyy 

kilpailutilanteen muutoksella: Lokakuussa 1999 TV1 lähetti Rikosraportin 

kanssa yhtä aikaa FST:n ohjelmistoa, TV2 Ajankohtaista kakkosta ja MTV3 

draamasarjaa Erilaiset ystävät. Huhtikuussa 2003 Rikosraportti joutui 

kilpailemaan katsojista TV1:n miljoonayleisön keräävän pääuutislähetyksen 

kanssa ja MTV3 esitti peräkkäin useita nuorten aikuisten suosikkisarjoja, joista 

kello 21 alkaneen Rimakauhua ja rakkautta -sarjan jakso oli puolivälissä silloin 

kun Rikosraportti alkoi Nelosella. TV2:lla samaan aikaan lähetetty Elämäni 

eläimet sen sijaan tuskin vei Rikosraportilta merkittävästi katsojia. 

 

Palvelu- ja harrasteohjelmien lisäksi Nelonen kokeili alkuvuosina myös 

kulttuuriohjelmia, kuten elokuva- ja videouutuuksista kertovaa Bonnie&Clydea. 

Syksyllä 1997 ohjelma sijoitettiin hyvälle paikalle torstain prime timen alkuun 

kello 19–19.30. Ohjelman katsojaprofiili vastasi Nelosen kohderyhmää, sillä 

syyskuussa 1997 suurin osa katsojista oli 25–44-vuotiaita, naisia ja miehiä yhtä 

paljon. Kokonaiskatsojamäärä jäi kuitenkin vain 19 000:een ja ohjelma 

lopetettiin vuoden 1998 aikana. 
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8.2.5. Miehet katsovat urheilua 

Nelonen on näyttänyt jalkapallon UEFA Champions Leaguen jalkapallo-otteluita 

syksystä 1999 lähtien ja kehittänyt peleistä oman vahvan urheilubrandinsä 

jalkapallostudioineen, suorine otteluineen, JP Jalon selostuksineen ja 

viikkomakasiineineen. Multikanavaympäristössä urheilusta on tullut yhä 

selvemmin miesten oma ohjelmatyyppi ja pohjoismaissa suosituimpia lajeja ovat 

jääkiekko ja jalkapallo (Hujanen 2000, 67–68). Lokakuussa 1999 UEFA 

Champions League -otteluita seurasi keskimäärin 110 201-henkinen yleisö, josta 

peräti 43,8 prosenttia oli 25–44-vuotiaita miehiä. Neljäsosa katsojista oli 45–64-

vuotiaita ja oletettavasti myös tässä ikäryhmässä miehet olivat enemmistönä. 

25–44-vuotiaat miehet olivat edelleen uskollisia UEFAlle huhtikuussa 2003. 

45–64-vuotiaita katselijoita jalkapallo oli saanut lisää ja kokonaiskatsojamäärä 

oli noussut hieman 128 781:een.  

 

Golfia Nelonen on näyttänyt jo pitkään ja jalkapallon tavoin nämä lähetykset 

tavoittavat 23–44-vuotiaat miehet. Sama kohderyhmä katsoo myös Urheilu-

uutisia. (Kampanjasuunnittelijan käsikirja 1/2003, 37) 

 

Pohjois-Amerikan jääkiekkoliigan tapahtumia Nelosella seurattiin sunnuntaisin 

päivällä viikkomakasiinissa NHL Power Week. Huhtikuussa 2002 ohjelmalla oli 

vain 30 926 katsojaa ja heistä suurin osa (23,6 %) oli 15–24-vuotiaita. Ohjelma 

ei ole enää Nelosen ohjelmistossa. 

8.3. Fiktion ja viihdeohjelmien yleisö 

8.3.1. Ulkomaiset hittisarjat tavoittavat nuoret aikuiset  

Ulkomainen fiktio on Nelosen suurin ja tärkein ohjelmatyyppi. Ulkomaisten 

ohjelmien hankinta on kilpailua hittituotteista ja huonojen ohjelmien oston 

välttelyä. Välillä huonoja ohjelmia joutuu ostamaan saadakseen yhden hyvän. 

Näitä niin sanottuja pakettisopimuksia solmittiin erityisesti silloin, kun Nelonen 
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aloitti ja kilpailu hankinnoista koveni. Kanavat ovat kertoneet pyrkivänsä 

pakettisopimuksista eroon, jotta ne voisivat ostaa vain haluamansa ohjelmat. 

(Virtanen 2000) 

 

Kulttisarja Star Trek: Deep Space Nine oli ensimmäisiä ulkomaisia sarjoja 

Nelosella ja sen katsojissa oli sekä nuoria aikuisia että vanhempia ikäluokkia. 

Syyskuussa 1997 ohjelmaa seurasi vain 25 000 katsojaa, mutta alhaisiin lukuihin 

vaikuttaa varmasti osaltaan ohjelmapaikka lauantai-iltapäivässä. Subtv otti 

markkinoille tullessaan omaksi alueekseen vanhat retrosarjat, eikä Nelonen ole 

varsinkaan myöhempinä vuosina kilpaillut näistä ”arkistojen aarteista” Subtv:n 

kanssa. Muutamia klassikkosarjoja kanavalla on kuitenkin nähty, kuten kesällä ja 

syksyllä 2001 sekä keväällä 2002 pyörinyt brittisarja Taistelupari Dempsey & 

Makepeace. Ohjelma menestyi kohtuullisesti keräten lokakuussa 2001 

keskimäärin 137 693 katsojaa. Heistä suurin osa oli sarjan 1980-luvulta 

muistaneita 35–64-vuotiaita. 

 

Katsojalukujen valossa aloitusvuoden 1997 onnistuneita ohjelmahankintoja 

olivat muun muassa amerikkalainen sarja Baywatch (syyskuussa keskimäärin 

62 000 katsojaa, joista 42 prosenttia 25–44-vuotiaita) sekä brittisarja Bergerac 

(92 000 katsojaa, joista 41 prosenttia 25–44-vuotiaita). Molempia sarjoja nähtiin 

Nelosella myöhempinäkin vuosina ja Baywatch teki jopa vuonna 2000 

ennätyksen ollen vuoden katsotuin ulkomainen sarja 456 000 katsojalla 

(Manninen 2002). Vuoden 1997 katsotuin ulkomainen sarja oli Poliisikoira Rex, 

jonka yleisöennätys oli tuolloin 187 000 henkeä. Sarja on menestynyt hyvin 

myöhempinäkin vuosina ja pyörii edelleen kanavalla. Myös komediasarja Nanny 

sai jatkaa kanavalla pitkään, vaikka syyskuussa 1997 niukka enemmistö sen 

katsojista oli 45–64-vuotiaita. Nannyn kokonaiskatsojaluku 61 000 oli kuitenkin 

tuohon aikaan Neloselle hyvä ja parani tulevina vuosina. Nanny esiintyi 

viimeisen kerran otoksessani ohjelmakaaviossa kesältä 2000. Tuolloin ohjelma 

keräsi parhaimmillaan 130 000–140 000 katsojaa (Finnpanelin www-sivut). 

 

Brittisarjoilla on ollut tärkeä asema Nelosen fiktiotarjonnassa, sillä kanavan 

ohjelmatarjonnasta puolet on täytynyt olla toimiluvan ehtojen mukaan 
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eurooppalaista, eikä Nelonen ole pystynyt täyttämään määräystä kotimaisella 

ohjelmistolla (Virtanen 2003). Vuonna 1998 brittifiktion menestystarinaksi nousi 

komedia Huonosti käyttäytyvät miehet, joka oli aloittanut ohjelmistossa jo 

syksyllä 1997. Lokakuussa 1998 ohjelmalla oli maanantai-iltaisin keskimäärin 

251 000 katsojaa ja heistä puolet (49 %) oli 25–44-vuotiaita, naisia jonkin verran 

enemmän kuin miehiä. Ohjelma nousi vuoden 1998 katsotuimmaksi 

ulkomaiseksi sarjaksi (Manninen 2002) ja jatkoi Nelosen maanantai-illoissa 

pitkään. Vuonna 2000 huomiota herätti englantilainen draamasarja Älä kerro 

äidille, joka kertoi kolmen nuoren homoseksuaalin vauhdikkaasta elämästä. 

Nelosen historiikissa (emt.) ohjelman kerrotaan tukkineen Nelosen 

puhelinvaihteen ja kotisivut syksyllä 2000 pitkäksi aikaa. Julkisuus varmasti 

auttoi ohjelmaa keräämään katsojia ja siihen nähden lokakuun 2000 

keskikatsojamäärä 159 485 ei ole suuri. Helsingin Sanomat (Virtanen 2000) 

kirjoitti vuoden 2000 joulukuussa syksyn ulkomaisten uutuussarjojen 

katsojalukujen olleen Neloselle pettymys. Älä kerro äidille -sarjan kohderyhmä 

osui oikeaan, sillä yleisöstä 42,6 prosenttia oli 25–44-vuotiaita. 

 

25–44-vuotiaat miehet Nelonen tavoitti syksyllä 1998 kanavalla aloittaneella 

vankilasarjalla Kylmä rinki. Toukokuussa 1999 ohjelmaa seurasi kaikista 25–44-

vuotiaista suomalaisista miehistä 3,6 prosenttia. Kylmä rinki kiinnosti myös 

nuorempia. 15–24-vuotiaista suomalaisista ohjelma tavoitti toukokuussa 1999 

neljä prosenttia. Ohjelma on rohkea ja yhteiskuntakriittinen laatudraama, jonka 

brandiarvo on mielestäni ollut Neloselle tärkeä, vaikka sen 

kokonaiskatsojamäärä ei yltänyt aivan huippulukemiin, osittain varmasti 

myöhäisen lähetysajan (maanantaisin Myöhäisuutisten jälkeen) vuoksi. 

Toukokuussa 1999 sitä seurasi keskimäärin 92 808 katsojaa. Syksyllä 2003 

ohjelmasta nähtiin viimeinen tuotantokausi ja katsojaluvut lähentelivät 

parhaimmillaan 200 000:ta (Finnpanelin www-sivut). 

 

Vielä paremmin miehiin vetosi mafiasarja Sopranos. Ohjelma aloitti syksyllä 

2000 ja lokakuussa sillä oli keskimäärin 167 687 katsojaa, heistä 29,1 prosenttia 

25–44-vuotiaita miehiä. Tavoittavuus kohderyhmässä oli 6,8 prosenttia. 

Samanikäisiä naisia oli katsojista 15,9 prosenttia. Sukupuolten osuudet olivat 
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ennallaan parin vuoden kuluttua lokakuussa 2002. Nuoret miehet säilyttivät 

uskollisuutensa ohjelmalle ja joukkoon liittyi vielä reilut 40 000 suomalaista, 

sillä kokonaiskatsojamäärä oli lokakuussa 2002 keskimäärin 211 670. Katsojia 

oli tullut lisää vanhempiin ikäluokkiin, 35–64-vuotiaisiin. Osa nuorista 15–24-

vuotiaista katsojista sen sijaan hylkäsi ohjelman tällä aikavälillä. Uskon, että syy 

tähän on kilpailutilanteen muutos. Lokakuussa 2000 Sopranosta esitettiin 

maanantaisin kello 22, jolloin TV1 näytti samaan aikaan Kotikatsomoa, TV2 

Gerilla-keskusteluohjelmaa ja MTV3 illan elokuvaa. Lokakuussa 2002 Sopranos 

oli siirretty tiistaihin kello 21.30:een ja se joutui taistelemaan nuorista katsojista 

MTV3:n vertikaalista sarjasuoraa vastaan, johon kuuluivat kello 20 alkanut Ally 

McBeal, kello 20.55 Frendit ja kello 21.20 Sinkkuelämää. Sopranos jatkoi 

Nelosella edelleen syksyllä 2003 ja sitä vastaan kilpaili MTV3:ssa draamasarja 

Mullan alla, jonka kohdeyleisö on samantyylinen kuin Sopranosilla. Sopranos 

on kuitenkin näistä kahdesta selvästi miesten ohjelma. Keväällä 2003 Mullan alla 

aloitti vahvasti ja sen pilottijakson 1,08 miljoonassa katsojassa oli mukana 

Sopranosilta karanneitakin (Jauhiainen 2003a). Syksyllä 2003 asetelma kääntyi 

ja Sopranos paransi taas katsojalukujaan (Jauhiainen 2003e). 

 

Syyskuussa 2000 Nelosella aloitti nyt jo moneen kertaan Emmyillä palkittu 

draamasarja West Wing. Nelonen markkinoi keväällä 2003 sarjan kohdentuvan 

erityisesti 25–44-vuotiaisiin (Kampanjasuunnittelijan käsikirja 2003, 36). 

Lokakuussa 2000 sarjan 120 938 katsojasta lähes puolet kuuluikin tuohon 

ikäryhmään ja molempia sukupuolia oli yhtä paljon. Huhtikuussa 2003 tilanne 

kuitenkin muuttui niin, että erityisesti naiset olivat ottaneet sarjan omakseen: 

ohjelman 105 208 katsojasta 25–44-vuotiaita naisia oli 27,1 prosenttia, kun 

samanikäisten miesten osuus oli tippunut 15,1 prosenttiin. 

 

Nelosen nuortensarjat löysivät heti yleisönsä. Dawsons’ Creekin huhtikuun 1999 

164 799 katsojasta 41,9 prosenttia oli 15–24-vuotiaita ja ohjelma tavoitti heti 

peräti 10,8 prosenttia tämän ikäryhmän suomalaisista. Dawsons’ Creekin 

ohjelmapaikkaa vaihdeltiin useissa kaavioissa, kunnes se vakiintui sunnuntain 

alkuiltaan. Vuonna 2002 Nelosella aloittaneen nuorisodraama Felicityn katsojat 

ovat olleet enimmäkseen naisia ja ohjelmaa on seurannut yhtä paljon 25–34-
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vuotiaita kuin varsinaista nuorisoa eli 15–24-vuotiaita. Ratkaisu sijoittaa nuorten 

suosikkiohjelmia sunnuntaille on tuttu Suomessa jo muiden kanavien 

ohjelmansijoittelusta. Strategia toimii, sillä nuorten on todettu tutkimuksissa 

keskittävän katselunsa selvästi sunnuntaihin, kun taas perjantaina he katsovat 

tv:tä vähiten (Wessman 1999, 21). 

 

Vuonna 2001 Nelosella menestyi hyvin amerikkalainen komedia Pää sekaisin. 

Huhtikuussa sillä oli keskimäärin 118 402 katsojaa, joista pääosa oli 15–44-

vuotiaita. Parhaimmillaan sarjan jaksoa katsoi 413 000 suomalaista ja tällä 

lukemalla se nousi vuoden katsotuimmaksi ulkomaiseksi sarjaksi kanavalla 

(Manninen 2002). 

 

Syksyn 1998 ja kevään 1999 kaaviossa Nelonen kokeili ulkomaisten jännitys- ja 

toimintasarjojen horisontaalista ohjelmointia ohjelmapaikalle, jota se kutsui 

nimellä Kymppisarjat. Käytössäni oli katsojaluvut kolmesta tällä paikalla eri 

päivinä esitetystä ohjelmasta huhtikuulta 1999. Tiistaisin esitetyn McCallumin, 

keskiviikkoisin tulleen Kadonneet jäljet -sarjan ja torstain Syvissä vesissä -

ohjelman katsojaluvut näyttävät melko samankaltaisilta: Katsojia niillä oli 

keskimäärin 103 306–133 794 ja heistä selvä enemmistö, noin puolet, oli 25–44-

vuotiaita, enimmäkseen naisia. Merkittävää oli lisäksi se, että näistä nuorista 

aikuisista todella suuri osa oli kaupunkilaisia: McCallumin katsojista 46,1 

prosenttia, Syvissä vesissä seuraajista 44,5 prosenttia ja Kadonneet jäljet  

-sarjallakin 33,8 prosenttia. Näyttää siltä, että osa Kymppisarjojen katsojista oli 

eri ohjelmilla yhteisiä ja tässä mielessä ohjelmointistrategia oli onnistunut. 

Toisaalta on iso päätös antaa tällaiselle samantyylisistä ohjelmista kootulle 

ohjelmointisuoralle näin keskeinen ohjelmapaikka, kello 22 alkava tunti neljänä 

päivänä viikossa (ma–to). Jotta tämä olisi kannattavaa Nelosen kaltaiselle 

valtakunnalliselle kanavalle, suoran olisi pitänyt kerätä vielä korkeammat 

kokonaiskatsojaluvut. 

 

Toinen horisontaalinen ohjelmasuora, jota tarkastelen katsojalukujen valossa, on 

Nelosen Komediaputkeksi ristimä suora, johon kuuluivat arkipäivisin kello 20.30 

alkaneet puolen tunnin ohjelmat. Lokakuussa 2000 Komediaputken muodostivat 
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70’s Show, Stressi-Erkki, Naistenmies, Spin City ja Ammu vaan!. Ohjelmista 

ylivoimaisesti suosituin oli maanantaisin esitetty 70’s Show, jonka 

kokonaiskatsojamäärä oli keskimäärin 189 862. Seuraavaksi parhaiten menestyi 

perjantain Ammu vaan! 103 601 katsojalla. Vähiten yleisöä keräsi tiistainen 

animaatio Stressi-Erkki, jolla oli keskimäärin 75 048 katsojaa. Suosituin ohjelma 

keräsi siis kaksi ja puoli kertaa suuremman yleisön kuin vähiten katsottu 

ohjelma. Nämä kaksi oli sijoitettu kaavioon peräkkäisiksi päiviksi, mutta näyttää 

siltä, ettei 70’s Show pystynyt leimaamaan kello 20.30 ohjelmapaikkaa niin 

voimakkaasti, että sen katsojat olisivat palanneet kanavalle samaan aikaan  

seuraavana päivänä. 

 

Kokonaiskatsojamäärien isosta haarukasta huolimatta Komediaputken ohjelmien 

katsojaprofiilit muistuttivat melko paljon toisiaan: kaikilla viidellä komedialla oli 

hyvin katsojia 25–34-vuotiassa. Spin Cityn ja Stressi-Erkin katsojista lähes yhtä 

iso osa oli 15–24-vuotiaita. 70’s Show:lla nuoriso oli kaikista suurin 

katsojaryhmä ja ohjelma tavoitti 15–24-vuotiaista suomalaisista lähes joka 

kymmenennen (9,7 %). Vaikka kaikki viisi Komediaputken ohjelmaa tavoittivat 

parhaiten nuoret kohderyhmät, kokonaisyleisöjen koon isot erot kertovat siitä, 

että katsojat ovat valinneet ohjelmat ensisijassa niiden sisällön – eikä 

ohjelmapaikan perusteella. Ohjelmien kohderyhmissäkin oli joitain eroja: 

esimerkiksi kaupunkilaiset 25–44-vuotiaat seurasivat Stressi-Erkkiä selvästi 

muita komedioita vähemmän. 

 

Koska ulkomainen fiktio muodostaa Nelosen ohjelmistosta suurimman osan, se 

on tärkeä kanavalle paitsi ohjelmakaavion myös brandin luomisessa. Neloselle 

on elintärkeää saada ostettua menestyviä laatusarjoja, jotka vahvistavat sitä 

kilpailijoita vastaan. Vuodelle 2003 Nelonen sai amerikkalaisen toimintasarjan 

Alias, joka oli ehtinyt pokata maailmalla jo useita tv-palkintoja. Aliasta 

markkinoitiin harvinaisen aggressiivisesti sekä mediassa että katukuvassa. 

Voimakas markkinointi ei ole ainoastaan keino myydä ohjelmaa, vaan lupaus 

hyvästä markkinoinnista voi myös ratkaista ostovaiheessa sen, kuka saa 

hittituotteen kanavalleen (Virtanen 2003). Aliaksen tapauksessa 

markkinointipanostus lienee kannattanut, sillä huhtikuussa 2003 ohjelmalla oli 
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keskimäärin 246 426 katsojaa, joista selvä enemmistö oli 15–34-vuotiaita. Alias 

pysyi koko kevään Nelosen 15 katsotuimman ohjelman listalla (Finnpanelin 

www-sivut). 

8.3.2. Onnistunut kotimainen fiktio kerää suuren yleisön 

Kotimainen fiktio on jäänyt aina määrällisesti ulkomaisen jalkoihin. Se on 

kuitenkin kanavan brandin kannalta keskeinen ohjelmatyyppi, joka tuo 

onnistuessaan kanavalle suuria yleisöjä. Myös viestintäpoliittisesti Nelosen on 

järkevää satsata kotimaiseen fiktioon ja näyttää näin oma roolinsa kotimaisen 

kulttuurin vahvistajana ja tuottajana. 

 

Ensimmäiset todella tärkeät onnistumiset kotimaisessa fiktiossa tulivat jo vuonna 

1998. Kanavalla aloitti keväällä Pirkka-Pekka Peteliuksen ja Taneli Mäkelän 

käsikirjoittama ja tähdittämä viihdedraamasarja Team Ahma ja syksyllä Moskito 

Televisionin tuottama komedia Isänmaan toivot. Team Ahmaa katseli 

huhtikuussa 1998 keskimäärin 357 000 suomalaista ja se oli tuona vuonna 

Nelosen suosituin kotimainen sarja. Isänmaan toivojen kokonaiskatsojamäärä oli 

hieman pienempi: lokakuussa 1998 keskimäärin 174 000. Ohjelma osui 

kohderyhmäänsä, sillä tasan puolet katsojista oli 25–44-vuotiaita ja viidesosa 

15–24-vuotiaita. Samana vuonna 1998 alkoi myös Nelosen kotimainen 

saippuasarja Tähtitehdas. Saippuasarjoille tyypillisesti ohjelma kiinnosti naisia 

miehiä enemmän. Sitä katsoivat eniten 25–44-vuotiaat, mutta 

kokonaiskatsojamäärä jäi vuoden 1998 huhtikuussa 121 000:een. 

 

Seuraavan vuoden jättimenestys kaikissa ikäryhmissä oli jälleen kaksikon 

Petelius ja Mäkelä tuotantoa. Kaverille ei jätetä -sarjalla oli katsojia lokakuussa 

1999 keskimäärin 455 555, joista 44,1 prosenttia oli 25–44-vuotiaita. 

Komediasarja Pulkkisen kohderyhmä oli vielä selvemmin rajattu: 25–44-vuotiaat 

miehet muodostivat lokakuussa 1999 lähes kolmasosan (29,6 %) ohjelman 

138 894 hengen yleisöstä. Pulkkisen suosio kasvoi voimakkaasti ja vuonna 2001 

se keräsi parhaimmillaan yli 400 000 katsojaa (Finnpanelin www-sivut). 
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Toisin kävi Nelosen omalle Twin Peaksille nimittäin Mustan kissan kujalle. 

Sarjassa oli viisi käsikirjoittajaa ja sen ohjasi ja tuotti Markus Selin. Myös 

näyttelijöissä oli isoja nimiä, kuten Vesa-Matti Loiri, Peter Franzén, Jonna 

Järnefelt ja Sari Havas. Suuresta satsauksesta huolimatta katsojat eivät jaksaneet 

ohjelmaa seurata ja maaliskuussa 2000 heitä oli 128 275. Kohderyhmäkään ei 

osunut, sillä enemmistönä (32,2 %) yleisössä istui 45–64-vuotiaita. 

 

Vuoden 2000 onnistunut kotimainen fiktio oli Ville Virtasen tähdittämä rikos- ja 

jännityssarja Kylmäverisesti sinun. Huhtikuussa sillä oli keskimäärin 368 343 

katsojaa. Sarja tavoitti kaikista 15–64-vuotiaista suomalaisista kymmenisen 

prosenttia ja oli vahva kaikissa tämän ikähaitarin demografiaryhmissä. 25–44-

vuotiaat katsojat muodostivat 41,5 prosentin osuuden sen katsojista ja heissä oli 

miehiä jonkin verran naisia enemmän. Kylmäverisesti sinun -sarjan 

käsikirjoittajat käyttivät työnsä pohjana Suomessa todellisuudessa tapahtuneita 

rikoksia. Tämä toimi paitsi työmenetelmänä niin myös julkisuuskikkana, joka 

nosti ohjelman lehtien palstoille. Nelosen kotimaista draamaa on markkinoitu 

myöhemminkin julkkiksilla ja kohuaiheilla. 

