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YLEn uusi liikemerkki on tai tellija Herbie Kaste- 
maan suunnittelema.

Kannessa radiotalo ja tv-lähetyskeskus linkkitor- 
neineen Pasilan radio- ja tv-keskuksessa.

Yleisradio keskittää Helsingissä lähes kaiken toi- 
mintansa Pasilaan. Ammattiopiston ja kirjaston 
rakennus valmistuu suunnitehnien mukaan 
1991, palvelutalo ja uusi hallintorakennus 1993.



YLEISRADIOTOIMINTA

OY. YLEISRADIO AB. (YLE)

♦ Valtion omistama (99,9 %) osakeyhtiö
♦ Hallintoneuvosto eduskunnan valitsema
♦ Toimilupa valtioneuvoston myöntämä
♦ Tv-lupamaksut (päätulonlähde) valtio

neuvoston määräämät
♦ Ohjelmiin ei liity mainoksia
♦ YLE omistaa lähetysverkot

MTV OY

♦ Yksityinen mainosrahoitteinen tv-yhtiö
♦ Toimii YLEn toimiluvan nojalla
♦ Vuokraa lähetysaikaa YLEItä
♦ Ohjelma-aikaa TV1:ssä, TV2:ssa ja 

TV3:ssa (v:sta 1993 väin TV3:ssa)

OY KOLMOSTELEViSlO AB

♦ 1.1.90 alkaen mainosrahoitteinen 
MTV:n tytäryhtiö, jossa YLEllä on vä- 
hemmistöosuus (osakkaat MTV 65 %, 
YLE 20 %, Nokia 15 %)

♦ Lähettää ohjelmat TV3:ssa

YKSITYISET PAIKALLISRADIOT

♦ Toimiluvat valtioneuvoston myöntämät

Kaapelitelevisiotoiminta satelliittikanavineen 
ei ole yleisradiotoimintaa. Kaikissa kaapeli- 
verkoissa välitetään YLEn lähetykset.



RADIOKANAVAT

YLE 1 Kulttuurikanava, Ylen Ykkönen
Lähettää kulttuuria ja taideohjelmaa, mm. 
klassista musiikkia, kuunnelmia, tiedettä, 
kasvatus- ja talousohjelmia.

YLE 2 Populaarikulttuurin kanava, Radiomafia 
Lähettää erityisesti varhaisnuorisolle, nuori- 
solle ja nuorelle aikuisväestölle tarkoitettua 
ohjelmistoa.

YLE 3 Alue- ja uutiskanava, Radio Suomi 
Lähettää ensisijaisesti alueohjelmia, valta- 
kunnallisia uutis- ja ajankohtaisohjelmia, 
urheilua ja viihteellisiä musiikkiohjelmia. 
Yöradio illasta aamuun.

YLE 4 Riksradion — ruotsinkielinen täyden palve- 
lun radiokanava, peittää koko Etelä-Suo- 
men.

YLE 5 Rakenteilla oleva ruotsinkielisten alueohjel- 
mien verkko, kattaa koko rannikkoalueen 
1991.

Saamelaislähetykset — kuultavissa Ylä- 
Lapin YLE 2-verkossa noin kaksi tuntia päi- 
vässä. Oma lähetysverkko valmistuu 1991.

Ulkomaanlähetykset — Eurooppaan ja 
muihin maanosiin, lähetykset suomeksi, 
ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.



TV-KANAVAT

TV 1 Ohjelma-ajan pääosasta vastaa TV 1, oh- 
jclma-aikaa on lisäksi ruotsinkielisellä oh- 
jelmayksiköllä/FST ja MTV Oy:llä.

TV 2 Ohjelma-ajan pääosasta vastaa TV 2, oh- 
jelma-aikaa on lisäksi ruotsinkielisellä oh- 
jelmayksiköllä/FST ja MTV Oyrllä.

Lähettää Oy Kolmostelevisio Ab:n ja MTV 
Oy:n ohjelmia. Näkyy nykyisin Espoon, 
Lahden, Turun, Tampereen, Jyväskylän ja 
Oulun alueilla. TV 3 rakennetaan koko 
maan kattavaksi 1993 mennessä.
Vuoden 1993 alkuun mennessä MTV Oy:n 
ohjelmatoiminta kokonaisuudessaan siir- 
tyy TV 3 -kanavalle.
Oy Kolmostelevisio Ab on 1.1.90 alkaen 
MTV Oy:n tytäryhtiö, jossa Yleisradiolla on 
vähemmistöosuus.

TV 4 Ruotsin television 1- ja 2-kanavan ohjelmis- 
toista kootut lähetykset TV 4 -kanavalla 
aloitettiin 1.12.88 Espoon lähettimellä. Lop- 
puvuodesta 1990 verkko laajenee Turun, 
Fiskarsin ja Pernajan näkyvyysalueille.

Teksti-TV lähettää aamusta iltaan 600 ku- 
varuutusivua ajankohtaista tietoa sekä oh- 
jelmatekstitystä, jopa lentokoneiden lähtö- 
ja tuloajatkin Helsingin lentoasemalla.



