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SILVO JA KÄRKKÄINEN OHJELMAJOHTAJIKSI
Yleisradion TV1:n ohjelmajohtajaksi on nimitetty YLE Teeman ohjelmajohtaja, VTT Ismo Silvo, 43. Silvo
aloittaa tehtävässään 1.2.2002 ja jatkaa 31.1.2005 asti. Silvo jatkaa myös YLE Teeman ohjelmajohtajana.
Silvo on aloittanut työnsä YLEssä vuonna 1982 ja on toiminut muun muassa tutkijana, Yleisradion
Ammattiopiston rehtorina ja strategisen suunnittelun päällikkönä. Digitaalikanava YLE Teeman
ohjelmajohtajana hän aloitti vuonna 2000. TV1:n nykyinen ohjelmajohtaja Astrid Gartz jää eläkkeelle
31.1.2002.
TV2:n ohjelmajohtajaksi on nimitetty kanavan nykyinen ohjelmistopäällikkö, FL Päivi Kärkkäinen, 46.
Kärkkäinen aloittaa tehtävässään 1.1.2002 ja jatkaa vuoden 2006 loppuun. Kärkkäinen on tehnyt töitä
YLElle sekä yliopistotyön ohessa että ajoittain päätoimisesti vuodesta 1986. TV2:n ohjelmistopäällikkönä ja
ohjelmajohtajan varamiehenä hän aloitti vuonna 1994.
TV2:n nykyinen ohjelmajohtaja Jyrki Pakarinen siirtyy strategiasuunnittelusta vastaavaksi johtajaksi
toimitusjohtajan toimistoon 1.1.2002.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arne Wessberg, puh. (09) 1480 5000
Vt. televisiojohtaja Heikki Seppälä, puh. (09) 1480 3252
Ohjelmajohtaja Ismo Silvo, puh. 040 505 1924
Ohjelmistopäällikkö Päivi Kärkkäinen, puh. 040 706 8122
21.12.2001
YLE Viestintä

YLEN HALLITUS 2002 NIMETTY
Yleisradion hallintoneuvosto nimitti tänään kokouksessaan Yleisradion hallituksen vuodelle 2002.
Hallituksen puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Arne Wessberg ja jäseninä suomenkielisen
radiotoiminnan johtaja Seppo Härkönen, ruotsinkielisen ohjelmatoiminnan johtaja Ann Sandelin sekä 1.2.
alkaen suomenkielisen tv-toiminnan johtaja Olli-Pekka Heinonen. Henkilöstön edustajana toimii Eeva
Vuortama.
19.12.2001
YLE Viestintä
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YLE TARJOAA JOULUNA UUDEN DIGI-TV-PALVELUN NIMELTÄ YLE LAPSET
YLE esittelee uuden digi-tv-palvelun YLE Lapset. Digi-tv:n rinnakkaiskanavalla toteutettava ohjelmisto
aloittaa 21.12.2001 ja kokeilun muut lähetyspäivät ovat 24.12., 28.12., 31.12. ja 4.1.2002. Perheen
pienimmille suunnattu ohjelmisto lähetetään kello 18.00 - 20.00.
Ohjelmatarjontaan kuuluu mm. perinteisiä joulutarinoita lapsille. Lähetettäviä ohjelmia ovat Antin joulu,
Huvitutti, Joulupukki ja noitarumpu, Jättitutti, Adalminan helmi sekä Grimmin klassikkosatu Ruusunen.
Television lastenohjelmien päällikön Jussi-Pekka Koskirannan mukaan lapsiperheiden paras katseluaika
sijoittuu kello 18 ja 20 välille. "Samalla kun kokeilemme rinnakkaiskanavalla tarjottavaa palvelua, haluamme
tarjota digi-tv-talouksille jouluna laadukasta lastenohjelmaa".
Uuden palvelun mahdollistaa digi-tv-tekniikan ominaisuus, rinnakkaiskanava. Rinnakkaiskanava tai
lisäkanava näkyy katsojan vastaanottimessa kuten tavalliset kanavat, mutta ilman omaa jatkuvaa ohjelmaa.
Rinnakkaiskanava voidaan kytkeä lähettämään tarvittaessa suorana tai uusintana tiettyä lähetystä. Sitä
voidaan käyttää myös kun suora lähetys ylittää lähetysajan, tällöin varsinaisen kanavan muiden ohjelmien
ilmoitettu aika ei myöhästy eikä pitkittynyttä ohjelmaa tarvitse lopettaa kesken. Ohjelmiston loputtua
lakkaa rinnakkaiskanava ja katsoja ohjataan takaisin alkuperäiselle kanavalle.
Lisätietoja: Lastenohjelmien osaamiskeskuksen päällikkö Jussi-Pekka Koskiranta, puh. (03) 345 6425
11.12.2001
YLE Viestintä

YLE JA POSTI KEHITTÄMÄÄN TIETOYHTEISKUNTAPALVELUJA DIGI-TV:LLE
Yleisradio Oy ja Suomen Posti Oyj ovat 30.11.2001 sopineet yhteistyöstä, jonka tavoitteena on kehittää
digitaaliseen televisioon uusia joka kodin sähköisiä palveluita. Nämä tuovat digitaalisen television katsojille
luotettavan sähköisen postilaatikon Netpostin sekä useita muita Postin tuottamia sähköisiä
uutuuspalveluita.
Kehitettävät palvelut tulevat katsojien ulottuville vuoden 2002 aikana, kun avoimeen teknologiaan
perustuvat digitaalisen television vastaanottimet tulevat markkinoille ja interaktiiviset kaksisuuntaiset
palvelut tulevat käyttöön.
YLEn ja Postin yhteistyösopimus on merkittävä askel uusien sähköisten palveluiden kehittämiseksi ja se
noudattaa kummankin yhtiön strategiaa kehittää luotettavia ja helppokäyttöisiä tietoyhteiskuntapalveluita.
"Kansalaisille tarjottavat sähköiset peruspalvelut ovat osa YLEn julkisen palvelun kokonaisuutta ja Postin
uudet ohjelmistot ovat osa näitä. Lisäksi on tärkeää, että merkittävät palveluntarjoajat, joihin suomalaiset
ovat tottuneet luottamaan tulevat mukaan kehittämään digi-tv palveluja", toteaa YLEn vt. televisiojohtaja
Heikki Seppälä. YLE kehittää jatkossa digitaaliseen televisioon tulevia palveluita myös muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa.
"Postin tavoitteena on tuoda Postin sähköisen palvelukanavan Netpostin palvelut jokaiselle suomalaiselle
myös digitaalisen television kautta. Sähköisessä viestinvälityksessä Posti hyödyntää vahvuuksiaan ja
rooliaan tarjoamalla lähettäjäasiakkaille vastaanottajien turvallista saavutettavuutta mediasta riippumatta"
kiteyttää johtaja Olli Harjama Suomen Postista.
Lisätietoja: Heikki Seppälä, Yleisradio Oy, puh. (09) 1480 3252
Olli Harjama, Suomen Posti Oyj, puh. 020 451 4727
5.12.2001
YLE Viestintä
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YLEN DIGI-TV-STRATEGIA ENNALLAAN
Yleisradion hallintoneuvosto toteaa, että Yleisradiossa on vahvistettu strategia, jonka mukaisesti yhtiö
kehittää sekä analogisia että digitaalisia valtakunnallisia palveluja.
Strategian mukaan YLE ohjaa tietyn vuosittain kasvavan määrän resursseja uusiin digitaalisiin palveluihin.
Tämän mukaisesti YLEn digi-tv-kanavien YLE24:n, YLE Teeman ja FST:n tarjoamia palveluja lisätään ja
kehitetään. Samalla yhtiön toimintatapoja ja rakenteita muokataan digitaaliseen aikaan sopiviksi.
Yleisradion hallintoneuvosto toteaa puheenjohtajan esityksestä, että strategia on toimiva ja se on
voimassa.
28.11.2001
YLE Viestintä

ALUEELLISET TV-UUTISET UUDELLEMAALLE JA HÄMEESEEN
Yleisradio käynnistää alueelliset tv-uutiset Hämeessä ja Uudellamaalla ensi vuonna. Yhtiön hallintoneuvosto
päätti asiasta tänään. Samalla päätettiin, että alueellisia tv-uutisia laajennetaan vaiheittain. Ne
käynnistetään Itä- ja Kaakkois-Suomessa vuonna 2003 ja Pohjanmaalla vuonna 2004. Yleisradio aloittaa
myös yhteispohjoismaiset saamenkieliset tv-uutiset ensi vuoden alkupuolella.
Hallintoneuvosto haluaa vielä joulukuun kokouksessaan tarkastella erikseen sekä Hämeen että PohjoisSuomen jakamista kahteen erilliseen lähetysalueeseen ja kyseisen toimenpiteen aikataulua. Tällöin
lähetysalueita olisi kahdeksan sijasta yhteensä kymmenen.
Jo aiemmin käynnistetyt alueelliset tv-uutiset jatkuvat edelleen Lounais-, Keski- ja Pohjois-Suomessa.
Alueelliset tv-uutiset sijoittuvat YLEn maakuntaradioiden yhteyteen Radio Suomen organisaatioon.
Uudenmaan ja Hämeen lähetysten käynnistyttyä 3,6 miljoonalla suomalaisella on mahdollisuus seurata
oman alueensa tv-uutisia.
Alueellisten tv-uutisten lähtökohtana on ollut YLEn alueellisen läsnäolon vahvistaminen. Lähetyksiä on
vuodesta 2000 alkaen kokeiltu kolmella alueella. Alueellisten tv-uutislähetysten kustannukset ovat
investointeineen yhteensä noin 15 miljoonaa euroa vuosina 2002-2004. Kustannusvaikutuksen jakamisen
vuoksi lähetykset käynnistetään vaiheittain. Porrastettua käynnistystä puoltaa myös se, että hanke on
yhtiölle ja maakuntaradioiden henkilöstölle mittava oppimis- ja koulutusprojekti monivälineelliseen työhön.
Lisätietoja:
Johtaja Seppo Härkönen, puh. (09) 1480 5080
28.11.2001
YLE Viestintä
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JYRKI PAKARINEN JOHTAJAKSI YLEN KESKUSJOHTOON
TV2:n ohjelmajohtaja, varatuomari Jyrki Pakarinen, 45, on nimitetty Yleisradion johtajaksi toimitusjohtajan
toimistoon. Hän siirtyy uuteen tehtäväänsä 1.1.2002 alkaen.
Pakarisen vastuualueeseen kuuluvat yhtiön strategiaprosessin ja strategisten hankkeiden valmistelu ja
toteutuksen seuranta sekä yritysyhteistyön kehittäminen. Lisäksi hän osallistuu yhtiön suunnitteluun,
organisaation kehittämiseen ja rakennemuutosten valmisteluun. Pakarinen raportoi toimitusjohtajalle ja on
yhtiön johtoryhmän jäsen.
Jyrki Pakarinen on toiminut vuodesta 1999 lähtien TV2:n ohjelmajohtajana. Pakarinen on työskennellyt
Yleisradiossa vuodesta 1984, aluksi yhtiön lakimiehenä ja vuodesta 1988 pääsihteerinä, jolloin hän toimi
myös hallintoneuvoston ja hallituksen sihteerinä.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arne Wessberg, puh (09) 1480 5000
21.11.2001
YLE Viestintä