 

Vuoden 2002 kotimainen draama Tummien vesien tulkit oli varma sijoitus, jonka 

saattoi arvata päätyvän lehtien sivuille, sillä sen käsikirjoitti julkisuudessa usein 

nähtävä kirjailija Kari Hotakainen ja sarja oli Hotakaisen ensimmäinen tv-

käsikirjoitus. Marraskuussa 2002 sarjaa seurasi keskimäärin 341 970 

suomalaista. Katsojista reilu kolmannes (37,1 %) oli 25–44-vuotiaita ja toinen 

kolmannes (32,4 %) 45–64-vuotiaita. 

8.3.3. Sketsiviihteen katsojaluvut jäivät tyydyttävälle tasolle 

Nelosen viihdeohjelmat ovat pääasiassa tosi-tv:tä, visailuja ja keskustelua. 

Kanavalla on kuitenkin nähty myös muutamia perinteistä sketsiviihdettä 

edustavia ohjelmia. Vuonna 1998 aloittanut Huuliveikot menestyi Nelosen 

tuolloiseen markkina-asemaan nähden kohtuullisesti. Sillä oli huhtikuussa 

140 000 katsojaa, joista 37 prosenttia oli 25–44-vuotiaita. 
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Uusimmalta sketsiohjelmalta Ranuan kummeilta sen sijaan odotettiin varmasti 

enemmän. Huhtikuussa 2003 ohjelmalla oli keskimäärin 145 929 katsojaa. 

Ohjelman ei voi sanoa flopanneen, sillä katsojamäärä oli kohtuullinen. Kallis 

ohjelma oli kuitenkin loistavalla paikalla torstaina kello 20.30 alkaen, joten siitä 

olisi voinut tulla esimerkiksi Team Ahman, Isänmaan toivojen tai Kaverille ei 

jätetä -sarjan kaltainen hitti. Ohjelmalla ei ollut naapurikanavilla selkeitä 

kilpailijoita, sillä MTV3:sta tuli koko perheen valtavirtaohjelma Kokkisota ja 

TV2:ssa oli nuorekas Hot Sport -ohjelma, jota kuitenkaan moni nuori tuskin  

löysi kanavan muuten keski-ikäisille suunnatun ohjelmiston keskeltä. TV1:stä 

tulivat uutiset (Jauhiainen 2003b). Kuten aina kotimaisia uutuuksia, niin myös 

Ranua kummeja puffattiin Nelosella voimakkaasti ja ensimmäinen lähetys keräsi 

peräti 278 000 katsojaa. Tämä jäi ohjelman koko kevään yleisöennätykseksi, 

joten katsojat eivät ensimmäisestä jaksosta toivotulla tavalla innostuneet 

(Finnpanelin www-sivut). 

 

Nelonen odotti Ranuan kummien kiinnostavan erityisesti 25–44-vuotiaita naisia, 

mutta ainakin huhtikuussa sillä oli muutama prosenttiyksikkö enemmän 

tuonikäisiä miehiä katsojina (Kampanjasuunnittelijan käsikirja 2003, 36). 

Nelosen kotimaisista ohjelmista vastaava Markus von Reiche oli tyytyväinen 

ohjelman kohdistamiseen, sillä hänen mukaansa ohjelmasta tuli positiivista 

palautetta edelläkävijöiltä eli Nelosen kohdeyleisöltä. Ohjelman katsojista vain 

noin joka neljännes oli ylittänyt 45 vuoden iän. Mainostajille luvattua 230 000 

katsojan takuuta ohjelma ei pystynyt kuitenkaan täyttämään (Jauhiainen 2003c). 

8.3.4. Visailut eivät kohdistu nuoriin kaupunkilaisiin 

Visailut ovat halpaa ohjelmistoa ja siihen nähden niiden tuotto katsojalukuina on 

Nelosella hyvä. Voitto kotiin oli ensimmäinen visailu, jonka Nelonen sijoitti 

kaavioonsa stripping-periaatteella eli jokaiselle arkipäivälle samaan kellon 

aikaan. Syksyllä 1999 ohjelma lähetettiin kello 18.30–19 ja lokakuussa sitä 

seurasi keskimäärin 151 581 katsojaa. Visailua katsoi lähes yhtä paljon 45–64-

vuotiaita (28,3 %) kuin 25–44-vuotiaita (33,2 %). Sen heikkous oli Nelosen 

kohderyhmän näkökulmasta nuorten kaupunkilaisten aikuisten katsojien alhainen 
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määrä. Heitä oli vain viidesosa (21,9 %) katsojista kun yleensä Nelosen 

ohjelmissa kohderyhmän osuus on kaikista katsojista kolmanneksen. 

 

Giljotiini on joutunut taistelemaan katsojista MTV3:n menestyssarjan Salattujen 

elämien kanssa. Lokakuussa 2001 vasta aloittanut ohjelma keräsi keskimäärin 

143 542 katsojaa, joista reilu kolmannes (36 %) oli 45–64-vuotiaita ja samoin 

kuin Voitto kotiin -ohjelman katsojissa myös Giljotiinilla oli nuoria 

kaupunkilaisia aikuisia yleisössään vain viidesosa (21,4 %). Ilmeisesti tilanne on 

muuttunut myöhemmin, koska Nelonen tarjoaa Kampanjasuunnittelijan 

käsikirjassa vuodelle 2003 (36) Giljotiinin ensisijaiseksi kohderyhmäksi 25–44-

vuotiaita. 

 

Nelosen tärkein visailuohjelma on Haluatko miljonääriksi?. Lasse Lehtisen 

juontamaa tietovisaa seurasi 2001 helmikuussa 568 120 suomalaista ja Nelonen 

(emt., 36) määrittelee ohjelman ensisijaiseksi yleisöksi suuren yleisön. Haluatko 

miljonääriksi? ei tavoittele tiettyä kohderyhmää vaan kaikkia niitä. Helmikuussa 

2001 tämä onnistui, sillä sitä katsoi kaikkien demografiaryhmien suomalaisista 

yli kymmenen prosenttia. Parhaimmillaan Haluatko miljonääriksi? -ohjelmalla 

on ollut lähes 900 000 ihmisen yleisö (Manninen 2002). 

8.3.5. Nuoret ja nuoret aikuiset seuraavat todellisuusviihdettä 

Nelosen ensimmäinen todellisuusviihdeohjelma Yllytyshullut on samalla yksi 

kanavan menestyneimpiä lajityypin ohjelmia. Ohjelma aloitti vuonna 1998 ja 

lokakuussa sillä oli katsojia 187 000, joista puolet oli 25–44-vuotiaita. 

Yllytyshullujen kokonaiskatsojamäärä on kasvanut aloitusvuodesta ja 

suosituimmat jaksot ovat keränneet yli puolen miljoonan katsojan yleisön. 

Syksyn 2003 ohjelmaesitteessä Nelonen määrittelee Yllytyshullujen 

kohdeyleisöksi Haluatko miljonääriksi? -visailun tapaan suuren yleisön. 

 

Syyskuussa 2002 Nelosella aloitti Yllytyshullujen tapainen stunt-temppuihin 

perustuva amerikkalainen tosi-tv-sarja Pelkokerroin. Pelkokertoimesta tuli heti 

erittäin suosittu. Lokakuussa 2002 sillä oli keskimäärin 337 678 hengen yleisö. 
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Ohjelma vetosi eniten nuoriin ja nuoriin aikuisiin. 15–34-vuotiaita oli katsojista 

27,3 prosenttia ja 25–34-vuotiaita 28,4 prosenttia. Ohjelma tavoitti molempien 

ikäluokkien suomalaisista lähes 15 prosenttia. 

 

Vuonna 1999 Nelonen teki mielenkiintoisen tosi-tv-kokeilun, jossa kamera 

seurasi yhden pintajulkkiksen tavallista elämää päivittäin. Gonzo tv – kotivideo 

käy -ohjelma lähetettiin yöllä muun ohjelmiston jälkeen, eikä sitä ole merkitty 

ohjelmakaavioihin lainkaan. Katsojia ohjelmalla oli huhtikuussa 31 529. Määrä 

ei ole suuri, mutta kohderyhmä erottuu selvästi: peräti puolet Gonzo tv:n 

katsojista oli 25–44-vuotiaita miehiä. Pienistä katsojamääristä huolimatta 

ohjelma herätti paljon huomiota julkisuudessa – eikä pelkästään positiivista. 

Mutta tässä vaiheessa kanavan ollessa vielä nuori kaikki huomio ja varsinkin 

konservatiivien kritiikki toi varmasti Neloselle lisää uusia katsojia. 

 

Kolme vuotta myöhemmin kohua ja pahennusta herätettiin ottamalla 

amerikkalainen Jerry Springer Show osaksi Törkytorstain ohjelmistoa. 

Ohjelmassa selvitellään julkealla tyylillä ihmisten yksityisasioita ja käydään 

kuvaamassa välienselvittelyjä heidän kotonaan. Huhtikuussa 2002 Jerry 

Springer Show:ta edelsi Törkytorstai-ohjelmablokissa vedonlyöntiin perustuva 

viihdeohjelma Banzai. Banzain keskimäärin 143 992 katsojasta 102 390 jatkoi 

katselua vielä Jerry Springer Show:n ajan. Molempien ohjelmien yleisöstä 

suurin osa, noin kolmannes, oli 15–24-vuotiaita. Seuraavaksi suurin 

demografiaryhmä olivat 25–34-vuotiaat. Banzain aikuisissa 25–44-vuotiaissa 

katsojissa oli selvästi enemmän miehiä kuin naisia. Jerry Springer Show:ssa 

sukupuolten välinen ero tasoittui. Ne naiset, jotka Törkytorstaita tuolloin 

seurasivat, katsovat molemmat ohjelmat, kun taas 42 134:stä Banzaita 

seuranneesta 25–44-vuotiaasta miehestä vain 25 265 jäi kanavalle vielä Jerry 

Springer Show:n ajaksi. Selitys tähän voi olla, että Jerry Springer Show 

käsittelee ihmissuhteita, siis perinteisiä naisaiheita, kun taas Banzain 

vedonlyönti- ja huumoripuoli edustaa stereotyyppistä miehistä kulttuuria. 

 

Mediatoimisto Dagmarin tutkimuspäällikkö Tina Wessman piti Törkytorstaita 

onnistuneena ohjelmablokkina, koska sillä on selvä profiili. 
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No joku Törkytorstai on loistava esimerkiksi Hartwallille, jos mä ajattelen 
meidän asiakkaita. Siellä vois olla olutta tai jotakin muuta tällaista action-juttua 
nuorille tai nuorehkoille miehille sopivaa. 

Tina Wessmannin haastattelu 19.4.2002 

Nelosen omassa tosi-tv-tuotannossa epäonnistuttiin vuonna 2001. Saari-ohjelma 

oli monimutkainen versio MTV3:ssa nähdyistä amerikkalaisesta Selviytyjistä ja 

kotimaisesta Suuresta seikkailusta. Lokakuussa Saarella oli keskimäärin 135 940 

katsojaa, joka ei ole paljon suhteutettuna ohjelmaan kulutettuun työ- ja 

resurssimäärään. 25–44-vuotiaita oli katselijoista vain pari prosenttia enemmän 

kuin 45–64-vuotiaita. 

 

Paremmin Nelonen onnistui keväällä 2003 tosi-tv-kilpailussa Haluatko 

filmitähdeksi?, jossa etsittiin näyttelijää Levottomat-elokuvatrilogian kolmanteen 

osaan. Huhtikuussa kilpailua seurasi keskimäärin 241 461 katsojaa ja heistä 

suurin osa oli 15–34-vuotiaita, enimmäkseen naisia. Ohjelman alku tosin lupasi 

vielä parempaa, kun ensimmäisellä jaksolla oli katsojia 418 000 ja kotimaisista 

ohjelmista vastaava Marcus von Reiche ennakoi lukujen ehkä vielä 

paranevankin, kun katsojien suhde sarjaan syvenee. Näin ei kuitenkaan käynyt, 

vaan katsojaluvut tipahtivat jonkin verran. Vasta ohjelman finaali keräsi 

ensimmäistä jaksoa enemmän katsojia, kaikkiaan 426 000. (Jauhiainen 2003b, 

Finnpanelin verkkosivut) 

 

Vuodesta 2002 lähtien Nelosella on nähty runsaasti sinkkureality-ohjelmia, 

joissa yksinäiset etsivät itselleen paria. Niiden katsojaluvut eivät ole nousseet 

yhtä korkeiksi kuin stunt-temppuihin perustuvilla tosi-tv-ohjelmilla. 

Helmikuussa 2002 Nelonen esitti tiistaista perjantaihin kello 19–19.30 sarjaa 

Sinkut lemmenlaivalla, jonka kokonaiskatsojamäärä oli keskimäärin 160 587. 

Huhtikuussa samalla paikalla esitettiin ohjelmaa Sinkkunaiset Nykissä. Ohjelman 

katsojaluku oli keskimäärin 95 482. Syksyllä paikalla oli Unelmien poikamies. 

Lokakuussa sitä katsoi keskimäärin 141 031 suomalaista. Kaikkien näiden 

ohjelmien yleisöprofiilit olivat samanlaisia: suurin osa yleisöstä oli 15–34-

vuotiaita, naisia miehiä enemmän. Mainosmyynnille lienee ollut eduksi se, että 

ohjelmapaikan yleisöprofiili on pysynyt ennallaan ohjelmien vaihtuessa. 
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Yllättäen naiset olivat enemmistönä myös vuoden 2002 syksyllä perjantain 

myöhäisillassa esitetyn homoseksuaalien elämästä kertovan Gay Rivieran 

katsojissa. Puolenyön jälkeen alkanutta ohjelmaa katseli lokakuussa keskimäärin 

60 610 ihmistä, joista 41,9 prosenttia oli 25–44-vuotiaita. 

 
Vuoden 2003 alusta alkoi Nelosen ohjelma- ja myyntiyhteistyö kansainvälisen 

musiikkikanava MTV:n kanssa. Nelonen on ottanut MTV:n ohjelmia omaan 

ohjelmistoonsa ja myöhemmin kanavien on tarkoitus tehdä yhteisiä 

ohjelmatuotantoja. Sopimukseen kuuluu, että Nelosen myyntiorganisaatio myy 

mainosaikaa Suomessa Nelosen lisäksi myös MTV:lle (SanomaWSOY:n www-

sivut). Yksi Music Televisionista Neloselle jo ennen tämän sopimuksen 

solmimista ostettu ohjelma on tosi-tv-sarja hevilegenda Ozzy Osbournen perheen 

elämästä, The Osbournes. Ohjelma käynnistyi Nelosella loppuvuodesta 2002 ja 

lokakuussa sillä oli keskimäärin 405 296 katsojaa. Myös The Osbournes 

kiinnostaa nuorempia kohderyhmiä: 15–24-vuotiaita oli sen katsojista 25,9 

prosenttia ja 25–34-vuotiaita vielä vähän enemmän, 26,7 prosenttia. Ohjelma 

saavutti kiitettävän 16–17 prosentin peiton näissä kohderyhmissä ja jatkaa 

kanavalla edelleen keväällä 2004. 

8.3.6. Elokuvia katsovat kaikki 

Elokuvat olivat ensimmäinen ohjelmatyyppi, joka onnistui saamaan Nelosen 

ääreen useiden satojen tuhansien ihmisten yleisöjä. Viikonlopun leffaputki aloitti 

kanavalla jo vuonna 1997 ja sen todettiin toimivan hyvin. Vuonna 1997 

Nelosella suurimman yleisön kerännyt ohjelma oli elokuva Forest Gump  

450 000 katsojalla. Mediatoimisto Dagmarin tutkimuspäällikkö Tina Wessman 

kommentoi Leffaputkea näin: 

Se Leffaputki on takuuvarma, kohderyhmästä riippumatta, koska siellä tulee 
hyviä leffoja ja ne saa aina hyviä katsojamääriä. Okei, mainonta on niissä 
leffoissa sikakallista verrattuna muuhun. Mutta ne on niitä Nelosen ikään kuin 
helmiä, et sieltä tulee tosi hyviä. Ja se, että ne leffojen katsojamäärät on korkeita, 
on merkki myös siitä, että niillä saa kaikenlaisia ihmisiä kiinni. 

Tina Wessmanin haastattelu 19.4.2002 
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Vuoden 1998 alusta leimattiin tiistain myöhäisiltaan ohjelmapaikka Rakkautta ja 

anarkiaa -sarjan elokuville. Helmikuussa 1998 neljällä R&A-elokuvalla oli 

keskimäärin 47 000 katsojaa, joista suurin osa oli 25–44-vuotiaita, miehiä 

selvästi enemmän kuin naisia. R&A-elokuvat eivät ole suuren yleisön ohjelmia, 

sillä niissä on paljon muutakin kuin amerikkalaista tuotantoa olevia 

kassamagneetteja. Sarja on kuitenkin kriitikoiden arvostama ja siinä esitetään 

usein kansainvälisillä elokuvajuhlilla palkintoja saaneita elokuvia. 

 

Keskiviikkotrilleri aloitti kanavalla myöhemmin ja se vuorottelee 

keskiviikkoillan ohjelmapaikalla jalkapallon UEFA Champions Leaguen 

otteluiden kanssa. Joulukuussa 2001 Keskiviikkotrillereitä katseli keskimäärin 

256 005 suomalaista, joista suurin osa oli 25–64-vuotiaita, miehiä enemmän kuin 

naisia. 

8.4. Vajaa kolmannes Nelosen katsojista on nuoria 
kaupunkilaisia aikuisia 

Tutkimusaineistonani olleista Finnpanelin mittaritutkimuksen tuloksista näkee 

selvästi, kuinka Nelosen katsojamäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta varsinkin 

kanavan alkutaipaleella vuosina 1997–2000. Oman katsojalukuanalyysini 

perusteella väitän, että huolimatta ohjelmointistrategioiden kasvaneesta 

merkityksestä hyvät ohjelmat ovat edelleen tärkein tekijä kanavan 

menestyksessä. 

 

Nelosen kohderyhmää varhaisia ja nopeita omaksujia jouduin lähestymään 

pääasiassa demografiatietojen kautta, sillä Finnpanelilla ei ole Rogersin 

omaksujakategorioita omissa muuttujissaan. Näin ollen myös Nelonen joutuu 

vielä huomioimaan varsin vahvasti omassa toiminnassaan demografiaryhmät. 

Käytössäni olleet katsojaluvut kertoivat, että Nelosen katsojista suurin osa, 38,1 

prosenttia, oli 25–44-vuotiaita. Kaikista yli 10-vuotiaista suomalaisista heidän 

osuutensa on 31,4 prosenttia. Ohjelmat, joiden profiili painottuu liiaksi 

vanhempiin katsojaryhmiin, on saatettu lopettaa, mutta tämä ei ole täysin 
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vedenpitävä sääntö. Yksi poikkeus sääntöön ovat muun muassa Folke Westin 

matkailuohjelmat. 

 

Katsojalukujen perusteella Nelosen katsojista oli kesästä 1997 kevääseen 2003 

25–44-vuotiaita kaupunkilaisia keskimäärin 28,7 prosenttia, hieman alle 

kolmannes siis. Kaikista yli 10-vuotiaista suomalaisista heidän osuutensa on 19,6 

prosenttia eli Nelosen katsojaprofiili oli selvästi painottunut tähän ryhmään. 

 

Ohjelmat, joiden katsojista kolmannes tai yli kolmannes oli 25–44-vuotiaita 

kaupunkilaisia, olivat useimmiten ulkomaisia prime time -sarjoja. Myös 4D-

dokumenttien katsojista noin kolmannes kuului tähän kohderyhmään. Osa 

kotimaisesta fiktiosta ja reality-ohjelmista sekä pari Törkytorstain 

viihdeohjelmaa olivat myös heidän suosikkejaan. 

 

Visailujen, uutis- ja ajankohtaisohjelmien, joidenkin tosi-tv-ohjelmien sekä 

iltapäivällä ja alkuillasta esitettyjen ulkomaisten fiktioiden katsojissa oli 

useimmiten alle kolmasosa 25–44-vuotiaita kaupunkilaisia. Suuren yleisön 

ohjelmat, kuten elokuvat, Haluatko miljonääriksi? -visailu ja suositut kotimaiset 

fiktiosarjat, esimerkiksi Tummien vesien tulkit, keräsivät yleisöä kaikista 

demografiaryhmistä, eivätkä näin ollen painottuneet kaupunkilaisiin nuoriin 

aikuisiin. 
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9. Nelosen brandi 

9.1. Nelonen haluaa olla jotain ihan muuta 

Yksi viime vuosien muotisanoista on ilman muuta brandi. Puheissa ja teksteissä 

vilisee ilmauksia, kuten vahva brandi, brandimainonta ja brandaaminen. 

Brandeista keskustellaan paljon ja niiden sanotaan olevan yrityksen tärkein 

pääoma, mutta itse sanan ”brandi” määrittely jätetään yleensä vähemmälle 

huomiolle. SanomaWSOY-konsernin toimitusjohtaja Hannu Syrjänen julisti 

Suomen Kuvalehden (Rutanen 2001, 31) haastattelussa, että hänen johtamassaan 

konsernissa on muutamia superbrandeja, kuten Helsingin Sanomat, ja Nelosesta 

aiotaan tehdä sähköisen viestinnän superbrandi. 

 

Pelkkä brandi ei siis enää riitä, vaan Syrjänen kaipaa superbrandeja. Käyn 

seuraavaksi läpi, millainen on tämä Nelosen mahtibrandi: mistä osista se 

koostuu, millaisia merkityksiä siihen kuuluu ja miten brandi suhteutuu Nelosen 

kohderyhmään. Samalla käyn lyhyesti läpi brandiajattelun teoriaa, joka lähtee 

ajatuksesta, että tuotteita ei osteta ja kuluteta vain niiden käyttöarvon vuoksi. 

Kulutus on myös keino viestittää muille omia arvojamme, tyyliämme, 

makuamme ja muita ominaisuuksiamme. Symboliarvo on muuttunut koko ajan 

tärkeämmäksi kulutuksen määrittäjäksi. (Putkinen 2002, 8). 

 

Symbolisia merkityksiä etsivä kuluttaja on valmis maksamaan tietynmerkkisestä 

tuotteesta enemmän kuin toisesta kilpailevasta tuotteesta. Taloustieteiden 

näkökulmasta tuotteen brandi on juuri tämä lisäarvo, hinnan korotus, johon 

kuluttaja myöntyy (emt., 17). Brandi on mielikuva, jonka merkki herättää 

kuluttajassa. Se koostuu kolmesta osasta: tuotemerkistä, tuotteesta ja kuluttajan 
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tulkinnasta. Brandin lopullisen merkityksen määrittää kuluttaja, eikä suinkaan 

yritys itse. (emt., 2) 

 

Tuote-/liikemerkki sen sijaan on puhtaasti yrityksen omaisuutta. Se on 

konkreettinen nimi, termi, merkki, symboli tai tuotteen design, jolla tavara tai 

palvelu erotetaan sen kilpailijoista. Semiotiikkaa apuna käyttäen tuote- ja 

liikemerkit on mahdollista jakaa ikonisiin, indeksisiin ja symbolisiin merkkeihin. 

(emt., 14, 44, 122) 

 

Nelosen liikemerkki on numero neljä, jonka ympärillä on kahdesta limittäin 

olevasta puoliympyrästä koostuva kehä. Usein esimerkiksi painotuotteissa 

ympyrää kehystää vielä neliönmallinen pohja. Liikemerkki on ikoninen, sillä se 

viitaa suoraan yrityksen ja kanavan nimeen. Toisaalta merkki on myös 

symbolinen, sillä sana ”Nelonen” ja numerosta rakennettu liikemerkki eivät 

viittaa millään tavalla suoraan yrityksen toimintaan eli televisioon. 