RADIOLÄHETYKSET

Toimintakausi 1.6.1990—31.5.1991

Valtakunnalliset
Alueelliset ja 
paikalliset 
Ulkomaille

27 064 h (74 h/vrk)

34 321 h (94 h/vrk)
13 542 h (37 h/vrk)

ALUEELLISET JA

YLE 1 YLE 2 YLE 3 YLE 4 Suom. Ruots. Saame



TELEVISIOLÄHETYKSET

YLE MTV
Tv-verkko 1 3 385 2 799 586
Tv-verkko 2 2 671 2 139 532

Yhteensä 6 056 4 938 1 118

Ylen yksiköt yhteensä 4 938 h, josta oma
ja yhteistuotantoista ohjelmistoa 2 781 h 
(56 %).

TV1 TV2 FST(ruots) ALUE



KUUNTELU

Keskimääräinen kuunteluaika päivittäin 
2 155 min lokakuussa 1989.

KATSELU Journalismi 38 %
Viihde, fiktio 47 %
Urheilu 8 %

4% FST

Muut 7 % 
(vakava musiikki, 
lastenohj. ym.)

Keskimääräinen katseluaika päivittäin 
11 45 mm 1.5.1989—30.4.1990.



TEKNIIKKAA

RADIO

Studioyksiköitä Helsingissä 34
Lähetysyksiköitä 5
Alueellisia studioyksiköitä 62
Paikallistoimituksia 31
Ulkotuotantoautoja 19

TELEVISIO

Studioita Helsingissä 5
Studioita Tampereella 2
Aluestudioita 3
Lähetysyksiköitä 6
Raskaita ulkotuotantoautoja 5
Filmiryhmiä 22
ENG/EFP-ryhmiä 34

OHJELMIEN VÄLITYS JA JAKELU

Ulalähettimiä 161
TV 1 -lähettimiä 148
TV 2 -lähettimiä 147
TV 3 -lähettimiä 27
TV 4 -lähettimiä 4
AM-lähettimiä 3
Lyhytaaltolähetttimiä 5
Erillisiä linkkiasemia 39
Mastoja 163
Mittausasema Jokelassa



TULOT

Mmk %
Tv-lupatulot
MTV:n/Kolmostele-

1403,7 79,7

vision korvaukset 306,4 17,4
Valtion avustukset 20,1 1,2
Muut tulot 30,3 1,7

Yhteensä 1760,5 100,0

Rahoitustulot 37,4

LUPAMAKSUT (6 KK/MK)

Värilupa
Mustavalkolupa

1.6.1990 alkaen
385,—
220,—

TV 4:n näkyvyysalueella:
Värilupa 395,—
Mustavalkolupa 230,—

Määräaikaisluvat:
1 kuukausi 75,—
2 kuukautta 150,—

LUPAMÄÄRÄT 30.4.90
Väriluvat 1.750.940
Mustavalkoluvat 134.793

Yhteensä 1.885.733



MENOT

Investointimenoihin sisältyy 82,8 mmk investointi- 
rahastosta rahoitettavia Pasila-projektin raken- 
nuskohteita sekä 151 mmk tv 3-verkon laajenta- 
miseen lainarahoituksella. Lisäksi Kolmostelevision 
osakejärjestelyistä saaduilla tuloilla katetaan 25,5 
mmk menoista.

Mmk %
Käyttömenot 1593,8 77,5
Investointimenot 419,5 20,4
Rahoitusmenot 43,9 2,1

Yhteensä 2057,2 100,0

YKSIKÖIDEN OSUUS KÄYTTÖMENOISTA
%

Radio 9,4
TV 1 19,7
TV 2 10,3
Ruotsinkielinen yksikkö 7,9
Alue- ja uutisyksikkö 17,1
Resurssiyksikkö 27,4
Keskuskanslia 3,2
Kehitystoiminta 1,4
Tiedotustoiminta 0,8
Varaus 2,8

100,0

Budjettikausi 1.6.1990—31.5.1991



ORGANISAATIO
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HALLITUS

Hallituksen puheenjohtaja, pääjohtaja
Reino Paasilinna

Resurssijohtaja, 
varapääjohtaja 
Jõuni Mykkänen

Radion johtaja
Olli Alho

Alue- ja 
uutisjohtaja
Tapio Siikala

TV 1:n johtaja 
Aarno Kaila

TV 2:n johtaja 
Arne Wessberg

Ruotsinkielisen 
yksikön johtaja 
Bengt Bergman

Hallituksen jäsenten lisäksi johtajistoon kuuluvat:

Kansliajohtaja
Jussi Tunturi

Tekninen johtaja 
Erkki Larkka

Kehitysjohtaja
Risto Volanen

Palvelujohtaja
Aaro Niiranen

Tiedotusjohtaja
Seppo Heikki Salonen



HALLINTONEUVOSTO

Kansanedustaja Mauri Pekkarinen, 
puheenjohtaja (KESK)
Puoluesihteeri Ulpu livari, varapuheen- 
johtaja (SDP)
Kansanedustaja Heli Astala (SKDL) 
Valt.maisteri Järi Erholm (KOK) 
Pääministerin sihteeri Jarmo Heiniö (KOK) 
Kansanedustaja Liisa Jaakonsaari (SDP) 
Professori Antero Jyränki (SKDL) 
Kansanedustaja Riitta Järvisalo-Kanerva (SDP) 
Kansanedustaja Pentti Lahti-Nuuttila (SDP) 
Kansanedustaja Ritva Laurila (KOK) 
Kansanedustaja Markku Lehtosaari (KESK) 
Päätoimittaja Seppo Niemelä (KESK) 
Kansanedustaja Mats Nyby (SDP) 
Kansanedustaja Per-Henrik Nyman (RKP) 
Kansanedustaja Tellervo Renko (KESK) 
Kansanedustaja Heikki Riihijärvi (SMP) 
Maaherra Eva-Riitta Siitonen (KOK) 
Kansanedustaja jouko Skinnari (SDP) 
Kansanedustaja Martti Tiuri (KOK) 
Kansanedustaja Sakari Valli (KOK) 
Kansanedustaja Marjatta Väänänen (KESK)