HEINONEN YLEN TV-TOIMINNAN JOHTAJAKSI
YLEn hallintoneuvosto nimitti tänään suomenkielisestä tv-toiminnasta vastaavaksi johtajaksi ministeri OlliPekka Heinosen (37). Heinonen aloittaa viisivuotisen kautensa 1.2.2002. Hän tulee toimimaan myös yhtiön
hallituksen jäsenenä.
Heinonen on ollut opetusministerinä 1995-1999, liikenneministerinä vuodesta 1999 ja liikenne- ja
viestintäministerinä 1.9.2000 alkaen.
7.11.2001
YLE Viestintä
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YLEN HYVÄ - KERÄYS ETELÄISEN AFRIKAN AIDS-TYÖN TUKEMISEKSI
Eteläinen Afrikka on maailman pahimpia aids-kriisialueita, jossa tauti leviää kulovalkean tavoin. Tilanteesta
kärsivät pahiten lapset. Aidsia sairastavien ja taudin vuoksi orvoksi jääneiden lasten lukumäärä kasvaa koko
ajan.
YLE on päättänyt yhdessä Suomen Punaisen Ristin, Suomen Unicefin ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa antaa
oman panoksensa aidsin uhrien hyväksi järjestämällä suurkeräyksen eteläisen Afrikan aids-työn
tukemiseksi.
Ylen Hyvä -kampanja keskittyy toukokuun viimeiselle viikolle 2002, mutta keräystilit pankeissa avataan jo
joulukuun alussa kansainvälisen aids-päivän 1.12. tienoilla. Keräyksen aiheen - aidsin - käsittely YLEn
ohjelmissa alkaa marras-joulukuussa esitettävillä "Steps For The Future"-projektin dokumenteilla ja
lyhytelokuvilla, joita lähettävät TV2:n lisäksi TV1 ja YLE Teema.
Keväällä keräys näkyy myös katukuvassa, ja aihe tulee olemaan laajasti esillä kaikkien YLEn radio- ja
televisiokanavien ohjelmistoissa. Aihetta käsittelevien ajankohtais- ja dokumenttiohjelmien lisäksi Radio
Suomi järjestää maakuntaradioissa aids-keräyksen, myös Sävellahja soi kevään aikana aids-työn hyväksi.
Radiokanavista Radio Ylen Ykkönen sekä Radio Vega ja Radio Extrem järjestävät puhelinkeräysohjelmia.
Kampanja huipentuu TV2:ssa perjantaina, toukokuun 31. päivänä lähetettävään kolmen tunnin suoraan
keräysohjelmaan, jossa tunnetut viihdetaiteilijat antavat oman panoksensa aidsin uhrien auttamiseksi.
Myös katsojat voivat osallistua illan ohjelmaan kartuttamalla keräystiliä ja ottamalla osaa erilaisiin
kilpailuihin.
Avustusjärjestöt - Suomen Punainen Risti, Suomen Unicef ja Kirkon Ulkomaanapu - hoitavat yhdessä
varsinaisen varainkeräyksen ja konkreettiset avustustoimenpiteet. SPR koordinoi järjestöjen yhteistyötä
ensimmäisenä vuonna.
Ylen Hyvä -keräyksessä YLE ja maan suurimmat avustusjärjestöt toimivat ensimmäistä kertaa yhteistyössä
näin laajassa mitassa. Keräyksestä on tarkoitus tehdä vuosittainen tapahtuma, jolla hankitut varat
käytetään kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun joka kerta erikseen määriteltävään kohteeseen.
YLEssä erilaisia keräyksiä humanitaarisiin tarkoituksiin on järjestetty jo vuosikymmeniä, mutta nyt
ensimmäistä kertaa kaikki YLEn radio- ja televisiokanavat toimivat yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi.
YLEssä päävastuu ensimmäisen keräyksen järjestelyissä on TV2:lla, joka myös koordinoi eri kanavien
ohjelmahankkeita.
Lisätietoja:
Projektipäällikkö Hannu Vilpponen, puh (03) 3456289 sekä
projektipäällikkö Ariana Bäckman, (09) 12 931.
5.11.2001
YLE Viestintä
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YLE TV2:n dokumenttituottajan suurhanke:
STEPS FOR THE FUTURE - ELÄMÄÄ AIDSIN AIKANA
Steps For The Future on ainutlaatuinen kokonaisuus dokumentti- ja lyhytelokuvia, jotka kertovat
provokatiivisesti ja rohkeasti, mutta samalla myönteisesti ja huumorintajuisesti elämästä aidsin kanssa.
Dokumentit - yhteensä 40 - on tehty ja tuotettu seitsemässä eteläisen Afrikan maassa, Mosambikissa,
Zimbabwessa, Lesothossa, Etelä-Afrikassa, Namibiassa, Sambiassa ja Angolassa.
Aids-dokumenttisarjan käynnistäjä ja vetäjä on YLEn TV2:n Dokumenttiprojektin tuottaja Iikka Vehkalahti,
jolle Afrikan aids-tilanne koko laajuudessaan selvisi alueelle tehtyjen työmatkojen aikana. Aidsia
sairastavien lasten ja äitien näkeminen paikallisissa sairaaloissa oli Vehkalahdelle lopullinen heräte
aiheeseen tarttumiseksi. Projektin toimisto on Kapkaupungissa, jossa työskentelee seitsemän henkilöä.
Steps For The Future -sarjaan kuuluu kertovia dokumentteja, musiikkivideoita, kokeellisia elokuvia,
lyhytelokuvia sekä tietoiskuja. Kaikki elokuvantekijät ovat kotoisin eteläisestä Afrikasta. Taustatukenaan
heillä on ollut nimekkäitä elokuvan ammattilaisia eri puolilta maailmaa. Suomesta mukana ovat olleet
ohjaaja John Webster ja leikkaaja Jari Heikkinen. Dokumenttien kesto vaihtelee 5 minuutista vajaaseen
tuntiin. Steps julkaisee elokuvien yhteydessä myös CD:n, jossa esiintyy sellaisia Afrikan huippunimiä kuin
Zola, Lady Blacksmith ja projektin suojelija Miriam Makeba.
Tuotannolla on laaja kansainvälinen rahoituspohja. Hankkeen suurin yksittäinen rahoittaja on Suomen
ulkoasiainministeriö. Mukana ovat myös Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Hollannin hallitusten
kehitysyhteistyöosastot. Televisioyhtiöistä suurimman panoksen ovat antaneet BBC ja saksalaisranskalainen ARTE, lisäksi mukana on tv-yhtiöitä mm. Ruotsista, Tanskasta, Norjasta, Belgiasta, Hollannista,
Itävallasta sekä Kanadasta, USA:sta ja Australiasta. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Ruotsin ja
Tanskan elokuvainstituutit, monet kansainväliset ja kansalliset aids-työtä tekevät järjestöt sekä Soroksen
dokumenttisäätiö.
Afrikassa Steps For The Future -sarjan elokuvia esittävät mm. SABC-Africa ja All African Broadcasting sekä
maanosan muut televisioyhtiöt. Keskeinen osa elokuvien levitystyötä on se, että ne tullaan dubbaamaan
seitsemällä eteläisen Afrikan kielellä ja levittämään instituutioiden, järjestöjen, liikkuvien
elokuvateattereiden ja HIV- tukiryhmien kautta. Steps For The Future -projektilla on 600 ryhmää, jotka
koulutetaan käyttämään elokuvia keskustelun herättämiseksi.
YLE esittää Steps For The Future -dokumentteja televisiokanavillaan marras-joulukuussa ja kansainvälisenä
aids-päivänä 1.12.
Lisätietoja:
Iikka Vehkalahti, puh. 040 579 9450; www.steps.co.za
5.11.2001
YLE Viestintä
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YLEN TEKSTI-TV 20 VUOTTA
Teksti-TV:n lähetykset aloitettiin Suomessa 20 vuotta sitten. Yleisradion aloittaman toiminnan ensisijaisena
kohdeyleisönä olivat Suomen kuulovammaiset. Teksti-TV on vuosien mittaan vakiintunut osaksi lähes
kaikkien suomalaista arkitodellisuutta. Päivittäin 1,2 miljoonaa katsojaa seuraa YLEn Teksti-TV:tä.
Ensimmäisenä vuonna Teksti-TV tavoitti 100 000 katsojaa. Kymmenen vuotta sitten katsojien määrä oli jo
700 000. Nyt säännöllisten käyttäjien joukko on noussut yli 2 miljoonan.
Aloituksessa 7.10.1981 Teksti-TV:n sivumäärä oli 80. Ensimmäisen vuosikymmenen täytyttyä sivujen määrä
oli jo 800. Nyt lähetyksessä on 1600 sivua. Alusta saakka ovat olleet mukana uutiset, sää, urheilu, lotto,
valuutat, ohjelmatiedot, teatterit, ruokavihjeet ja kuulovammaisten palvelusivut. Ulkopuolisia
tiedontuottajia on tullut koko ajan lisää. Ensimmäiset pysyvät online-yhteydet solmittiin vuonna 1988. Nyt
online-yhteyksin saadaan noin kolmannes sivuista.
Vuonna 1991 TV1 aloitti ympärivuorokautisen testikuvalähetyksen, joka mahdollisti Teksti-TV:n näkyvyyden
24 tuntia vuorokaudessa. Ympäri vuorokauden Teksti-TV:ssä pyörivä uutistoiminta aloitettiin tammikuussa
1995. Aikaisemminkin toimitus oli seurannut mm. Suomen EU-ratkaisun etenemistä, Persianlahden sotaa,
vankikarkurien piiritystä ja Jukolan viestiä.
Lokakuun alusta 1996 YLEn Teksti-TV:n sivut ovat löytyneet myös Internetistä. Nettiin siirtyminen loi aivan
uuden ulottuvuuden sivujen näkyvyydelle. Suomalaista elämänmenoa voi nyt seurata ajantasaisesti
kaikkialla maailmassa.
Teksti-TV:n tulevia kehittämiskohteita ovat mm. digitaalisen television supertekstisivustot, uudet
tietoyhteiskuntasisällöt sekä ohjelmatekstitys.
Lisätietoja:
Teksti-TV:n päällikkö Jorma Lampinen, puh. (09) 1480 5186
8.10.2001
YLE Viestintä

YLEISRADIO VÄLITTÄÄ MM-RALLIT MYÖS VUOSINA 2002-2004
Yleisradio on tänään tehnyt kolmivuotisen sopimuksen (2002-2004) rallin MM-sarjan televisioinneista.
Sopimuksella taataan suomalaisen menestyslajin näkyminen yksinoikeudella YLEn kanavilla. Sopimus
sisältää myös radiointioikeudet.
Sopimus kattaa kaikki rallin 14 osakilpailua Jyväskylän osakilpailu mukaan luettuna. Sopimukseen kuuluu
myös optio vuosille 2005-06.
Lisätietoja:
Ohjelmistojohtaja Heikki Seppälä, puh. (09) 1480 3252
TV-urheilun päällikkö Markku Vainikka, puh. (09) 1480 3489, gsm 0400 634 522
5.10.2001
YLE Viestintä