 

Liike-/tuotemerkki ei ole brandi, mutta se on keino ylläpitää brandia kuluttajan 

mielessä. Muita keinoja kuluttajien brandimielikuvan muovaamiseen ovat muun 

muassa mainonta, sponsorointi, internet-sivut, promootio, suhdetoiminta, 

suoramarkkinointi ja asiakaspalvelu. Mainontaakin on monenlaista: 

käyttöarvomainonta korostaa hyödyllisyyttä, kun taas mielikuvamainonta pyrkii 

monimutkaisemmin keinoin yhdistämään tuotteen tai palvelun haluttuihin 

merkityksiin. (emt., 47, 62–63) 

 

Nelonen markkinoi itseänsä sloganilla ”Jotain ihan muuta”. Lause toimii 

mielikuvamainontana, jossa korostetaan erilaisuutta muista kanavista, tuoreutta 

ja yllätyksellisyyttä. Lauseessa voi myös kuulla kaikuja uhosta, jonka toivotaan 

varmasti herättävän katsojan mielessä kuvan rohkeasta ja ennakkoluulottomasta 

kanavasta. Slogania on käytetty hyväksi kanavan muihin medioihin ja fyysiseen 

ympäristöön sijoitetuissa mainoksissa sekä omalla kanavalla pyörivissä 

kanavatunnisteissa ja ohjelmatietoja listaavissa menu-pohjissa. 
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Nelonen pyrkii erottautumaan kilpailijoistaan uusimalla kanavatunnisteensa 

muita selvästi useammin. Nelosen ”Jatkuu”-tunniste ei ole koskaan yksi ja sama 

vaan tunnisteita tehdään sarja, jonka samantyylisiä, mutta kuitenkin erinäköisiä 

pätkiä käytetään vuoronperään. Syksyllä 2002 tunnisteet suunnitteli ja ohjasi 

Stefan Lindfors yhdessä mainostoimisto Hasan&partnersin kanssa – varsin 

trendikäs suunnittelija ja toimisto siis! Erilaisten ihmisten kasvoista tehtyjen 

tunnisteiden kerrottiin jatkavan ”Jotain ihan muuta” -konseptiin pohjautuvaa 

”Ovi”-teemaa. ”Ovi”-teema alkoi kampanjasta, jossa kuvattiin erilaisiin 

yllättäviin paikkoihin vieneitä ovia. SanomaWSOY:n verkkosivuilla kanavan 

tunnisteiden vakuutetaan toimivan hyvin: 

Tutkimustulokset ovat vahvistaneet sen, että Nelosen elävä ja yllätyksellinen 
kanavailme toimii hyvin. Katsojat ovat sisäistäneet muuttuvien tunnusten idean. 
Uusia tunnuksia osataan jo odottaa ja ne herättävät huomiota ja keskustelua. 
Jotain ihan muuta -konseptiin pohjautuvat tunnukset uusitaan jatkossakin useita 
kertoja vuodessa. 

SanomaWSOY:n www-sivut 5.5.2003 

Nelosen syksyn 2003 ruutuilmeen käsikirjoitti, kuvasi ja ohjasi Apulanta-

yhtyeen basistina tunnetuksi tullut Tuukka Temonen. Temonen valittiin 

tehtävään, koska hänellä oli kokemusta 50 musiikkivideon ohjaamisesta ja hänen 

ilmaisuaan pidettiin nuorekkaana. (Jauhiainen 2003d) 

9.2. Yleisön tulkinta Nelosen brandista 

Pekka Putkinen (2002, 14) toteaa pro gradussaan brandin olevan viestintää ja 

tarkemmin sanottuna integroitua markkinointiviestintää. Viestinnässä on aina 

oltava vähintään kaksi osapuolta: lähettäjä ja vastaanottaja. Näin ollen pelkkä 

tuotemerkki ei ole yhtä kuin brandi. Tuotemerkki edustaa tuottajaa eli viestin 

lähettäjää. Putkisen mukaan brandin omistaa kuluttaja, sillä brandi koostuu 

kuluttajan kokemuksista, mielleyhtymistä, mielikuvista, asenteista ja 

kontekstista, jotka hän yhdistää tuotemerkkiin. 

 

Yleisradion Yleisötutkimus seuraa vuosittain katsojien mielikuvia 

valtakunnallisista maanpäällisistä televisiokanavista. Vuonna 2002 Nelonen 
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pärjäsi parhaiten kilpailussa muiden kanavien kanssa ulkomaisilla sarjoillaan. 46 

prosenttia vastaajista oli samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan Nelonen tuo 

kiinnostavat sarjat maailmalta. MTV3 sai samassa väitteessä 63 prosenttia 

vastaajista puolelleen ja oli siis Nelosta edellä, mutta Ylen kanavat jäivät 

Nelosen taakse. (Jääsaari, Kytömäki & Ruohomaa 2003, 37) 

 

Kaikissa muissa väittämissä Nelonen piti perää. Erityisen heikosti se sai 

kannatusta väittämissä: ”kanava esittää kiinnostavia aikuisopetus- ja 

kieliohjelmia” (3%), ”kanava esittää kiinnostavia kulttuuri- ja taideohjelmia” 

(6%) ja ”kanava kertoo ohjelmissaan kiinnostavasti Suomesta ja suomalaisten 

arjesta” (10%). (emt., 37) 

 

Nelonen on halunnut esittää itsensä mielipidevaikuttajana ja keskustelun 

herättäjänä. Kanavajohtaja Pirjo Airaksinen puhuu Suomen Kuvalehden 

(Pekonen 2001, 59) haastattelussa SanomaWSOY:n toimitusjohtaja Syrjäsen 

tavoin tavoitteestaan tehdä Nelosesta superbrandi. Airaksisen mukaan 

superbrandi tarkoittaa sitä, että kanava todellakin merkitsee katsojille jotain. 

”Sitten kun Nelosen ohjelmia on pakko katsoa, jotta pysyy keskusteluissa 

mukana, meillä on tavoitteet kunnossa”, hän kommentoi. 

 

Nämä tavoitteet huomioon ottaen Nelosella olisi kenties syytä huolestua 

prosenteistaan väittämässä ”kanava herättää ajankohtais- ja asiaohjelmillaan 

keskustelua kansalaisten tärkeiksi kokemista yhteiskunnallisista kysymyksistä”. 

Vuonna 2000 vielä 24 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä väittämän kanssa. 

Vuonna 2001 määrä oli 16 prosenttia ja vuonna 2002 enää 13 prosenttia. 

Toiseksi heikoimmin tässä väittämässä pärjäsi MTV3, mutta sekin ylsi 40–50 

prosentin tienoille. (Kytömäki & Ruohomaa 2001, 36; 2002, 37; 

Jääsaari, Kytömäki & Ruohomaa 2003, 37) 

 

Täytyy kuitenkin huomioida väittämän koskevan vain ajankohtais- ja 

asiaohjelmia. Fiktiiviset ja viihdeohjelmat voivat toki yhtälailla herättää 

keskustelua ja niissä Nelonen on selvästi vahvempi. Kolmannes vastaajista pitää 

sen kotimaisia viihdeohjelmia hauskoina ja Nelosen kotimaisten draamasarjojen 
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ja tv-elokuvien arvostajien määrä on kasvanut hivenen ollen tosin edelleen 

vuonna 2002 vain 17 prosenttia, kun se muilla kanavilla lähenteli puolta 

vastaajista. Ja vaikka Nelosen faktaohjelmien kykyä nostaa asioita esille ei kovin 

korkealle arvostettukaan, niin kanavan ohjelmien luotettavuutta pidettiin jo 

melko hyvänä (55% vastaajista vuonna 2002). Myös Nelosen urheiluohjelmia 

arvostettiin jo kohtuullisesti. Kanavan lastenohjelmia piti hyvänä vuonna 2002 

vastaajista 14 prosenttia. (emt. 2001, 36; 2002, 37; emt. 2003, 37) 

 

Nelosen ohjelmistoa yleisemmin arvioivista väittämistä ”kanavan ohjelmat ovat 

laadukkaita” ja ”kanava on ohjelmatarjonnaltaan monipuolinen” noin kolmannes 

vastaajista oli vuosina 2000–2002 samaa mieltä. Väitteeseen ”kanavalla on 

paljon hyödyllistä tietoa tarjoavia ohjelmia” yhtyi vuosina 2000 ja 2001 

viidennes vastaajista, mutta vuonna 2002 enää 14 prosenttia. Jyrkkä pudotus 

tapahtui myös dokumenttiohjelmien arvostuksessa: vuonna 2002 ja 2001 vajaa 

kolmannes vastaajista uskoi Nelosen olevan tunnettu kiinnostavista 

dokumenteista. Vuonna 2002 heitä oli enää 14 prosenttia. Dokumenteissa 

Yleisradion kanavat ovat jättiloikan edellä kaupallisia, sillä MTV3:kaan ei 

saanut vastaajista puolelleen vuonna 2002 enempää kuin kolmanneksen. (emt. 

2001, 36; 2002, 37; emt. 2003, 37) 

 

YLEn yleisötutkimuksien tulokset viittaavat siihen, että Nelosta pidetään selvästi 

kevyemmän sarjan kanavana Yleisradion kanaviin ja MTV3:een verrattuna. Se ei 

ole katsojien mielestä yhtä laadukas ja monipuolinen, eikä sen katsominen ole 

yhtä hyödyllistä, opettavaista ja sivistävää. Mutta onko niin, että Nelosen 

metsästämä nopea omaksuja, nuori kaupunkilainen, haluaa televisiolta painavaa 

asiaa raskaasti paketoituna? Kanavajohtaja Airaksinen ainakin uskoo 

suomalaisten asenteiden muuttuneen niin, ettei itseään kunnioittavan katsojan ole 

pakko sanoa seuraavansa vain uutisia ja dokumentteja. Hömppä ei ole enää sama 

kuin huono. ”Ihmisillä täytyy olla oikeus viihteeseen. [– –] Meidän katsojamme 

tekevät paljon töitä ja harrastavat paljon, ja kun he asettuvat television ääreen, he 

voivat hyvällä omalla tunnolla rentoutua” hän sanoo (Pekonen 2001, 58). 
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Nelosen omassa Imagotutkimuksessa kanavasta saakin paljon mairittelevamman 

kuvan. Nelosen Imagotutkimus 2002:ssa haluttiin tietää, millaisena vastaajat 

pitävät Nelosen katsojia. Mielipidettä kysyttiin kaikilta 15–65-vuotiailta, mutta 

myös erikseen nopeilta omaksujilta. 15–65-vuotiaat pitivät Nelosen katsojaa 

muun muassa yllätyksellisenä, rohkeana, ennakkoluulottomana, modernina, 

menevänä ja kaupunkilaisena. Toisaalta esiin nousivat adjektiivit ärsyttävä, 

pinnallinen ja välinpitämätön. Nopeiden omaksujien mielestä nämä negatiiviset 

ominaisuudet eivät olleet yhtä vahvoja ja positiivisista puolista he nostivat esiin 

myös aktiivisuuden, persoonallisuuden ja värikkyyden. (Kampanjasuunnittelijan 

käsikirja 2003, 14–15). 

 

Tapa, jolla Nelonen seuraa Imagotutkimuksessaan kanavan brandin kehitystä, 

kertoo tunteiden ja yhteisöllisyyden tärkeydestä ihmisten kulutus- ja 

mediankäyttövalinnoissa. Identiteetin rakentamisesta on tullut kauppatavaraa ja 

näin ovat syntyneet kokonaiset ”kuka minä olen” -markkinat (Putkinen 2002, 

10). Brandiajattelun mukaan katsoja ei siis valitse Nelosta vain kiinnostavien 

ohjelmien perusteella vaan myös sen takia, että hän haluaa olla yllätyksellinen, 

rohkea ja ennakkoluuloton. 

 

Brandiin vaikuttavat kaikki vastaanottajan kokemukset, käsitykset ja uskomukset 

yhtiöstä. Jos yritys haluaa rakentaa vahvan brandin, kokonaisen 

brandikokemuksen, sen tulee viestiä haluamiaan merkityksiä kaikissa 

mahdollisissa tilanteissa ja kaikin mahdollisen keinoin (Putkinen 2002, 63). Näin 

ollen kuulostaa jopa uskottavalta, kun nimetön tuttava kertoo Suomen 

Kuvalehdessä kanavajohtaja Pirjo Airaksisen alkaneen pukeutua nuorekkaammin 

ja trendikkäämmin uuden työnsä myötä (Pekonen 2001, 58). Voi myös kysyä, 

mikä merkitys Nelosen brandilla on ollut siihen, että Kodin Kuvalehti (Pollari 

2003, 10) otsikoi oman kanavajohtajasta kertovan juttunsa ”Pirjo Airaksinen: 

Vauhdikas tv-pomo”? Jos 44-vuotias Airaksinen olisi ollut esimerkiksi TV1:n 

pomo, olisiko otsikossa korostettu kenties jotain muuta ominaisuutta? 

 
Nelosen brandi on kanavan kuuden toimintavuoden jälkeen erittäin tunnistettava 

ja siihen liitetään ominaisuuksia, joita kanava on itselleen havitellut. Nelosta 

pidetään urbaanina ja menevänä ja erityisesti sen fiktiivinen ohjelmisto herättää 
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haluttua huomiota ja keskustelua. Nelosen ongelma oli edelleen vuonna 2003 se, 

että kanavalta katsottiin vain lempiohjelmat eikä sitten muuta (Pollari 2003, 15). 

Kun ihmiset avaavat television muuten vain, he painavat useimmiten MTV3:n 

päälle. Brandiuskollisuus määrittää brandin arvon eli Nelosen tapauksessa kyse 

on kanavauskollisuudesta ja siinä Nelosella on vielä kehitettävää. Koska 

Nelonen on kuitenkin valtakunnallinen kanava, ei se saa rajata 

kaupunkilaisuudellaan ja trendikkyydellään liian kapeaksi yleisöänsä. 

Kanavajohtaja Airaksinen muotoilee itse asian näin: ”Me emme ole 

alakulttuurikanava, joka on suunnattu vain etelähelsinkiläisille snobeille. 

Nelosen täytyy olla hyvä brandi muuallakin. (Pekonen 2001, 59)” 
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10. Johtopäätöksiä 

10.1. Miksi televisiota tehdään kohdeyleisölle? 

Keskustelu television kohdeyleisöistä murtautui valtajulkisuuteen ja suuren 

yleisön tietoisuuteen kunnolla vasta vuosituhannen alussa, kun Helsingin 

Sanomissa julkaistiin artikkeli MTV:n vääristä tuulipukukatsojista. Kärjistetty ja 

arvolatautunut kiistely MTV3:n katsojista jätti monelle varmasti mielikuvan 

kohdeyleisöajattelusta elitistisenä nuorekkaan trendimedian hyökkäyksenä keski-

ikäistä ja keskiluokkaista valtaväestöä vastaan. Keskustelu huipentui media- ja 

mainostoimistojen julkiseen sättimiseen ikärasismista. 

 

Helsingin Sanomien artikkelissa yhtenä asiantuntijana haastateltu mediatoimisto 

Dagmarin tutkimuspäällikkö Tina Wessman (2001) puolustautuu yhtiönsä 

asiakkaille tarkoitetussa Dagmar Mediaviesti -uutiskirjeessä väittäen Helsingin 

Sanomien juttua uutisankaksi. Hänen mukaansa yli 45-vuotiaat eivät ole 

”hukkayleisöä”, sillä heillä on rahaa kuluttamiseen. Kuitenkin MTV3 kertoo 

mainostajille suunnatussa tutkimusraportissaan vuodelta 2003, että kanavan 

strategiana on ollut hienovarainen, ohjelmasisältöjen kautta tehty katsojaprofiilin 

nuorennus (Mecklin 2003, 8). 

 

Nuorten kiinnostavuuteen kohderyhmänä on kaksi syytä: Yli 45-vuotiaisiin on 

vaikeampi vaikuttaa mainonnalla, sillä heidän merkkivalinnat ovat 

ehdottomampia kuin nuorilla. Toinen syy on nuorten vaikea tavoitettavuus. 

Wessman pitää nyrkkisääntönä, että jos ohjelma tavoittaa nuoremmat 

kohderyhmät, niin se tavoittaa samalla myös muut kohderyhmät. Lisäksi 

Wessman vielä kirjoittaa, ettei ikä ole merkittävä tekijä kohderyhmien 

valinnassa, tuote- ja mediakäyttö kiinnostaa mainostajia enemmän. Näitä tietoja 
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vain ei ole usein mediankäyttäjistä mahdollista saada, kuten jo katsojalukuja 

käsitelleissä luvuissa totesin. Nelosen ratkaisua valita urbaanit nuoret aikuiset 

kohderyhmäkseen Wessman arvioi minulle näin: 

Ehkä siinä on se, että haluu sellaista tietynlaista mediaseksikkyyttä, että ”me ei 

haluta olla mikään mummojen kanava”. Mut sit mä kyllä ihmettelen, että jos ei 

haluta olla mummojen kanava niin miks sinne otettiin Maikkarilta se 

Rikosraportti, miks aloitettiin Haluatko miljonääriksi?. [–  –] Mä veikkaan, että 

tämmöisten ohjelmien taustalla on jotenkin se ajatus, että tarvitaan isoja 

ohjelmia, koska niillä saadaan sitä katseluosuutta. [–  –] Et vois sitä kautta sanoa 

mainostajalle, että voit keskittää kaiken tänne meille. 

Tina Wessmanin haastattelu 19.4.2002 

Wessmanin arvio Nelosen tämänhetkisestä profiilista kohderyhmäkanavana on 

mielestäni uskottava. Kanava ei ole luopunut kohderyhmämääritelmästään, mutta 

haluaa varoa suuren yleisön liian suoraa ärsyttämistä, ja ajautumista 

marginaaliin. Tässä voisi olla selitys myös sille, että kanavajohtaja Pirjo 

Airaksinen ei vuoden 2000 Helsingin Sanomien (Virtanen 2000) haastattelussa 

ole kirjoittajan mukaan erityisen innokas puhumaan kohderyhmistä, toteaa vain 

keskustelevien kaupunkilaisten olevan kanavan pääkohderyhmä. 

 

Nelonen on valtakunnallinen tv-kanava pienessä maassa ja se tarvitsee 

monenlaisista kohderyhmistä kiinnostuneita mainostajia. Uusi Rogersin 

omaksujakategoriaan perustuva kohderyhmämäärittely palvelee tarkoitusta. 

Nopeita ja varhaisia omaksujia on jonkin verran kaikissa ikäryhmissä ja jos 

Nelonen onnistuu saamaan heidät kanavalleen, niin Rogersin teorian mukaan 

hitaat seuraavat myöhemmin perässä. Nelosen uutisten katsojaprofiilin 

kehittyminen nuoremmista aikuisista kohti vanhempiakin ikäluokkia kertonee 

juuri tästä ilmiöstä. 

 

Nelosen tulevaisuus on varmasti parhaiten turvattu silloin, jos se pystyy 

tarjoamaan mainostajille molempia: suuren yleisön massaohjelmia ja tiukemmin 

rajattuja kohderyhmäohjelmia. MTV3 on kaupallisista kanavista toistaiseksi 

ylivoimainen massaohjelmistossa. Nelosen suurimmat yleisöt ovat yleensä 
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Haluatko miljonääriksi? -visailulla, hiteiksi nousseilla kotimaisilla sarjoilla tai 

Viikonlopun leffaputken elokuvilla. Kohderyhmäohjelmissa Nelonen pärjää 

paremmin. 

 

Ilkka Jauhiainen (2002) toteaa Markkinointi & Mainonta -lehdessä MTV3:n 

dominoivan yli 45-vuotiaiden arkirutiineja, mutta hän jatkaa mainonnassa olevan 

oleellista osata pilkkoa yli 45-vuotiaiden kohderyhmä osiin ja löytää 

potentiaaliset asiakkaat. ”On hyvin mahdollista, että ne ”oikeat ikäihmiset” 

löytyvät Kauniiden ja Rohkeiden sijaan nuorempien katsojien suosimasta 

trendikkäästä ohjelmasta”, Jauhiainen kirjoittaa. Trendikäs on osuva adjektiivi 

kuvaamaan Nelosta, sillä trendikkyys ei ole pelkästään iästä kiinni, mutta se on 

kuitenkin selvästi enemmän nuorten kuin vanhempien ikäluokkien arvostama 

ominaisuus ja tärkeämpää kaupungeissa kuin maalla asuville. Katsojalukujen 

perusteella Nelosen yleisö on painottunut 25–44-vuotiaisiin kaupunkilaisiin. 

 

Vastaus kysymykseen ”Miksi televisiota tehdään kohdeyleisölle?” on siis 

Nelosen tapauksessa se, että kanava haluaa tavoittaa ihmiset, jotka kuluttavat 

paljon ja valikoivat televisiosta vain omantyylisensä ohjelmat. Selitys ei ole 

kuitenkaan vielä täydellinen, ellei oteta huomioon, että tavoitettuaan ensisijaisen 

kohderyhmänsä Nelonen saa samalla suuren joukon ydinryhmän ulkopuolella 

olevia katsojia, jotka takaavat sen, että katsomossa istuu riittävän monta 

silmäparia mainostajan tarpeisiin. 

10.2. Kohdeyleisöä tavoitellaan parhaaseen 

katseluaikaan 

Kaaviolähtöisyys näkyy Nelosen ohjelmistosuunnittelussa pyrkimyksenä 

vakioida ohjelmapaikkoja ja käyttää ohjelmointistrategioita. Muutos- ja 

vakiointiluennassa totesin, että Nelosen ohjelmakaavioissa voimakkaimmin on 

vakioitu parhaan katseluajan ohjelmisto. Kanava on rakentanut parhaaseen 

katseluaikaan ohjelmablokkeja, joita vetävät veturiohjelmat. Nelonen käyttää 

myös ohjelmapaikkojen leimausta, bridgingiä ja vastaohjelmointia. 
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Pisteohjelmista, kuten dokumenteista ja elokuvista, on tehty sarjamuotoisia 

perustamalla sateenvarjonimiä, kuten 4D, Keskiviikkotrilleri, Viikonlopun 

leffaputki. Nauhaefektin mukaan ohjelmia on sijoitettu prime timen alkuun, 

mutta ei enää kello 20 alkavan uutisblokin jälkeen. 

 

Sekä mainostajat että kanava itse odottavat parasta tulosta parhaan katseluajan 

ohjelmistolta. Adams, Eastman ja Lewine (1993, 117) kirjoittavat, että 

amerikkalaisessa televisiossa prime time -ohjelmoinnissa epäonnistumisen 

korjaamiseen voi mennä vuosia aikaa. Nelonen on jatkuvasti rakentanut prime 

timeen vakioitua rakennetta, mutta erityisesti alkuvuosina suuriakin muutoksia 

on tehty nopeassa tahdissa. Silti kanavan katsojaluvut näyttävät kasvaneen melko 

tasaisesti. Tämä johtuu varmasti siitä, että suomalaiset siirtyivät vasta vähitellen 

uuden kanavan yleisöön mielenkiintoisten ohjelmien perässä. Suomessa 

kanavavalikoima on amerikkalaiseen televisioon verrattuna myös paljon 

pienempi, joten on mahdollista, että myös ne katsojat, jotka ovat välillä jättäneet 

kanavan epäonnistuneen ohjelmoinnin takia, palaavat yleisöön melko pian 

ohjelmakaavion korjauksen jälkeen. Kilpailun koveneminen vaikuttanee siihen, 

ettei kanava voi jäädä tyytyväisenä paikalleen onnistuneenkaan ohjelmakauden 

jälkeen vaan parhaan katseluajan ohjelmistoa rakennetaan jatkuvasti, 

kilpailijoiden toimia seurataan koko ajan ja riskejä täytyy uskaltaa ottaa. 

 

Ohjelmointistrategioiden suunta on kääntynyt Nelosella horisontaalisista putkista 

vertikaalisten kohdeyleisölle suunnattujen ohjelmablokkien rakentamiseen. 

Kilpailua katsojista käydään ennen kaikkea päiväkohtaisesti eikä Nelosella ole 

MTV3:n Salattujen elämien veroista horisontaalista uskollisen yleisön ohjelmaa 

arkipäivissä. Viikonlopun leffaputki on sen horisontaalisista strategioista varmin. 

 

Ohjelmistonsuunnittelijoiden täytyy huomioida jokaisen päivän eri ajankohtien 

ohjelmoinnissa kolme asiaa: tavoitettavissa olevien yleisöjen ikärakenne, 

kilpailutilanne ja muiden kanavien vastaohjelmoinnit sekä taloudellinen 

kannattavuus. Parhaan katseluajan ulkopuolella yleisöt ovat homogeenisempia 

kuin prime timen aikana. (Shapiro & Rushnell 1993, 163) Nelosen 

ohjelmansijoittelussa tämä näkyy niin, että ennen parhaan katseluajan alkua sen 
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ohjelmisto ei ole kohdistettu nuorille kaupunkilaisille aikuisille, sillä nämä eivät 

ole iltapäivisin ja alkuillasta vielä television ääressä. Kello 15–18 Nelonen on 

sijoittanut ohjelmia, jotka kiinnostavat vanhempia tv-katsojia tai koulusta kotiin 

palaavia nuoria. 