Liikenneministeriön edustaja: 
Kansliapäällikkö Juhani Korpela, varamies 
hallitusneuvos Liisa Holamo

Henkilökunnan edustajat: 
toimittaja Jouko Blomberg ja 
työsuojeluassistentti Keijo Rönö



OHJELMANEUVOSTOT

RADION OHJELMANEUVOSTO
Pj. toimitusjohtaja Jukka Juusela

TELEVISION OHJELMANEUVOSTO
Pj. toiminnanjohtaja Erkki Mäkelä

RUOTSINKIELINEN OHJELMANEUVOSTO
Pj. kauppat. maist. Rachel Nygärd-Taxell

ALUEELLISET OHJELMANEUVOSTOT

SUOMENKIELISET TOIMINTA-ALUEET:
Helsinki —Uusimaa
Länsi-Suomi
Häme
Kaakkois-Suomi
Itä-Suomi
Keski-Suomi
Pohjanmaa
Oulun lääni
Lappi
RUOTSINKIELISET TOIMINTA-ALUEET:
Porvoo (Uusimaa)
Tammisaari (Uusimaa)
Turunmaa
Pohjanmaa
Maarianhaminassa ohjelmalautakunta
SAAMELAISTEN KOTISEUTUALUE:
Saamelainen ohjelmaneuvosto



TOIMIPISTEITÄ
Pasilan radio- ja tv-keskus, Radiokatu 5, 
00240 Helsinki, puh. (90) 418 811, 1521, 
148 01 (uusi vaihde 15.10.90 alkaen)
Yleisradiotalo, Kesäkatu 2, 00260 Helsinki, 
puh. (90) 441 141
Jakelutekniikka, Jämsänkatu 2, 00520 
Helsinki, puh. (90) 441 141
Tampereen tv-keskus, Tohlopinranta 31, 
33270 Tampere, puh. (931) 456 111.

ALUEELLISET TOIMINTAKESKUKSET

Häme, Vuolteenkatu 20, 33100 Tampere, 
puh. (931) 456111
Itä-Suomi, Kotkankallionkatu 12, 70600 
Kuopio, puh. (971) 227 222
Kaakkois-Suomi, Kristiinank. 11, 53900 
Lappeenranta, puh. (953) 155 60 
Keski-Suomi, Kauppakatu 12, 40100 
Jyväskylä, puh. (941) 211 344
Lappi, Varsitie 22, 96100 Rovaniemi, 
puh. (960) 208 01
Länsi-Suomi, Käsityöläiskatu 10, 20100 
Turku, puh. (921) 334 300
Oulun lääni, Hanhitie 13, 90150 Oulu, 
puh. (981) 337 711
Pohjanmaa, Ahventie 20, 65200 Vaasa, 
puh. (961) 121 844
Saamenkielinen ohjelma-alue, Tammuk- 
katie, 99870 Inari, puh. (9697) 512 61 
Uusimaa, Kesäkatu 2, 00260 Helsinki, 
puh. (90) 441 141



YHTEYKSIÄ

OHJELMAPÄIVYSTYKSET

Radio (90) 152 4333 klo 8—22
TV 1 (90)152 4033
TV 2 (931)456111
TV 3 (90) 146 433 klo 10—12
MTV (90)150 01

TIEDOTUS

Kesäkatu 2, 00260 Helsinki, 
puh. (90) 441 141, telefax 401 3215

TEKNINEN NEUVONTA

Tekninen neuvontatoiminta opastaa ylei- 
söä radio- ja tv-häiriöasioissa. Yleisönpal- 
velua on eri puolilla maata, Helsingissä 
myös vastaanottotekniikkaa esittelevä 
näyttely Jämsänkatu 2:ssa, puh. (90) 
401 6213.

EKSKURSIOT

Ryhmille esitellään radio- ja tv-keskusta 
Helsingissä ja Tampereella. Ajanvaraukset 
puhelimitse Helsingissä (90) 401 2669 ja 
Tampereella (931) 456 831.
Yleisradion museo Lahdessa (Radiomäki) 
on avoinna yleisölle sunnuntaisin klo 13— 
16. Tiedustelut puh. (918) 515 223.



YLEISRADIOHISTORIAA

1917 Kokeita Tampereen Teknillisessä 
Opistossa rakennetulla radioasemal- 
la.

1921 Nuoren Voiman Liiton Radioyhdis- 
tykselle lupa kokeiluasemien käyt- 
töön.

.1926 Oy Suomen Yleisradio-Ab. Finlands 
Rundradio perustettiin 29.5. Yhtiö lä- 
hetti ensimmäisen ohjelmansa 9.9.