9
Yleisradion osavuosikatsaus:
TOIMINTA KEHITTYI SUUNNITELLUSTI
YLEn yleisöosuudet tammi-elokuussa kasvoivat hieman television puolella mutta laskivat radion puolella
viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. YLEn radiokanavien osuus kuuntelusta laski reilulla
kuudella prosenttiyksiköllä 55 prosenttiin. Tv-kanavien katseluosuus nousi puolella prosenttiyksiköllä 43,8
prosenttiin.
Radion lähetyksiä valtakunnallisissa ja maakunnallisissa analogisissa verkoissa oli tammi-elokuussa yhteensä
83 984 tuntia, eli noin 800 tuntia viimevuotista vähemmän. YLEn digitaalisia radiolähetyksiä ja
ulkomaanlähetyksiä oli molempia noin 30 000 tuntia eli yhteensä noin 8 000 edellisvuotta enemmän.
Radiota kuunneltiin 3 tuntia 23 minuuttia päivässä eli 5 minuuttia edellisvuotta enemmän.
Television analoginen ohjelmatarjonta oli 6 974 tuntia, eli se kasvoi 190 tuntia edellisvuodesta. Päivittäinen
katseluaika ei juurikaan muuttunut: se oli yhteensä 2 tuntia 39 minuuttia. Television digitaaliset kanavat
käynnistyivät elokuun lopussa. Uusien digikanavien - FST, YLE Teema ja YLE24 - lähetystuntien arvioidaan
nousevan vuoden lopussa yhteensä noin 1 600 tuntiin.
Kertaluonteiset erät vaikuttivat tulokseen
YLE-konsernin toiminta eteni katsauskaudella suunnitellusti: lisäpanostukset tehtiin sovitusti uusiin
palveluihin ja rakennemuutosta vietiin läpi. YLE-konsernin liikevaihto tammi-elokuulta oli 254,4 miljoonaa
euroa. Se kasvoi 6,7 prosenttia edellisvuodesta. Liikevaihtoa kasvatti pääasiassa viime vuoden heinäkuussa
voimaan tullut tv-maksun korotus. Toimilupamaksuja kertyi edellisvuotta vähemmän.
Konsernin kulut olivat 253,1 miljoonaa euroa, eli ne kasvoivat 9 prosenttia. Henkilöstökulujen kasvuun
vaikutti edelliseen vuoteen sisältyvä kertaluonteinen Yleisradion eläkesäätiön erityisvastuun purku, joka
vähensi tilikauden 2000 eläkesäätiön kannatusmaksut poikkeuksellisen alhaisiksi. Muiden kulujen 4,2 milj.
euron kasvuun vaikutti pienhankintojen kirjaaminen kuluiksi, kun ne aiemmin aktivoitiin
käyttöomaisuuteen. Lisäksi omaisuutta hankittiin aiempaa enemmän leasing-sopimuksilla.
Poistojen 33,7 milj. euron lisäyksen syynä ovat käyttöomaisuuden kertaluonteiset arvonalennukset, jotka
liittyvät uuden digitaalitekniikan käyttöönottoon. Konsernin tulos tammi-elokuulta ennen satunnaisia eriä
oli -55,9 miljoonaa euroa. Tulos heikkeni edellisvuodesta 35,7 miljoonaa euroa.
Kesäkuun lopulla EU:ssa vahvistettiin Digitan vähemmistöosakkuuden myynti ranskalaiselle TDF-yhtiölle.
Konsernin satunnaisiin tuottoihin on kirjattu tytäryhtiöosakkeiden myyntivoitto. Konsernin tulos
satunnaisten erien jälkeen oli 78,3 milj. euroa.
Yhtiössä on parhaillaan käynnissä rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen. Muutosten vaikutus näkyy
täysimääräisenä vasta vuosina 2002 - 2003. Konsernin vakinaisen henkilöstön määrä oli katsauskaudella
4182 henkilöä eli 139 edellisvuotta vähemmän. Digitalaisia heistä oli 385.
Lisätietoja:
Talousjohtaja Marja-Riitta Kaivonen, puh. (09) 1480 5053
26.9.2001
YLE Viestintä
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SUOMI PYSÄHTYI TELEVISIOIDEN ÄÄREEN
Yhdysvaltoihin tiistaina 11.9. kohdistuneet terroristi-iskut saivat suomalaiset pysähtymään televisioidensa
ääreen. Tieto USA:n tapahtumista levisi Suomessa nopeasti ja niitä seurattiin ennen kaikkea televisiosta.
YLEn Yleisötutkimuksen tutkimus osoittaa, että katselu keskittyi kolmelle valtakunnalliselle
televisiokanavalle, YLEn TV1:lle ja TV2:lle sekä MTV3:lle. Tutkimusta varten Suomen Gallup haastatteli
puhelimessa viittäsataa yli 15-vuotiasta suomalaista terrori-iskuja seuranneena päivänä.
Reilu puolet haastatelluista kertoi saaneensa ensimmäisen tiedon hyökkäyksistä televisiosta, reilu neljännes
radiosta ja joka viides ystäviltään. Yli puolet suomalaisista sai tiedon jo ennen klo 17 eli tunnin kuluessa
ensimmäisistä iskuista. Kello 18 mennessä tapahtumista oli kuullut 84 prosenttia haastatelluista.
"Vaikka radiolla oli merkittävä rooli mediana, josta tapahtumista saatiin ensimmäisenä tietoa, tilanteen
etenemistä seurattiin ennen kaikkea televisiosta", erikoistutkija Juha Kytömäki YLEn Yleisötutkimuksesta
sanoo. Television roolia korosti iskujen tapahtuminen keskellä päivää ja se, että uutiskuvaa oli saatavilla
jatkuvasti.
Lähes puolet (47%) haastatelluista arvioi seuranneensa uutisointia illan kuluessa yli neljä tuntia ja 84
prosenttia yli kaksi tuntia. Eniten television katseluaan lisäsivät työikäiset, erityiset miehet, joiden katselu
kasvoi yli puolella.
Suomalaisia pyydettiin arvioimaan myös sitä, kuinka selkeän kuvan he saivat katastrofitilanteen
kehittymisestä. YLEn TV1 ja MTV3 saivat kouluarvosanaksi 8,4 ja YLEn TV2 puolestaan 8,3. Muiden
tietolähteiden selkeydestä arviota ei voi esittää, koska niiden kohdalla vastaajien määrä jäi alle
kolmenkymmenen.
TV-mittaritutkimuksen mukaan televisio tavoitti tiistai-illan aikana 85 prosenttia suomalaista. Katselu ylitti
normaalitiistain tunnilla ja keskittyi juuri uutislähetyksiin. Katsotuin yksittäinen uutislähetys oli TV1:n puoli
yhdeksän pääuutislähetys, jota seurasi 1,8 miljoonaa suomalaista.
Lisätietoja:
Erikoistutkija Juha Kytömäki, YLE Yleisötutkimus, puh. (09) 1480 3671 tai 040 505 9708
18.9.2001
YLE Viestintä
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TV1 NOSTI KESÄN AIKANA KATSOJAOSUUTTAAN
TV1 nosti katsojaosuuttaan kesäkauden viikkoina 23-34 peräti 2,2%. Tänä kesänä TV1:n ohjelmia katsoi
25,7% yleisöstä, kun vastaava luku viime vuonna oli 23,5%.
Vaikka suomalaiset saivat nauttia pitkään upeasta kesäsäästä katsottiin televisiota lähes yhtä paljon kuin
edellisenä kesänä: tämän vuoden keskimääräinen katseluaika kaksi tuntia kuusi minuuttia oli neljä
minuuttia edelliskesää alhaisempi. Silti Yleisradion tv-ohjelmat kasvattivat tänä kesänä markkinaosuuttaan
neljä prosenttia, ja YLEn katsojaosuus oli nyt 47,1% - paras tulos kolmeen vuoteen.
Erityisesti naiset ovat lisänneet TV1:n ohjelmien katselua edellisestä kesästä. Tämän kesän suosituimpia
ohjelmia TV1:ssä olivat mm. Antiikkia, antiikkia -ohjelmat, Tosi tarina -dokumenttipaikan kesäsarja Sukujen
Suomi sekä keskusteluohjelma Kirvesmiehet. Lisäksi mm. kanavan hankintasarjaklassikot Kahden kerroksen
väkeä, Matlock ja Hercule Poirot houkuttelivat kesänviettäjät ruutujen ääreen kuten myös torstai-iltojen
kulttuuridokumenttien henkilökuvat. Toiveuusintasarja Raid on myös löytänyt edelleen runsaasti katsojia.
Tiedot tv-katselusta perustuvat Finnpanel Oy:n TV-mittaritutkimukseen.
Lisätietoja:
Ari Savinen, tutkija, TV1, puh. (09) 1480 3637, ari.savinen@yle.fi
Tuija Heikkilä, TV1 tiedotus, puh. 1480 2974, tuija.heikkila@yle.fi
31.8.2001
YLE Viestintä
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DIGITAALISET TV-LÄHETYKSET ALKAVAT SUOMESSA
Suomi siirtyy television digiaikaan, kun kanavanippujen edustajat käynnistävät digitaaliset tv-lähetykset
maanantaina 27.8. kello 15.00. Digistartin myötä kolmessa kanavanipussa olevat kahdeksan uutta
televisiokanavaa aloittavat toimintansa ja neljä nykyistä tv-kanavaa näkyy digitaalisena
rinnakkaislähetyksenä. Katsojilla on valittavana yhteensä 12 digitaalista kanavaa.
Digitaaliset lähetykset näkyvät aluksi Espoon, Turun, Tampereen, Lahden ja Eurajoen asemien
näkyvyysalueilla sekä Yleisradion kanavat Vaasan ja Lapuan alueilla. Tämän vuoden loppuun mennessä alue
kattaa yli 70% väestöstä. Tv-lähetysverkko digitalisoidaan vaiheittain. Digitalisointi on suunnitelmien
mukaan valmis vuoden 2006 lopussa, jolloin noin 99 % suomalaisista asuu digi-tv:n lähetysalueella.
Digitaaliset koelähetykset alkoivat syksyllä 2000 Sydneyn olympialaisten aikana.
MHP - avoin ohjelmointialusta
Suomessa otetaan ensimmäisenä maailmassa kansallisella tasolla käyttöön DVB-standardiin perustuva
MHP-alusta. Sen avulla voidaan tuottaa erilaisia ohjelmiin liittyviä lisäpalveluita. Tulevaisuudessa tarjolla on
myös paluukanavaa käyttäviä palveluita, kuten erilaisia äänestyksiä, kilpailuja, ohjelmakohtaista lisätietoa
sekä interaktiivisia mainoksia. Ohjelmistot toimivat missä tahansa MHP-yhteensopivassa vastaanottimessa.
Ministeri Heinonen tukee MHP-standardia
Liikenne- ja viestintäministeri Olli-Pekka Heinonen sanoo uskovansa digitaalisen television tulevaisuuteen
varovaisesta liikkeellelähdöstä huolimatta. Hän olisi kuitenkin toivonut toimiluvan hakijoilta riskien
miettimistä jo hakuvaiheessa, koska osa hakemuksista jouduttiin hylkäämään.
Heinonen näkee digitaalitekniikan keinona säästää taajuuksia ja uskoo, että viestintäverkot voivat toimia
yhdessä vasta kun ne ovat kaikki digitaalisia. Heinonen pitää MHP-standardin valintaa viisaana ratkaisuna,
se tarjoaa suomalaisille it-yrityksille etulyöntiaseman kehittää uusia palveluita ja liiketoimintaa.
Avajaistilaisuudessa kanavat käynnisti digi-tv -toimijoiden edustajana tv-toimialajohtaja Heikki Lehmusto.
Avajaispuheessaan hän totesi että alkanut toiminta edustaa valmisteluvaihetta, jonka aikana on tärkeää
pyrkiä karsimaan toimintaympäristöstä mahdollisesti löytyviä puutteita. Myös kaikkien ohjelmatuotannossa
mukana olevien ihmisten kouluttaminen vie aikaa. Lehmusto on tyytyväinen MHP-alustan valintaan: Suomen ratkaisu on herättänyt laajaa kansainvälistä kiinnostusta. Television on pystyttävä seuraamaan
ympäristön viestintämaailmaa, suljettujen järjestelmien aika on televisiotuotannossa ohi.
Digilaitteet
Digitaalisten tv-lähetysten katseluun tarvitaan digitaalinen vastaanotin, se voi olla digitaalitelevisio tai
tavalliseen televisioon liitettävä sovitin. Pohjoismainen NorDig2-suositus määrittelee laitteiden tekniset
ominaisuudet sekä ohjelmistorajapinnan. Laitteiston tulee sisältää riittävän tehokas prosessori,
paluukanava, riittävästi muistia tuleville sovelluksille sekä mahdollisuus kytkeä vastaanotin monipuolisesti
muihin laitteisiin. Jo alkuvaiheen boksien ominaisuuksiin kuuluvat kaikkien uusien kanavien vastaanotto,
laajakuvalähetysten vastaanotto, "nyt ja seuraavaksi" -ohjelmainformaation vastaanotto ja häiritön
kuvanlaatu.
Lisätietoja:
Televisiotoimialan johtaja/YLE, Digi-tv-toimijoiden puheenjohtaja Heikki Lehmusto, puh. (09) 1480 2311
Tiedottaja Mika Ojamies/YLE Viestintä, puh. (09) 1480 3481
27.8.2001
YLE Viestintä
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KOMISSAARI LIIKANEN KANNATTAA MHP-JÄRJESTELMÄÄ DIGITELEVISION AVOIMEKSI STANDARDIKSI
Euroopan Komission tietoyhteiskunnasta vastaava komissaari Erkki Liikanen, Euroopan Yleisradioliiton
EBUn puheenjohtaja Arne Wessberg ja Saksan yleisradioyhtiöiden kattojärjestön ARD:n puheenjohtaja Fritz
Pleitgen ovat Helsingissä neuvotelleet yhteisistä toimenpiteistä, joita tarvitaan Euroopan digitaalisen
televisiotoiminnan tukemiseksi. "Digitaalitelevisio tuo katsojille runsaan ohjelmavalikoiman ja uusia
vuorovaikutteisia palveluja. Sen avulla jokainen kotitalous pääsee mukaan tietoyhteiskuntaan ja sen avulla
voidaan välttää yhteiskunnan jakautuminen digitaalisten palvelujen käytön perusteella", sanoo Arne
Wessberg.
Komissaari Erkki Liikanen kannattaa digitaalisen televisioteollisuuden siirtymistä MHP-järjestelmään, joka
perustuu avoimeen standardiin. "Kannatan teollisuuden pyrkimyksiä edistää vapaaehtoista siirtymistä
MHP-järjestelmään koko yhteismarkkina-alueella. Eri teollisuuden tahojen valmistelema Euroopan
yhteistyöasiakirja on erittäin myönteinen askel. Asiakirja perustuu työhön, jolla on otettu käyttöön
kansallisia MHP-järjestelmiä kuten NorDig, FUN ja MHP Marcom. Se edistää MHP-järjestelmän läpimurtoa
ja käytön yleistymistä jäsenvaltioiden markkinoilla."
"Kaikkien järjestelmien on toimittava täydellisesti keskenään. Kaikki vuorovaikutteisten palvelujen
vastaanottamiseen tarkoitetut laitteet on suunniteltava siten, että ne toimivat täydellisesti kaikkien
palvelujen kanssa. Eri järjestelmien erilaiset tekniset ratkaisut eivät pitkällä tähtäimellä varmista kilpailua",
totesi Fritz Pleitgen.
Tärkein perusta sille, että nämä erilaiset tekniset ratkaisut toimivat yhdessä on yhteinen DVB-MHPstandardi. Multimedia Home Platform (MHP) -standardi on eurooppalaisen teollisuuden yhdessä kehittämä
käyttöjärjestelmä vuorovaikutteisten digitaalisten ohjelmien tarjontaan televisiossa. Yhdessä toimiminen
edellyttää, että kaikki sisällöntuottajat, laitevalmistajat ja verkko-operaattorit käyttävät tätä standardia.
Wessberg ja Pleitgen tukevat Liikasen pyrkimystä ohjata kaikki mukanaolevat toimijat ottamaan käyttöön
tämä standardi sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla. Koska digitaalisen television markkinat ja
kehitysasteet ovat eri Euroopan maissa kovin eri tasoilla, Wessberg ja Pleitgen arvostavat erityisesti
komissaari Liikasen tukea teollisuuden vapaaehtoisille aloitteille MHP-standardin saamiseksi käyttöön
kaikialla. Esimerkkeinä mainittiin Skandinavian maiden NorDig-aloite ja Saksan Free Universe Network
(F.U.N.). Arne Wessberg esittää vetoomuksen eurooppalaiselle teollisuudelle: "EBUn puheenjohtajan
ominaisuudessa haluan rohkaista teollisuutta kiinnittämään huomiota NorDigin kaltaisiin aloitteisiin. Ne
voivat toimia malleina vapaaehtoiselle, teollisuuden toimesta tehtävälle yhteistyösopimukselle, joka antaisi
suuntaviivoja MHP-järjestelmän käyttöönottoon kansallisella ja alueellisella tasolla ja mahdollisesti jopa
koko Euroopan laajuisesti."
Lisätietoja: Puheenjohtaja Arne Wessberg, EBU, puh. (09) 1480 5000
20.8.2001
YLE Viestintä
ANNE AUTIO YLEN KIRJEENVAIHTAJAKSI BRYSSELIIN
M.Sc. Anne Autio, 40, on nimitetty Yleisradion kirjeenvaihtajaksi Brysseliin kaudelle 1.1.2002 - 31.8.2005.
Autio on työskennellyt YLEssä vuodesta 1997 lähtien, viimeksi A-studion toimittajana ja toimitussihteerinä
ja sitä ennen TV-uutisten ulkomaantoimittajana. Hän on aiemmin työskennellyt myös MTV3:n
ulkomaantoimittajana ja freelance-kirjeenvaihtajana.
Lisätietoja: Ohjelmajohtaja Jaakko Heino, puh (09) 1480 4451
10.8.2001
YLE Viestintä
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TOIMITTAJA RISTO JOHNSON ON KUOLLUT
YLEn toimittaja Risto Johnson menehtyi äkillisesti työmatkalla Yhdysvalloissa 10.7.
Johnson oli syntynyt Pellossa 16.1.1952. Hän oli koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.
Johnson työskenteli koko pitkän toimittajauransa Yleisradiossa. Hän aloitti alueradion toimittajana
kotikaupungissaan Kokkolassa v. 1971 ja jatkoi työtä seuraavina vuosina opintojen lomassa TV-uutisissa.
Vakinaisena toimittajana hän aloitti uutisissa syksyllä 1973.
Johnson toimi TV-uutisten ja ajankohtaisohjelmien taloustoimittajana, taloustoimituksen esimiehenä ja
Yleisradion Yhdysvaltain kirjeenvaihtajana v. 1994-1997. Hän oli keskeisenä kehittäjänä monessa uudessa
ohjelmassa. Talouden ajankohtaismakasiini A+ ja uuteen talouteen ja informaatioteknologiaan keskittynyt
A2000+ olivat leimallisesti Johnsonin omia ohjelmia.
Lisätietoja:
A-studion toimituspäällikkö Leena Brandt 040-743 7105
TV-uutisten päällikkö Matti Rönkä 040-553 6262
17.7.2001
YLE Viestintä
Leena Laine-Väisänen, puh. (09) 1480 3534

YLEN KUVAUSRYHMÄ LÖYSI EERO JÄRNEFELTIN TEOKSIA EREMITAASISTA
Pietarin Eremitaasin kätköistä löytyi viime viikolla kolme Eero Järnefeltin teosta. Aiemmin ei ole ollut
tiedossa, että tämä Suomen taiteen kultakauteen luettu taidemaalari on edustettuna myös Eremitaasissa,
jossa on yksi maailman tunnetuimpia taidekokoelmia. Löydön teki YLEn kuvausryhmä, joka oli heinäkuun
alussa Pietarissa kuvaamassa tv-ohjelmaa Järnefeltin jäljistä Venäjällä. Kuvausryhmään kuulunut TV 2:n
toimittaja Lisa Hoviheimo kertoo, että teokset ovat nimeltään Haukat metsässä, Kultainen syksy ja
Jokimaisema.
"Ne ovat aika pienikokoisia, mutta tuntui hienolta nähdä ne Eremitaasin kokoelmissa. Ne ovat siellä
varastoituina ilman kehyksiä. Teokset ovat vuodelta 1895 ja ne oli aikoinaan hankittu Eremitaasin
kokoelmiin vuonna 1930 Venäläisen museon kautta. Tutkija Asja Kantor-Gukovskaja kertoi niiden
palautuneen juuri takaisin Moskovasta, missä ne olivat olleet lainassa näyttelyssä. Olipa meillä tuuria!",
toteaa Hovinheimo.
Toimittaja Lisa Hovinheimo valmistelee ohjelmaa Järnefeltistä Yleisradion uudelle digitaaliselle Teemakanavalle, tuottajanaan Leena Pasanen. Ohjelma on suunniteltu esitettäväksi ensi vuoden alussa erityisessä
teemaillassa, mutta se esitettäneen myös Hovinheimon TV 2:lle tuottamassa sarjassa Pietarin tie.
Joensuun taidemuseossa on parhaillaan avoinna suuri Eero Järnefelt -näyttely, joka siirtyy ensi vuoden
alussa Ateneumiin, Helsinkiin. Toistaiseksi näyttelyyn ei kuulu teoksia Pietarin Eremitaasista
Lisätietoja:Toimittaja Lisa Hovinheimo, puh. 03 3456 249 tai 040 830 6450
16.7.2001
YLE TV 2/ Tiedotus
toimittaja Elina Ristmeri, puh. 03 345 6832
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YLEN PASILAN JA TOHLOPIN POSTIPALVELUT SUOMEN POSTILLE
YLEn Pasilan ja Tohlopin postipalvelujen liiketoiminta luovutetaan Suomen Postille. Sopimus allekirjoitettiin
28.6. Kymmenen vakituista työntekijää siirtyy Helsingissä ja Tampereella 1.7. alkaen liikkeenluovutuksessa
vanhoina työntekijöinä Suomen Postin palvelukseen. Lisäksi Suomen Postin palvelukseen siirtyy kahdeksan
määräaikaista työntekijää.
Yhtiöiden välinen aiesopimus liiketoiminnan luovuttamisesta allekirjoitettiin 21.5. Sen jälkeen on
neuvoteltu yhteistyön ja lopullisen sopimuksen mallista. Postipalvelujen ulkoistaminen ei aiheuta
irtisanomisia YLEssä.
Lisätietoja:
Talousjohtaja Marja-Riitta Kaivonen, Yleisradio, puh. (09) 1480 5053
28.6.2001
YLE Viestintä
Marja Salusjärvi, puh. (09) 1480 3729

EU HYVÄKSYI YLEN DIGITA-KAUPAN
EU:n komissio on 26.6. hyväksynyt Yleisradion tytäryhtiö Digitan osakkuuden myynnin ranskalaiselle
Télédiffusion de France S.A:lle (TDF).
Yleisradio Oy myi viime vuoden joulukuussa 100 %:sesti omistamastaan Digita Oy:stä 49 % TDF:lle.
Kauppahinta on 141 milj. euroa. Kaupan voimaantulo edellytti EU:n kilpailuviranomaisten hyväksyntää.
Yleisradiolla on halutessaan oikeus myydä TDF:lle loput osakkeistaan yhdessä tai useammassa erässä ja
ostaja sitoutuu ostamaan ne. Myyntioikeus alkaa kahden vuoden kuluttua kaupan hyväksymisestä ja
päättyy 31.1.2005. TDF:llä on puolestaan oikeus ostaa enintään 41 % osakkeista vastaavalla tavalla. Tämä
oikeus on voimassa 1.7.2003 - 31.1.2005.
Lisätietoja:
Hallintojohtaja Jussi Tunturi, puh (09) 1480 5030
27.6.2001
YLE Viestintä