10.3. Haluavatko nuoret kaupunkilaiset aikuiset 

televisiosta vain viihdykettä? 

Nelosen katsojista on ollut aikavälillä kesä 1997 – kevät 2003 vajaa kolmannes 

25–44-vuotiaita kaupunkilaisia. Nuorten kaupunkilaisten aikuisten kohderyhmä 

ei täysin vastaa Nelosen kohderyhmää, nopeita ja varhaisia omaksujia, mutta on 

demograafisin ja asuinpaikkaperustein määriteltynä lähimpänä sitä. 

 

Nelosen ohjelmistosta useimmiten tähän kohderyhmään osuvat ohjelmat ovat 

ulkomaisia laatufiktioita. Ulkomainen fiktio on kanavan suurin 

ohjelmatyyppiluokka, mutta siihen kuuluu myös prime timen ulkopuolella 

esitettäviä sarjoja, jotka eivät kohdennu nuoriin kaupunkilaisiin aikuisiin. Muita 

kohdeyleisön hyvin tavoittavia ohjelmatyyppejä ovat kotimainen fiktio sekä 

viihdeohjelmat lukuun ottamatta visailuja. Kanavajohtaja Pirjo Airaksinen on 

vaatinut julkisuudessa aktiivisille ihmisille oikeutta rentoutua hömpän ääressä ja 

näyttää siltä, että Nelosen kohdeyleisö on tarttunut kanavajohtajan syöttiin ja 

kanavan viihteelliseen ohjelmistoon. 

 

Faktapohjaista ohjelmistoa Nelonen on pyrkinyt kohdistamaan nuoriin aikuisiin 

muun muassa linjaamalla uutisensa erityylisiksi kuin muiden kanavien 

uutislähetykset. Uutisten katsojiksi on saatu nuoria aikuisia, mutta kanavan ja 

uutislähetyksien vakiinnuttaessa paikkaansa kokonaiskatsojamäärä on kasvanut 

ennen kaikkea vanhempien ikäluokkien lisääntymisen ansiosta. Parina 

ensimmäisenä toimintavuonna Nelonen yritti tavoitella kohdeyleisöänsä 

erilaisilla palvelu- ja harrasteohjelmiin kuuluvilla asiaohjelmilla. Vaikka 

ohjelmien aiheita – esimerkiksi liike-elämä, matkailu, ”naisten jutut” – oli valittu 

nuorien aikuisten elinpiiristä, ohjelmat eivät onnistuneet tavoittamaan 
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kohdeyleisöä ja kokonaiskatsojamäärät jäivät alhaisiksi. Keskusteluohjelmista 

nuoria aikuisia kiinnostavat talk show -tyyliset räväkät ohjelmat. Sama linja on 

toiminut dokumenteissa ja Nelosen 4D-sarja erottuu muiden kanavien 

tarjonnasta selvästi populaarimmilla aiheillaan. 

 

Tulokset herättävät mielenkiintoisen kysymyksen siitä, eikö 25–44-vuotiaita 

kiinnosta faktaohjelmisto vai onko Nelosen tarjoamissa vakavammissa 

ohjelmissa ollut jokin sisältöön tai toteutukseen liittyvä puute tai ongelma, jonka 

takia ohjelmat eivät ole kohdeyleisölle kelvanneet. Oma aineistoni ei anna 

vastausta, mutta ohjelmantekijöiden kannattaisi mielestäni miettiä kysymystä. 

Suomalaiset, erityisesti korkeasti koulutetut kaupunkilaiset, ovat 

eurooppalaisittain huippuahkeria lehtien lukijoita, mikä viittaa siihen, että myös 

faktapohjainen, yhteiskunnallinen, poliittinen tai kulttuuria käsittelevä sisältö 

kiinnostaa Nelosen kohderyhmään kuuluvia. 

10.4. Oman työn arviointia 

Tutkimukseni tavoite oli selvittää, mitä televisiokanava Nelosen tapauksessa 

tarkoittaa se, että kanavalla on muista valtakunnallisista suomalaisista kanavista 

poiketen kohdeyleisö. Tutkin kohdeyleisön vaikutusta kanavan 

ohjelmistosuunnitteluun. Lähestyin Nelosen ohjelmistonrakentamisen prosessia 

tutkimuksessani sen lopputuloksen eli valmiin ohjelmakaavion kautta. 

Aineistostani tekemien luentojen kautta vastasin kysymyksiin siitä, millaisilla 

ohjelmilla Nelonen tavoittelee kohdeyleisöään, miten ohjelmat on sijoitettu 

kaavioon ja kuinka hyvin ne tavoittavat kohdeyleisön. Toinen tapa vastata näihin 

samoihin kysymyksiin olisi ollut esittää ne kanavan työntekijöille ja johtajille. 

Olisi jännittävää tietää, kuinka samanlaisia tai erilaisia tuloksia olisin saanut, kun 

samoja kysymyksiä olisi tarkasteltu sisäpuolelta päätöksentekijöiden silmin. 

Silloin painotus olisi ollut ohjelmistonrakentamisessa työprosessina. Nyt 

tutkimukseni tarkastelee Nelosta ulkopuolelta ja arvioi tuon työprosessin 

lopputulosta, ohjelmistoa. 
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Miltä Nelosen ohjelmisto minusta sitten näytti? Ohjelmakaavioihin sisään 

päästääkseni tein erilaisia luokitteluja ja laskin tunnuslukuja. Tämän mekaanisen 

työvaiheen lopputulos toi esiin ohjelmakaavion rakenteen ja osat. Kohdeyleisön 

näkökulmasta mielenkiintoisimpia analyysejä olivat kilpailu- ja 

kohdeyleisöluennat. Kilpailuluentaan olisin perehtynyt mielelläni 

syvemmällekin. Nyt jouduin rajaamaan eri kanavien ohjelmointistrategioiden 

vertailun esimerkkitasolle. Myös kohdeyleisöluentaa olisi voinut jatkaa 

pidemmälle, esimerkiksi seuraamalla muutamien yksittäisten ohjelmien yleisön 

kehitystä rinnakkain kilpailutilanteen ja ohjelmapaikkojen kehityksen kanssa 

tietyin aikavälein. 

 

Ohjelmistonrakentamisen teoriaa kirjoitin omasta mielestäni tarpeellisen määrän. 

Lähdin erittäin kaukaa kulutusyhteiskunnan synnystä, koska itselleni oli kaikista 

suurin oivallus ymmärtää, miten television muutokset kytkeytyvät koko 

yhteiskunnan muutokseen, eivätkä ole syntyneet pelkästään yksittäisten tv-alan 

ihmisten keksintöinä. Työn alussa kuvittelin löytäväni erikseen kirjallisuutta 

ohjelmistonrakentamisesta ja kirjallisuutta kohdeyleisöstä. Pian kuitenkin 

huomasin näidenkin asioiden olevan vain eri puolia samasta asiasta. 

 

Arvioin Nelosen onnistumista kohdeyleisökanavana mittaritutkimuksen 

katsojalukujen perusteella. Myönnän, että näkökulma jää suppeaksi, sillä 

onnistumista olisi voinut arvioida myös laadullisin analyysien: ohjelmia 

lähilukemalla, niiden sisältöä erittelemällä ja diskurssianalysoimalla tai 

kohdeyleisön ja mainostajien haastatteluilla. Kohdeyleisön käsityksiä kanavasta 

pyrin raapaisemaan Nelosen brandia käsitelleessä luvussa. Mainostajien 

motiiveista ja tarpeista minulle kertoi mediatoimisto Dagmarin 

tutkimuspäällikkö Tina Wessman. Wessman oli mielestäni hyvä valinta 

taustahaastateltavaksi, sillä mediatoimistossa ja mittaritutkimusta toteuttavassa 

Finnpanelissa työskennelleenä hänellä on parempi kokonaiskäsitys kaupallisten 

tv-kanavien ja mainostajien suhteesta kuin yksittäisellä mainostajalle olisi ollut. 

Kaaviovetoinen ohjelmistosuunnittelu ei ole lukkoon lyöty lista säännöistä, 

miten kanavaa tulee rakentaa. Eri kanavat toteuttavat vakioidun ohjelmakaavion 

ja yleisölähtöisyyden ideaa eri tavoin. Oma tapaustutkimukseni selvitti Nelosen 
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tapaa yhdistää kaksi keskeistä toimintaperiaatetta: vakioitu ohjelmakaavio ja 

kohdeyleisö. Samalla tulin kirjoittaneeksi Nelosen historiaa tästä näkökulmasta 

kanavan kuuden ensimmäisen toimintavuoden ajalta. 
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Liite 1. Nelosen ohjelmakaaviot  
kesä 1997 – kevät 2003 
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Kuva 2. Alkusyksy 1997 
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Kuva 8. Loppukevät 1999 
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Kuva 9. Kesä 1999 
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Kuva 10. Syksy 1999 
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Kuva 11. Kevät 2000 
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Kuva 12. Kesä 2000 
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Kuva 13. Syksy 2000 
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Kuva 17. Alkukevät 2002 
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Kuva 18. Loppukevät 2002 
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Kuva 19. Kesä 2002 
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Kuva 20. Syksy 2002 
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Liite 2. Ohjelmaluokittelu 

Uutiset 
Hyvän sään aika 
Nelosen uutiset ja sää 
Myöhäisuutiset 
Kuuden uutiset 
 
Ajankohtaisohjelmat 
60 minuuttia 
Päivän lööppi 
Ylähuone 
Turkka&Turkka 
Suoraan asiaan 
Neljäs valtakunta 
Päivän Hytönen 
4U 
Palaneen käry 
20.20 
Kesäkäry 
E-Vision 
Toiset 60 minuuttia 
R-Studio 
 
Asiaohjelmat 
Kesänelonen 
Vuosisadan rakkaustarinat 
Top Cops 
Lola ja tähdet 
Aikamme legendat 
4D 
Paparazzi 
Eläinturvajoukot 
Kaiken maailman viihdettä 
Vuosisadan valokuvat 
Maailman hurjimmat 
poliisivideot 
TosiTV 
Helvetin naapurit 
Pikku riiviöt 
Valvomo 
Jackie Collinsin Hollywood 
Kaikki seksistä 
Luonto kutsuu 
Aquanautit 
AXN 
Rockin korkeat korot 
Villiä menoa 
Lihavat 
Läskileiri 

Gay Riviera 
Villit ja vapaat 
4Pop 
Ripley’s Believe it or not 
 
Kulttuuriohjelmat 
Bonnie & Clyde 
Unplugged music 
 
Palvelu- ja 
harrasteohjelmat 
Matkalla maailmalla 
Kotona tehtyä 
Kova laji 
Lääkäriasema Neljä 
Kotona ollaan 
Video Fashion 
Tietokonttori 
Sexodus 
Lemmikki-tv 
Dolce Vita 
Neiti Groove 
Unelmamatka 
Matkalaukku 
Kaksitoista huonetta 
Vuoden kokki 
Minun kaupunkini 
Tieteestä toisin sanoen 
Miljoonan kilon keikka 
Vetävät naiset 
Bänks! 
Yrittäjä-tv 
Aika Matka 
Lattiasta kattoon 
Soppakerho 
Seikkailun maailma 
Panorama 
Matkamies 
Mars ja Venus 
Eläköön viini! 
Puutarhassa 
Karpaasi etsii rajojaan 
Tilt! 
Rikosraportti 
Luonto kutsuu 
Matkalla jossain Suomessa 
Sunnuntain matkaopas 
Makumatka 

Nettimatkaaja Veikka 
Gustafsson 
Folken matkassa 
Iiro Seppänen extreme 
Hotter Sex 
Fit4You.tv 
 
Urheiluohjelmat 
NBA Action 
Sporttipalat 
Sport 2000 – rata-autoluokka 
EHL 
Whitbread-
maailmaympäripurjehdus 
4-0 
Areena 
Vain muutaman sekunnin 
tähden 
Urheilu-uutiset 
Formula-Cart 
Paalupaikka 
Juoksukoulu 
Par 4 
British Open -/US Open –
golfit 
Koripallon SM-sarjan ottelu 
Draivi 
UCL Highlights 
UEFA Champions League 
Wimbledon-tennistä 
NHL Power Week 
Road Racing 
GP-kisat 
Sporttitähdet 
Futistähdet 
 
Kotimainen fiktio 
Tähtitehdas 
Team Ahma 
Ylva&Alppo 
Double Trouble 
Isänmaan toivot 
Loistavat Jerkun Pojat 
Pulkkinen 
Kaverille ei jätetä 
Kylmäverisesti sinun 
Mustan kissan kuja 
Susi rajalla 



 
 
 

141

Ou Nou 
Elina, mitä mä teen? 
Kultakuume.com 
Tummien vesien tulkit 
Ranuan kummit 
 
Ulkomainen fiktio 
Batman 
Pacific Drive 
Santa Barbara 
Lontoon poliisipiiri 
Nanny 
Beach Patrol 
Bergerac 
Benny Hill Show 
Star Trek: Deep Space Nine 
Vartija 
Tuntematon mies 
Linjoja pitkin 
Kahden perheen sota 
Eliot Ness 
Sormus 
Kaksi Edwardia 
Hiljainen todistaja 
Leimuava taivas, kumiseva 
maa 
Caroline 
Baywatch 
Viiden juttu 
Sunset Beach 
Huonosti käyttäytyvät miehet 
Big Easy 
Cybill 
Seinfeld 
Spin City 
Uhka taivaalta 
Highlander 
Homicide 
Poliisikoira Rex 
Aikavaras 
Murphy Brown 
Moloney 
Kevyin asein 
Brooklyn South 
Baywatch Nights 
Muppettien paluu 
Tyynenmeren tuulet 
Painovirhepaholainen 
Mennään bussilla 
Vakooja vuokrattavana 
Robocop 
Cafe Berlin 
Luvattu maa 
Renegade 
Linjoja pitkin 
The Monkees 
Lontoon sillat 
Orleans 
FX – murha tilauksesta 
Viimeinen lenkki 

Ruuvit löysällä 
Luottomies 
Kultaiset siivet 
Emma 
Ylämaan kettu 
Michael Hayes 
Himon nälkä 
Mike Hammer 
Kahden perheen sota 
Pykälänviilaajat 
Ykköset 
VIP 
Zorro 
Tohtori tuli kaupunkiin 
Kummat heput 
MCCallum 
Kadonneet jäljet 
Tehtävä: Maa 
Lemmenlaiva – uudet tuulet 
Ammu vaan! 
Syvissä vesissä 
Kaikki rakastavat Raymondia 
Ässä hihassa 
Dawson’s Creek 
Hyppy vapauteen 
Pitkän yön varjot 
Ei koskaan polttareita 
Lontoo liekeissä 
Homestead Ranch 
Kylmä rinki 
Salaiset ansiot 
Buddy Faro 
Moesha 
Eläinlääkäri Noah Kirby 
The Monkees 
Bliss 
Saalis 
Maximum Bob 
Sairaalaelämää 
70’s Show 
Huonosti käyttäytyvät naiset 
Siskoni on noita 
Reeperbahnin varjossa 
Kerran varas, aina varas? 
Musta kyy 
Haku päällä 
Kaukainen lahti 
Jesse 
Sylvia – omaa luokkaansa 
Air America 
Ystävämme Charlie 
Lemmen solmut 
Kohtaloni Los Angeles 
Saint Tropez 
Dream Team 
Aarteenmetsästäjä 
Herrasmiesliiga 
Katen kontit! 
Verkkopeli 
CI5 – ammattilaiset 

Kuuma piiri 
Kellarin kunkku 
Musta kyy 
Disney esittää Ankronikka 
Varokaa klovnia 
Kultsi, kutistin kakarat 
Clueless – huolettomat 
Maantiekiitäjä 
Siniset enkelit 
S.O.F. – Vainukoirat 
Siveyspoliisi 
Syntinen kaupunki 
Pariisin viettelykset 
Gregory Hines 
Vaarallinen Berliini 
Täältä ikuisuuteen 
Action! 
Sopranos 
Stressi-Erkki 
Älä kerro äidille 
Naistenmies 
Disney:Akun tehdas 
West Wing 
Silkkiä ja luoteja 
Maggie Winters 
Elukka 
Big Train 
Kutsukaa McCall 
Dilbert 
Pää sekaisin 
Liverpool 1 
Rikas rakas 
Vampyyrin veri 
Tosi naisia 
Rakas tuntematon 
Konnajahti 
Pala omenaa 
Iso paha maailma 
Falcone 
Extremely Dangerous 
Bad Girls 
Bette 
Barbara 
The Thing about Vince 
Kirottua 
Ukkosen pojat 
Taistelupari 
Dempsey&Makepeace 
Uudesti eletty 
Young Americans 
Amyn lailla 
Elämä käsissä 
Coltrane ja Cadillac 
Hipit 
Paritellen 
Family Law 
Rikostarkastaja Rebus 
Shasta McNasty 
Freaks and Geeks 
Grosse Point 
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Felicity 
Passions 
Perhe on pahin 
Gimme Gimme Gimme 
Tunarin päiväkirja 
Sam’s Game 
Eron lait 
Karavaanarit 
Nikola 
Rajatapaus 
Metsästäjät 
Ota minut 
Higher Ground 
Älypäät 
Grapevine 
Kaalit mustissa 
Kolmen taalan konsultti 
Randall&Hopkirk 
Powerpuff Girls 
Strong Medicine 
NewsRadio 
Sheena 
Rokkistaran käsikirja 
aloittelijoille 
Medusan uhka 
Ongelmia paratiisissa? 
Harry Enfield 
Tequila&Bonetti 
Candy Club 
Ellen Show 
Mitä kuuluu Joanille? 
Tuho-osasto 
The Street 
Titaanit 
Monttubileet 
Largon kosto 
Huonosti käyttäytyvät 
vihannekset 
Max Steel 
Snoukkabisnes 
As if! 
Oh Baby! 
Hulluna sinuun 
Pelinaiset 
Enkelten kaupunki 
Alias 
Älä kerro äidille 2 
Metrosexuality 
Matkalla Kaliforniaan 
 
Elokuvat 
Rakkautta ja anarkiaa 
Viikonlopun leffaputki 
Tiistaitrilleri 
Disney-leffa 
Keskiviikkotrilleri 
Perjantaiseksi 
Kesäyön kauhua 
Russ Meyer -sarja  

 
Lastenohjelmat 
Ville Vallaton 
Hopeaharja 
Aarresaari 
Montana 
Prinssi Rohkea 
Blast 
Jimi Matala 
Don Kojootti 
Tarinakimara 
Urmeli 
Scoobi Doo 
Tosi viilee haamujengi 
Teräsmies 
Rooverit 
Sissi 
Jumanji 
Pikku Lulu 
Oggi ja torakat 
Ivanhoe 
Elliot hiiri ja Lahjomattomat 
Pikku Lulu 
Alvin ja pikku oravat 
MIB 
Uudet ”Me hirviöt” 
Sinbad 
Voittamattomat ritarit 
Digimon 
Addams Family 
 
Opetusohjelmat 
Oppia ikä kaikki 
Breikki – meidän koulun 
välitunti 
Buusteri 
 
Viihdeohjelmat 
Akkakapakka 
Ricki Lake 
Stiller 
Poplandia 
Vroom – ohjelma miehille 
Iiro Seppänen show 
Juueityhjääpoissa 
Huuliveikot 
Rubenin Uusi Maammekirja 
Jukka Puotilat –show 
Vastanaineet 
Ö-studio 
Mitä maksaa,- 
Yllytyshullut 
Pepsi Chart Show 
Freddie Star 
Lottovoittajien maa 
Planeetta Plupu 
Virtanen vs. Virtanen 
Voitto kotiin 
Kumihuulet 

Yhden illan juttu 
Guinness World Records 
Iskuryhmä 
Haluatko miljonääriksi? 
Saari 
Giljotiini 
Extreme Duudsonit 
Sinkut kahleissa 
Sinkut lemmenlaivalla 
Sinkut aurinkorannalla 
Sinkkuhaaremi 
Sinkkunaiset Nykissä 
Sinkkujen sokkotreffit 
Hyppönen Enbuske 
Experience 
Jackass 
Banzai 
Jerry Springer Show 
Spy Tv 
Sulhasmies 
Pelkokerroin 
Seikkailu Robinson 
All Stars 
Tom Green 
JKX: Jamie Kennedy 
Experiment 
Haluatko filmitähdeksi? 
 
Muut ohjelmat 
Vikinglotto 
Lotto ja Jokeri 
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Liite 3. Vakioidut/vaihtuvat 
ohjelmapaikat viikonpäivittäin 

Maanantain ohjelmapaikat 

Esittelen seuraavaksi maanantaipäivään sijoitetut ohjelmapaikat, jotka ovat pysyneet 
sinnikkäimmin paikallaan läpi eri ohjelmakaavioiden. Tämän jälkeen listaan kellonajat, joiden 
kohdalla ohjelmapaikoissa on ollut eniten vaihtelua ja vaikeuksia. 

Nelosen ohjelmakaavioissa arkiaamut ovat kaaviosta toiseen hyvin samankaltaisia: ohjelmaa 
lähetetään seitsemästä noin kello kymmeneen. Kesäisin arkipäivien aamuohjelmaa ei lähetetä 
lainkaan. Maanantai-iltapäivinä ohjelmisto alkaa aikaisintaan kahdelta ja loppuu yöllä kahteen 
mennessä. 

Vakioidut ohjelmapaikat 

Kello 7–8 
Keväästä 1998 lähtien kello 7–8 Nelonen lähettää lastenohjelmia muulloin paitsi kesäisin. 
Lastenohjelmia on yleensä tämän tunnin sisällä kaksi tai kolme. Käsittelen niitä kuitenkin yhtenä 
tunnin kokonaisuutena.  
Kello 8–8.30 
Kevättä 1998 ja 2003 lukuun ottamatta lastenohjelmia seuraa puolen tunnin tai 25 minuutin  
(8–8.25) ohjelmapaikka. 
Kello 18–18.30 
Tämä ohjelmapaikka otettiin ensimmäisen kerran jo alkusyksyllä 1997 ja paikka on pysynyt 
samana syksyyn 2002 saakka, poikkeuksina kesäohjelmistot 1998, 1999 ja 2000. Syksystä 1999 
kevääseen 2001 Nelosella oli Kuuden uutiset kello 18–18.05. Tuona ajanjaksona tämä 
ohjelmapaikka oli siis 18.05–18.30. Syksyllä 1997 ohjelmapaikka oli päättyi viisi minuuttia 
aikaisemmin eli 18.25. 
Kello 18.30–19 
Tämä puolentunnin ohjelmapaikka on sinnitellyt kaavioissa alkusyksystä 1997 saakka ainoana 
poikkeuksena kesä 2000. Loppusyksyllä 1997 tämä ohjelmapaikka alkaa ja loppuu viisi 
minuuttia aikaisemmin eli on 18.25–18.55. Edellisen kello 18–18.30:n ja tämän ohjelmapaikan 
välinen pitkään kestänyt liitto purkautuu keväällä 2003 kun aikaisempi puolituntinen katoaa ja 
tämä 18.30–19 on edelleen kartalla. 
Kello 19–20 (19–19.30 ja 19.30–20) 
Syksyyn 1998 saakka kaksi erittäin vakioitua ohjelmapaikkaa olivat kello 19(18.55)–19.30 ja 
kello 19.30–20. Keväästä 1999 lähtien nämä paikat ovat yhdistyneet yhdeksi tunnin jaksoksi klo 
19–20. 
Kello 20.30–21 
Kello 20:n uutisten ja niitä seuraavan 20.20-ohjelman, TosiTV:n tai Talousuutisten jälkeen 
Nelosen ohjelmistossa on ollut keväästä 1999 lähtien puolen tunnin ohjelmapaikka, joka on 
pysynyt vakiona koko ajan kevääseen 2003 saakka. 
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Kello 21–21.30 
Tämä puolentunnin ohjelmapaikka on pysynyt samana keväästä 1998 lähtien, poikkeuksena kesät 
1998, 2000 ja 2001 sekä loppukevät 1999. Keväällä 2002 ohjelmapaikka on 21–21.35. 
Kello 21.30–22 
Tämä ohjelmapaikka liittyy edelliseen sillä tavalla, että myös se on ollut paikallaan keväästä 
1998 samoin poikkeuksin kuin kello 21–21.30:n ohjelmapaikka. Näiden kahden liitto purkautui 
kuitenkin keväällä 2003, kun kello 21.30 alkava ohjelma kestää kello 22.30:een saakka. Tässä 
ohjelmapaikassa on tapahtunut myös pientä heiluntaa niin, että ohjelma alkaa osassa kaavioista 
vasta 21.35. Joissain kaavioissa paikka kestää 22.05 saakka ja keväällä 2002 kello 22.10:een. 
Kello 22–23 
Loppusyksystä 1997 lähtien aina syksyyn 2002 noin kello 22 (22–22.10) alkaa 50 minuutin – 
tunninmittainen ohjelma, joka siis kestää kello noin kello 23:een (22.50–23.10) saakka. Ainoat 
poikkeukset tästä ovat loppukevät 1999, jolloin kello 21–23 lähetettiin minisarjoja ja kevät 1998, 
jolloin paikalla oli kaksi ohjelmaa. Ohjelmapaikka on siis erittäin vakioitu. Kuitenkin 
tuoreimmassa ohjelmakaaviossa keväälle 2003 tämä traditio rikotaan ja tunnin ohjelmapaikka on 
siirretty puolta tuntia aikaisemmaksi kello 21.30–22.30:een ja näin myös Myöhäisuutiset ovat 
aikaistuneet kello 22.30:een. 