1927 Radio-orkesteri perustettiin.
1928 Lahden suurasema valmistui.
1934 Uusi valtiojohtoinen Oy. Suomen 

Yleisradio Ab. perustettiin jatkamaan 
yleisradiotoimintaa.

1935 Ensimmäiset äänityslaitteet käyttöön.
1950 Ensimmäinen kaapeli-tv-kokeilu Suo- 

messa.
1953 Ensimmäiset ula-asemat valmistuivat.
1955 Ensimmäinen julkinen tv-lähetys.
1956 Koko maan peittävä ula-asemaverkko.



1957

1964

1967
1968

1981
1982
1986

1987
1988

1989

1990

1990

Yleisradio aloitti tv-koelähetykset ja 
1958 säännölliset lähetykset nimellä 
Suomen Televisio.
Yleisradio osti Oy. Tesvisio Ab:n osa- 
kekannan, ja myös Tamvisio siirtyi 
Yleisradion omistukseen.
Radioon säännölliset stereolähetykset 
Tekniset väri-tv-koelähetykset aloi- 
tettiin ja 1969 ohjelmalliset väri-tv- 
koelähetykset.
Säännölliset teksti-tv-lähetykset. 
Miljoonas väri-tv-lupa lunastettiin. 
Yleisradion, MTV:n ja Nokian perus- 
tama Oy Kolmostelevisio Ab aloitti 
koelähetykset ja 1.9.1987 ohjelmatoi- 
minnan.
Yöradiolähetykset alkoivat 1.6.
Tv-lähetykset uudesta tv-lähetyskes- 
kuksesta alkoivat 24.3. — Ruotsin te- 
levision lähetykset TV 4 -kanavalla 
aloitettiin Espoon lähettimellä 1.12. 
Kolmas valtakunnallinen ula-verkko 
valmistui.
Oy Kolmostelevisio Ab:sta tuli 1.1. 
MTV:n tytäryhtiö (osakkaat MTV 65 %, 
Yleisradio 20 % ja Nokia 15 %).
Radion kanavauudistuksessa 1.6. luo- 
tiin Ylen Ykkönen, Radiomafia ja Ra- 
dio Suomi.



Esan Kirjapaino Oy, 1990
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The Finnish Broadcasting Company (YLE) 
is responsible for providing nationwide 
radio and television Services in Finland 
and is 99.9 % State owned.

YLE’s governing body, the 
Administrative Coundl, is selected by 
Parliament for a period of four years 
coinciding with the legislative term. 
The Administrative Council appoints 
the company’s directors as well as radio, 
television and regional programme 
councils. The function of the three 
programme councils is to ensure that the 
programme regulations are observed.

YLE broadcasts on the basis of an 
operating licence issued by the Council 
of State, which also sets television licence 
fees. Broadcasting is supervised by the 
Ministry of Communications.

YLE's operating licence also covers 
the commercial company MTV and Oy 
Kolmostelevisio Ab (TV 3), a subsidiary of 
MTV in which YLE holds а 20% share and 
the Finnish electronics concern Nokia 15 %.



YUE ORGANIZATIOM



wi.e

YLE transmits television programmes 
on two nationwide channels, with 
Swedish-language broadcasts accounting 
for around 20 % of their totol programming. 
Programmes produced by Swedish 
television (SVT) are also broadcast on 
a separate channel (TV 4) which is visible 
along the coast in Southern and south- 
western Finland. Correspondingly YLE 
transmits Finnish programming to viewers 
in the Stockholm area.

Three radio channels - two Finnish- 
language and one in Swedish - operate 
nationally, and a third Finnish-language 
channel is devoted to regional programmes.

YLE owns transmitters and links and 
finances part of its operations by renting 
air time to MTV, which pays YLE for this 
privilege according to a separate 
agreement.

2



STRUCTURE OF BROADCASTING 
IN FINLAND



RADIO

Programming

* Vahes according to region

Up to 31 May 1990 R3* R4

Hours/day 18.30 24 24 18.30
% % % %

News and current
affairs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 11 11 22
Culture and drama ... 15 9 9 17
Educational
programmes. . . . . . . . . . . 15 4 4 5
Religious programmes 4 0 0 3
Children’s
programmes. . . . . . . . . . . 2 4 4 5
Serious music. . . . . . . . . . 36 0 0 5
Light music. . . . . . . . . . . . . 12 62 62 40
Sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 4 4 3
Regional programmes 0 6 6 —

100% 100% 100% 100%

PROGRAMMING



RADIO

NetWork profiles
National network broadcasting dassical music 
as well as Science, drama, documentary, 
cultural, educational, social and religious 
programmes.
National network specializing in light 
entertainment for young people and young 
adults.
National network specializing in sports, regional 
programmes and nationwide news and current 
affairs programmes.
Full-service Swedish-language network 
covering Western and Southern Finland. 

transmits 536 hours of programmes 
a year to speakers of Sämi (Lappish) in Lapland, 
induding Nordic news and current affairs broadcasts.

broadcasts in Finnish, Swedish, 
English, German and French total 12,200 hours 
a year. All-day Service is provided to Europe, with 
transmissions to other parts of the world scheduled 
for morning and evening local time.
PROGRAMMING



TELEVISION

Programming

Hours/day
TV1 TV2 FST

2.005.40 4.30
News and current affairs.... 16 15 24
Documentaries. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 21 18
Sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 13
Educational programmes.... 7 1 5
Religious programmes. . . . . . . . 2 0 2
Music. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 2
Drama and light entertainment 5 9 9
Feature films. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9 1
Serials. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 14 9
Children’s programmes. . . . . . . 10 10 17

100% 100% 100%

PROGRAMMING



TILEVISION

YLE owns the nation’s television networks and rents 
air time to MTV and TV 3.