NIMITYKSIÄ YLESSÄ
Ari Järvinen on nimitetty Yleisradion tv:n uutis- ja ajankohtaistoiminnan ja uutiskanava YLE24:n
ohjelmajohtajaksi 1.6.2001 alkaen. Järvinen on aiemmin toiminut Yleisradion tv:n uutis- ja
ajankohtaistoiminnan päällikkönä. Hän on ollut YLEssä myös TV-uutisten ja Radiouutisten
toimituspäällikkönä ja toimittajana.
Jaakko Heino on nimitetty radion uutistoiminnasta vastaavaksi ohjelmajohtajaksi 1.6. alkaen. Heino on
aiemmin toiminut radion uutistoiminnan päällikkönä.
13.6.2001
YLE Viestintä
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YLE VALMIS DIGIAIKAAN
Digikanavat aloittavat elokuussa
Yleisradio käynnistää uudet digitaaliset tv-kanavansa suunnitellusti kansallisena digi-tv:n aloituspäivänä
27.8.2001. YLE tarjoaa television nykyisten pääkanavien eli TV 1:n ja TV 2:n digitaalisten versioiden lisäksi
kolme uutta kanavaa. Näitä ovat ympärivuorokautinen uutiskanava YLE24, kulttuuri-, opetus- ja
tiedekanava YLE Teema sekä ruotsinkielinen täyden palvelun kanava FST. YLE esitteli digikanaviensa sisältöä
lehdistölle ja kutsuvieraille tiistaina Isossa Pajassa.
- Digi-tv:n lähtölaukaus ammutaan ja lämmittelykierros alkaa 27.8.2001. Kun vastaanotintilanne on
selkiintynyt, valittu MHP-standardi tukee suomalaisen kuluttajan ja sisällöntekijöiden asemaa YLEn tvtoimialan johtaja Heikki Lehmusto sanoi.
- YLE panostaa julkiselle palvelulle ominaisen ohjelmiston tekemiseen ja tarjoamiseen. Tämä tuo
suomalaiselle katsojalle nykyistä enemmän sellaista ohjelmistoa, jota lupamaksaja on sanonut arvostavansa
laatuna.
Lehmuston mukaan Suomi on digi-tv-asioissa paalupaikalla. Suomalaisilla on nyt aikaa valmistautua siihen,
että kotimaisten television lisäpalveluiden aloitettua tarjolla on jotakin sellaista, mitä muualla maailmassa
ei ole.
- Lisäarvopalveluiden arvioidaan olevan se veturi, jolla ensimmäisiä suomalaisia ohjelmaformaatteja
voidaan viedä kansainvälisille markkinoille. Euroopassa halutaan vakiinnuttaa MHP-standardi. Se voi olla
pakollinen, kuten EU-parlamentti toivoo tai suositus, kuten EU-komissio ilmeisesti näkee asian, Lehmusto
totesi.
Uutta tarjontaa uusilla kanavilla
YLE24 on YLEn uutispalvelujen pääkanava, joka tarjoaa uutisia monissa eri välineissä ja monilla eri kanavilla.
YLE24:n ohjelmisto digitaalisessa televisiossa koostuu aluksi 27.8. alkaen tasatuntiuutisista sekä
tekstiuutispalvelusta. Tuorein uutislähetys on aina myös katsottavissa Internetissä samoin kuin
viimeisimmän viikon päälähetykset. YLE24 on myös ajankohtaisohjelmien ja tapahtumatelevisiointien
kanava. YLE24 kertoo myös urheilu-uutiset ja niiden taustat.
YLE Teema on kulttuurin, tieteen ja oppimisen erikoiskanava. Se antaa ajateltavaa, tarjoaa oivalluksia sekä
nautittavia elämyksiä joka päivä. YLE Teema tekee yhteistyötä kulttuurin, tieteen ja oppimisen tekijöiden,
vaikuttajien ja päättäjien kanssa. Ohjelmisto koostuu vaihtuviin teemoihin keskittyneistä opetus- ja
tiedeohjelmista. Lisäksi tarjolla on muun muassa elokuvia ja monipuolista esittävää taidetta. Lisäpalvelut,
kuten oppimisportaali, käynnistyvät pääasiassa ensi vuoden aikana. Ohjelmat tulevat parhaaseen
katseluaikaan.
FST on suomenruotsalaisten peruskanava omalla äidinkielellä parhaaseen katseluaikaan. Digi-tv:n
tekstitystekniikan ja pohjoismaisen profiilin ansiosta se on kiinnostava täyden palvelun vaihtoehto myös
suomenkielisille.
Lisätietoja:
YLE Teema, ohjelmajohtaja Ismo Silvo, puh. (09) 1480 5090
YLE24, projektipäällikkö Mika Lavonen, puh. 1480 4016 ja
TV:n uutis- ja ajankohtaistoiminnan päällikkö Ari Järvinen, puh. (09) 1480 4680
FST, projektchef Erik Bäckman, tel. (09) 1480 2776
12.6.2001
YLE Viestintä
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YLEN PASILAN KIINTEISTÖPALVELUT YIT:LLE
YLEn Pasilan kiinteistöpalvelujen liiketoiminta luovutetaan YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy:lle. Sopimus
allekirjoitetaan tänään. Kaikkiaan 40 työntekijää siirtyy 6.6. alkaen liikkeenluovutuksessa vanhoina
työntekijöinä YIT:n palvelukseen.
Yhtiöiden välinen aiesopimus liiketoiminnan luovuttamisesta allekirjoitettiin 19.4. Sen jälkeen on
neuvoteltu yhteistyön ja lopullisen sopimuksen mallista. Kiinteistöpalvelujen ulkoistaminen ei aiheuta
irtisanomisia YLEssä.
Lisätietoja:
Talousjohtaja Marja-Riitta Kaivonen, YLE, puh. (09) 1480 5053
Johtaja Timo Lehmus, YIT Kiinteistöpalvelut, puh. 020 433 2474
Toimitusjohtaja Pekka Pöykkö, YIT Rapido Kiinteistöpalvelut, puh. 020 433 3827
5.6.2001
YLE Viestintä