Vaihtuvat ohjelmapaikat 

Kello 8.30–9.30 
Aamuohjelma jatkuu maanantaisin usein yhdeksään tai puoli kymmeneen saakka. Kello 8.30:n 
jälkeen lähetettävien ohjelmien pituus on kuitenkin vaihdellut. 
Kello 14–18 
Nelosen maanantain prime time noudattaa melko kiltisti kaavaa, jossa ohjelmat alkavat joko 
tasalta tai puolelta. Iltapäiväohjelmistossa sen sijaan on rikottu tätä puolentunnin tyranniaa usein 
ja mitään kovin pysyviä ratkaisuita ei ole löytynyt. Kello 16.15 on ollut vuodesta 2000 lähtien 
suosittu ohjelmanaloitusaika, mutta 16.15 alkavien ohjelmien kesto on vaihdellut. Samoin kello 
17/17.10 on usein käytetty aika aloittaa ohjelma. Koko kanavan historian ajan kello 18 on ollut 
sillä tavalla risteysajankohta, että kesiä lukuun ottamatta kello 18 tai 18.05 on joku ohjelma 
päättynyt ja toinen alkanut. Kevään 2003 ohjelmakartassa tämäkin vakiointi kuitenkin rikotaan 
ohjelmapaikalla 17.35–18.30. 
Kello 23–01 
Nelosen Myöhäisuutiset alkoivat keväällä 1998 ja niiden aloitusaika on noin kello 23. 
Myöhäisuutisia seuraa usein puolentunnin-tunninmittainen ohjelma, mutta vaihtelua 
ohjelmapaikoissa on niin paljon, ettei selvää vakiointia ole nähtävissä. 

Tiistain ohjelmapaikat 

Nelosen lähetys alkaa tiistai-iltapäiväisin aikaisintaan kello 14 ja yöllä lähetys loppuu yleensä 
puoli kahteen mennessä. Tiistai on paitsi elokuva- niin myös urheilupäivä. Tästä johtuu se, että 
ohjelmakartoissa on erityisesti tiistain prime timessa useampia eri vaihtoehtoisia 
ohjelmapaikkaratkaisuja riippuen urheilutapahtumien lähetysajankohdista. 

Vakioidut ohjelmapaikat 

Kello 7–8 
Keväästä 1998 lähtien kello 7–8 Nelonen lähettää lastenohjelmia muulloin paitsi kesäisin. 
Lastenohjelmia on yleensä tämän tunnin sisällä kaksi tai kolme. Käsittelen niitä kuitenkin yhtenä 
tunnin kokonaisuutena. 
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Kello 8–8.30 
Kevättä 1998 ja 2003 lukuun ottamatta lastenohjelmia seuraa puolen tunnin tai 25 minuutin  
(8–8.25) ohjelmapaikka. 
Kello 18–18.30 
Tätä ohjelmapaikkaa kokeiltiin jo syksyllä 1997 ja vuoden 1998 keväällä ja syksyllä. Selvempi 
vakiointi alkaa syksystä 1999, jolloin ohjelmapaikka on Kuuden uutisten vuoksi 18.05–18.30, 
poikkeuksena kesä 2000, jolloin paikka ei kuulunut kaavioon. Kesästä 2001 syksyyn 2002 
ohjelmapaikka oli kello 18–18.30. Kevään 2003 kaaviossa tätä paikkaa ei enää ole. 
Kello 18.30–19 
Tämä ohjelmapaikka on käytössä ensimmäisen kerran keväällä ja kesällä 1998. Muutaman 
erilaisen ohjelmapaikkakokeilun jälkeen kello 18.30–19:n ohjelmapaikka palaa kaavioon kesällä 
1999 ja seuraavaa kesää lukuun ottamatta paikka onkin pysynyt vakioituna tästä lähtien 
kevääseen 2003 saakka. 
Kello 19–20 (19–19.30 ja 19.30–20) 
Kello 19:n ja 20:n välille on selvästi pyritty rakentamaan vakiointia. Keväästä 1999 kesään 2001 
tässä kohden on ohjelmakaavioissa tunnin paikka, jonka tosin rikkoo joinain lähetysviikkoina 
urheilulähetys. Niissä kaavioissa, joissa tätä aikaväliä ei täytä tunnin ohjelma, on se jaettu 
kahteen puolen tunnin ohjelmaan. Näin on myös uusimmassa tarkasteltavista kartoistani eli 
kevään 2003 kartassa. 
Kello 20.30–21 
Kello 20:n uutisten ja niitä seuraavan 20.20-ohjelman, TosiTV:n tai Talousuutisten jälkeen 
Nelosen ohjelmistossa on ollut keväästä 1999 lähtien puolen tunnin ohjelmapaikka, joka on 
pysynyt vakiona koko ajan kevääseen 2003 saakka, lukuun ottamatta muutamia urheilulähetyksiä 
sekä kesiä 2001 ja 2002. 
Kello 23–01 
Nelosen Myöhäisuutisten tarkka alkamisaika on vaihdellut ja samoin kuin se, seuraako 
Myöhäisuutisia Urheilu-uutiset. Joka tapauksessa tiistai-illasta parhaiten erottuva vakiointi on 
elokuva-/urheilupaikka loppuillan noin kello 23:n uutisten jälkeen. Ohjelmapaikka otettiin 
ensimmäisen kerran käyttöön keväällä 1998. Tämän jälkeen sen kohdalla on kokeiltu vain pari 
kertaa erilaisia ratkaisuja, mutta paikka on sinnitellyt vahvasti aina kevääseen 2003 saakka. 

Vaihtuvat ohjelmapaikat 

Kello 8.30–10 
Aamuohjelma jatkuu tiistaisin usein yhdeksään tai kymmeneen saakka. Kello 8.30:n jälkeen 
lähetettävien ohjelmien pituus on kuitenkin vaihdellut. 
Kello 14–18 
Nelosen tiistai-iltapäivässä on kokeiltu monenlaisia ohjelmapaikkoja ja pisimmilläänkin ratkaisut 
ovat säilyneet samana vain muutaman ohjelmakartan läpi. Samoin kuin maanantaisin myös 
tiistaisin kello 16.15 ja 17/17.10 ovat erityisesti myöhäisempien vuosien ohjelmakartoissa 
suosittuja ohjelmien aloitusaikoja. Kello 18/18.05 on samanlainen ohjelmien risteyspaikka kuin 
maanantaisin.  
Kello 21–23 
Tässä aikavälillä on Nelosen tiistai-illoissa kokeilu niin kahden tunnin elokuvapaikkaa 
(Tiistaitrilleri) kuin lyhyempiä puolen tunnin ja tunnin ohjelmapaikkojen yhdistelmiäkin. 
Ilmeisesti paras ratkaisu odottaa vielä löytämistään, sillä kevään 2003 kartassa kello 21–23:een 
on sijoitettu kaksi tunnin ohjelmapaikkaa. Samantyyppinen ratkaisu on ollut käytössä viimeksi 
syksyn 1997 kaaviossa! 

Keskiviikon ohjelmapaikat 

Keskiviikkoisin Nelonen lähettää ohjelmaa aamulähetysten lisäksi aikaisintaan kello 14:stä 
lähtien ja pisimmillään kello 01.30:n saakka. 
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Vakioidut ohjelmapaikat 

Kello 7–8 
Keväästä 1998 lähtien kello 7–8 Nelonen lähettää lastenohjelmia muulloin paitsi kesäisin. 
Lastenohjelmia on yleensä tämän tunnin sisällä kaksi tai kolme. Käsittelen niitä kuitenkin yhtenä 
tunnin kokonaisuutena. 
Kello 8–8.30 
Kevättä 1998 ja 2003 lukuun ottamatta lastenohjelmia seuraa puolen tunnin tai 25 minuutin  
(8–8.25) ohjelmapaikka. 
Kello 18–18.30 
Tätä ohjelmapaikkaa kokeiltiin jo syksyllä 1997 ja vuoden 1998 keväällä ja syksyllä. Selvempi 
vakiointi alkaa syksystä 1999, jolloin ohjelmapaikka on Kuuden uutisten vuoksi 18.05–18.30, 
poikkeuksena kesä 2000, jolloin paikka ei kuulunut kaavioon. Kesästä 2001 syksyyn 2002 
ohjelmapaikka oli kello 18–18.30. Kevään 2003 kaaviossa tätä paikkaa ei enää ole. 
Kello 18.30–19 
Tämä ohjelmapaikka on ollut Nelosen kaaviossa mukana alkusyksystä 1997 lähtien. 
Ohjelmapaikka puuttuu ainoastaan kevään 1999 sekä kesän 2000 kaavioista. Loppusyksyllä 1997 
ohjelmapaikka oli viisi minuuttia aikaisemmassa eli kello 18.25–18.55. 
Kello 19–20 
Samoin kuin tiistaisin myös keskiviikkoisin aikaväliä kello 19–20 on selvästi pyritty vakioimaan. 
Paikalla on aina joko yksi tunninmittainen ohjelma tai kaksi puolen tunnin ohjelmaa. Ainoa 
poikkeus tästä on kevät 2001, jolloin kello 19.45–20 lähetetään TosiTV. Näyttää siis siltä, että 
tämä prime time -tunti halutaan pitää rakenteeltaan selkeänä niin, että tasan kello 19 alkaa aina 
ohjelma, jonka kesto on tasan tunnin tai puoli tuntia. Ja tasan kello 20 ohjelma/ohjelmat loppuvat 
ja on uutisten vuoro. 
Kello 20.30–21 
Kello 20:n uutisten ja niitä seuraavan 20.20-ohjelman, TosiTV:n tai Talousuutisten jälkeen 
Nelosen ohjelmistossa on ollut keväästä 1999 lähtien puolen tunnin ohjelmapaikka, joka on 
pysynyt vakiona koko ajan kevääseen 2003 saakka, lukuun ottamatta syksyä 1999. 
Kello 21–23 
Loppusyksyllä 1997 Nelonen sijoitti kaavioonsa kello 21 alkavan tunnin ohjelman ja kello 22 
alkoi 50-minuuttinen ohjelma. Seuraavasta kaaviosta eli keväästä 1998 lähtien aina kesään 1999 
saakka ajanjakson kello 21–23:een täytti kaksi tunnin ohjelmapaikkaa tai kahden tunnin 
urheilulähetys. Syksystä 1999 kevääseen 2001 saakka ohjelmakaavion tässä kohdassa kokeiltiin 
useita eri ratkaisuja kunnes kesällä 2001 löytyi kaava, jota on toteutettu siitä lähtien: Kello 21–23 
on noin kahden tunnin ohjelmapaikka, jonka täyttää joko elokuva Keskiviikkotrilleri tai urheilun 
UEFA Champions League. Elokuvan pituudesta riippuen uutiset voivat olla hieman ennen tai 
jälkeen kello 23:n. 
Kello 23.10–00 
Keväästä 2001 alkaa vakiointi joka on edelleen käytössä kevään 2003 kaaviossa. 
Myöhäisuutisten jälkeen alkaa ohjelma (ulkomainen sarja), joka kestää suunnilleen puoleen 
yöhön saakka. 

Vaihtuvat ohjelmapaikat 

Kello 8.30–10 
Aamuohjelma jatkuu keskiviikkoisin usein yhdeksään tai kymmeneen saakka. Kello 8.30:n 
jälkeen lähetettävien ohjelmien pituus on kuitenkin vaihdellut. 
Kello 14–18 
Keskiviikkoisin Nelosen lähetys on alkanut yleisesti vasta kello 15 aikaan. Kuten alkuviikon 
päivinä myös keskiviikkoisin kellonaika 16.15 on ollut lievästi vakioitu ohjelman aloitusaikana. 
Samoin kello 17 tai 17.10 on monissa kaavioissa puolentunnin, tunnin tai 50-minuutin ohjelman 
aloitusaika. Ja kello 18/18.05 on ohjelmien risteyskohta, kuten alkuviikon päivinä. 
Kello 00–01.30 
Puolen yön aikaan alkavissa ohjelmissa on tapahtunut niin paljon vaihtelua, ettei joukosta erotu 
mitään kestäviä vakiointeja. 
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Torstain ohjelmapaikat 

Myös torstaisin Nelonen aloittaa iltapäiväohjelmansa aikaisintaan kello 14 ja lopettaa illalla 
lähetyksen puoli kahteen mennessä. 

Vakioidut ohjelmapaikat 

Kello 7–8 
Keväästä 1998 lähtien kello 7–8 Nelonen lähettää lastenohjelmia muulloin paitsi kesäisin. 
Lastenohjelmia on yleensä tämän tunnin sisällä kaksi tai kolme. Käsittelen niitä kuitenkin yhtenä 
tunnin kokonaisuutena. 
Kello 8–8.30 
Kevättä 1998 ja 2003 lukuun ottamatta lastenohjelmia seuraa puolen tunnin tai 25 minuutin  
(8–8.25) ohjelmapaikka. 
Kello 18–18.30 
Tätä ohjelmapaikkaa kokeiltiin jo syksyllä 1997 ja vuoden 1998 keväällä ja syksyllä. Selvempi 
vakiointi alkaa syksystä 1999, jolloin ohjelmapaikka on Kuuden uutisten vuoksi 18.05–18.30, 
poikkeuksena kesä 2000, jolloin paikka ei kuulunut kaavioon. Kesästä 2001 syksyyn 2002 
ohjelmapaikka oli kello 18–18.30. Kevään 2003 kaaviossa tätä paikkaa ei enää ole. 
Kello 18.30–19 
Tämä ohjelmapaikka on ollut Nelosen kaaviossa mukana alkusyksystä 1997 lähtien. Poikkeuksia 
ovat kevät 1999 sekä kesä 2000. Loppusyksyllä 1997 ohjelmapaikka oli viisi minuuttia 
aikaisemmassa eli 18.25–18.55. 
Kello 19–20 
Kuten tiistaisin ja keskiviikkoisin myös torstaisin kello 19–20 muodostaa selvän vakioidun 
alueen, jossa koko Nelosen historian ajan ovat vaihdelleet kaksi puolentunnin ohjelmapaikkaa ja 
yksi tunnin ohjelmapaikka. Kevään 2003 kaaviossa ohjelmapaikat ovat kello 19–19.30 ja 19.30–
20. 
Kello 20.30–21 
Tämä ohjelmapaikka otettiin ensimmäisen kerran käyttöön keväällä 1999. Kesästä 2001 
loppukevääseen 2002 tämän paikan yli jyräsi tunnin ohjelmapaikka kello kello 21.30–22.30. 
Puolen tunnin paikka palasi kuitenkin kaavioon kesällä 2002 ja on vielä keväällä 2003 käytössä. 
Kello 21–22 
Tämä tunnin ohjelmapaikka on torstaipäivän selvimmin erottuva vakiointi. Paikka otettiin 
käyttöön loppusyksyllä 1997 ja on pitänyt paikkansa siitä lähtien ajanjaksoa kesästä 2001 
loppukevääseen 2002 lukuun ottamatta. 
Kello 22–23 
Myös tämä ohjelmapaikka on sinnitellyt kaavioissa loppusyksystä 1997 lähtien, poisluettuna 
jakso kesästä 2001 loppukevääseen 2002. Ohjelmapaikan pituudessa on ollut kuitenkin pientä 
vaihtelua 50–60 minuuttiin sen mukaan alkavatko Myöhäisuutiset tai Päivän lööppi kello 23 vai 
jo kello 22.50, kuten loppusyksyllä 1997 ja syksyllä 2002. 

Vaihtuvat ohjelmapaikat 

Kello 8.30–10 
Aamuohjelma jatkuu torstaisin usein yhdeksään tai kymmeneen saakka. Kello 8.30:n jälkeen 
lähetettävien ohjelmien pituus on kuitenkin vaihdellut. 
Kello 14–18 
Alkuviikon päivien tapaan myös torstain iltapäiväohjelmistosta on vaikea erottaa kovinkaan 
kestäviä vakiointeja. Samat alkuviikon päivistä tehdyt huomiot kello 16.15:stä, 17/17.15:stä ja 
18/18.05:stä koskevat myös torstaita. 
Kello 23–01.30 
Torstain myöhäisillassa ainoa selvä säännönmukaisuus on, että Myöhäisuutisia seuraa lähes aina 
vähintään kaksi ohjelmaa. Ohjelmien kesto vaihtelee kuitenkin jatkuvasti kaaviosta toiseen. 
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Perjantain ohjelmapaikat 

Muiden arkipäivien tavoin Nelosen iltapäiväohjelmisto alkaa myös perjantaisin yleisimmin kello 
14 jälkeen. Tästä poikkeus on kevät 1999, jolloin ohjelmisto alkaa kaavion mukaan jo kello 
13.15. Perjantaiyönä Nelosen ohjelmisto loppuu puoli kahteen mennessä. 

Vakioidut ohjelmapaikat 

Kello 7–8 
Keväästä 1998 lähtien kello 7-8 Nelonen lähettää lastenohjelmia muulloin paitsi kesäisin. 
Lastenohjelmia on yleensä tämän tunnin sisällä kaksi tai kolme. Käsittelen niitä kuitenkin yhtenä 
tunnin kokonaisuutena. 
Kello 8–8.30 
Kevättä 1998 ja 2003 lukuun ottamatta lastenohjelmia seuraa puolen tunnin tai 25 minuutin  
(8–8.25) ohjelmapaikka. 
Kello 18–18.30 
Tätä ohjelmapaikkaa kokeiltiin jo syksyllä 1997 ja vuoden 1998 keväällä ja syksyllä. Selvempi 
vakiointi alkaa syksystä 1999, jolloin ohjelmapaikka on Kuuden uutisten vuoksi 18.05–18.30, 
poikkeuksena kesä 2000, jolloin paikka ei kuulunut kaavioon. Kesästä 2001 syksyyn 2002 
ohjelmapaikka oli kello 18–18.30. Kevään 2003 kaaviossa tätä paikkaa ei enää ole. 
Kello 18.30–19 
Myös perjantain kaaviosta erottuu tämä puolentunnin ohjelmapaikka, joka pitänyt paikkansa 
kaaviossa jo alkusyksystä 1997 saakka. Välikausia, jolloin ohjelmapaikka ei ole ollut käytössä 
ovat ainoastaan kevät 1999 ja kesä 2000. Loppusyksyllä 1997 ohjelmapaikka alkaa viisi 
minuuttia aikaisemmin eli kello 18.25. 
Kello 19–20 (19–19.30, 19.30–20) 
Kello 19–20 on Nelosen arkipäivien kaavioissa jakso, jonka voi erottaa piirtämistäni matriiseista 
omana kokonaisuutenaan, mutta jonka sisällä tapahtuu kuitenkin ohjelmapaikkojen muutoksia 
kaaviosta toiseen. Perjantaisin tämä epätasaisuus on kaikista voimakkainta. Perjantaisin kello 19 
ja 20:n välisenä aikana esitetään paitsi puolen tunnin ja tunnin ohjelmia niin myös 15 minuutin ja 
45 minuutin ohjelmia. Syy miksi tässä ajanjaksossa voi kuitenkin nähdä ainakin yrityksen 
vakiointiin on se, että kello 19 ja 20 ovat kuitenkin sillä tavalla lukkoon lyötyjä, että niissä 
kohden ohjelma vaihtuu aina. Selvästi yleisin ratkaisu, jota on käytetty 12 kaaviossa on täyttää 
tämä aikaväli kahdella puolen tunnin ohjelmalla. Näin on tehty myös kevään 2003 kaaviossa. 
Kello 20.30–21 
Tämä ohjelmapaikka otettiin käyttöön keväällä 1999 ja se on pitänyt paikkansa siitä lähtien. 
Kello 21–23 
Tämä noin kahdentunnin ohjelmapaikka on perjantain selvimmin erottuva vakiointi. Se otettiin 
käyttöön heti alkusyksyllä 1997 ja on edelleen keväällä 2003 paikallaan. Ohjelmapaikan pituus 
vaihtelee hieman sen vuoksi, että siinä esitetään elokuvia. 

Vaihtuvat ohjelmapaikat 

Kello 8.30–10 
Aamuohjelma jatkuu perjantaisin usein yhdeksään tai kymmeneen saakka. Kello 8.30:n jälkeen 
lähetettävien ohjelmien pituus on kuitenkin vaihdellut. 
Kello 13–18 
Ei erotu perjantainkaan iltapäivistä pysyviä vakiointeja. Joitain suosittuja ohjelman aloitusaikoja 
on kyllä mahdollista nimetä. Näitä on ainakin kello 15.15, 16/16.15, 17/17.10 ja 18. 
Kello 23–01.30 
Perjantain Myöhäisuutisten ajankohta riippuu niitä ennen esitettävän elokuvan kestosta. 
Myöhäisuutisia seuraa yleensä pari–kolme ohjelmaa, joiden kestot liikkuvat 15 minuutin ja 
kahdentunnin välissä. Mitään kestävää vakiointia ei kaavioista erotu. 
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Lauantain ohjelmapaikat 

Viikonloppuisin Nelonen ei lähetä varhaisaamun ohjelmia ollenkaan. Lauantaisin kanava aloittaa 
ohjelmistonsa aikaisintaan kello 9 ja jatkaa siitä ilman iltapäivän taukoa aina yöhön saakka. 
Yleensä lauantain ohjelmisto päättyy kello 01.30 mennessä. Lauantai on viikonpäivistä selvästi 
vähiten vakioitu ja ohjelmistossa on tehty erilaisia kokeiluja tiuhaan tahtiin. Yritän kuitenkin 
hahmottaa tästä sekamelskasta joitain vakioinnin paikkoja. 

Vakioidut ohjelmapaikat 

Kello 20.15–21 
Nelosen kello 20 pääuutislähetyksen jälkeen ennen illan elokuvaa on ohjelmapaikka, jonka kesto 
vaihtelee ohjelmakausittain 45 minuutista tuntiin eli ohjelmapaikka päättyy kello 21, 21.05, 
21.10 tai 21.15. Koska ohjelmapaikan pituus on vaihdellut melko paljon, rohkenen kutsua sitä 
vain löyhästi vakioiduiksi. Tällainen uutisten ja elokuvan välissä ollut ohjelmapaikka on 
kuitenkin sinnitellyt kaavioissa keväästä 1998 lähtien. Poikkeus on ajanjakso kesästä 1998 
kevääseen 1999, jolloin tässä kohdassa kaaviota oli kaksi ohjelmapaikkaa 20.15–20.45 ja  
20.45–21. 
Kello 21–23 
Tämä noin kahden tunnin elokuvapaikka on Nelosen perjantain selvin vakiointi. Ensimmäisessä 
kaaviossa kesällä 1997 elokuva alkoi kello 21.30. Alkusyksystä 1997 lähtien elokuva on alkanut 
kello 21–21.15. Myöhäisuutiset seuraavat keväästä 1998 lähtien illan elokuvaa. 
Kello 23.05/10– 01 
Lauantai-illan kello 21:n elokuvaa ja Myöhäisuutisia seuraa ensimmäisen kerran toinen elokuva 
loppukevään 1999 ohjelmakaaviossa. Seuraavassa kesän 1999 kaaviossa Myöhäisuutisten ja 
elokuvan väliin on sijoitettu TosiTV. Syksystä 1999 syksyyn 2001 elokuva (tai muutamina 
ohjelmaviikkoina urheilulähetys) on taas suoraan Myöhäisuutisten perässä. Tämä traditio katkeaa 
vuoden 2002 kaavioiden ajaksi, mutta palaa takaisin jälleen keväällä 2003. Tästä voisi päätellä, 
että kahden elokuvan vertikaalinen putki, jonka välissä lähetetään vain Myöhäisuutiset ja 
Urheilu-uutiset, on todettu toimivaksi vakioinniksi. 