Network profiles:
National network broadcasting 
programmes supplied by TV 1, YLE’s 
Swedish-language unit (FST) and 
MTV.
National network broadcasting 
programmes supplied by TV 2, FST 
and MTV.
Currently under construction 
(coverage 95 % by 1993), this 
network broadcasts commercial 
programmes supplied by
- Oy Kolmostelevisio Ab
- MTV (which will transfer all its 

programming to this network 
by 1993).

PROGRAMMING



TiiswisiOM

SVT programmes in Finland 
YLE programmes in Sweden
. Broadcasts programmes produced

by Swedish television (SVT) along 
the coast in Southern Finland, where 
a considerable portion of the 
population speak Swedish.

BÖTOMBERG TRANSMITTER: A separate transmitter 
allows Swedish TV programmes to be viewed along 
the nation's Western coast.
NACKA TRANSMITTER: Reciprocally Finnish pro
gramming is broadcast to viewers in the Stockholm 
area.

PROGRAMMING



television

TiirriXT 500 pages a day including news, 
weather, programme Information, 
sports results, stockmarket data, 
announcements concerning adult 
education, and information and 
subtitling for deaf viewers. Some 
Finnish-language programmes are 
subtitled in Swedish and vice versa.

£ •• SS< ' fE Cassettes of YLE programmes are 
supplied to libraries and other 
establishments. A total of 134 audio 
cassettes and 141 video cassettes are 
available.

PROGRAMMING 9



tmvisiom

Sources of TV Programmes
Hours/year

Finland  2,555
Other Nordic countries  318
Other Western European countries  969
Eastern European countries  100
North America  333
Central and South America  17
Asia  183
Australia  57
Africa  4
Total  4,536 hours
Around 55 % of total programming is of Finnish origin.

PROGRAMMING



EHGIMEERIHG

Production Engineering
RADIO

Facilities
74 multi-purpose studios (59 in regions)
13 special-purpose studios
16 outside broadcast vehides

Facilities
14 electronic studios

1 film studio
6 outside broadcast vehides

24 film crews
29 ENG-EFP crews
37 film editing units
20 ENG-EFP editing units

RESOURCES 11



EW6WKRWS

Distribution Engineering

233 repeaters on networks 1-4

45 FM stations transmitters:
Network 1 45
Network 2 44
Network 3 44
Network 4 16
External broadcasting 1

3 AM stations transmitters:
(External broadcasting) 1LW (Lahti)

2 MW (Helsinki, Pori)
5SW (Pori)

televisioh

36 stations transmitters:
Network 1 36
Network 2 36
Network 3 6
Network 4 1

RESOURCES



EM6l«HtW6

Measuring Station (Radio and TV)
Systematically monitors, measures and maintains 
standard frequencies and time signals.

Systems

87.5 MHz-104 MHz(l 08 MHz)
CCIR FM specifications
RDS on installation
Pilot tone stereo

iBiwesieii
625/50 P AL
B/PALon VHF
G/PALonUHF
NICAM-728TV multisound

RESOURCES



FINANCE

Income
Projected for budget year 89/90
Total FIM 1,622.5 million
ColourTV Licences. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM 1,232.9 m
Monochrome TV licences. . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM 66.8 m
Compensation to Posts and
Telecommunications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM -34.5 m
Payments from MTV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM 270.0 m
Payments from TV 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM 24.4 m
Government grants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FIM 16.9 m
Other income. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM 46.0 m

RESOURCES



FIMANCE

Expenditure
Total FIM i;
Operating expenditure. . . . . . . . . . . . . . . .FIM 1,409.7 m
Investments. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM 245.6 m
Financial expenditure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM 51.2 m

RESOURCES 15



FINANCE

Licences
Television licence fees (6 months)
Monochrome licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM 202
Colour licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM 352
In areas covered by TV 4:
Monochrome licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM 212
Colour licence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM 362
Short-term licences:
1 month. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM 75
2 months. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FIM 150

Number of licences (31.10.1989)
Monochrome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151,010
Colour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,720,475
Totol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,871,485
Licence fees are set by the Council of State.
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PERSOHNEL

Personnel 88/89
Reporters, editors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 %
Actors, musicians, set designers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 %
Controllers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 %
Programme assistants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14%
Engineering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 %
Administration and finance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 %
In-company Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 %
Directors, heads of department, experts. . . . . . . .  5 %
Employees on average 4,768 100 %

RESOURCES



AUDIENCE

Audience
Finland has a population of around 5 million, 
including 300,000 Swedish-speaking and about 2,000 
Sämi-speaking inhabitants.