YLEN TV-TOIMIALA LAKKAUTTAA 11 TYÖTEHTÄVÄÄ
Yleisradion televisiotoimialan toimituksellista organisaatiota koskevat yt-neuvottelut saatiin päätökseen
viime viikon lopulla. Tv-toimialan suunnitelmien mukaan ohjelmatoiminnasta vähenee yhteensä 40
henkilötyövuotta vuoteen 2003 mennessä niin sanottujen osaamiskeskusten perustamisen myötä. Luvusta
puolet toteutuu eläkkeelle siirtymisten ja luonnollisen poistuman avulla.
Yt-neuvotteluissa todettiin 11 työtehtävän lakkaavan, minkä vuoksi aloitetaan välittömät toimet
henkilöiden uudelleensijoittamiseksi ja -kouluttamiseksi.
Huhtikuussa käynnistetyt yt-neuvottelut koskivat reilua 300:a television työntekijää.
Lisätietoja:
Ohjelmistojohtaja Heikki Seppälä, puh. (09) 1480 3252
4.6.2001
YLE Viestintä
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YLE PERUSTAA 75-VUOTISJUHLARAHASTON
Yleisradion hallintoneuvosto päättää tänään kokouksessaan varata tästä vuodesta alkaen 20 000 euroa
vuosittain yliopistossa ja korkeakouluissa tehtävien yleisradiotoimintaa koskevien pro gradu- ja
lisensiaattitutkimusten sekä väitöskirjojen tukemiseen.
Lisäksi hallintoneuvosto päättää varata 20 000 euroa vuosittain uusmedia-alan oppilaitosten kanssa
harjoitettavan yhteistyön tukemiseen. Tuen saamisen edellytyksenä on työskentely yhtiön hyväksymässä
uusmediahankkeessa yhtiön tiloissa ja valvonnassa.
Yleisradio haluaa tutkimustoimintaa tukevan 75-vuotisjuhlarahaston varojen avulla rikastuttaa alan
ohjelmallista ja teknistä osaamista sekä lisätä yleistä kiinnostusta alaan. Uusmediahankkeita tukevien
varojen tarkoituksena on edistää tietoyhteiskunnan uusien mediasisältöjen kehittämistä yhteistyössä
uusmedia-alan yritysten, oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa.
YLE aloitti 75-vuotisjuhlansa lauantaina Tampereella, jossa lasten synttärikutsuille osallistui noin 15 000
vierasta. Tiistaina, varsinaisena juhlapäivänä, yhtiöllä on hallintoneuvoston kokouksen lisäksi illalla Radion
sinfoniaorkesterin konsertti, jossa Juha T. Koskisen Hehkuva graniitti -teos saa ensiesityksensä.
Suuri yhteiskunnallinen hanke
Radiotoiminnan aloittamista 1920-luvulla puuhasi suuri joukko suomalaisen elinkeinoelämän,
yhteiskunnallisten järjestöjen ja sanomalehtien edustajia.
O.Y. Suomen Yleisradio - A.B. Finlands Rundradion perustavaan kokoukseen 29.5.1926 osallistuivat ja
osakkeita eniten merkitsivät Suomen Radioyhdistyksen lisäksi mm. Sanoma Osakeyhtiö, Uusi Suomi,
Voinvienti-osuusliike Valio, Kansallis-Osake-Pankki, Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto ja Suomen Pankki.
Ensimmäinen radiolähetys lähetettiin 9.syyskuuta 1926.
Nykyisin valtio omistaa 99,9 % Yleisradio Oy:n osakkeista. Loput jakaantuvat noin 60 osakkeenomistajan
kesken.
Yleisradiossa on nykyisin 11 radiokanavaa ja digitaalista lisäpalvelua, kaksi TV-kanavaa, Teksti-TV,
ruotsinkielistä ohjelmatoimintaa sekä radiossa että televisiossa ja internet-palvelu. Elokuussa YLE aloittaa
digi-tv-lähetykset peruskanavien (TV 1 ja TV 2) lisäksi kahdella suomenkielisellä kanavalla eli kulttuuri-,
opetus- ja tiedekanava YLE Teemalla ja uutiskanava YLE24:llä sekä ruotsinkielisellä kanavalla FST:llä.
"YLE rakentaa tasa-arvoista tietoyhteiskuntaa"
YLEn hallintoneuvoston puheenjohtaja Markku Laukkanen korostaa juhlapuheessaan ulkomaisille vieraille
ja yhtiön hallintoneuvostolle YLEn merkitystä tasa-arvoisen tietoyhteiskunnan rakentajana.
Yleisradiolla on Laukkasen mukaan aktiivinen rooli suomalaisen tietoyhteiskunnan rakentajana. Laukkanen
korostaa, että tietoyhteiskunta ei synny yksinomaan markkinoilla. Julkisen palvelun yhtiönä Yleisradion
tuleekin rakentaa digitaalisesta televisiosta joka kodin palvelualusta, joka tarjoaa keskeiset
tietoyhteiskuntapalvelut tasavertaisesti kaikille.
Laukkasen mukaan harva suomalainen yhtiö voi sanoa olevansa osa suomalaista yhteisöllisyyttä. Tähän
tarvitaan julkisen palvelun Yleisradio, joka on valmis sitoutumaan laatuun ja reilun pelin journalismiin sekä
tarjoamaan yleisöilleen tietoja, elämyksiä, kokemuksia ja eväitä laadukkaaseen, moniarvoiseen elämään.
Lisätietoja rahastosta: Hallintojohtaja Jussi Tunturi, puh (09) 1480 5030
29.5.2001
YLE Viestintä
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Hallintoneuvoston puheenjohtaja Markku Laukkanen
Yleisradion hallintoneuvoston juhlakokous 29.5.01
YLEISRADIO TASA-ARVOISEN TIETOYHTEISKUNNAN RAKENTAJANA
Tutustuminen vuoden 1926 Suomeen, vasta perustettuun Yleisradioon ja tuon ajan vertaaminen tähän
hetkeen kertoo valtavasta muutoksesta. Yleisradion ja nuoren itsenäisen Suomen haparoivat alkuaskeleet
olivat monin osin yhteisiä. Suomi oli maatalousmaa, muita pohjoismaita köyhempi, maan oli väestö
heikommin koulutettua kuin muussa Pohjolassa ja maan ulkopoliittinen asema oli epävakaa. Mutta
innostanut henki vallitsi sekä nuoressa tasavallassa että radiosta kiinnostuneiden keskuudessa.
Radiotoiminta oli amatöörien käsissä niin tekniikan kuin ohjelmienkin suhteen. Maataloustuottajain
keskusliiton puheenjohtaja Juho Jännes oli yksi niistä, jotka näkivät radion suuret mahdollisuudet. Hän
ajatteli, että radion avulla voidaan nostaa viljelijöitten ammatillista osaamista ja että radion säätietojen
avulla voidaan auttaa viljelijöitä kamppailussa luonnon kanssa. Tämä avasi pitkän tradition Yleisradion ja
maatalousväestön yhteistyössä. Maamiehen tietolaari ja Metsäradio ovat useimmille kaupunkien
kasvateillekin tuttuja ohjelmanimikkeitä.
Yleisradion ensi vuosikymmenien ohjelmista monet olivat esitelmiä. Eräässä vaiheessa niitä pidettiin
yleisradiotoiminnan perusantina. Sittemmin journalistinen ja taiteellinen osaaminen ovat syrjäyttäneet
esitelmät ohjelmamuotona. Yhtiön ensimmäisten vuosien suosikkifilosofi oli Jyväskylän Kasvatusopillisen
korkeakoulun filosofian ja kasvatusopin professori Erik Ahlman. Hän vastasi radioesityksessään vuonna
1938 ohjelmaotsikon kysymykseen, millaiseen maailmaan meidän tulisi kasvattaa lapsemme. Hän julkaisi
näkemyksensä myöhemmin Kasvatus- ja koulu-lehdessä.
Professori Ahlman sanoi, että varminta on kasvattaa nuorisoa sellaista maailmaa varten, jollainen maailma
todennäköisemmin tulee olemaan. Ahlmanin esitelmän mukaan elämän piirteitä tulevaisuudessa tulisi
olemaan rationaalisuus ja teknillistyminen. Tekniikan henki leijailee länsimaisen sivistyksen yläpuolella,
sanoi professori ja opasti kuulijoita kasvattamaan lapset ja nuoret teknologian dominoivaan maailmaan.
Yleisradio avasi näin jo toimintansa alkuvaiheissa ikkunan sivistystehtävälleen ja on tarjonnut monen
vuosikymmenen ajan monien sukupolvien suomalaisille suurenmoiset mahdollisuudet kansalaisten
henkisen ja sosiaalisen pääoman omaehtoiseen karttumiseen. Yleisradio avasi ikkunat myös omaan maahan
ja maailmaan, mahdollisuuden kansallisen yhteenkuuluvuuden kokemiseen aivan uudella tavalla. Varsinkin
sota-aikana radio oli se väline, jonka ääreen kansakunta kokoontui ja joka pystyi parhaiten välittämään
suomalaisten sydänäänet.
Televisio toi Yleisradion vielä voimakkaammin kaikkien kansalaisten arkeen; se toi teatterin, elokuvan,
konserttisalien ja urheiluareenoiden kiehtovan elämysten maailman olohuoneisiin, radiosta ja televisiosta
kasvoi yhteiskunnallisen osallistumisen, vaikuttamisen, politiikan päänäyttämö. Kansakunnan yhteiseen
muistiin on piirtynyt Yleisradion historian aikana koko joukko niin elokuvia kuin kuulokuviakin keskeisistä
valtiollisen ja yhteiskunnallisen elämän käännekohdista ja tapahtumista koti- ja ulkomailla. Yleisradion
arkistoihin on tallentunut elävä suomalainen historia ja tallentuu yhä, joka päivä. Kansallisen kulttuurimme
suhteen emme voi olla vain heijastaja, vaan sen tekijä ja luoja.
Yleisradion toimintaa ja onnistumistamme tulee arvioida erityisesti sen kuuntelija- ja katsojasuhteen
kautta. Tänäänkin kun haemme uusia toimintatapoja professori Ahlmanin visioimaan teknologiavetoiseen
maailmaan ja toimintaympäristöön, yhtiön legitiimiys perustuu siihen, että se koetaan niin arvokkaaksi
suomalaisten kodeissa, jotta siitä kannattaa maksaa tv-maksu ja siitä tunnetaan yhteisvastuuta.
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Yleisradion tulee edelleenkin huolehtia laissa määritellyllä tavalla suomalaisten sähköisen viestinnän
kattavasta peruspalvelusta. Tämä on edelleen yhtiön perustehtävä. Tämä sen täytyy tehdä käyttämällä sekä
olemassa olevia analogisia ja digitaalisia peruskanavia että luomalla uusia toimintamalleja ja käyttämällä
hyväksi uutta teknologiaa ja uusia jakeluteitä. Tässä roolissaan yhtiön tulee asettua sähköisen viestinnän
keskiöön ja luoda toimintaympäristö, jossa
Yleisradiolla on aktiivinen rooli suomalaisen tietoyhteiskunnan rakentajana. Jo nyt on selvää, että
tietoyhteiskunta ei synny yksinomaan markkinoilla. Julkisen palvelun yhtiönä Yleisradion tuleekin rakentaa
digitaalisesta televisiosta tietoyhteiskunnan tärkein joka kodin palvelualusta, joka tarjoaa keskeiset
tietoyhteiskuntapalvelut tasavertaisesti kaikille.
Tietoyhteiskunta ei synny teknologiasta, laitteista eikä edes korkeasta penetraatioista, vaan palveluista ja
sisällöistä, jotka tuovat käyttäjälleen lisäarvoa. Tietoyhteiskunnan kehittämisen tavoitteena tuleekin olla
humanistinen tietoyhteiskunta, jossa ihmiset voivat elää täydenpää ja luovempaa elämää, kehittää omia
lahjojaan, vaikuttaa yhteisöihinsä ja tuntea kuuluvansa niihin.
Harva suomalainen yhtiö voi sanoa olevansa osa suomalaista yhteisöllisyyttä. Me voimme.
Tietoyhteiskunnassa kansalainen kuuluu kenties yhä tiiviimmin lähi- kansalaisyhteisöönsä, mutta on samalla
avannut ovet eurooppalaisille ja globaaleille vaikutteille. Suomalainen kokeekin yhteisöllisyyttä monilla
tasoilla kaupunginosista ja kylistä maakuntiin, maahan ja Eurooppaan. Tähän tarvitaan julkisen palvelun
Yleisradio, joka on valmis sitoutumaan laatuun ja reilun pelin journalismiin sekä tarjoaa yleisöilleen tietoja,
elämyksiä, kokemuksia ja eväitä laadukkaaseen, moniarvoiseen elämään. Yleisradion tuleekin olla yhä
enemmän kansalaisyhteiskunnan aktiivinen edistäjä tarjoamalla tärkeimmän kansallisen keskustelun
foorumin niin paikallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissakin kysymyksissä. Oma oppimisen
haasteemme koskeekin taitoa kasvaa yhä tiiviimpään vuorovaikutukseen kansalaisyhteiskunnan yhteisöjen
kanssa ja kykyä löytää tietoyhteiskuntaan parhaiten soveltuva tapa jatkaa 30-luvun esitelmäperinnettä
vaalimaan osaamisen ja oppimisen ikuista tulta.
Yleisradio on omalla toiminnallaan - yhtenä suurista yhteiskunnallisista instituutioista - vaikuttanut siihen,
että suomalaisilla on suuret valmiudet tietoyhteiskuntaan. Korkea koulutustaso, suuri tekninen osaaminen
ja monipuolinen kulttuuri- ja taide-elämä ovat seurausta monikymmenvuotisesta toiminnasta, jossa näitä
tavoitteita on pidetty arvossa.
Tämä hallintoneuvosto on toteuttanut suuria ratkaisuja, jotka ohjaavat julkisen palvelun
yleisradiotoiminnan kokonaan uusien ja vielä tuntemattomien haasteiden eteen. Kantavana ajatuksena on
yhä antaa kaikille suomalaisille koko maassa samat mahdollisuudet käyttää hyödykseen ja ilokseen radion
ja television ohjelmien parhaimmistoa. Yleisradion toimeksianto on yhä valtakunnan kokoinen, sillä on
kansallinen tehtävä.
Siinä, missä Suomi tarvitsee tarvitsee voimakkaita tutkimus- ja kehityspanotuksia tulevaisuuteen, meidän
tulee yhtiössä tarjota panostuksia omaan osaamiseemme ja innovatiivisuuteemme voidaksemme täyttää
tehtävämme. Nyt esiin astuva digitaalitekniikka antaa ohjelmien tekijöille välineistön , josta yhtiön
alkuaikojen pioneerit eivät voineet uneksiakaan. Kyseessä on laadullinen, määrällinen ja sisällöllinen
muutos. Tämä ei merkitse sitä ,että ohjelmien tekeminen olisi vaivattomampaa kuin ennen. Onhan jo
käsitys kunkin ohjelman yleisöstä on ajateltava uudelleen ja tarkemmin kuin ennen.
On mahdotonta sanoa, rauhoittuuko uuden tekniikan tuoma muutosaallokko näköpiirissä olevien vuosien
aikana. Tuntuu siltä, että suvantovaihetta ei ole. Ohjelmantekijät ovat ymmärrettävästi levottomia
työvälineitten ja yleisön muuttuessa. Yleisradion menestys on perustunut siihen, että yhtiössämme on
korkeisiin ammatillisiin kriteereihin työnsä perustavat ja julkisen palvelun arvoille omistautuvat
ohjelmatekijät. Viime kädessä tämän varassa yhtiön tuleva menestyskin lepää. Uskonkin, että useimmat
yleläiset kokevat edessä olevan ajan ammatillisesti haastavana, näytön paikan tarjoavana. Monet ovat
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kuitenkin osanneet tarttua innolla niihin uusiin mahdollisuuksiin, joita integroituva mediamaailma tarjoaa.
Tässä uuden teknologian esiinmarssissa ohjelmantekijöitten innostunut ja osaava asenne on ratkaiseva.
Enemmän kuin koskaan, - content is the king - sisältö on kuningas! Yleisradion toimittajien, taiteilijoitten ja
avustajien on nyt käytettävä innolla ja ennakkoluulottomasti teknologian tarjoamia välineistöjä uusien
merkityksellisten sisältöjen luomiseen.
Olemme kansana ja yhtiönä muutosta toimeenpantaessa onnellisessa asemassa. Maamme on rauhan
tilassa , sen talous kehittyy suotuisasti , väestö on koulitumpaa kuin koskaan ja yhteiskunnan kaikki tahot
tukevat Yleisradion toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Yhtiön toimintaa ja julkisen palvelun ns. suomalaista
rahoitusmallia arvostetaan kansainvälisesti. Yhtiön suuri tehtävä on olla rakentamassa tasa-arvoista
tietoyhteiskuntaa Suomeen. Yleisömme odottaa ohjelmistoilta tietoa, ajatuksia antavia näkemyksiä, suuria
elämyksiä, eloa, iloa ja älyä.
Yhtiön toiminta-ajatus nojaa edelleen vahvasti kolmeen toiminnalliseen pilariin, jotka muodostavat
kestävän julkisen palvelun toiminta-ajatuksen uudellakin vuosituhannella.
Yleisradion kestävä toimintapolitiikka syntyy tiedonvälityksestä, elämyksistä ja oppimisesta ja sivistyksestä.
Meidän tehtävämme arvoisa hallintoneuvosto, toimiva johto, hyvät yleläiset on vastata tähän odotukseen
ja voimakkaasti sitoutua viemään yhtiötä johtavana sähköisen viestinnän osaajana kohti digitaalista aikaa.
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Yleisradion osavuosikatsaus:
TAPPIO PIENENI EDELLISESTÄ VUODESTA
* Liikevaihto 130,9 milj. euroa
* Kulut 124,2 milj. euroa
* Tulos -6,2 milj. euroa
YLEn yleisöosuudet tammi-huhtikuussa laskivat jonkin verran viime vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Yleisradion radiokanavien osuus kuuntelusta laski kuudella prosenttiyksiköllä 55 prosenttiin, ja
tv-kanavien katseluosuus laski reilulla prosenttiyksiköllä 41,8 prosenttiin (edellisvuonna 43,3 %).
Radion lähetyksiä valtakunnallisissa ja maakunnallisissa analogisissa verkoissa oli tammi-huhtikuussa
yhteensä 41 573 tuntia, eli noin 330 tuntia viimevuotista vähemmän. Radiota kuunneltiin 3 tuntia 16
minuuttia päivässä eli 16 minuuttia edellisvuotta enemmän. YLEn digitaalisia radiolähetyksiä ja
ulkomaanlähetyksiä oli molempia noin 15 000 tuntia.
Television ohjelmatarjonta oli 3 584 tuntia, eli se väheni 62 tuntia edellisvuodesta. Päivittäinen katseluaika
ei muuttunut: se oli yhteensä 3 tuntia 4 minuuttia. Television digitaalisten palvelujen suunnittelu jatkui.
Pääkanavat TV 1 ja TV 2 tarkensivat profiiliaan. Uutiskanava YLE24 valmistautui digitaaliseen aikaan
aloittamalla uudet uutislähetykset viikonloppuaamuisin ja arki-iltapäivisin. FST hioi digikanavansa
organisaatiota valmiiksi ja digitaalinen kulttuuri-, tiede- ja opetuskanava nimettiin YLE Teemaksi.
Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia
Yleisradio-konsernin liikevaihto tammi-huhtikuulta oli 130,9 miljoonaa euroa. Se kasvoi 9,5 prosenttia eli 11
miljoonaa euroa edellisvuodesta. Liikevaihtoa kasvatti pääasiassa tv-maksutulojen nousu.
Konsernin kulut olivat 124,2 miljoonaa euroa, eli ne kasvoivat 6 prosenttia. Kuluja nostivat mm. tehdyt TESratkaisut ja digiaikaan valmistautuminen. Konsernin tulos tammi-huhtikuulta ennen satunnaisia eriä oli -6,2
miljoonaa euroa. Tulos parani edellisvuodesta 4,9 miljoonaa euroa. Konsernin toiminnallinen tulos
toteutunee budjetin mukaisesti ja säilyy edellisen vuoden tasolla. Tilikauden tulokseen vaikuttaa
merkittävästi viime vuoden lopulla toteutunut Digitan vähemmistöosakkuuden myynti, jonka hyväksyntää
EU:ssa odotetaan alkukesästä.
Yhtiössä on parhaillaan käynnissä rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen. Muutosten vaikutus näkyy
täysimääräisenä vasta vuosina 2002-2003. Konsernin tuloksen pitäisi suunnitelmien mukaan olla
tasapainossa vuonna 2003. Konsernin henkilöstön määrä oli 4835 eli lähes täsmälleen edellisvuoden
tasolla.
Lisätietoja:
Talousjohtaja Marja-Riitta Kaivonen, puh. (09) 1480 5053
23.5.2001
YLE Viestintä
Matti Lumijärvi, puh. (09) 1480 3485
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YLE TÄYTTÄÄ 75 VUOTTA: LASTENJUHLA TAMPEREELLA
YLE täyttää tänä vuonna 75 vuotta. Synttäreitä juhlitaan lauantaina 26.5.2001 klo 13-16 Tampereen
Keskustorilla. Tilaisuuden avaa TV 2:n ohjelmajohtaja Jyrki Pakarinen.
Tapahtuman tunnelmiin pääsee mukaan suorissa lähetyksissä Radio Ylen Ykkösellä klo 14-15 ja Radio
Suomessa klo 15-16. Juhlista tehdään myös tv-ohjelmaa seuraavan aamun (27.5.) Veturiin, joka alkaa TV
2:ssa klo 8.30. Juhlalähetysosuus alkaa klo 9.20.
Juhlatori pulppuaa ohjelmaa ja kuhisee elämää, kun ohjelmalavalla alkaa tasatunnein Huvitutti-konsertti.
Sitä seuraavat Simo Taikuri, Ansa & Oiva ja Anders Grönroos. Ohjelmatirehtöörinä häärii Kosti "Komo"
Kotiranta. Torilla on myös iso teltta, jossa YLEn television ja radion lastenohjelmista tutut hahmot
ilahduttavat juhlijoita ikään katsomatta. Mukana ovat ainakin Silja, Ilona, Onni, Jyrki, Anu, Ransu ja BUUklubben.Lastenjuhlan kotisivut ovat osoitteessa www.yle.fi/lastenjuhla
Lauantaina Tampereella - sunnuntaina koko Suomessa.
Lisätietoja:
Tiedottaja Mika Ojamies, YLE Viestintä, puh. (09) 1480 3481
Tuottaja Teija Ryösä, TV 2 Lastenohjelmat, puh. (03) 345 6442
Tiedotuspäällikkö Pirjo Talvio, TV 2 Tiedotus, puh. (03) 345 6450
17.5.2001
YLE Viestintä
YLEN KIINTEISTÖPALVELUT YIT:LLE
YLE on tehnyt aiesopimuksen Pasilan kiinteistöpalvelujensa liiketoiminnan luovuttamisesta YIT Rapido
Kiinteistöpalvelut Oy:lle. Kaikkiaan 46 työntekijän on tarkoitus siirtyä liikkeenluovutuksessa vanhoina
työntekijöinä YIT:n palvelukseen. Aiesopimus allekirjoitettiin tänään 19.4. Kiinteistöpalvelujen
ulkoistaminen ei aiheuta irtisanomisia.
Luovutettaviin kiinteistöpalveluihin kuuluvat muun muassa tekniset palvelut, sähköhuolto, LVIAjärjestelmät, korjaus ja kunnossapito, järjestelyt sekä jätehuolto ja ulkoalueiden hoito. Siivouspalvelut YLE
on jo aiemmin ostanut pääasiassa ulkopuolisilta yrityksiltä.
Kahdeksan henkilöä jää YLEen hoitamaan ostettavien palvelujen tilausta ja ohjausta. Yleisradion
Tampereen, Jyväskylän, Vaasan ja Oulun aluekeskusten kiinteistöpalveluja jatketaan ennallaan.
Yleisradion logistiikka- ja kiinteistöpalvelujen tulevan toimintamallin selvitys jatkuu koko kevään.
Palveluihin kuuluvat muun muassa vahtimestaritoiminta, materiaali- ja tarvikepalvelut sekä kuljetukset.
Korjaamopalvelut ja ajoneuvokalusto myytiin jo tammikuussa PT-autopalvelut Oy:lle. Selvitykset liittyvät
yhtiön säästötavoitteisiin sekä yhtiön visio 2003 -suunnitelmaan, jonka mukaan resursseja siirretään tuki- ja
hallintopalveluista ohjelmatuotantoon.
YIT tarjoaa rakennus-, talotekniikka-, teollisuus- ja infrastruktuuri-investointien toteutus- ja
ylläpitopalveluja Suomessa ja ulkomailla. YIT-konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 1,2 miljardia euroa.
Henkilöstön kokonaismäärä on 10 000 henkeä. YIT lisää strategiansa mukaisesti palveluliiketoimintaansa.
Sen osuus YIT-konsernin vuoden 2000 liikevaihdosta oli runsas viidennes.
Lisätietoja:Talousjohtaja Marja-Riitta Kaivonen, YLE, puh. (09) 1480 5053
Johtaja Timo Lehmus, YIT Kiinteistöpalvelut, puh. 020 433 2474
Toimitusjohtaja Pekka Pöykkö, YIT Rapido Kiinteistöpalvelut Oy, puh. 020 433 3827
19.4.2001
YLE Viestintä, Matti Lumijärvi, puh. (09) 1480 3485
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YLE VÄLITTÄÄ JÄÄKIEKON MM-KISAT
Jääkiekon MM-kisat pelataan Saksassa 28.4.-13.5. YLEn tv-lähetykset alkavat Nürnbergistä, jossa Suomen
joukkue aloittaa MM-taipaleensa. Alkulohkon jälkeen kolonna siirtyy Kölniin, jossa pelataan Suomen lohkon
ylempi välisarja. Mitalipelit ovat Hannoverissa, ja maailmanmestarit juhlivat 13. toukokuuta. Haastattelujen
lisäksi MM-leijoniin tutustutaan otteluiden ulkopuolella tehtävissä jutuissa. Erikoislähetysten lomassa
nähdään parhaat palat jokaisesta kisoissa pelatusta ottelusta sekä kisa- ja leijonauutiset. Kiinnostavimpina
pelipäivinä tarjotaan suoran lähetyksen jälkeen tunnin mittainen kooste samanaikaisesta pelistä. Suoraa tvlähetystä tehdään noin 70 tuntia.
Selostajana toimivat Antero Mertaranta ja Osku Laukkanen. Kisastudiota isännöi Tapio Suominen.
Leijonalauman kintereillä liikkuu Laura Ruohola. Kentän laidalta sekä VIP-tiloista kisakuulumisia tenttaa
Marko Terva-aho. Lyhyet koosteet sekä kansainväliset haastattelut lähetyksiin tekee Bror-Erik Wallenius.
Olli Ikäheimo toimittaa päivittäiset kisauutiset ja Anssi Nyberg kerää parhaat suoritukset erilaisiin TOP-5
koosteisiin. Kommentaattorikysymys ratkeaa lopullisesti vasta NHL-pelien selvittyä, mutta tuttuun tapaan
studiossa nähdään ainakin Juhani Tamminen.
Tunnelmat Radio Suomesta
Radio Suomi seuraa suorina lähetyksinä Suomen ottelut. Muita otteluita seurataan Urheiluradion
vakiolähetyksissä. Selostajina ovat Kari Hietarinta, Juha Matti Holopainen ja Pertti Tapola sekä
kommentaattorina Ilkka Sinisalo. Selostukset ovat kuultavissa myös netissä www.yle.fi/radiosuomi
YLEn Teksti-TV ja internet mukana menossa
Teksti-TV:ssä MM-jääkiekon otsikkosivu on 270. MM-kisauutiset, tv-ohjelmat, ja Leijonien kuulumiset
löytyvät sivuilta 270-294. Sivuilta löytyy tuttuun tapaan myös reaaliaikainen tulospalvelu. YLE24:n/TekstiTV:n toimittaja Saksassa on Timo Uusitalo.
YLE seuraa MM-kisoja internetissä osoitteessa http://sport.yle.fi/mm2001. Sivuilta löytyvät mm. TVlähetysten aikataulut, joukkueiden esittelyt, tulospalvelu sekä Leijonien tunnelmat ennen ja jälkeen
otteluiden. Sivujen kautta voi lähettää terveisiä leijonille sekä esittää kisastudioon kysymyksiä. Uutuutena
sivut tarjoavat videoleikkeitä otteluiden huippuhetkistä ja suomalaisten haastatteluista.
MM-kisat myös ruotsiksi
Myös YLEn ruotsinkielinen urheilutoimitus seuraa tiivisti jääkiekon MM-kisoja sekä TV:ssä että radiossa.
TV:ssä Frank Sjöman ja Kaj Kunnas selostavat kaukaloitten tapahtumia. Radio Extremissä seurataan Suomen
otteluita sekä mitalipelejä suorissa lähetyksissä. Toimittajat Jens Berg ja Niklas Henrichson raportoivat
kisatapahtumista päivittäin sekä Extremissä että Radio Vegassa.
Lisätietoja:
Tv-urheilu: Tuottaja Jouko Jarva, puh. 0400-990 477
Radio Suomi: Toimituspäällikkö Arto Teronen, puh. (09) 1480 4588
Teksti-TV ja internet: Juha Alanen ja Vesa Rämet, puh. (09) 1480 4597
Svenska sporten: Hans Grönqvist, puh. (09) 1480 5481
18.4.2001
YLE Viestintä
Matti Lumijärvi, puh. (09) 1480 3485
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YLEISRADIO-KONSERNIN TULOS ENNAKOIDUN MUKAINEN
YLE-konsernin liikevaihto oli viime vuonna yhteensä 361,8 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli
4,5 %. Kasvu aiheutui lähinnä tv-maksujen tuoton noususta heinäkuun korotuksen jälkeen. Yleisradion
hallintoneuvosto hyväksyi tilinpäätöksen kokouksessaan keskiviikkona 21.3.
Televisiomaksukanta oli vuoden lopussa ennätykselliset 1 999 288 kappaletta. Kertomusvuoden aikana
määrä ylitti välillä kahden miljoonan rajan. Tv-maksujen määrä kasvoi yhteensä 4 894:llä.
Konsernin kulut olivat 332,9 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edelliseen tilikauteen verrattuna 3,3
prosenttia. Puolet kulujen kasvusta aiheutui esityskorvausten noususta, jonka pääsyynä oli euron
heikentynyt kurssi. Merkittävä osa esitysoikeuksista on sidottu puntaan tai dollariin. Henkilöstökulut
nousivat yleisen linjan palkkaratkaisujen mukaisesti. Henkilöstökulujen osuus oli noin 56 % konsernin
kuluista. Konsernin tilikauden tappio ennen satunnaisia eriä oli 11,4 milj. euroa (-17,9 milj. euroa vuonna
1999).
Konsernin rahoitusasema heikkeni edellisestä tilikaudesta 13,3 miljoonalla eurolla, mutta oli edelleen
vahva. Omavaraisuusaste oli 53,2 prosenttia (55,6 % vuonna 1999). Investointeihin käytettiin 12,5
prosenttia liikevaihdosta. Suurimmat kohteet olivat päivittäistuotannon digitalisointi ja digitaalinen
lähetysverkko.
YLE edelleen kuunnelluin ja katselluin yhtiö
Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta on vähintään melko tyytyväinen YLEn tarjontaan ja 68 prosenttia
kokee saavansa vähintään melko hyvin vastinetta tv-maksulleen.
YLEn radiokanavien osuus kaikesta radionkuuntelusta pysyi lähes ennallaan eli 60 prosentissa (61 % vuonna
1999). Radio Suomi maakuntaradioineen oli edelleen kuunnelluin radiokanava koko maassa. Sen osuus
kuunteluun käytetystä ajasta oli 44 %. Radiota kuunneltiin keskimäärin 3 h 21 min päivässä eli 11 minuuttia
enemmän kuin edellisvuonna. YLEn radion lähetyksiä oli yhteensä 190 169 tuntia eli 38 220 (25 %)
edellisvuotta enemmän. Ruotsinkielinen ja digitaalinen ohjelmatarjonta kasvoi, ja maakuntaradioiden
päivittäistä lähetysaikaa lisättiin tunnilla klo 13-14.
Vaikka YLEn tv-kanavia katsottiin viime vuonna aiempaa enemmän, YLE on menettänyt silti
prosenttiyksikön markkinaosuuttaan kaupallisille kanaville. YLEn tv-kanavien osuus kaikesta katselusta oli
yhteensä 42 prosenttia. YLEn asema katselluimpana tv-yhtiönä kuitenkin säilyi. Kaikkiaan suomalaiset
katsoivat televisiota päivittäin 2 h 48 min eli 7 minuuttia edellisvuotta enemmän. Kasvu on jatkunut koko
1990-luvun lopun.
YLEn television ohjelma-aika kasvoi kaikkiaan 5,4 % edellisvuodesta, ja se oli yhteensä 10 660 tuntia.
Ruotsinkielinen tarjonta kasvoi 12 prosentilla edellisvuodesta, ja se oli yhteensä 950 tuntia. Kotimaisten
ohjelmien osuus koko television ohjelmatarjonnasta oli 53 prosenttia. Eurooppalaisten ohjelmien osuus oli
81 %, uusintojen 32 % ja YLEn ulkopuolisten kotimaisten tuottajien osuus tarjonnasta 19 %.
Digitasta myytiin 49 prosenttia
Digita Oy:n vähemmistöosakkuuden myyminen Soneralle kaatui kilpailuneuvoston ehtoihin. Loppusyksystä
YLE myi Digitasta 49 prosentin osuuden ranskalaiselle Telediffusion de France S.A:lle (TDF) Kauppahinta oli
141 miljoonaa euroa. YLEllä on kauppaehtojen mukaan oikeus myydä loput osakkeensa ja TDF sitoutuu
ostamaan ne. Kaupan lopullinen voimaantulo edellyttää EU:n kilpailuviranomaisten hyväksyntää.
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Yleisradiossa käynnistettiin viime vuonna rakenteiden ja toimintatapojen uudistustyö. Tavoitteena on
tuottaa laadukkaita ohjelmia taloudellisesti kestävällä pohjalla myös digitaalisena aikana. Käytännössä
resursseja päätettiin siirtää tuki- ja hallintopalveluista ohjelmatoimintaan ja perustaa kanavarajat ylittäviä
osaamiskeskuksia. Television digitaaliset koelähetykset käynnistettiin syksyllä.
Henkilöstön määrä ennallaan
Henkilöstöä oli koko konsernissa keskimäärin 4 595 henkilötyövuotta, joista 4 210 emoyhtiössä ja 385
Digitassa. Määrä kasvoi 13:lla edellisvuodesta, vakinaisen henkilöstön määrä laski.
Yleisradion yhtiökokous pidetään 19.4.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arne Wessberg, puh. (09) 1480 5000
Talousjohtaja Marja-Riitta Kaivonen, puh. (09) 1480 5053
21.3.2001
YLE Viestintä
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SAKARI ORAMO NIMITETTY RSO:N YLIKAPELLIMESTARIKSI 2003 ALKAEN
RSO:n kapellimestari ja Birminghamin sinfoniaorkesterin musiikillinen johtaja Sakari Oramo on nimitetty
RSO:n ylikapellimestariksi 1.8.2003 alkaen. Hänen sopimuksensa orkesterin ylikapellimestarina on voimassa
kolme vuotta. Lisäksi on sovittu kahden vuoden lisämahdollisuudesta, joka vahvistetaan alkuvuodesta 2004.
Sopimuksen mukaan Oramo johtaa Radion sinfoniaorkesteria kymmenen viikkoa vuodessa, sisältäen
konserttitoiminnan ja radionauhoitukset. Tämän lisäksi tulevat vielä levytykset ja konserttikiertueet
kotimaassa ja ulkomailla.
Sakari Oramo kommentoi nimitystään: "Astuessani viidentenä perättäisenä viulisti-kapellimestarina RSO:n
johtoon saan, ja mielihyvin harteilleni otan, vastuun orkesterista joka on koko olemassaolonsa ajan tuonut
elävän orkesterimusiikin jokaisen suomalaisen ulottuville. Erityisesti Jukka-Pekka Sarasteen kaudella RSO on
myös saavuttanut vahvaa kansainvälistä kaikupohjaa.
Kaikupohjaa kaivataan nyt Helsingissä, jossa musiikkitalohanke elää kohtalonhetkiään. Työskenneltyäni nyt
kaksi ja puoli vuotta Birminghamin Symphony Hallin ylimaallisessa akustiikassa en voi kyllin korostaa salin
merkitystä konserttikokemuksen osana. Maailmalla Suomea pidetään klassisen musiikin korkean
arvostuksen esimerkkimaana. Tuolle maineelle, kuten myös musiikkimme soinnille, on annettava siivet.
Helsingin nykyinen musiikkitalosuunnitelma on liian suuri mahdollisuus hukattavaksi.
Tulevaisuuden RSO on huippuorkesteri, jonka jäsenyys on tavoiteltu kunnia-asia. Se on Yleisradion ylpeys,
julkisen palvelun valttikortti, mutta myös Rajattomien Mahdollisuuksien Orkesteri, dynaaminen, elävä,
monipuolinen, ajalleen avoin. On jälleen tullut aika kertoa ihmisille, miten he voivat musiikille vain hiukan
aikaansa uhraamalla rikastuttaa ja syventää elämäänsä."
Radion sinfoniaorkesteri perustettiin vuonna 1927, vuotta myöhemmin kuin Suomen Yleisradio.
Ylikapellimestareina ovat toimineet mm. Paavo Berglund (1962-71), Okko Kamu (1971-77) ja Leif Segerstam
(1977-87). Tällä hetkellä orkesterin ylikapellimestarina on Jukka-Pekka Saraste, joka aloitti tehtävässään
1987. Kuluva kausi on Sarasteen viimeinen kausi RSO:n ylikapellimestarina, joskin tiivis yhteistyö tulee
jatkumaan lähivuosina. Saraste kommentoi seuraajansa seuraavasti: "On hienoa, että luontevin ratkaisu
onnistui. RSO on hyvissä käsissä."
Sakari Oramo jatkaa myös tehtäviään Birminghamin sinfoniaorkesteri CBSO:n musiikillisena johtajana, ja
tässä tehtävässä hän on toiminut nyt lähes kolme vuotta.
Sakari Oramo johtaa RSO:ta kuluvalla kevätkaudella 16.3., 29.5. (Yleisradion 75-vuotisjuhla) ja 30.5.
Lisätiedot:
Yleisradion musiikkipäällikkö Helena Hiilivirta, puh. (09) 1480 4340, gsm 0400 703 179
RSO:n intendentti Magnus Still, puh. (09) 1480 4366, gsm 040 757 0369
RSO:n muusikoiden valtuuskunnan puheenjohtaja Ilari Angervo, gsm 040 554 5400
RSO:n tiedottaja Riikka Laitala, puh. (09) 1480 4368, gsm 040 557 0053.
16.3.2001
YLE Viestintä
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DIGITAALISTEN DAB-KANAVANIPPUJEN TOIMIJAT SOPIVAT YHTEISTYÖSTÄ
Suomen keskeiset digitaalisesta radiosta (DAB) kiinnostuneet radiotoimijat ovat syksyllä 2000 neuvotelleet
samoissa digitaalisissa kanavanipuissa toimivien radioasemien yhteistyöstä. Neuvottelujen tuloksena
toimijat ovat nyt jättäneet asiaa koskevan muistion liikenne- ja viestintäministeriölle.
Suomessa digiradion lähtökohtana on toiminta samoissa kanavanipuissa, tästä syystä toimijat ovat nähneet
tarkoituksenmukaiseksi määritellä yhteiset toimintaperiaatteet. Keskusteluissa mukana ovat olleet Suomen
Uutisradio Oy, Classic Radio Oy, SBS Finland Oy, Yleisradio Oy, Oy P4 Finland Ab ja NRJ Finland Oy.
Yhteisten keskustelujen tuloksena radiotoiminnan harjoittajat ovat laatineet liikenne- ja
viestintäministeriölle muistion "Samoissa digitaalisissa kanavanipuissa (DAB) toimivien radiotoiminnan
harjoittajien keskinäinen yhteistyö". Muistio on periaatteellinen, eikä se ota kantaa miten DABtoimilupaprosessin tulisi ratketa. Muistiossa käsitellään mm. palvelunippujen ja kanavanippujen vastuita,
datamyyntiä ja yhteistyötavoitteita.
Muistio on laadittu tilanteessa, jossa yksityisen sektorin toimilupia ei vielä ole myönnetty. Yleisradion
nykyiset DAB-lähetykset perustuvat ministeriön operatiivista koevaihetta koskevaan päätökseen
Digitaaliradio perustuu digitaaliseen radion lähetysjärjestelmään DABiin (Digital Audio Broadcasting), joka
on kehitetty Euroopan yleisradioyhtiöiden, EU:n ja eurooppalaisen teollisuuden yhteistyönä EU:n Eureka
147 -projektissa.
Lisätietoja:
Radiotoimialan johtaja Tapio Siikala, YLE, puh. (09) 1480 5080
15.3.2001
YLE Viestintä
Mika Ojamies, puh. (09) 1480 3481
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YLE OTTAA KÄYTTÖÖN DIGITAALISEN ÄÄNIARKISTON
Yleisradio ottaa vielä tämän vuoden aikana käyttöön digitaalisen ääniarkiston, johon pystytään vuosittain
tallentamaan useita kymmeniä tuhansia tunteja uusia ja vanhoja radio-ohjelmia. Yhtiö on tehnyt
arkistojärjestelmän hankinnasta sopimuksen saksalaisen tecmath –yhtiön kanssa. Järjestelmä on
suunniteltu Yleisradion ja tecmathin yhteistyönä ja se kytketään Yleisradion arkistoissa jo käytössä oleviin
hakutietokantoihin.
Hankittavaan järjestelmään voidaan tallentaa satoja tuhansia tunteja CD-tasoista ääntä. Suomessa se on
ensimmäinen lajissaan. Arkistojen digitalisointi on osa yleisradiotoiminnan käynnissä olevaa
uudistusprosessia. Tulevaisuudessa uudet ohjelmat tallennetaan arkistoon suoraan verkon kautta.
Yleisradion toimittajat voivat kuunnella omilla työasemillaan arkistossa olevia ohjelmia ja käyttää niitä
uusien ohjelmien materiaalina. Samalla käynnistetään historiallisen arkiston digitointi.
Arkistoja 30-luvulta lähtien
Radioarkistossa on tällä hetkellä enemmän kuin neljännesmiljoona radio-ohjelmaa. Vanhin arkistossa oleva
ohjelma on presidentti Svinhufvudin uudenvuodenpuhe vuodelta 1935. Tekniikan kalleuden vuoksi vain
murto-osa alkuvuosien ohjelmistosta voitiin tallentaa. Kun uutisjutut otetaan mukaan, radioarkistossa on
noin 1,4 miljoonaa ohjelmaa tai ohjelman osaa. Radioarkiston historialliset ohjelmat on tallennettu
pääasiassa analogiselle ääninauhalle, jonka elinikä on korkeintaan 50 vuotta. Digitaalisten ääniarkistojen
kehitystyötä on tehty koko 1990-luvun ajan, ja järjestelmiä on jo kokeilukäytössä mm. Saksassa ja Italiassa.
Digiarkisto myös televisiolle
Radioarkistossa on arvioitu, että koko historiallisen ääniarkiston siirtäminen digitaaliseen muotoon tulee
kestämään ainakin kymmenen vuotta. Digitointi on tarkoitus aloittaa arkiston vanhimmista ohjelmista,
samaan aikaan kun arkistoon talletetaan päivittäin uusia ohjelmia, jotka on jo tuotettu digitaalitekniikkaa
käyttäen. Samanaikaisesti ääniarkistojen digitalisoinnin kanssa Yleisradiossa on käynnistetty digitaalisen
televisioarkiston suunnittelu.
Lisätietoja:
Pekka Gronow (pekka.gronow@yle.fi, puh. 09-1480 4371)
Lasse Vihonen (lasse.vihonen@yle.fi, puh. 09-1480 4442)
Simone Schwaer, tecmath AG (schwaer@tecmath.com, puh. +49 6301 606 242)
8.3.2001
YLE Viestintä
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POHJOISMAAT SOPIVAT YHTEISESTÄ DIGI-TV-JÄRJESTELMÄSTÄ
Pohjoismaiset digi-tv-toimijat - televisioyhtiöt, teleyhtiöt ja digi-tv-operaattorit - ovat yhdessä sopineet,
miten DVB MHP -alusta otetaan käyttöön.
Pohjoismainen digi-tv-yhteistyöelin NorDig päätti asteittaisesta siirtymisestä yhteiseen ja avoimeen
järjestelmään, jota ollaan ottamassa käyttöön enenevässä määrin koko Euroopan alueella. Suomi on jo
aiemmin tehnyt päätöksen DVB MHP:n käyttöön otosta.
Päätöksen mukaan yritykset sitoutuvat ottamaan käyttöön DVB MHP -järjestelmän, mutta siirtymäajan
kuluessa digitaalisessa verkossa pidetään muutkin nyt käytössä olevat järjestelmät kuten Open TV ja Media
Highway. DVB MHP-järjestelmään siirtyminen alkaa syksystä 2001, ja se saatetaan kokonaisuudessaan
päätökseen vuonna 2005.
NorDigin hallituksen ja Euroopan yleisradioliiton EBUn puheenjohtaja, YLEn toimitusjohtaja Arne Wessberg
toteaa, että sopimus on läpimurto pohjoismaisessa yhteistyössä ja viesti muulle maailmalle siitä, että
Pohjoismaat ovat nyt päätyneet avoimeen standardiin.
Nyt tehdyn päätöksen toivotaan tuovan vauhtia digi-tv:n lanseeraukseen, kun kotitaloudet Pohjoismaissa
pääsevät nopeasti hyödyntämään uusia digitaalisia palveluita.
NorDigin jäsenet ovat Danmarks Radio (DR), TV2/Danmark, TeleDanmark, Alma Media, MTV3, Sonera, YLE,
Lansimi Islands, Rikisutvarpid (RUV), Canal Digital, Norsk Rikskringkasting (NRK), Norkring, Telenor,
TV2/Norge, Canal+, Modern Times Group (MTG), Nordiska Satellitaktiebolaget (NSAB), Scandinavian
Broadcasting Service (SBS), Senda, Sveriges Television (SVT), TV4/Sverige, Comhem, Teracom.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arne Wessberg, puh (09) 1480 5000
7.3.2001
YLE Viestintä
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TYYTYVÄISYYS YLEN OHJELMIIN KASVANUT
Vuoden 2000 YLEn yleisökertomuksen teemana on yleisön tyytyväisyys ohjelmiin. Kertomuksessa
käsitellään myös yleisösuhteen osatekijöitä ja ajankohtaista keskustelua oikeista ja vääristä yleisöistä.
Viime vuoden kehitys on sisältänyt sekä kielteisiä että myönteisiä muutoksia. YLEn kanavien kuunteluun ja
katseluun käytetty aika on minuuteissa mitattuna jopa hieman kasvanut, samoin YLEn radio- ja tv-kanavia
päivittäin seuraavien määrä. YLEn markkinaosuus on sen sijaan laskenut prosenttiyksiköllä sekä kuuntelussa
että katselussa.
Tyytyväisyys TV 1:een kasvanut eniten
Samanaikaisesti kuitenkin suomalaisten tyytyväisyys YLEen kokonaisuutena ja YLEn radio- ja tv-kanaviin
jatkanut kasvuaan. Hyvän esimerkin tästä antaa suhtautuminen TV 1:een, kanavasta antoi positiivisimman
arvion viime vuonna lähes puoli miljoonaa useampi kuin 90-luvun puolivälissä. TV 2:n kohdalla kehitys on
ollut lähes yhtä myönteistä. Parantamisen varaa silti on, sillä MTV3 saa edelleen suurinta vastakaikua
erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten joukossa. 35 vuoden ikä näyttää olevan vedenjakaja; sitä
vanhemmat arvostavat kolmea valtakunnallista tv-kanavaa suhteellisen tasavahvasti.
Monipuolisuutta kannatetaan
Myös YLEn tarjonnan monipuolisuutta puoltavat asenteet ovat edelleen vahvistuneet. YLEn julkisen
palvelun tehtäväalueiden kannatus on kasvanut käytännöllisesti katsoen kaikkien ohjelmistoalueiden
osalta. Eniten on lisääntynyt niin uskonnollisten ohjelmien, kielivähemmistöjen omien ohjelmien ja Radion
sinfoniaorkesterin ja konserttien kuin yhtä lailla ulkomaisten sarjafilmien ja elokuvien suosio. Naiset
arvostavat julkisen palvelun tehtäviä miehiäkin enemmän. Kehitys osoittaa, että julkisen palvelun
yleisradiotoiminnan legitimiteetti perustuu ohjelmistojen laajaan käyttöön ja hyväksyntään. Kun entistä
useampi katsoja ja kuuntelija kokee saavansa entistä parempia ohjelmia, ollaan valmiimpia parantamaan
myös sellaisia palveluja, jotka kohdistuvat pienempiin osayleisöihin.
68 % suomalaisista kokee saavansa hyvin vastinetta tv-maksulle
Vuosittainen tutkimus selvittää myös radionkuuntelijoiden ja tv:n katselijoiden asenteita tv-maksuun. 1990luvun puolivälistä tyytyväisten osuus on hieman kasvanut. Vuonna 2000 tv-maksulle saatu vastine koettiin
lievästi laskusuuntaisena edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2000, kuten jo edellisenäkin vuonna, 68 %
väestöstä kokee saavansa vastinetta tv-maksulleen joko "erittäin hyvin" tai "melko hyvin". Tyytyväisten
keskuudessa tyytyväisyyden taso on tosin hieman laskenut. Parhaiten vastinetta kokevat saavansa ylemmät
toimihenkilöt, yrittäjät ja eläkeläiset, heikoimmin työntekijät ja opiskelijat.
Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Erja Ruohomaa, puh. (09) 1480 3684
5.3.2001
YLE Viestintä
YLE TELEVISIOI KUOPION KISAT
YLE televisioi hiihdon maailmancupin finaalit Kuopiosta 24.-25.3.2001.
Kuopion kilpailuihin on tähän mennessä ilmoittautunut osanottajia ainakin yhdeksästä maasta ja heidän
joukossaan ovat maastohiihdon merkittävimmät tähdet. Suomen ilmoittautumisen odotetaan saapuvan
Kuopioon tänään, viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
”Yleisradiolla on EBU:n kanssa sopimus, jonka mukaisesti YLE on luvannut tuottaa Suomessa toteutettavista
maailmancup-tasoisista kilpailuista signaalin EBU-yhtiöiden käyttöön ja tuon velvoitteen YLE hoitaa.
Kilpailuista tulee myös jälkilähetykset kumpanakin päivänä YLEn kanavilla” sanoo ohjelmistojohtaja Heikki
Seppälä
Lisätietoja: Ohjelmistojohtaja Heikki Seppälä, puh: (09) 1480 3252
2.3.2001
YLE Viestintä
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YLE MYY AJONEUVOT JA AUTOKORJAAMON PT-AUTOPALVELUILLE
YLE myy Pasilan autokorjaamon sekä ajoneuvokalustonsa erikoisautoja lukuunottamatta PT-Autopalvelut
Oy:lle. Noin 370 ajoneuvon myynnistä sovittiin yhtiöiden välillä torstaina 15.2. Jatkossa PT-Autopalvelut
vuokraa ajoneuvot takaisin YLElle huoltoleasing-sopimuksella. "Teimme jo viime syksynä
periaatepäätöksen, että vuokraamme autot sekä irrottaaksemme pääomia perustoiminnan käyttöön sekä
varmistaaksemme toiminnan joustavuuden", YLEn talousjohtaja Marja-Riitta Kaivonen sanoo.
Torstaina 15.2. tehtiin myös esisopimus Pasilan korjaamotoiminnan myymisestä PT-Autopalveluille. YLEn
hallitus käsittelee autokorjaamon myyntiä 13.3. Pasilan autokorjaamon kahdeksasta työntekijästä kuusi
siirtyy vanhoina työntekijöinä PT-Autopalveluiden palvelukseen. "Ratkaisu oli sillä lailla positiivinen, että PTAutopalveluilla oli aito tarve saada osaavaa henkilöstöä", Kaivonen toteaa. Yksi autokorjaamon työntekijä
jää YLEn logistiikkayksikön palvelukseen ja yksi siirtyy eläkkeelle. Kauppa ei siis johda irtisanomisiin.
PT-Autopalvelut on leasing-, korjaamo- ja polttoainepalveluja myyvä yritys, joka on mm. Suomen suurin
hyötyajoneuvojen leasing-vuokraaja.
Lisätietoja: YLEn talousjohtaja Marja-Riitta Kaivonen, puh. (09) 1480 5053
16.2.2001
YLE Viestintä
HENKILÖSTÖN MIELENILMAUS YLESSÄ
YLEn tv-ohjelmia ei lähetetä henkilöstön mielenilmauksen vuoksi. Henkilöstöjärjestöjen mukaan
mielenilmaus kestää klo 14.00 -24.00. Teksti-tv ja radio toimivat normaalisti.
YLEssä on aloitettu vuosi sitten rakenteiden ja toimintatapojen uudistukset, jotta yhtiö pystyy tuottamaan
laadukkaita ohjelmia myös digitaalisen television aikana. Uudistusten yhtenä tavoitteena on siirtää hallintoja tukipalveluista resursseja ohjelmatoimintaan sekä saada aikaan nykyistä joustavampi tuotantorakenne.
Televisiossa on perusteilla ohjelma-alueittaisia osaamiskeskuksia, jotka tuottavat ohjelmia usealle eri
kanavalle. Rakennemuutos koskee koko yhtiötä. Yhtiön henkilöstö on ollut mukana suunnittelutyössä koko
prosessin ajan.
Rakennemuutoksen vuoksi yhtiössä on tähän asti jouduttu irtisanomaan 2 henkilöä, kun RTI (Radio- ja
televisioinstituutti) lakkautettiin ammatillisena oppilaitoksena.
YT-neuvottelut tuki- ja hallintopalvelujen osalta päättyivät viime perjantaina. YT-menettelyissä todettiin,
että työt loppuvat 20 ihmiseltä. Heidät pyritään sijoittamaan tai kouluttamaan yhtiössä mahdollisesti
vapaana oleviin muihin tehtäviin.
Henkilöstöjärjestöjen mielenilmauksen tavoitteena on, että rakennemuutos täytyy toteuttaa täysin ilman
irtisanomisia. Yhtiö ei voi sitoutua siihen, että näin suuri toimintapapojen ja rakenteiden uudistus onnistuu
täysin ilman irtisanomisia.
Ensisijainen tavoite on kuitenkin löytää muita vaihtoehtoja.
Lisätietoja:
hallintojohtaja Jussi Tunturi, puh. (09) 1480 5030
13.2.2001
YLE Viestintä
Leena Jaakkola, puh. (09) 1480 3461
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EBU TOIVOO YLEISRADIOYHTIÖILLE EUROOPAN PARLAMENTIN TUKEA TEKIJÄNOIKEUSDIREKTIIVISSÄ
Euroopan yleisradioliiton EBU:n uusi puheenjohtaja, YLEn toimitusjohtaja Arne Wessberg vaatii
Europarlamentin jäseniä turvaamaan julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden ja kansalaisten edut Parlamentin
ensi viikolla pitämässä, tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiiviä koskevassa ratkaisevassa äänestyksessä.
Wessberg esitti vetoomuksensa tänään kansainvälisen viestintäinstituutin IIC:n kokouksessa Lontoossa.
Maanantaina Euroopan parlamentin Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta hyväksyi EBU:n
tukeman, Euroopan audiovisuaalisten arkistojen käyttöönottoa koskevan muutosesityksen
direktiiviluonnokseen.
Valiokunta sitä vastoin hylkäsi yhden äänen enemmistöllä muutosesityksen, jonka mukaan yksinomaan
teknistä tarkoitusta varten tapahtuva äänitteiden kopiointi olisi sallittu silloin, kun äänitteiden käyttäjällä on
jo olemassa laillinen oikeus äänitteen käyttöön. Tämä koskee esimerkiksi CD:n tai kasetin sisältämän
musiikin kopiointia tietokoneelle teknisistä syistä televisiointia tai radiointia varten. EBU uskoo, että
levytuottajat voivat kopiointilupia hyväkseen käyttämällä asettaa ehtoja kaupallisten äänilevyjen käytölle
tai jopa kieltää äänilevyjen käytön yleisradiolähetyksissä.
"Euroopan julkisen palvelun tv- ja radioyhtiöiden puolesta vetoan europarlamentaarikoihin, että he
äänestäisivät sekä Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan jo hyväksymän, arkistoja koskevan
esityksen että teknistä tarkoitusta varten tapahtuvaa kopiointia koskevan muutosehdotuksen puolesta",
Wessberg sanoo.
8.2.2001
YLE Viestintä
Leena Laine-Väisänen, puh. (09) 1480 3534