Vaihtuvat ohjelmapaikat 

Kello 10–20 
Kuten todettu, Nelosen lauantaipäivä erottuu muista viikonpäivistä erityisen sekavan 
ohjelmansijoittelun päivänä. Aamupäivällä, iltapäivällä ja vielä alkuillastakin eli prime timen jo 
alkaessa ohjelmapaikat ovat vaihdelleet paljon kaaviosta toiseen. Joitain löyhästi tai 
lyhytaikaisesti vakioituja ohjelmapaikkoja tai suoria voi kuitenkin matriisista hahmottaa, näistä 
sijoittuu kellonaikojen 19 ja 20 väliin. 
Yritystä vakiointiin: kello 19–20 
Kaikkiaan 12 ohjelmakaaviossa kello 19–20 on tunnin tai 55 minuutin (19.05–20) 
ohjelmapaikka. Tähän ajankohtaan on siis haettu arkipäivien tapaan kiinteää, vakioitua 
rakennetta. Kuitenkin erityisesti aineistoni tuoreemmissa kaavioissa tässä kellonajassa on 
kokeiltu myös muita ratkaisuja, esimerkiksi vuoden 2001 ajan sekä kesällä 2002 alkuillan 
elokuva kesti kello 18.05:stä kello 20:n uutisiin saakka, vielä sellaisella poikkeuksella, että 
syksyllä 2001 Saari-ohjelma lähetettiin elokuvan ja uutisten välissä. Kevään 2003 kaaviossa 
iltapäivän elokuva kestää kello 19.30 saakka ja elokuvan ja uutisten väliin jää siis puolentunnin 
ohjelmapaikka 19.30–20. 
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Sunnuntain ohjelmapaikat 

Sunnuntaisin Nelonen aloittaa ohjelmistonsa aikaisintaan 09.30 ja lopettaa yöllä 01.30 mennessä. 
Viikonlopun päivistä sunnuntai on vakioidumpi kuin lauantai. 

Vakioidut ohjelmapaikat 

Kello 17–18 
Tämä ohjelmapaikka esiintyy kaavioissa silloin tällöin jo loppusyksystä 1997 lähtien. 
Varsinaisen vakioitumisen voi sanoa alkavan kuitenkin vasta syksystä 1999. Kesällä 2000 
ohjelmapaikka on 17.05–18.05. Kello 17–18:n ohjelmapaikka pitää pintansa aina syksyyn 2002 
saakka, tosin muutamina keskikesän viikkoina vuonna 2002 paikan jyrää kello 16 alkava 
elokuva. Keväällä 2003 tunnin ohjelmapaikka rikotaan, kun kello 17 alkaa 15–25 minuutin 4Pop-
ohjelma, joka siirtää aiemmin kello 17 alkaneen nuorisosarjan lähetettäväksi noin kello  
17.15–18.15. 
Kello 18/18.05–19 
Tämä ohjelmapaikka on mukana jo ensimmäisessä kesän 1997 kaaviossa. Kello 18 alkava tunnin 
paikka lyhenee 55 minuutin paikaksi kaavioissa, joissa on mukana Kuuden uutiset. Poikkeuksia 
tähän 55 minuutin/tunnin ohjelmapaikkaan ovat kesä 1999 ja kevät 2002, jolloin paikan täytti 
kaksi puolen tunnin tai yksi puolentunnin ja yksi 25 minuutin ohjelma. Kokonaisuutena siis tämä 
paikka on ollut varsin vakaasti paikoillaan, mutta keväällä 2003 tilanne muuttuu niin, että noin 
kello 18.15 alkaa sarja West Wing, joka kestää noin kello 19.15 saakka. Pitkään kestänyt 
vakiointi siis puretaan tuoreimmassa tarkasteltavista kaavioistani. 
Kello 19–20 
Myös tämä tunnin paikka on pysynyt sitkeästi kaavioissa kesästä 1997 saakka syksyyn 2002, 
ainoana poikkeuksena loppusyksy 1997 ja syksy 2001. Myös tämä pitkä vakiointi puretaan 
osittain kevään 2003 kaaviossa, sillä Haluatko miljonääriksi -ohjelman esitysaika on kello 
19.15–20. 
Kello 20.15/20.20–21 
Kello 20:n ja 21:n välisen ajan vakiointi alkaa oikeastaan jo vuodesta 1997, jonka kaavioissa 
ohjelmapaikka on tunninmittainen. Keväällä 1998 alkavat Kahdeksan uutiset ja sää. Keväästä 
1998 alkukevääseen 1999 tämän ajankohdan ohjelmapaikat ovat 20.15–20.45, 20.45–21. 
Loppukeväällä 1999 alkaa vakiointi, jossa kello 20:n uutislähetyksiä seuraa kello 21–21.15 
saakka kestävä ohjelma. 
Kello 21–23 
Alkusyksystä 1997 lähtien sunnuntai-illan elokuva on alkanut kello 21–21.20. Vaikka 
aloitusajassa on siis hieman heilahteluja, kirkkaasti yleisin elokuvan alkamisaika on tasan kello 
21. Tämä noin kahden tunnin elokuvapaikka on pysynyt ennallaan kevääseen 2003 saakka. 

Vaihtuvat ohjelmapaikat 

Kello 09.30–17 
Sunnuntaiaamun ja -aamupäivän ohjelmistossa on tapahtunut ohjelmapaikkojen muutoksia 
runsaasti, eikä selviä vakiointeja ohjelmakaavioiden väliltä huomaa. 
Kello n. 23–01.30 
Sunnuntaiyön ohjelmisto jatkuu Myöhäisuutisten jälkeen vielä muutamalla ohjelmalla. Näiden 
kesto ja paikka ohjelmakaaviossa on vaihdellut kaaviosta toiseen.  
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Liite 4. Ohjelmatyypit viikonpäivittäin 

Maanantai 

Ajankohtaisohjelmat 
Muutamissa ohjelmakaavioissa on iltapäivinä noin klo 14–15 aikaan ajankohtaisohjelmien 
uusintoja. Muuten maanantaisin ei ajankohtaisohjelmia ole juurikaan ollut, paitsi 
kymmenminuuttinen 20.20-ohjelma keväällä ja syksyllä 1999 ja 2000 sekä vielä keväällä 2001.  
Asiaohjelmat 
Asiaohjelmia on vain satunnaisesti maanantaisin. Kesällä 1999, 2000, 2001 ja 2002 kello 20.15 
alkoi TosiTV. 
Kulttuuriohjelmat 
Kulttuuriohjelmia ei ole kaavioissa maanantaisin. 
Palvelu- ja harrasteohjelmat 
Palvelu- ja harrasteohjelmia on ollut kaavioiden maanantaipäivissä syksystä 1997 syksyn 1999 
loppuun. Niiden ohjelmapaikat alkavat pääosin ennen kello 18:a. Palvelu- ja harrasteohjelmat 
ovat usein puolentunninmittaisia ja suosittuja ohjelmapaikkoja ovat olleet: 16–16.30,  
16.30–17/17.10, 18.30–19 ja 19–19.30. Kesällä 1998 Bänks! ja Keväällä 1999 Aika 
Matka/Matkamies ohjelmat olivat päässeet jopa prime timen tulisimman kilpailun aikaan kello 20 
jälkeen ennen kello 22:a. Palvelu- ja harrasteohjelmat muodostavat yleensä parin kolmen 
ohjelman vertikaalisia ohjelmointisuoria. 
Urheilu 
Urheilua on Urheilu-uutisten lisäksi maanatain kaavioissa vähän. Muutamat urheilun 
ohjelmapaikat ovat pääosin alkuiltapäivissä tai myöhäisillassa. 
Kotimainen fiktio 
Kotimaisella fiktiolla on selvästi oma vakioitu ohjelmapaikkansa kaavioiden maanantaipäivissä, 
vaikkei tämä paikka kaikissa kaavioissa esiinnykään. Puolituntinen kotimainen fiktiosarja 
lähetetään maanantaisin useimmiten kello 21–21.30. Ohjelmapaikka täytettiin kotimaisella 
fiktiolla ensimmäisen kerran keväällä 1998, jolloin siinä esitettiin saippuasarja Tähtitehdasta. 
Kevään 2003 kaaviossa paikalle on merkitty ulkomainen sarja. Kuitenkin 24.2.2003 lähtien 
paikalla aloitti kymmenosainen kotimainen fiktio-/komediasarja Kumman kaa. 
Ulkomainen fiktio 
Ulkomaista fiktiota tulee maanantaisin sekä iltapäivisin, että illalla. Iltapäivissä sen osuus kasvaa 
sitä mukaa, kun palvelu- ja harrasteohjelmien osuus vähenee. Syksystä 1999 lähtien kello 16–20 
on täytetty pääosin ulkomaisella fiktiolla. Keväästä 1999 lähtien erittäin vakioitu ulkomaisen 
fiktion ohjelmapaikka on kello 19–20. Kello 20:n jälkeen maanantain loppuilta on vuodesta 1998 
lähtien täytetty lähinnä ulkomaisella fiktiolla. Ulkomaisen fiktion vertikaalisen suoran katkaisee 
vain kotimainen fiktiosarja kello 21–21.30 ja muutamat muut satunnaiset kotimaiset fiktio-
ohjelmat, viihde- tai asiaohjelmat. 
Elokuvat 
Nelosen ohjelmakaavioissa on ollut elokuva maanantaisin ainoastaan yhdessä ihan 
ensimmäisessä kaaviossa kesältä 1997. Tuolloin elokuva alkoi kello 21.20. 
Lastenohjelmat 
Lastenohjelmia esitetään keväästä 1998 lähtien aamulla kello 7–8, kesiä lukuun ottamatta. Parina 
ensimmäisenä vuonna lastenohjelmia oli myös muutamassa kaaviossa iltapäivässä ja alkuillassa. 
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Opetusohjelmat 
Puolentunnin opetusohjelma on sijoitettu kaavioihin alkuiltapäivään noin kello 15 aikaan. 
Muutamissa kaavioissa yksi opetusohjelma on sijoitettu myös aamuun kello 8 ja 10 väliseen 
aikaan. 
Viihde 
Maanantaisin tulee muihin päiviin verrattuna melko vähän ja epäsäännöllisesti viihdettä. Kello 
18.30 alkaa yhdeksässä kaaviossa puolen tunnin viihdeohjelma, joko Pepsi Chart Show -
listaohjelma tai Voitto kotiin -visailu. Viihdeohjelmia alkaa joissain kaavioissa myös muun 
muassa kello 19 ja 21, mutta sijoittelut ovat hajanaisia. Aamuisin lastenohjelmia seuraa opetus- 
ja fiktio-ohjelmien lisäksi silloin tällöin myös viihdeohjelma. 

Tiistai 

Ajankohtaisohjelmat 
Maanantain tapaan tiistaisin on muutamissa ohjelmakaavioissa iltapäivällä noin klo 14–15 aikaan 
ajankohtaisohjelmien uusintoja ja kymmenminuuttista 20.20-ohjelmaa lähetettiin keväällä ja 
syksyllä 1999 ja 2000 sekä vielä keväällä 2001. Keväällä 2002 kello 22.30/22.40 alkoi Ruben 
Stillerin puolituntinen ajankohtaisaiheita käsitellyt keskusteluohjelma R-Studio. Ohjelma jatkoi 
vielä syksyllä 2002. Kevään 2002 kaaviossa noin kello 22 alkaa 4D-dokumentti, joka jyrää alleen 
R-Studion ajankohtaispaikan. Tiistaisin kello 22 ja 23 välisenä aikana alkavan ohjelman profiili 
säilyy kuitenkin vakiona sen suhteen, että ohjelma on faktaan perustuva. 
Asiaohjelmat 
Kesällä 1999, 2000, 2001 ja 2002 kello 20.15 alkoi tiistaisin asiaohjelmiin luokiteltava TosiTV. 
Toinen usein asiaohjelmalle pyhitetty ohjelmapaikka on kello 20.30–21, jossa on esitetty 
todellisuusviihdettä, esimerkiksi Helvetin naapurit -ohjelmaa. Uusimmassa kevään 2003 
kaaviossa samalla paikalla tulee omassa jaottelussani palvelu- ja harrasteohjelmiin kuuluva 
Rikosraportti. Rikosraportti on faktapohjainen ohjelma, jonka voisi hyvin luokitella myös 
asiaohjelmaksi. Nelosen viidessä ensimmäisessä kaaviossa oli asiaohjelmia eri ohjelmapaikoilla 
enemmän kuin syksyn 1998 jälkeen on ollut. Keväällä 2003 Nelosen asiaohjelmien vahvin brandi 
4D-dokumentti siirtyi torstailta tiistaihin. 4D alkaa uusimmassa kaaviossa noin kello 22 
Sopranos-sarjan jälkeen. 
Kulttuuriohjelmat 
Kulttuuriohjelmia ei ole kaavioissa tiistaisin. 
Palvelu- ja harrasteohjelmat 
Syksystä 1997 syksyyn 1999 saakka palvelu- ja harrasteohjelmia lähetettiin enimmäkseen 
iltapäivisin ja alkuiltaisin kello 15:n ja 19.30:n välisenä aikana. Syksyllä 1999 aloitettiin 
vakiointi, joka on ollut kaaviossa mukana kesiä lukuun ottamatta syksyn 2002 loppuun saakka. 
Tämä vakiointi on Rikosraportti kello 21–21.30. Keväällä 2003 ohjelma siirtyi puoli tuntia 
aikaisemmaksi kello 20.30–21. Muuten palvelu- ja harrasteohjelmia ei uudemmissa kaavioissa 
enää juuri ole. 
Urheilu 
Arkipäivistä tiistai ja keskiviikko ovat Nelosen kaavioissa selvästi urheilupäiviä. Muutamana 
ensimmäisenä toimintavuotena Nelosen tiistaiurheilu oli kello 18:n ja 19:n välisenä aikana alkava 
European Hockey Leaguen ottelu,  joka  kesti keskimäärin pari tuntia. Ottelulähetysten päätyttyä 
alkoi toinen, nyt jo yli pari vuotta paikallaan pysynyt vakiointi: jalkapallon UEFA Champions 
League -ottelukooste heti myöhäisillan uutislähetysten jälkeen. Silloin kun UEFA Champions 
League -otteluita ei pelata ohjelmapaikan täyttää elokuva. Kesällä 2001 ja 2002 iltapäivisin 
näytettiin Wimbledonin tennisturnausta. 
Kotimainen fiktio 
Kotimaista fiktiota on ollut Nelosen tiistaipäivissä yhdeksässä kaaviossa. Ohjelmien pituus ja 
lähetysaika on vaihdellut jonkin verran kuitenkin niin, että yhtä myöhäisillan uusintaa lukuun 
ottamatta ohjelmat ovat sijoittuneet aikaväliin kello 21–23. 
Ulkomainen fiktio 
Palvelu- ja harrasteohjelmien vähettyä iltapäivissä niiden tilalle sijoiteltiin vuodesta 2000 lähtien 
pääasiassa ulkomaista fiktiota ja viihdettä. Kello 15.15–20 suurin osa ohjelmista on ulkomaisia 
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fiktiosarjoja ja ne muodostavat selvästi erottuvia vertikaalisia suoria. Kello 20:n jälkeen ennen 
Myöhäisuutisia kaavioissa on yleensä vähintään yksi ulkomainen fiktiosarja. Monessa kaaviossa 
ulkomainen fiktio alkaa 20.30 tai 21.30. Aamun lastenohjelmien ja Myöhäisuutisten jälkeen 
ulkomaista fiktiota on vain satunnaisesti. 
Elokuvat 
Tiistai-illan elokuvat alkavat yleensä Myöhäisuutisten jälkeen, silloin kun paikalla ei ole UEFA 
Champions League -ottelukooste. Muutamassa kesäkaaviossa on sijoitettu elokuva alkamaan 
kello 21. 
Lastenohjelmat 
Lastenohjelmia esitetään keväästä 1998 lähtien aamulla kello 7–8 kesiä lukuun ottamatta. Parina 
ensimmäisenä vuonna lastenohjelmia oli myös muutamassa kaaviossa iltapäivässä ja alkuillassa. 
Opetusohjelmat 
Puolentunnin opetusohjelma on sijoitettu kaavioihin alkuiltapäivään noin kello 15 aikaan. 
Muutamissa kaavioissa yksi opetusohjelma on sijoitettu myös aamuun kello 8 ja 10 väliseen 
aikaan. 
Viihde 
Ensimmäisissä kaavioissa viihdeohjelmia oli runsaasti kello 20:stä eteenpäin. Tästä on kuitenkin 
luovuttu. Syksyllä 1999 alkaa selvä vakiointi eli kello 18.30–19 on puolentunnin viihdeohjelma, 
joka on Voitto kotiin- tai Giljotiini-visailu. Myös kello 19 ja 19.30 alkaa muutamassa 
myöhemmistä kaavioista viihdeohjelma. Keväällä 2003 Giljotiini ei tule enää kello 18.30 vaan 
kello 19. Pääosin uusintoina tulevia viihdeohjelmia on myös aamuohjelmistossa. 

Keskiviikko 

Ajankohtaisohjelmat 
Kymmenminuuttista 20.20-ohjelmaa lähetettiin myös keskiviikkoisin keväällä ja syksyllä 1999 ja 
2000 sekä vielä keväällä 2001. Muuten keskiviikkoisin on ollut erittäin harvoin 
ajankohtaisohjelmia. 
Asiaohjelmat 
Kesällä 1999, 2000, 2001 ja 2002 kello 20.15 alkoi keskiviikkoisin asiaohjelmiin luokiteltava 
TosiTV. Muuten asiaohjelmia on ollut keskiviikkoisin vain satunnaisesti. 
Kulttuuriohjelmat 
Ainoastaan syksyllä 1997 Nelosen keskiviikkoon oli merkitty kulttuuriohjelma, jonka lähetysaika 
oli 23.30–00. 
Palvelu- ja harrasteohjelmat 
Myös keskiviikkoisin palvelu- ja harrasteohjelmia oli syksyyn 1999 saakka runsaasti erityisesti 
iltapäivisin ja alkuiltaisin, mutta keväällä 1998 vielä kello 20.15–21. Muutaman viime vuoden 
kaavioissa palvelu- ja harrasteohjelmia ei ole enää kuin kolmessa kaaviossa keskiviikon 
ohjelmiston päättävä Rikosraportti. 
Urheilu 
Kesästä 1998 kevään 1999 loppuun saakka Myöhäisuutisia seurasi moottoriurheilumakasiini 
Paalupaikka. Vielä keväällä 2003 voimassa oleva vakiointi alkaa syksyllä 1999, kun noin 
parituntinen UEFA Champions League -jalkapallo-ottelu alkaa kello 21.30. Seuraavassa kevään 
2000 kaaviossa lähetys on aikaistettu kello 21:een ja siinä paikalla se on pysynyt aina, kun 
ottelusarja vain on käynnissä. 
Kotimainen fiktio 
Vain kahteen ohjelmakaavioon on merkitty keskiviikoksi kotimaista fiktiota.  
Ulkomainen fiktio 
Ulkomainen fiktio on hallinnut keskiviikkoiltapäiviä ja -alkuiltoja koko Nelosen historian ajan. 
Palvelu- ja harrasteohjelmien määrän romahdettua tilalle tuli keväästä 2000 lähtien lähinnä 
ulkomaista fiktiota ja viihdettä. Ulkomaista fiktiota on sijoiteltu kello 15–20 usein kahdesta 
neljään ohjelman vertikaalisina suorina. Kesän 2000 loppuun asti ulkomainen fiktio hallitsi myös 
keskiviikon loppuiltaa. Keskiviikkoelokuva pienensi ulkomaisen fiktion osuutta ja vuodesta 2001 
lähtien sillä on enää kaksi vakiopaikkaa loppuillassa: melko usein kaavioissa esiintyvä kello  
20–20.30 ja vielä voimakkaammin vakioitu noin 50 minuutin ohjelmapaikka heti 
Myöhäisuutisten ja Urheilu-uutisten jälkeen noin kello 23.10–00. 
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Elokuvat 
Keskiviikkoillan elokuvalle kokeiltiin parissa kaaviossa erilaisia alkamisaikoja, kunnes kesällä 
2001 sopiva, edelleen keväällä 2003 käytössä oleva paikka löytyi. Keskiviikkotrilleri alkaa kello 
21. 
Lastenohjelmat 
Lastenohjelmia esitetään keväästä 1998 lähtien aamulla kello 7–8, kesiä lukuun ottamatta. Parina 
ensimmäisenä vuonna lastenohjelmia oli myös muutamassa kaaviossa iltapäivässä ja alkuillassa. 
Opetusohjelmat 
Puolentunnin opetusohjelma on sijoitettu kaavioihin alkuiltapäivään noin kello 15 aikaan. 
Muutamissa kaavioissa yksi opetusohjelma on sijoitettu myös aamuun kello 8 ja 10 väliseen 
aikaan. 
Viihde 
Viihdeohjelmien määrä lisääntyi keskiviikkopäivien ohjelmistossa syksystä 1999 lähtien. Pitkään 
käytössä ollut, mutta uusimmasta kaaviosta puuttuva viihdepaikka oli kello 18.30–19. Kello  
19–19.30 on sen sijaan edelleen varattu viihteelle. Kello 20.30–21 paikalla on ollut usein sekä 
viihdettä että ulkomaista fiktiota. Aamuohjelmissa tulee lähinnä visailu-uusintoja kello 8:n ja 
10:n välisenä aikana. Muut viihdepaikat ovat esiintyneet kaavioissa epäsäännöllisemmin.  