Daily listening and viewing
Prgrs in Finnish 
(%of 
population)

Prgrs in Swedish (R4) 
(% of Swedish-speaking 
population)

RADIO ii
26% 42% 18%

R4
48%

Daily listening 
time 2 h 9'. . . . . 28' 1 h 17* 24' Ih 25'
television TV 1 TV 2

52% 38%
Daily viewing 58' 36' 22'

59 % of the population listen to YLE programmes daily.
60 % of the population watch YLE programmes daily.

AUDIENCE DATA



AÜDIEMCE

Media Use in 1988
%

Broadcasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Satellite channels and cable TV. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Private local radio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Records. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Video recorders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Microcomputers and TV games. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Cassette recorders  5
Electronic media total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 %
Newspapers and local papers. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Magazines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Books. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Free-distribution newspapers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Printed media total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 %
MASS MEDIA TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
Total media use among Finnish people is on average 
ca. 5 hours a day.

AUDIENCEDATA



о»бдмааиом$

YLE International Memberships
European Broadcasting Union 
Oraanisation Internationale 
de Kadiodiffusion et Television 
Asia-Pacific Broadcasting Union 
International Institute 
of Communications
International Telecommunications 
Union
Comite Consultatif International de 
Radiocommunications
Internationales Musikzentrum
International Association of Sound 
Archives
International Federation of Television 
Archives
The Association for Information 
Management
World Intellectual Property 
Organization
Union Radioscientifique Internationale 

* associate member
INTERNATIONAL ACTIVITIES



CORRi$POMBi#TS

Permanent Foreign Correspondents
Stockholm
Bonn
London
Moscow
Washington
Nairobi
Hõng Kong
In addition to correspondents, permanent stringers 
report on events in different countries around the 
world.

INTERNATIONAL ACTIVITIES



Addresses

Headquarters:
BROADCASTING HOUSE, Kesäkatu 2
P.O.Box 95
SF-00251 Helsinki, Finland
Tel: (3580)441 141

RADIO& TVCENTRE
P.O.Box 10
SF-00241 Helsinki, Finland
Tel: (3580) 1521

418811

INTERNATIONAL ACTIVITIES



CONTACTS

International Contacts

INTERNATIONAL RELATIONS

Broadcasting House
Fax: (3580)4013390, Telex 124735

- Head of International Relations
Ms. Ulla-Kristiina Haarma

- Information
Ms. Marja Salusjärvi

- International Relations/Radio
Ms. Salli Korpela

- Coproductions
Mr. Juha Vakkuri
Fax: (3580)4013399

Radio and TV Centre
Fax: (3580) 1525148, Telex 121270

- International Relations/TV
Ms. Helena Allen

INTERNATIONAL ACTIVITIES



International Contacts

PROGRAMME ACQU1SITION

TV 1
Mr. Jussi Sorjonen
Radio and TV Centre
Fax: (3580) 1482441, Telex 121055

TV 2
Mr. Timo Tuovinen
Tampere TV Centre
P.O.Box 196
SF-33101 Tampere, Finland
Tel: (35831)456 111
Fax: (358 31)442 280, Telex 22176

SWEDISH TV
Ms. Joon Harms
Radio and TV Centre
Fax: (3580) 144 104, Telex 121055

INTERNATIONAL ACTIVITIES



CONTÄCTS

PROGRAMME SALES

Ms. Outi Seire
Radio and TV Centre
Fax: (3580) 144 104, Telex 121055

EXTERNAL RADIO SERVICE
(RADIO FINLAND)

Mr. Juhani Niinistö
Radio and TV Centre
Fax: (3580) 148 1169, Telex 124735

INTERNATIONAL ACTIVITIES



facts двоит the radio sympnony

Facts About the Radio Symphony Orchestra
• established in 1927
• chief conductor Jukka-Pekka Saraste (1987-)
• 95 musicians
• about 50 public concerts a year
• regularly tapes performances for radio, TV and 

records
• first commercial record released in 1935,45 records 

released to date
• 24 foreign concert tours in 15 countries, 103 concerts
• 161 guest concerts in 84 locations in Finland
• around 5 premieres a year

PAINO POLAR OY A HELSINKI 1989
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OPPAAN TARKOITUS

Yleiskuva
Tämä julkaisu antaa yleiskuvan huumeisiin liittyvistä 

kysymyksistä. Se tarjoaa tietoa huumeista ja huumeiden 
käytön vaikutuksista ihmisen elämään. Oppaassa esitel- 
lään palveluita, joista huumeiden käyttäjä tai hänen lähei- 
sensä võivat saada apua, tukea ja tietoja. Opas on 
laadittu kaikille huumekysymysten kanssa tekemisiin 
joutuville.

Asiatietoa
Opas tarkastelee huumekysymyksiä monesta näkö- 

kulmasta. Opas pyrkii kumoamaan huumeisiin liittyviä 
ennakkoluuloja ja tarjoamaan niiden tilalle asiatietoa. 
Asiallinen tieto vähentää huumeisiin liittyviä pelkoja ja 
auttaa ongelmien ratkaisemisessa.

Työryhmä
Oppaan on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön 

asettama työryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut 
ylitarkastaja Tapani Sarvanti sosiaali-ja terveysministe- 
riöstä ja jäseninä lääkäri Pekka Heinälä Helsingin yliopis- 
tollisen keskussairaalan huumevieroitusyksiköstä, yli
tarkastaja YrjöNuorvala sosiaalihallituksesta, tiedottaja 
Teuvo Peltoniemi A-klinikkasäätiöstä sekä psykologi 
Maila Upanne lääkintöhallituksesta. Ryhmän sihteerinä 
on toiminut Timo Jetsu sosiaalihallituksesta.