YLEISRADION KEHITTÄMISTÄ JATKETAAN SUUNNITELLUSTI
Yleisradion hallintoneuvosto totesi kokouksessaan perjantaina 2.2., että yhtiön kehittämistä jatketaan
aiempien päätösten mukaisesti ja YLE Visio 2003 -suunnitelman pohjalta. Vision mukaan YLEn rakenteita ja
toimintatapoja muutetaan, jotta yhtiö voi tuottaa monipuolisia ja laadukkaita ohjelmia ja toimia
tehokkaasti myös digitaalisen tiedonvälityksen aikana.
YLE siirtää resursseja tuki- ja hallintopalveluista ohjelmatuotantoon ja perustaa eri ohjelma-alueisiin
keskittyviä osaamiskeskuksia, jotka tuottavat ohjelmia usealle eri kanavalle. Uudistus on aloitettu keväällä
2000.
Lisätietoja:
Hallintojohtaja Jussi Tunturi, puh. (09) 1480 5030
2.2.2001
YLE Viestintä
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SEPPO HÄRKÖNEN YLEN JOHTAJAKSI
Finpron toimitusjohtaja Seppo Härkönen, 52, on nimitetty Yleisradion johtajaksi toimikaudelle 1.6.200131.5.2006. Hänen ensisijaisena vastuualueenaan on suomenkielinen radiotoiminta. Härkösen työsuhde
alkaa jo 15.3. Kesäkuun alusta lähtien hän toimii myös toimitusjohtajan varamiehenä ja yhtiön hallituksen
jäsenenä. Muut vastuut määräytyvät strategiaprosessin yhteydessä tehtävillä päätöksillä kevään aikana.
Yleisradion hallintoneuvosto teki nimityksen kokouksessaan perjantaina.
Nykyinen radiotoimialan johtaja ja yhtiön varatoimitusjohtaja Tapio Siikala siirtyy eläkkeelle toukokuussa
2001.
Seppo Härkönen on aiemmin toiminut johtajana Nokia-Yhtymässä vuosina 1994-97 ja Suomen
Ulkomaankauppaliitossa (nyk. Finpro) vuosina 1993-94. Pääministerin erityisavustajana hän toimi vuosina
1991-93 ja ulkoasianministeriön lehdistöneuvoksena Washingtonissa vuosina 1985-90.
Härkönen on työskennellyt myös Yleisradiossa television uutistoimituksen ulkomaantoimittajana, TV 2:n
toimitussihteerinä ja TV 1:n uutistoimituksen ulkomaantoimituksen esimiehenä vuosina 1973-85. Härkönen
on koulutukseltaan valtiotieteen maisteri.
Härkösellä on myös lukuisia luottamustoimia. Hän on toiminut mm. Finnairin hallituksen
varapuheenjohtajana, Talentum Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ja Kansainvälisen kaupan
koulutuskeskuksen FINTRAn johtokunnan jäsenenä.
Lisätietoja:
Hallintoneuvoston puheenjohtaja Markku Laukkanen, puh. 0400 552 789
Toimitusjohtaja Arne Wessberg, puh. (09) 1480 5000
2.2.2001
YLE Viestintä
Matti Lumijärvi, puh (09) 1480 3485