Torstai 

Ajankohtaisohjelmat 
Torstaisin ei ajankohtaisohjelmia ole juurikaan ollut, paitsi kymmenminuuttinen 20.20-ohjelma 
keväällä ja syksyllä 1999 ja 2000 sekä vielä keväällä 2001. 
Asiaohjelmat 
Erittäin selvä vakiointi loppusyksystä 1997 kevään 2001 loppuun oli tunnin asiaohjelmapaikka 
kello 21–22. Tämä 4D-dokumentin paikka aikaistettiin ensin muutaman kaavion ajaksi puolella 
tunnilla. Sitten palattiin taas kello 21:n paikalle, kunnes torstain dokumenttipaikka lopetettiin 
kokonaan. Keväällä 2003 4D-dokumentti lähetetään tiistaisin. Kesällä 1999, 2000, 2001 ja 2002 
kello 20.15 alkoi torstaisin asiaohjelmiin luokiteltava TosiTV. Muuten asiaohjelmia on ollut 
torstaipäivinä vain satunnaisesti. 
Kulttuuriohjelmat 
Syksyllä 1997 kello 19–19.30 oli Nelosen kaaviossa kulttuuriohjelman paikka. 
Palvelu- ja harrasteohjelmat 
Torstaisin palvelu- ja harrasteohjelmia oli vuoteen 2002 saakka niin aamuisin, iltapäivisin kuin 
iltaisinkin. Parin viime vuoden aikana ne ovat kaavioista kadonneet. 
Urheilu 
Urheilu-uutisten lisäksi urheilua esitetään torstaisin vain satunnaisesti iltapäivällä kello 15:n ja 17 
välisenä aikana. 
Kotimainen fiktio 
Kotimaista fiktiota on ollut vain muutaman kaavion torstaipäivässä. Kesällä 2000 ja keväällä 
2003 kotimaisen fiktion ohjelmapaikka on kello 20.30–21. 
Ulkomainen fiktio 
Torstain iltapäivän ja alkuillan rakenne seurailee aikaisempien viikonpäivien esimerkkiä: 
Ulkomainen fiktio hallitsee koko Nelosen historian ajan. Keväästä 2000 lähtien palvelu- ja 
harrasteohjelmat katoavat ja tilalle tulee lisää ulkomaista fiktiota ja viihdeohjelmia. Parina viime 
vuonna kello 16–18.30 ulkomainen fiktio on pääohjelmatyyppi. Kello 20:n jälkeen ulkomaista 
fiktiota on tullut usein kello 20.30–21 ja vielä useammin kello 22–23. Syksyn 2001 loppuun 
saakka ulkomainen fiktio hallitsi myös Myöhäisuutisten jäkeistä aikaa. 
Elokuvat 
Torstaisin on lähetetty elokuvia vain kolmena kesänä. Kesällä 1999 ja 2002 elokuva alkoi 
myöhäisillan uutislähetysten jälkeen. 
Lastenohjelmat 
Lastenohjelmia esitetään keväästä 1998 lähtien aamulla kello 7–8, kesiä lukuun ottamatta. Parina 
ensimmäisenä vuonna lastenohjelmia oli myös muutamassa kaaviossa iltapäivässä ja alkuillassa. 
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Opetusohjelmat 
Puolentunnin opetusohjelma on sijoitettu kaavioihin alkuiltapäivään noin kello 15 aikaan. 
Muutamissa kaavioissa yksi opetusohjelma on sijoitettu myös aamuun kello 8 ja 10 väliseen 
aikaan. 
Viihde 
Viihdeohjelmien määrä lisääntyy selvästi vuodesta 2000 lähtien. Pitkään käytössä ollut 
viihdepaikka kello 18.30–19 ei ole mukana enää kevään 2003 kaaviossa, toisin kuin paikat  
19–19.30 ja 19.30–20. Vuonna 2002 alkoi edelleen keväällä 2003 paikallaan oleva myöhäisillan 
viihdepaketti Törkytorstai. Varsinaista Törkytorstaita myös edeltää muutamassa kaaviossa 
viihdeohjelmat Hyppönen Enbuske Experience ja Pelkokerroin. Hyppönen Enbuske Experiencen 
lähetysajaksi on vakiintunut kahdessa viimeisessä kaaviossa syksyltä 2002 ja keväältä 2003 kello 
21–22 ja Pelkokerroin lähetettiin vielä tammikuussa 2003 torstaisin kello 22–23, kunnes paikan 
valtasi ulkomainen fiktiosarja Alias. Pelkokerroin siirtyi maaliskuusta 2003 lähtien lauantaille. 
Lähinnä visailu-uusintoja olevia viihdeohjelmia kuuluu myös aamuohjelmistoon.  

Perjantai 

Ajankohtaisohjelmat 
Perjantaisin ei ajankohtaisohjelmia ole juurikaan ollut, paitsi kymmenminuuttinen 20.20-ohjelma 
keväällä ja syksyllä 1999 ja 2000 sekä vielä keväällä 2001. 
Asiaohjelmat 
Kesällä 1999, 2001 ja 2002 kello 20.15 alkoi perjantaisin asiaohjelmiin luokiteltava TosiTV. 
Muuten kaavioissa on vain muutama asiaohjelma. 
Kulttuuriohjelmat 
Kulttuuriohjelmia ei ole kaavioissa perjantaisin. 
Palvelu- ja harrasteohjelmat 
Kuten muina arkipäivinä myös perjantaisin palvelu- ja harrasteohjelmia esitettiin melko paljon 
kellon aikojen 15 ja 20 välisenä aikana vuoden 1999 loppuun saakka. Tämän jälkeen ne ovat 
hävinneet lähes kokonaan kaavioista. 
Urheilu 
Urheilu-uutisten lisäksi urheiluohjelmia on perjantain kaavioissa vain vähän: kesäisin muun 
muassa yleisurheilu- ja tenniskilpailujen lähetykset on sijoitettu pääasiassa illan elokuvapaikan 
kello 21–23 tilalle ja iltapäiviin. 
Kotimainen fiktio 
Perjantaiden kohdalle ei kaavioihin ole merkitty kotimaista fiktiota. 
Ulkomainen fiktio 
Ulkomaista fiktiota on ollut runsaasti perjantai iltapäivissä ja alkuilloissa ja vuodesta 2000 
lähtien sen määrä kasvaa vielä jonkin verran. Kello 16:n ja 18.30:n välinen aika on voimakkaasti 
vakioitu ulkomaiselle fiktiolle. Myös kello 20.30–21 on selvästi vakioitu. Myöhäisuutisia seuraa 
usein yhdestä kahteen ulkomaista fiktiosarjaa. 
Elokuvat 
Yksi Nelosen pisimpään käytössä olleita vakiointeja on Viikonlopun leffaputki, joka alkaa 
perjantaina ohjelmapaikalla kello 21–23. Satunnaisemmin elokuvia on esitetty perjantaisin myös 
Myöhäisuutisten jälkeen. 
Lastenohjelmat 
Lastenohjelmia esitetään keväästä 1998 lähtien aamulla kello 7–8, kesiä lukuun ottamatta. Parina 
ensimmäisenä vuonna lastenohjelmia oli myös muutamassa kaaviossa iltapäivässä ja alkuillassa. 
Opetusohjelmat 
Puolentunnin opetusohjelma on sijoitettu kaavioihin alkuiltapäivään noin kello 15 aikaan. 
Muutamissa kaavioissa yksi opetusohjelma on sijoitettu myös aamuun kello 8 ja 10 väliseen 
aikaan. 
Viihde 
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Viihdeohjelmat sijoittuvat perjantaisin yleensä prime timen alkuun aikavälille 18.30–20 ja 
uusinnat aamuun. Vakioituja ohjelmapaikkoja ovat ainakin 18.30–19 (ei enää keväällä 2003), 
19–19.30, 19.30–20. Viihdeohjelmia on kokeiltu myös iltapäivissä ja myöhäisillassa. 

Lauantai 

Ajankohtaisohjelmat 
Lauantaisin on kaavioissa vain vähän ajankohtaisohjelmia. Syksyllä 1998 ja keväällä 1999 yksi 
vakioitu paikka oli kello 19–20. 
Asiaohjelmat 
Asiaohjelmat on sijoitettu pääasiassa lauantai-iltapäiviin kello 13:n ja 17:n välille. 
Kulttuuriohjelmat 
Kulttuuriohjelmia ei ole kaavioissa lauantaisin. 
Palvelu- ja harrasteohjelmat 
Lauantaiden kaavioissa ei ole tapahtunut samanlaista selvää palvelu- ja harrasteohjelmien määrän 
romahdusta kuin arkipäivinä. Palvelu- ja harrasteohjelmien ohjelmapaikat ovat vaihdelleet melko 
paljon, mutta yleisimmin ne sijoittuvat lauantaisin kelloaikaan 13–18.30 ja jonkin verran 
vakioituja ohjelmapaikkoja ovat olleet muun muassa 14.30–15 ja 17.30–18. 
Urheilu 
Lauantaiden kaaviossa on melko paljon urheilua, jota on vaihtuvilla ohjelmapaikoilla erityisesti 
aamujen ja aamupäivien kohdalla. Harvakseltaan urheilua esitetään myös myöhäisillassa. 
Kotimainen fiktio 
Kotimaista fiktiota on lauantaiden kaavioissa erittäin vähän. 
Ulkomainen fiktio 
Ulkomaista fiktiota on ripoteltu lauantaipäiviin vähän sinne sun tänne. Iltapäivällä varsinkin kello 
14–18 on sijoitettu melkein kaikissa kaavioissa yhdestä neljään ulkomaista fiktiosarjaa. Iltaisin 
suosittuja ohjelmapaikkoja ovat olleet ainakin 19–20 (ei enää keväällä 2003) ja  
20.15–21.05/21.10/21.15. Välillä on myös käytetty noin tunnin ohjelmapaikkaa Myöhäisuutisten 
ja Urheilu-uutisten jälkeen. 
Elokuvat 
Lauantai-illan elokuva alkaa noin kello 21. Viimeisimmän kolmen vuoden kaavioissa elokuva on 
alkanut vasta kello 21:n jälkeen 21.05, 21.10 tai 21.15. Lauantaipäivään kuuluu yleensä myös 
toinen, iltapäivällä tai alkuillalla esitettävä elokuva, jonka ohjelmapaikka on vaihdellut. Tämä 
aikaisempi elokuva on alkanut kuitenkin aina viimeistään kello 18.05. Kolmas lauantai-illan 
elokuva alkaa Myöhäisuutisten ja Urheilu-uutisten jälkeen. 
Lastenohjelmat 
Lauantain ohjelmisto alkaa lähes aina joko lastenohjelmilla tai urheilulla. Lauantain 
lastenohjelmat sijoittuvat siis aamuun tai aamupäivään kellonaikojen 10 ja 14 välille. 
Opetusohjelmat 
Lauantaiden ohjelmistoon ei ole kuulunut opetusohjelmia. 
Viihde 
Lauantaiden ohjelmistoissa on ollut yllättävän vähän viihdeohjelmia, keskimäärin muutama 
ohjelma päivässä. Usein yksi viihdeohjelma on sijoitettu Kahdeksan uutisten ja sään tuntumaan 
joko ennen niitä kello 19.15/19.30–20 tai niiden jälkeen kello 20.15–21.05/21.10/21.15. 
Viihdeohjelmia on ripoteltu myös toisinaan iltapäiviin tai myöhäisiltaan. 

Sunnuntai 

Ajankohtaisohjelmat 
Sunnuntaisin on esitetty toisinaan ajankohtaisohjelmia, mutta niiden ohjelmapaikat ovat 
vaihdelleet melko paljon: joskus ajankohtaisohjelma on heti sunnuntain ohjelmiston alkupuolella 
puolenpäivän aikaan, muutaman kerran kokeiltiin ajankohtaispaikkaa Kuuden uutisten jälkeen 
kello 18.05–19. Nelosen alkuvuosina kaavioihin sijoitettiin myös parikertaa ajankohtaisohjelma 
sunnuntai-illan päätteeksi noin kello 23.15–00.15. Kevään 2003 kaaviossa ei ole merkitty 
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sunnuntaille yhtään ajankohtaisohjelmaa, mutta kanavan nettisivuilla olevista ohjelmatiedoista 
käy kuitenkin ilmi, että kello 11–11.40 ohjelmistossa on Sunnuntaikomitea, joka on Ruben 
Stillerin ajankohtaisaiheisiin keskittyvä keskusteluohjelma. 
 
 
 
Asiaohjelmat 
Asiaohjelmat on sijoitettu sunnuntaikaavioissa prime timen ulkopuolelle aamupäivään tai 
myöhäisiltaan. Aamupäivän ohjelmapaikat ovat olleet puolenpäivän tienoilla ja myöhäisillan 
paikat noin kello 23.10–00.05/00.10 tai noin 00.05–01.05. 
Kulttuuriohjelmat 
Kulttuuriohjelmia oli sunnuntain kaaviossa vain pari kertaa vuonna 1997. 
Palvelu- ja harrasteohjelmat 
Sunnuntai iltapäivissä ja alkuilloissa on ollut koko Nelosen historian ajan yleensä muutama 
palvelu- ja harrasteohjelma. Muutamana ensimmäisenä vuonna ne sijoitettiin yleensä puolen 
päivän jälkeen alkaviksi, kun taas vuodesta 2000 lähtien palvelu- ja harrasteohjelma alkaa usein 
jo esimerkiksi kello 10.30. Pari kertaa tämän ryhmän ohjelma, yleensä Rikosraportti, on sijoitettu 
myöhäisiltaan puolenyön tienoille. 
Urheilu 
Sunnuntaisin lähetetään melko vähän urheilua. Urheilun ohjelmapaikkoja on siellä täällä 
aamupäivässä ja myöhäisillassa. 
Kotimainen fiktio 
Vuosina 1998 ja 1999 käytettiin vakiointia, jossa kotimaisen fiktion paikka oli kello 18–19. 
Viime vuosina kotimainen fiktio on sijoitettu sunnuntaipäivässä silloin kun sitä on ollut tarjolla 
ohjelmapaikalle kello 20.15–21/21.10/21.15. 
Ulkomainen fiktio 
Ulkomainen fiktio on täyttänyt syksystä 1999 lähtien aikavälin kello 16–18 muutamia 
poikkeuksia lukuun ottamatta kaikissa kaavioissa. Myös enne kello 16:a on kaavioissa usein 
muutamia ulkomaisen fiktion paikkoja. Illan ohjelmistossa melko voimakkaasti vakioituja 
ulkomaisen fiktion paikkoja ovat olleet kello 18.05/18.15–19 ja 19/19.05–20. Myös 
Myöhäisuutisia seuraa toisinaan ulkomainen fiktiosarja. 
Elokuvat 
Sunnuntai-illan elokuva alkaa kello 21. Nelonen on ohjelmoinut osaan kaavioista elokuvan myös 
sunnuntai-iltapäivään. Keväällä 2003 sen alkamisaika on noin kello 12. 
Lastenohjelmat 
Kesään 2000 saakka lastenohjelmat oli sijoitettu aamupäivään, mutta uudemmista kaavioista 
lastenohjelmat ovat hävinneet. 
Opetusohjelmat 
Opetusohjelmia ei ole kaavioissa sunnuntaiden kohdalla lainkaan. 
Viihde 
Viihteen (uusintojen) määrä erityisesti aamu- ja iltapäivien ohjelmistossa on lisääntynyt selvästi 
vuodesta 2000 lähtien. Iltapäivällä kello 14:n ja 15 tienoilla on usein viihteen paikka. Illalla kello 
20.15–21 paikka on selvimmin vakioitu. Myös juuri ennen kello kahdeksan uutisia on 
muutamassa kaaviossa viihdettä. 
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Liite 5. Katsojaluvut 

 
 
Finnpanel Oy 2003-05-08

Yhteenveto
Estimaatit 
(000)

01.07. - 
31.07.1997

Ohjelman yleisö

Ohjelma  KAIKKI 3+V KAIKKI 10+ 10-14 V 15-24 V 25-34 V 35-44 V 45-64 V 25-44 V
NAISET   
25-44 V

MIEHET   
25-44 V

KESÄNELONEN 36 ohjelmaa 23 22 1 3 5 4 6 9 5 4
ka peitto % 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1

PÄIVÄN LÖÖPPI 30 ohjelmaa 53 53 1 8 12 12 13 24 11 13
ka peitto % 1 1 0 1 2 2 1 2 2 2

KOHDERYHMÄN KOKO (1000) 4917 4464 326 638 697 780 1284 1477 728 749
henkilöitä paneelissa 1355 1224 78 162 184 245 375 429 235 194

Finnpanel Oy 2003-05-08
Yhteenveto Profiili-% 01.07. - 31.07.1997

Ohjelma  KAIKKI 3+V KAIKKI 10+ 10-14 V 15-24 V 25-34 V 35-44 V 45-64 V 25-44 V
NAISET   
25-44 V

MIEHET   
25-44 V

KESÄNELONEN         100 97 4 16 19 18 21 37 20 17
PÄIVÄN LÖÖPPI       100 100 2 16 23 22 24 45 21 24  
 
 
Finnpanel Oy 2003-05-08
Yhteenveto Estimaatit (000) 02.02. - 24.02.1998

Ohjelman yleisö

Ohjelma  
KAIKKI 
3+V

KAIKKI 
10+ 10-14 V 15-24 V 25-34 V 35-44 V 45-64 V 25-44 V

NAISET 
25-44 V

MIEHET 
25-44 V

RAKKAUTTA JA ANARKIA 4 OHJELMAA 47 46 1 5 11 10 14 22 8 14
ka peitto % 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2

TURKKA & TURKKA     4 OHJELMAA 23 23 0 2 3 4 7 7 5 2
ka peitto % 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0

KOHDERYHMÄN KOKO (1000) 4915 4461 326 633 705 779 1281 1484 721 763
henkilöitä paneelissa 1340 1240 80 156 175 243 369 418 218 200

Finnpanel Oy 2003-05-08
Yhteenveto Profiili-% 02.02. - 24.02.1998

Ohjelman yleisö

Ohjelma  
KAIKKI 
3+V

KAIKKI 
10+ 10-14 V 15-24 V 25-34 V 35-44 V 45-64 V 25-44 V

NAISET 
25-44 V

MIEHET 
25-44 V

RAKKAUTTA JA ANARKIA 100 99 3 11 24 23 30 48 19 29
TURKKA & TURKKA     100 100 0 9 12 17 29 29 20 9  
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Finnpanel Oy 2003-05-08
Yhteenveto Estimaatit (000) 02.04. - 30.04.1998

Ohjelman yleisö

Ohjelma  
KAIKKI 
3+V

KAIKKI 
10+ 10-14 V 15-24 V 25-34 V 35-44 V 45-64 V 25-44 V

NAISET 
25-44 V

MIEHET 
25-44 V

NELOSEN UUTISET JA S 10 OHJELMAA 73 71 4 7 15 16 18 31 16 14
ka peitto % 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2

SEXODUS             4 OHJELMAA 86 86 0 12 15 17 26 31 13 19
ka peitto % 2 2 0 2 2 2 2 2 2 3

TEAM AHMA           3 OHJELMAA 357 334 44 53 62 88 60 151 77 74
ka peitto % 7 7 14 8 9 11 5 10 10 10

TÄHTITEHDAS         15 OHJELMAA 121 119 4 17 22 17 28 39 26 14
ka peitto % 2 3 1 3 3 2 2 3 3 2

KOHDERYHMÄN KOKO (1000) 4917 4470 326 634 704 782 1292 1486 737 749

Finnpanel Oy 2003-05-08
Yhteenveto Profiili-% 02.04. - 30.04.1998

Ohjelman yleisö

Ohjelma  
KAIKKI 
3+V

KAIKKI 
10+ 10-14 V 15-24 V 25-34 V 35-44 V 45-64 V 25-44 V

NAISET 
25-44 V

MIEHET 
25-44 V

NELOSEN UUTISET JA S 100 99 3 11 27 19 24 46 18 27
SEXODUS             100 100 0 14 17 20 29 37 15 22
TEAM AHMA           100 93 12 15 18 25 17 43 22 21
TÄHTITEHDAS         100 98 3 14 17 14 24 31 20 11

Finnpanel Oy 2003-05-08
Yhteenveto Estimaatit (000) 01.04. - 30.04.1998

Ohjelman yleisö

Ohjelma  
KAIKKI 
3+V

KAIKKI 
10+ 10-14 V 15-24 V 25-34 V 35-44 V 45-64 V 25-44 V

NAISET 
25-44 V

MIEHET 
25-44 V

DOLCE VITA          4 OHJELMAA 33 33 1 3 5 8 11 13 10 3
1 1 0 0 1 1 1 1 1 0

HUULIVEIKOT         9 OHJELMAA 147 140 18 16 20 34 35 54 28 26
3 3 6 2 3 4 3 4 4 3

SUNSET BEACH        22 OHJELMAA 51 50 3 15 4 6 17 10 8 3
1 1 1 2 1 1 1 1 1 0

KOHDERYHMÄN KOKO (1000) 4917 4470 326 634 703 783 1292 1486 737 749

Finnpanel Oy 2003-05-08
Yhteenveto Profiili-% 01.04. - 30.04.1998

Ohjelman yleisö

Ohjelma  
KAIKKI 
3+V

KAIKKI 
10+ 10-14 V 15-24 V 25-34 V 35-44 V 45-64 V 25-44 V

NAISET 
25-44 V

MIEHET 
25-44 V

DOLCE VITA          100 99 3 9 14 25 35 39 30 9
HUULIVEIKOT         100 95 11 8 15 23 24 37 20 18

100 98 6 28 9 12 33 21 15 5

Finnpanel Oy 2003-05-08
Yhteenveto Estimaatit (000) 02.10. - 30.10.1998

Ohjelman yleisö

Ohjelma  
KAIKKI 
3+V

KAIKKI 
10+ 10-14 V 15-24 V 25-34 V 35-44 V 45-64 V 25-44 V

NAISET 
25-44 V

MIEHET 
25-44 V

HUONOSTI KÄYTTÄYTYVÄ 4 OHJELMAA 252 251 15 44 61 62 46 123 67 55
ka peitto % 5 6 5 7 9 8 4 8 9 7

ISÄNMAAN TOIVOT     4 OHJELMAA 174 170 15 31 49 38 24 87 44 43
ka peitto % 4 4 5 5 7 5 2 6 6 6

YLLYTYSHULLUT       5 OHJELMAA 187 175 14 11 42 40 37 82 43 40  
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Date periods : Thu, 01.04.1999-Fri, 30.04.1999

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
20.20 1802 0,6 1,6 7601 1,2 7,5 31663 2,2 31,2 33655 2,6 33,4
60 minuuttia 4529 1,4 13,4 6115 1,0 9,3 18067 1,2 32,6 14305 1,1 27,8
Gonzo tv 806 0,3 2,1 6073 1,0 18,9 20833 1,4 65,5 3129 0,2 11,0
Kadonneet jäljet 2186 0,7 1,6 11803 1,9 8,5 62851 4,3 46,5 37582 2,9 28,8
McCallum 2668 0,8 2,5 5842 0,9 4,2 72296 5,0 58,5 30691 2,3 25,3
Panorama 2017 0,6 8,6 2696 0,4 9,5 7247 0,5 35,4 6266 0,5 27,7
Syvissä vesissä 2411 0,8 2,3 10401 1,6 9,9 57381 3,9 55,9 21692 1,7 21,2

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v 25-34 25-34 25-34 35-44 35-44 35-44

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
20.20 15856 2,1 15,9 15807 2,2 15,3 14773 2,1 14,9 16890 2,2 16,3
60 minuuttia 6482 0,9 10,5 11584 1,6 22,1 9268 1,3 16,3 8799 1,1 16,3
Gonzo tv 14605 2,0 47,7 6229 0,9 17,8 11249 1,6 36,3 9584 1,3 29,2
Kadonneet jäljet 26335 3,5 19,4 36515 5,1 27,2 28422 4,1 21,2 34429 4,5 25,3
McCallum 29398 3,9 23,5 42898 6,0 34,9 29121 4,2 23,9 43175 5,6 34,5
Panorama 4773 0,7 25,0 2474 0,3 10,4 4311 0,6 22,1 2936 0,4 13,2
Syvissä vesissä 19175 2,6 18,6 38206 5,3 37,2 27887 4,0 27,5 29494 3,8 28,4

10+ 10+ 10+
kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
20.20 99301 2,2 98,0 24946 2,8 24,5 99301 2,2 98,0
60 minuuttia 50817 1,1 97,5 12883 1,5 23,1 50817 1,1 97,5
Gonzo tv 31529 0,7 100,0 14638 1,6 44,8 31529 0,7 100,0
Kadonneet jäljet 133794 3,0 99,7 45306 5,1 33,8 133794 3,0 99,7
McCallum 123829 2,8 99,9 56216 6,3 46,1 123829 2,8 99,9
Panorama 19679 0,4 89,8 5867 0,7 28,2 19679 0,4 89,8
Syvissä vesissä 103306 2,3 99,8 45119 5,1 44,5 103306 2,3 99,8  
 

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Dawsons' Creek 16670 5,2 9,7 69582 10,8 41,9 58412 4 35,6 13804 1,1 8,3

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v 25-34 25-34 25-34 35-44 35-44 35-44

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Dawsons' Creek 21035 2,8 12,8 37377 5,2 22,8 31615 4,6 19,5 26797 3,5 16

10+ 10+ 10+
kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Dawsons' Creek 164799 3,7 98,8 47278 5,3 28,6 164799 3,7 98,8  
 
 
 
Date periods :Sat, 01.05.1999-Mon, 31.05.1999

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Kylmä Rinki 3383 1,1 3,9 25487 4 27,6 38790 2,7 41 21157 1,6 23,3

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v 25-34 25-34 25-34 35-44 35-44 35-44

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Kylmä Rinki 26753 3,6 28,4 12037 1,7 12,7 15731 2,3 16,4 23059 3 24,7

10+ 10+ 10+
kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Kylmä Rinki 92808 2,1 100 29718 3,3 31,4 92808 2,1 100  
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Date periods : Fri, 01.10.1999-Sun, 31.10.1999

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Kaverille ei jätetä 25849 8,1 5,3 55305 8,6 11,4 208848 14,3 44,1 114356 8,7 24,3
Pulkkinen 13479 4,2 9,4 35358 5,5 24,5 63125 4,3 44,1 23842 1,8 16,5
Rikosraportti 11803 3,7 4,2 14769 2,3 5,2 106416 7,3 37,7 97096 7,4 34,3
UEFA Champions League 2087 0,7 2,0 19537 3,0 17,4 53302 3,6 49,7 27514 2,1 25,0
Voitto kotiin! 7802 2,4 4,8 15002 2,3 9,1 53645 3,7 33,2 45497 3,5 28,3