Oppaan graafisen ulkoasun on suunnitellut graafikko 
Maria Munsterhjelm-Linko.

Oppaan laatinut työryhmä on kuullut huumetyötä teke- 
vien järjestöjen ja huumeiden käyttäjien mielipiteitä sekä 
eri alojen asiantuntijoita. Kiitos hyvästä yhteistyöstä.
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MIKÄON HUUME

Sanalla buume on monta merkitystä. Sillä voidaan 
ta va I li ses sa puheessa tarkoittaa esimerkiksi heroiinia tai 
hasista. Huumeesta puhuttaessa tarkoitetaan joskus 
myös alkoholia, lääkkeitä tai tupakkaa. Huumetta raja- 
tumpi käsite on huumausaine. Huumausaineita ovatvain 
ne aineet, jotka on erikseen mainittu huumausainease- 
tuksessa. Osa niistä on lääkkeitä.

Päihde
Sekä huumeet että huurnausaineet ovat päihteitä. 

Päihteellä tarkoitetaan alkoholijuomaa tai muuta päihty- 
mistarkoituksessa käytettävää ainetta.
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Käyttötarkoitus ratkaisee
Ratkaisevaa on aineen vaikutustapa ja käyttötarkoi- 

tus, ei sen kemiallinen koostumus. Huumaantumistarkoi- 
tuksessa käytettävä aine on buume. Tässä oppaassa 
huumeet on jaettu kolmeen ryhmään.

1. eräät lääkkeet, joita saa reseptillä tai ilman resep- 
tiä ja joilla etenkin ylisuurina annoksina on huu- 
maava vaikutus

2. tietyt liuotinaineet, liimat ja lakat

3. huumausaineasetuksessa mainitut aineet, kuten 
hasis, amfetamiini ja heroiini sekä monetjännitys- 
tä lievittävät lääkkeet ja unilääkkeet.
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MIKSI HUUMEITA 
KÄYTETAAN

Ei yhtä syytä
Huumeiden kokeilulle tai käytölle ei ole selkeitä yksit- 

täisiä syitä. Syitä on etsitty ihmisten persoonallisuuden 
piirteistä, ympäristötekijöistä ja huumeista itsestään. 
Taustatekijöitä on aina useita ja ne ovat ihmisillä erilaisia. 
Kokeiluun ja käyttöön johtanut elämäntilanne on jokaisen 
kohdalla yksilöllinen.

Kokeilu
Huumeita kokeilevat ovat usein itsenäistymässä ole- 

via nuoria. Kokeilulla nuori haluaa ehkä osoittaa kykynsä 
tehdä vanhempien tahdosta riippumattomia ratkaisuja. 
Huumeita saatetaan pitää salaperäisinä ja kiehtovina ja 
niitä kokeillaan pelkästä uteliaisuudesta. Kokeiluun voi 
vaikuttaa myös toveripiirin vaikutus tai nuoren halu kuu- 
lua jengiin.

Mitä huumeista haetaan
Huumeiden avulla voidaan yrittää ratkaista tai paeta 

erilaisia omaan elämään liittyviä ongelmia. Huumeista 
haetaan apua yksinäisyyteen, turvattomuuteen ja ma- 
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sennukseen. Niillä yritetään helpottaa ahdistuneisuutta 
ja tuskaisuutta tai laukaista jännitystiloja. Osalle käyttä- 
jistä tärkeintä on uusien tajunnantilojen etsiminen, osa 
hakee jännitystä tai mielihyvän kokemuksia.

..Cli)..
Suurin osa kokeilijoista lopettaa kerran tai kahden jäl- 

keen. Kokeilu muuttuu käytöksi, jos käyttäjä kokee huu- 
meiden myönteiset vaikutukset suuremmiksi kuin kieltei- 
set. Huumeiden käyttö voi olla hallittua, mutta joissakin 
tapauksissa käyttö voi muuttua hallitsemattomaksi tai 
pakonomaiseksi.

Riippuvuus
Ruumiillinen eli fyysinen riippuvuus tarkoittaa sitä, 

että huumeen käytön lopettaminen voi saada aikaan 
selviä elimellisiä oireita, kuten pahoinvomtia, vapinaa, 
hermostuneisuutta, kipuja tai unettomuutta. Henkisestä 
eli psyykkisestä riippuvuudesta on kyse silloin, kun huu
meiden käyttäjä kokee käytön jatkamisen välttämättö- 
mäksi omalle henkiselle hyvinvoinnilleen. Sosiaalisesti 
huumeista riippuvainen haluaa säilyttää asemansa yhtei- 
sössä ja jatkaa huumeiden käyttöä ympäristönsä vaiku- 
tuksesta.

Riippuvuus on yksilön ominaisuus
Huumeiden riippuvuutta aiheuttavista ominaisuuksis- 

ta vallitsee erilaisia näkemyksiä. Joku saattaa käyttää 
huumeita pitkäänkin tulematta riippuvaiseksi. Toisinaan 
yksi tai muutama kokeilukertakin saattaa riittää riippu- 
vuuden kehittymiseen. Huumeiden kokeilu on aina riski.