HELENA HIILIVIRTA YLEISRADION MUSIIKIN OSAAMISKESKUKSEN PÄÄLLIKÖKSI
Radio Ylen Ykkösen musiikkipäällikkö Helena Hiilivirta on nimitetty Yleisradion musiikin osaamiskeskuksen
päälliköksi. Keskus rakentuu Radio Ylen Ykkösen musiikkiosaston nykyiselle organisaatiolle ja uusi tehtävä
on määritelty osaksi musiikkipäällikkö Hiilivirran toimenkuvaa.
Musiikin osaamiskeskuksen tehtäviin kuuluu mm. laatia esitys yhtiön johdolle periaatteiksi, joita yhtiössä
noudatetaan klassisen musiikin, jazzin, kansanmusiikin ja hengellisen musiikin tuotannossa ja tarjonnassa.
Lisätietoja:
Olli Alho, puh. (09) 1480 5263
Helena Hiilivirta, puh. (09) 1480 4340
29.1.2001
YLE Viestintä
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YLESSÄ PÄÄLLIKKÖNIMITYKSIÄ
Yleisradion digitaalisen tv-toiminnan käynnistäminen tuo kaksi uutta suomenkielistä kanavaa. Uusille
kanaville ei perusteta omia toimituksia, vaan nykyiset ja uudet resurssit yhdistetään ja muodostetaan
ohjelmatyyppikohtaisia osaamiskeskuksia.
Osaamiskeskuksille on nimitetty uudet päälliköt 1.2.2001 alkaen. Dokumenttien osaamiskeskuksen
päälliköksi on nimitetty Ari Ylä-Anttila, 41, ja varhaisnuorten ja nuortenohjelmien osaamiskeskuksen
päälliköksi on nimitetty Airi Vilhunen, 49. Helsinkiin sijoittuvan draaman osaamiskeskuksen päälliköksi on
nimitetty Matti Penttilä, 57 ja Tampereen draaman osaamiskeskuksen päälliköksi Juha Rosma, 52 v.
Kulttuurin osaamiskeskuksen päälliköksi on nimitetty Elina Paloheimo, 55. Opetuksen osaamiskeskuksen
päälliköksi on nimitetty 1.1.2001 alkaen Ulla Martikainen-Florath, 52.
Viihteen osaamiskeskuksen päälliköksi on nimitetty Markku Laaksonen, 46, lastenohjelmien
osaamiskeskuksen päälliköksi Jussi-Pekka Koskiranta, 42 sekä harrastus-, elämäntapa- ja palveluohjelmien
osaamiskeskuksen päälliköksi Ilkka Saari, 46.
Ari Ylä-Anttila, Airi Vilhunen ja Matti Penttilä raportoivat TV 1:n ohjelmajohtaja Astrid Gartzille. Heidän
toimipaikkansa on Helsinki. Elina Paloheimo ja Ulla Martikainen-Florath raportoivat YLE
Kulttuuri-, opetus- ja tiedekanavan ohjelmajohtaja Ismo Silvolle. Heidän toimipaikkansa on Helsinki.
Markku Laaksonen, Jussi-Pekka Koskiranta, Juha Rosma ja Ilkka Saari raportoivat TV 2:n ohjelmajohtaja Jyrki
Pakariselle. Heidän toimipaikkansa on Tampere.
TV-toimialan kansainvälisen ohjelmahankinnan osaamiskeskuksen päälliköksi on nimitetty 5.2.2001 alkaen
Ingegerd Pesonen, 52. Osaamiskeskus sijoittuu TV-toimialalle ja raportoi ohjelmistojohtaja Heikki
Seppälälle.
Lisätietoja:
TV-toimialan johtaja Heikki Lehmusto puh. (09) 1480 2311
25.1.2001
YLE Viestintä
Matti Lumijärvi, puh. (09) 1480 3485