Miehet     
25-44v

Miehet     
25-44v

Miehet     
25-44v

Naiset     
25-44v

Naiset     
25-44v

Naiset     
25-44v 25-34 25-34 25-34 35-44 35-44 35-44

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Kaverille ei jätetä 113041 15,2 23,8 95807 13,3 20,3 102576 14,8 21,7 106272 13,8 22,4
Pulkkinen 42212 5,7 29,6 20913 2,9 14,5 37973 5,5 26,4 25152 3,3 17,7
Rikosraportti 69934 9,4 24,9 36482 5,1 12,9 39340 5,7 14,0 67076 8,7 23,8
UEFA Champions League 47438 6,4 43,8 5865 0,8 6,0 23151 3,3 21,2 30151 3,9 28,5
Voitto kotiin! 25045 3,4 15,4 28599 4,0 17,9 22827 3,3 14,1 30817 4,0 19,1

10+ 10+ 10+
kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Kaverille ei jätetä 455555 10,2 96,5 154622 17,2 32,6 455555 10,2 96,5
Pulkkinen 138894 3,1 96,6 49727 5,5 34,6 138894 3,1 96,6
Rikosraportti 278257 6,2 98,5 76494 8,5 27,1 278257 6,2 98,5
UEFA Champions League 110201 2,5 99,9 39272 4,4 37,7 110201 2,5 99,9
Voitto kotiin! 151581 3,4 93,7 35593 4,0 21,9 151581 3,4 93,7  
 

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Nelosen uutiset 5483 1,7 4 15349 2,4 13 48337 3,3 36,6 38509 2,9 28,6

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v 25-34 25-34 25-34 35-44 35-44 35-44

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Nelosen uutiset 27359 3,7 20,9 20979 2,9 15,7 24008 3,5 18,5 24329 3,2 18

10+ 10+ 10+
kaupunk. 
25-44

kaupunk. 
25-44

kaupunk. 
25-44

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Nelosen uutiset 130390 2,9 97,3 35300 3,9 27,1 130390 2,9 97,3  
 
 
 
Date periods : Wed, 01.03.2000-Fri, 31.03.2000

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Mustan kissan kuja 8589 2,7 9 16258 2,5 11,6 36255 2,5 26,3 43442 3,2 32,2

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v 25-34 25-34 25-34 35-44 35-44 35-44

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Mustan kissan kuja 19579 2,7 13,7 16676 2,4 12,5 13675 2 9,4 22580 2,9 16,9

10+ 10+ 10+
kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Mustan kissan kuja 128275 2,8 96,5 25063 2,8 18,1 128275 2,8 96,5  
 
 
Date periods : Sat, 01.04.2000-Sun, 30.04.2000

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Kylmäverisesti sinun 9757 3,1 2,6 43911 6,7 11,8 152623 10,6 41,5 126373 9,5 34,2
Sairaalaelämää 11173 3,5 10,1 9465 1,5 8,5 32849 2,3 30,2 34289 2,6 31,5
Sunset Beach 13604 4,3 11,7 18546 2,9 15,4 27214 1,9 22,8 40166 3,0 33,8
Valvomo 784 0,2 1,1 9492 1,5 15,4 30276 2,1 47,1 17349 1,3 25,6

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v 25-34 25-34 25-34 35-44 35-44 35-44

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Kylmäverisesti sinun 90521 12,3 24,5 62102 8,8 17,0 54292 8,1 14,7 98331 12,8 26,8
Sairaalaelämää 13582 1,9 12,1 19267 2,7 18,1 11619 1,7 10,4 21230 2,8 19,8
Sunset Beach 6586 0,9 5,5 20628 2,9 17,3 18769 2,8 15,7 8445 1,1 7,1
Valvomo 18941 2,6 29,6 11334 1,6 17,5 11457 1,7 17,9 18819 2,4 29,2

10+ 10+ 10+
kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Kylmäverisesti sinun 368343 8,2 99,7 109557 12,4 29,8 368343 8,2 99,7
Sairaalaelämää 105524 2,3 96,6 16499 1,8 15,3 105524 2,3 96,6
Sunset Beach 117923 2,6 99,3 22904 2,6 19,4 117923 2,6 99,3
Valvomo 65053 1,5 99,9 24062 2,7 37,2 65053 1,5 99,9  
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10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Saint-Tropez 9547 3 12,7 11881 1,8 15,9 18719 1,3 25,7 22142 1,7 29,3

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v 25-34 25-34 25-34 35-44 35-44 35-44

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Saint-Tropez 6869 0,9 9,1 11850 1,7 16,6 8608 1,3 11,9 10111 1,3 13,8

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v 10+ 10+ 10+

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Saint-Tropez 6567 0,7 8,6 72226 1,6 96,5 72226 1,6 96,5  
 
 
 
Date periods : Sun, 01.10.2000-Tue, 31.10.2000

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Ammu vaan! 5744 1,8 5,8 17433 2,7 17,6 54894 3,8 52,3 16699 1,3 15,4
Naistenmies 5948 1,9 7,1 12330 1,9 15,6 35004 2,4 42,7 20864 1,6 25,9
Palaneen käry 3145 1,0 1,5 27055 4,2 12,6 57541 4,0 27,1 71478 5,3 33,5
Sopranos 5182 1,7 3,2 40816 6,2 25,4 77513 5,4 44,9 36065 2,7 21,7
Spin City 4069 1,3 4,5 24842 3,8 27,0 35151 2,5 38,4 23553 1,8 26,8
Stressi-Erkki 14198 4,5 18,5 13387 2,0 17,0 25455 1,8 32,4 17020 1,3 21,8
West Wing 3005 1,0 2,6 19648 3,0 16,1 56750 3,9 47,6 33171 2,5 27,0
Älä kerro äidille 7412 2,3 4,7 34857 5,3 21,9 67700 4,7 42,6 37009 2,8 23,0

Miehet 
25-44v

Miehet 
25-44v

Miehet 
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v 25-34 25-34 25-34 35-44 35-44 35-44

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Ammu vaan! 22733 3,1 22,0 32161 4,6 30,3 43868 6,6 42,2 11026 1,5 10,2
Naistenmies 12946 1,8 15,8 22058 3,1 26,9 21457 3,2 26,5 13547 1,8 16,2
Palaneen käry 25485 3,5 12,2 32056 4,5 14,9 28143 4,2 13,3 29398 3,8 13,8
Sopranos 50152 6,8 29,1 27360 3,9 15,9 47932 7,1 27,5 29581 3,9 17,4
Spin City 19156 2,6 21,1 15995 2,3 17,3 25084 3,7 27,2 10067 1,3 11,2
Stressi-Erkki 13757 1,9 17,6 11697 1,6 14,8 14276 2,1 17,9 11179 1,5 14,5
West Wing 28753 3,9 24,3 27996 4,0 23,3 35563 5,3 30,1 21186 2,8 17,5
Älä kerro äidille 29895 4,1 18,9 37806 5,3 23,7 40167 6,0 25,2 27534 3,6 17,5

10+ 10+ 10+
kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Ammu vaan! 103601 2,3 99,8 41808 4,6 40,4 103601 2,3 99,8
Naistenmies 80676 1,8 99,0 28617 3,1 35,0 80676 1,8 99,0
Palaneen käry 211396 4,7 99,0 37958 4,1 17,9 211396 4,7 99,0
Sopranos 167687 3,7 99,9 61281 6,6 36,3 167687 3,7 99,9
Spin City 90208 2,0 99,6 27958 3,0 31,1 90208 2,0 99,6
Stressi-Erkki 75048 1,7 96,3 17508 1,9 22,6 75048 1,7 96,3
West Wing 120938 2,7 99,8 44000 4,8 36,9 120938 2,7 99,8
Älä kerro äidille 159485 3,6 100,0 53227 5,8 33,5 159485 3,6 100,0  
 

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
70´s Show 21989 7 11,3 63302 9,7 32,8 76290 5,3 39,1 23262 1,7 11,7

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v 25-34 25-34 25-34 35-44 35-44 35-44

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
70´s Show 41829 5,7 21,5 34460 4,9 17,6 53856 8 27,6 22434 2,9 11,4

10+ 10+ 10+
kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
70´s Show 189862 4,2 97,5 62809 6,8 32,1 189862 4,2 97,5  
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Date periods : Thu, 01.02.2001-Wed, 28.02.2001

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Haluatko miljonääriksi? Ke 47826 15,2 8,2 69957 10,6 11,8 170691 12 28,9 177289 13 30,2

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v 25-34 25-34 25-34

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Haluatko miljonääriksi? Ke 84712 11,7 14,3 85979 12,3 14,6 122836 13,3 20,8 76741 11,7 13

35-44 35-44 35-44 10+ 10+ 10+
10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Haluatko miljonääriksi? Ke 93950 12,3 15,9 568120 12,6 96,7 568120 12,6 96,7  
 
 
 
Date periods : Sun, 01.04.2001-Mon, 30.04.2001

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
20.20 3358 1,1 2,6 9288 1,4 7,3 36079 2,5 28,6 49252 3,6 40,2
4D 12864 4,1 4,7 33491 5,1 12,6 123099 8,6 45,6 73748 5,4 26,5
Kuuden uutiset 6115 1,9 7,9 16773 2,6 17,3 33457 2,4 33,4 32726 2,4 28,9
Pää sekaisin 4571 1,5 4,2 23230 3,5 21,0 56280 4,0 47,6 26735 2,0 21,4

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v 25-34 25-34 25-34

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
20.20 18647 2,6 15,1 17432 2,5 13,5 28973 3,1 23,1 16675 2,5 13,2
4D 53985 7,5 20,4 69114 9,9 25,2 91748 10,0 34,4 61187 9,3 23,2
Kuuden uutiset 11815 1,6 12,1 21642 3,1 21,6 23641 2,6 22,7 15531 2,4 15,8
Pää sekaisin 30326 4,2 25,3 25954 3,7 22,4 41693 4,5 36,0 29954 4,6 26,1

35-44 35-44 35-44 10+ 10+ 10+
10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
20.20 19404 2,5 15,4 122586 2,7 98,8 122586 2,7 98,8
4D 61913 8,1 22,4 267108 5,9 97,9 267108 5,9 97,9
Kuuden uutiset 17926 2,4 17,5 102937 2,3 97,4 102937 2,3 97,4
Pää sekaisin 26326 3,5 21,5 118402 2,6 100,0 118402 2,6 100,0  
 
 
 
Date periodsSat, 01.09.2001-Sun, 30.09.2001

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Lihavat 2870 0,9 1,9 20307 3,1 14 56252 4 38,7 44999 3,3 31,5

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v 25-34 25-34 25-34

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Lihavat 21648 3 14,9 34604 5 23,8 38995 4,3 26,5 26864 4,1 19,1

35-44 35-44 35-44 10+ 10+ 10+
10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Lihavat 29387 3,8 19,6 144076 3,2 98,8 144076 3,2 98,8  
 
 
 
Date periods : Mon, 01.10.2001-Wed, 31.10.2001

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Giljotiini 6497 2,1 4,5 19125 2,9 13,2 39880 2,8 27,5 52316 3,8 36,0
Saari 7492 2,4 5,6 20639 3,1 14,6 45941 3,2 33,3 40081 2,9 29,0
Taistelupari:Dempsey&Makepeace 2175 0,7 1,6 12664 1,9 9,6 58976 4,1 44,2 47203 3,5 32,8
Talousuutiset 6341 2,0 4,0 15626 2,4 9,5 40063 2,8 24,7 67041 4,9 43,7

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v 25-34 25-34 25-34

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Giljotiini 24838 3,4 17,2 15042 2,2 10,3 30858 3,4 21,4 20795 3,2 14,3
Saari 20199 2,8 15,1 25742 3,7 18,1 33160 3,6 24,0 26110 4,0 18,8
Taistelupari:Dempsey&Makepeace 35678 4,9 26,7 23298 3,4 17,6 39805 4,4 30,2 22705 3,5 17,0
Talousuutiset 19541 2,7 11,7 20521 3,0 13,0 30117 3,3 18,7 17138 2,6 11,0

35-44 35-44 35-44 10+ 10+ 10+
10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Giljotiini 19085 2,5 13,2 143542 3,2 98,8 143542 3,2 98,8
Saari 19831 2,6 14,4 135940 3,0 96,3 135940 3,0 96,3
Taistelupari:Dempsey&Makepeace 36271 4,8 27,3 137693 3,1 99,5 137693 3,1 99,5
Talousuutiset 22925 3,0 13,8 156189 3,5 98,7 156189 3,5 98,7  
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Date periods : Sat, 01.12.2001-Mon, 31.12.2001

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Keskiviikkotrilleri 8125 2,6 3,3 34752 5,3 14,2 97566 6,9 38,2 83986 6,2 32

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v 25-34 25-34 25-34

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Keskiviikkotrilleri 56926 7,9 22,4 40640 5,8 15,8 62097 6,9 24,6 51764 7,9 20,7

35-44 35-44 35-44 10+ 10+ 10+
10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Keskiviikkotrilleri 45802 6 17,5 256005 5,7 99,4 256005 5,7 99,4  
 
 
 
Date periods : Fri, 01.02.2002-Thu, 28.02.2002

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Sinkut lemmenlaivalla 16708 5,3 10,4 43012 6,6 26,5 60564 4,3 37,3 34828 2,5 21,3

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v 25-34 25-34 25-34

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Sinkut lemmenlaivalla 23773 3,3 14,6 36791 5,3 22,7 42871 4,8 26,6 35878 5,5 22,3

35-44 35-44 35-44 10+ 10+ 10+
10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Sinkut lemmenlaivalla 24686 3,3 15 169848 3,7 104,5 160583 3,5 98,7  
 
 
 
Date periods : Mon, 01.04.2002-Tue, 30.04.2002

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Felicity 7330 2,3 5,0 35034 5,3 22,7 58351 4,2 39,3 28032 2,0 19,4
Hyppönen Enbuske Experience 7785 2,5 3,8 57167 8,7 27,3 92393 6,6 44,5 38343 2,8 18,4
NHL Power Week 6806 2,2 19,9 7745 1,2 23,6 9645 0,7 26,3 4647 0,3 11,9
Sinkkunaiset Nykissä 6893 2,2 7,3 24379 3,7 25,3 39926 2,8 40,6 19646 1,4 20,7
Törkytorstai:Banzai 9311 2,9 6,7 46865 7,1 32,5 65836 4,7 45,5 18118 1,3 12,5
Törkytorstai:Jerry Springer Show 2258 0,7 2,1 35218 5,4 32,8 47667 3,4 48,2 13841 1,0 13,3

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v 25-34 25-34 25-34

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Felicity 20581 2,9 14,0 37770 5,5 25,3 45044 5,0 30,7 33787 5,2 22,4
Hyppönen Enbuske Experience 46363 6,5 22,5 46030 6,7 22,1 67855 7,5 32,8 49395 7,6 23,9
NHL Power Week 7491 1,1 20,8 2155 0,3 7,3 8101 0,9 21,8 5774 0,9 15,4
Sinkkunaiset Nykissä 15815 2,2 16,4 24111 3,5 24,2 30271 3,3 30,8 21860 3,4 21,4
Törkytorstai:Banzai 42134 5,9 29,6 23702 3,5 15,9 46732 5,2 32,5 42633 6,6 29,4
Törkytorstai:Jerry Springer Show 25265 3,5 25,8 22402 3,3 22,4 32579 3,6 32,9 25559 4,0 26,2

35-44 35-44 35-44 10+ 10+ 10+
10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Felicity 24565 3,3 16,9 155601 3,4 104,0 146829 3,2 98,2
Hyppönen Enbuske Experience 42999 5,7 20,7 216172 4,8 103,8 207855 4,6 99,8
NHL Power Week 3872 0,5 10,9 33378 0,7 96,2 30926 0,7 88,9
Sinkkunaiset Nykissä 18067 2,4 19,2 100425 2,2 104,0 95482 2,1 98,8
Törkytorstai:Banzai 23203 3,0 16,1 150713 3,3 104,3 143992 3,2 99,9
Törkytorstai:Jerry Springer Show 22108 3,0 22,0 108099 2,4 106,1 102390 2,3 100,0  
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Date periods : Tue, 01.10.2002-Thu, 31.10.2002

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Gay Riviera 1088 0,4 2,1 10500 1,6 17,4 25201 1,8 41,9 20357 1,5 33,2
Pelkokerroin 17038 5,4 5,0 92666 14,1 27,3 162455 11,5 48,1 52057 3,8 15,3
R-Studio 595 0,2 0,5 14438 2,2 10,9 49998 3,6 37,6 43422 3,1 32,8
Sopranos 3409 1,1 1,6 29583 4,5 13,9 95718 6,8 45,2 58569 4,2 27,5
The Osbournes 33821 10,7 8,3 105914 16,1 25,9 182680 13,0 44,6 71134 5,1 17,4
Unelmien poikamies 10046 3,2 7,1 35881 5,5 25,2 61046 4,3 42,8 29673 2,1 20,6

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v 25-34 25-34 25-34

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Gay Riviera 11384 1,6 19,1 13816 2,0 22,8 19991 2,2 33,8 10455 1,6 17,3
Pelkokerroin 81698 11,4 24,2 80757 11,7 23,9 110142 12,3 32,7 96076 14,8 28,4
R-Studio 30313 4,2 22,7 19686 2,8 14,9 34801 3,9 26,2 18376 2,8 13,9
Sopranos 60241 8,4 28,6 35476 5,1 16,6 67840 7,6 31,9 43016 6,6 20,4
The Osbournes 79465 11,1 19,4 103215 15,0 25,2 132345 14,8 32,4 108786 16,8 26,7
Unelmien poikamies 19273 2,7 13,5 41772 6,1 29,3 46849 5,2 32,9 34570 5,3 24,3

35-44 35-44 35-44 10+ 10+ 10+
10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Gay Riviera 14746 2,0 24,7 63124 1,4 104,0 60610 1,3 100,0
Pelkokerroin 66379 8,8 19,7 351886 7,7 103,8 337678 7,5 99,7
R-Studio 31622 4,2 23,7 137219 3,0 103,3 133048 2,9 100,0
Sopranos 52702 7,0 24,8 219398 4,8 103,3 211670 4,7 99,7
The Osbournes 73894 9,8 18,0 420377 9,2 102,8 405296 8,9 99,0
Unelmien poikamies 26476 3,5 18,5 150198 3,3 105,4 141031 3,1 98,8  
 
 
 
Date periods : Fri, 01.11.2002-Sat, 30.11.2002

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Tummien vesien tulkit 9108 2,9 2,6 30862 4,7 9,3 127708 9,1 37,1 113901 8,2 32,4

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v 25-34 25-34 25-34

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Tummien vesien tulkit 70587 9,8 20,5 57121 8,3 16,6 91420 10,2 26,8 59257 9,1 17,4

35-44 35-44 35-44 10+ 10+ 10+
10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Tummien vesien tulkit 68450 9 19,8 351838 7,7 101,9 341970 7,5 99,1  
 
 
 
Date periods Sat, 01.03.2003-Mon, 31.03.2003

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Passions 20074 6,2 16,3 22720 3,5 18,6 20767 1,5 17 31220 2,2 25,5

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v 25-34 25-34 25-34

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Passions 6439 0,9 5,2 14328 2,1 11,8 17748 2 14,5 9783 1,5 8

35-44 35-44 35-44 10+ 10+ 10+
10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
Passions 10984 1,5 9 122214 2,7 100,1 118662 2,6 97,1  
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Date periods : Tue, 01.04.2003-Wed, 30.04.2003

10-14v 10-14v 10-14v 15-24v 15-24v 15-24v 25-44v 25-44v 25-44v 45-64v 45-64v 45-64v
Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
4D 6569 2,0 2,8 43032 6,6 20,3 91684 6,6 42,3 56100 4,0 25,4
Alias 5150 1,6 2,1 74869 11,5 30,4 119387 8,6 48,1 35225 2,5 14,3
Folken matkassa 1010 0,3 1,0 6745 1,1 6,8 21749 1,6 23,0 40578 2,9 43,0
Haluatko filmitähdeksi? 16514 5,1 6,7 50712 7,8 20,7 90393 6,5 35,7 56790 4,0 23,1
Hyppönen Enbuske Experience 5822 1,8 2,8 41464 6,4 19,7 97555 7,0 46,7 48383 3,4 23,3
Kahdeksan uutiset 5192 1,6 2,8 18029 2,8 8,7 56573 4,0 27,7 74677 5,3 36,3
Myöhäisuutiset 1975 0,6 2,3 18926 2,9 18,2 39961 2,9 38,8 28587 2,0 30,0
Ranuan kummit 5809 1,8 3,7 25861 4,0 16,8 69401 5,0 45,3 37102 2,6 24,1
Rikosraportti 1797 0,6 1,0 13620 2,1 7,5 54956 4,0 31,0 73922 5,2 41,1
Sunnuntaikomitea 76 0,0 0,1 5108 0,8 6,4 18684 1,3 23,1 34071 2,4 41,3
UEFA Champions League 2722 0,8 1,6 20256 3,1 16,5 53516 3,8 41,4 44567 3,1 34,9
West Wing 2010 0,6 1,9 20432 3,1 18,8 44908 3,2 42,1 26421 1,9 25,0

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Miehet  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

Naiset  
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v

kaupunk. 
25-44v 25-34 25-34 25-34

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
4D 39883 5,6 19,1 51801 7,6 23,3 65639 7,4 30,3 44458 6,9 20,4
Alias 61828 8,7 24,9 57559 8,4 23,3 86756 9,7 34,8 84407 13,1 33,9
Folken matkassa 14733 2,1 15,1 7017 1,0 7,9 12667 1,4 12,8 6431 1,0 7,1
Haluatko filmitähdeksi? 39176 5,5 15,1 51218 7,5 20,6 67480 7,5 26,7 53144 8,2 20,9
Hyppönen Enbuske Experience 50071 7,0 24,0 47484 7,0 22,7 73317 8,2 35,1 54330 8,4 26,0
Kahdeksan uutiset 29355 4,1 14,5 27218 4,0 13,2 41269 4,6 20,3 21104 3,3 10,3
Myöhäisuutiset 21706 3,0 21,8 18255 2,7 16,9 29753 3,3 29,4 21419 3,3 20,5
Ranuan kummit 36390 5,1 23,6 33011 4,8 21,7 53542 6,0 35,1 39197 6,1 25,6
Rikosraportti 35412 5,0 20,1 19544 2,9 10,9 38542 4,3 21,6 19161 3,0 11,0
Sunnuntaikomitea 9542 1,3 11,9 9141 1,4 11,2 12879 1,5 15,7 7431 1,2 9,4
UEFA Champions League 44740 6,3 34,8 8776 1,3 6,6 45540 5,1 36,1 26373 4,1 20,5
West Wing 15772 2,2 15,1 29136 4,3 27,1 35180 3,9 32,6 24043 3,7 21,8

35-44 35-44 35-44 10+ 10+ 10+
10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

10+ pl 
vieraat

Description AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH % AMR AMR % ADH %
4D 47226 6,3 22,0 227041 5,0 103,8 219849 4,8 99,9
Alias 34980 4,7 14,2 257334 5,6 103,8 246426 5,4 99,5
Folken matkassa 15318 2,0 15,8 94627 2,1 101,7 91637 2,0 98,8
Haluatko filmitähdeksi? 37250 5,0 14,9 255498 5,6 103,2 241461 5,3 97,5
Hyppönen Enbuske Experience 43225 5,7 20,8 216414 4,7 103,5 206486 4,5 98,8
Kahdeksan uutiset 35468 4,7 17,4 208399 4,6 101,2 202249 4,4 98,2
Myöhäisuutiset 18542 2,5 18,2 104388 2,3 105,8 99295 2,2 99,9
Ranuan kummit 30204 4,0 19,8 153128 3,3 99,7 145929 3,2 95,0
Rikosraportti 35795 4,7 20,0 180199 3,9 100,7 176958 3,9 98,9
Sunnuntaikomitea 11252 1,5 13,7 86405 1,9 105,4 81475 1,8 99,4
UEFA Champions League 27143 3,6 20,9 132064 2,9 102,3 128781 2,8 99,5
West Wing 20865 2,8 20,4 111774 2,5 105,5 105208 2,3 98,8  
 
 

 