36
YLE VÄLITTÄÄ LAHDEN MM-KISAT
Lahden MM-hiihdot pidetään 15.-25. helmikuuta. YLE tarjoaa tuhdin paketin kisoista televisiossa, radiossa,
internetissä ja teksti-tv:ssä, myös usealla eri kielellä.
YLEn tv-kanavat ja Radio Suomi lähettävät kaikki kilpailut suorina. Lähetyksissä kuullaan myös asiantuntevat
analyysit ja kommentit kisatapahtumista. Television Lahti tänään -lähetyksissä kerrataan päivän tapahtumia
klo 19.00-20.30. YLE vastaa myös kisojen kansainvälisestä tv-toteutuksesta.
YLEn LAHTI 2001 -MM-kisaradio eli Lahden Radio taajuudella 97,9 MHz kertoo, mitä Lahdessa tapahtuu
yhdentoista kisapäivän aikana. Alueradion kansainväliset uutiset pitävät saksan-, ruotsin- ja venäjänkieliset
kuulijat ajan tasalla kolme kertaa päivässä.
Teksti-TV:stä ja internetistä taustat ja tulokset
YLEn Teksti-TV:ssä MM-hiihtojen otsikkosivu on 270. MM-kisauutiset, tv-ohjelmat, päivän
suomalaisurheilijat ja haastattelut löytyvät sivuilta 271-294.
YLE seuraa MM-hiihtoja internetissä osoitteessa http://sport.yle.fi/lahti2001. Sivuilta löytyvät mm. tvlähetysten aikataulut, urheilijoiden esittelyt, tulokset sekä suomalaistunnelmat. Sivujen kautta voi lähettää
terveisiä suomalaisurheilijoille ja esittää YLEn kisastudioon kysymyksiä. Uutuutena sivuilta löytyy
videoleikkeitä kisojen huippuhetkistä ja suomalaisten haastatteluista.
Radio Suomen lähetyksiä voi kuunnella internetin kautta. Myös Kisaradion päivittäinen anti on internetissä
tarjolla suomeksi ja englanniksi.
Toisella kotimaisella ja muillakin kielillä
Kisoja voi seurata ruotsiksi suorana Radio Extremistä. Televisiossa voi seurata FST:n ruotsinkielisiä suoria
selostuksia Nicam-moniäänitekniikalla. Lisäksi FST:n makasiiniohjelmat Sportmagasinet ja Idrottsbiten ovat
menossa mukana.
YLEn Radio Finland välittää kaikki Radio Suomen selostukset ulkomaille. Lisäksi Radio Finlandin
vieraskielinen toimitus selostaa lyhyissä päivittäisissä lähetyksissä kisoja erityisesti venäjäksi ja saksaksi,
mutta myös ranskaksi ja englanniksi.
23.1.2001
YLE Viestintä
Matti Lumijärvi, puh. (09) 1480 3485

YLEN TV-TOIMIALALLE UUSI TALOUSCONTROLLER
Yleisradion tv-toimialan talouscontrolleriksi on nimitetty 1.2.2001 alkaen ekonomi Elisabeth Spåre, 51.
Spåre on aiemmin toiminut ABB:n saksalaisen tytäryhtiön GWE:n talousjohdon tehtävissä.
23.1.2001
YLE Viestintä
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YLELLE JALKAPALLON MM-KISOJEN OIKEUDET
YLEn TV-urheilu välittää jalkapallon vuoden 2002 MM-kisat Suomeen. Sopimus kattaa yhteensä 64 ottelua
eli noin 150 tuntia lähetystä. Kisat pelataan Japanissa ja Koreassa 1.-30.6.2002. Suorat lähetykset tulevat
päiväsaikaan. YLE teki tänään asiasta sopimuksen oikeudet omistavan saksalaisen Kirchmedian kanssa.
Samalla YLE sai oikeudet myös vuoden 2001 jalkapallon alle 20-vuotiaiden ja alle 17-vuotiaiden MMkisoihin.
Maajoukkueen kotiottelut YLElle
YLE välittää myös Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kaikki kotiottelut vuosina 2002-2005. Jaksolle
sijoittuvat vuoden 2004 EM-karsinnat ja vuoden 2006 MM-karsinnat sekä ystävyysottelut, jolloin
pelimääräksi tulee noin 15 ottelua. Oikeudet saatiin ISPR Nordicilta.
YLE välittää myös alle 21-vuotiaiden EM- ja olympiakarsintaottelut kotimaasta, samoin kuin naisten EM- ja
MM-karsintojen kotiottelut.
YLEllä on jo oikeudet vuoden 2004 miesten jalkapallon EM-kisoihin osana Euroopan yleisradioliitto EBU:n
aiemmin tekemää sopimusta.
"Yleisradio on neuvotellut jalkapallon oikeuksista jo pitkään. Nyt saatiin hinta tasolle, joka oli
hyväksyttävissä. Lisäksi saimme hyvän kokonaisuuden, johon kuuluvat arvokisojen lisäksi Suomen miesten,
naisten ja nuorten maajoukkueet", ohjelmistojohtaja Heikki Seppälä korostaa.
Lisätietoja:
Ohjelmistojohtaja Heikki Seppälä, puh. (09) 1480 3252
TV-urheilun päällikkö Markku Vainikka, puh. (09) 1480 3489
17.1.2001
YLE Viestintä

JORMA LAIHO YLEN TEKNIIKAN JOHTAJAKSI
Diplomi-insinööri Jorma Laiho, 50, on nimitetty YLE Tekniikan johtajaksi 1.2. alkaen. Laiho on toiminut
vuoden 1999 alusta lähtien Yleisradion tytäryhtiön Digitan varatoimitusjohtajana.
Laiho on aiemmin työskennellyt YLEssä eri tehtävissä vuodesta 1975 lähtien, mm. yhtiön entisen
Jakelutekniikan päällikkönä.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arne Wessberg, puh. (09) 1480 5000
16.1.2001
YLE Viestintä
Matti Lumijärvi, puh. (09) 1480 3485