Käytön lopettaminen
Ihmisten elämäntapa, ajattelu ja arvostukset muuttu- 

vat iän mukana. Muut asiat tulevat usein huumeita tärke- 
ämmiksi. Monet perustavat perheen. Huoli omasta ter- 
veydestä voi olla syy huumeiden käytön lopettamiseen. 
Lopettaminen voi olla vaikeaa pitkäaikaisen käytön jäl- 
keen. Se on kuitenkin aina mahdollista oman päättäväi- 
syyden, läheisten tuen ja sopivan hoidon avulla.
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MITEN HUUMEET

Huumeet muuttavat ihmisen henkisiä ja fyysisiä toi- 
mintoja sekä tajunnan tasoa. Huumeiden käyttö vaikut- 
taa myös ihmisen tunne-elämään.

Vaikutukset vaihtelevat
Sama huume voi vaikuttaa eri ihmisiin eri tavoin. 

Vaikutukset saattavat vaihdella käyttökerrasta toiseen. 
Ratkaisevia ovat usein käyttäjän yksilölliset ominaisuu- 
det. Huumeisiin kohdistetut odotukset, käyttöympäris- 
tö, käyttötapa ja mieliala vaikuttavat osaltaan siihen, 
miten aine vaikuttaa

. ...................... yrrreisjcayttö
Huumeiden käyttäjä ei voi tietää, mitä hänen käyttä- 

mänsä aine sisältää. Käytettävät aineet ovat usein epä- 
puhtaita ja vaikutuksiltaan arvaamattomia. Epäpuhtau- 
det vaikeuttavat annoksen koon säätelyä ja lisäävät myr- 
kytysriskiä. Huumeen vaikutusten tehostamiseksi tai 
säätelemiseksi saatetaan käyttää useita aineita saman- 
aikaisesti. Aineiden yhteisvaikutusta on usein mahdoton 
ennakoida.
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Vaikutuksia elämään
Huumeiden käytöllä voi olla vaikutusta monilla elä- 

mänalueilla. Usein käyttö pyritään pitämään salassa 
myös läheisiltä. Salailu johtaa helposti epäluottamuk- 
seen ja eristäytymiseen muista ihmisistä. Ihmissuhteet 
ja henkinen kehitys saattavat kärsiä. Huumeista voi tulla 
ihmissuhteiden korvike.

Huumeiden käyttö vaikuttaa myös ihmisen arkielä- 
mään. Kiinnostus työtä tai koulua kohtaan voi vähentyä. 
Käyttäjän saattaa olla vaikea keskittyä pitkäjänteisyyttä 
vaativiin tehtäviin.

Mielenterveys
Huumeiden käytöllä saattaa olla yhteyttä erilaisten 

psyykkisten sairauksien kehittymiseen. Käytön salaile- 
misesta aiheutuvat paineet yhdessä huumeiden vaiku- 
tusten kanssa vaarantavat mielenterveyttä.

Ryhmittelyä
Kaikki huumeet vaikuttavat ihmisen aivotoimintaan. 

Vaikutuksensa perusteella huumeet voidaan karkeasti 
ryhmitellä

1. aistiharhoja aiheuttavat aineet

2. keskushermostoa (aivotoimintoja) kiihottavat ai
neet

3. keskushermostoa (aivotoimintoja) lamaavat ai
neet

Sama huume voi vaikuttaa eri tavalla. Onhan myös 
alkoholilla käytetyistä määristä riippuen kaikkia mainittu- 
ja vaikutuksia.

Yleisimmät huumeet
Suomessa yleisimmin käytetyt huumeet ovat kanna- 

bis ja erilaiset lääkkeet. Kannabiksella tarkoitetaan 
Suomessa lähes poikkeuksetta hasista. Marijuanaa tai 
hasisöljyä tavataan harvoin.
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Kannabis
Kannabistuotteet ovat aistiharhoja aiheuttavia ainei- 

ta. Yleensä käyttäjä tuntee olonsa hyväntuu I iseksi ja rau- 
halliseksi. Hän voi muuttua syrjään vetäytyväksi ja mie- 
tiskeleväksi.

Kannabis on kuitenkin hyvin arvaamaton aine. Pienet- 
kin annokset saattavat laukaista ahdistuneisuus-ja pa- 
niikkireaktioita. Kannabiksen käytöllä saattaa joissakin 
tapauksissa olla yhteyttä myös vakavien mielenterve- 
ydellisten häiriöiden kehittymiseen.

Pitempään jatkuva kannabiksen käyttö voi heikentää 
muistia sekä keskittymis- ja oppimiskykyä. Kannabiksen 
savu on hengitysteille huomattavasti haitallisempaa kuin 
tupakansavu. Kannabiksen käytön lopettaminen ei yleen
sä aiheuta vieroitusoireita.

Lääkkeet
Lääkkeet on tarkoitettu sairauksien ehkäisyyn ja hoi- 

toon sekä kipujen ja muiden oireiden lievitykseen. Niiden 
muu käyttö on väärinkäyttöä. Huumekäytöllä tarkoite- 
taan lääkkeiden käyttöä päihtymistarkoituksessa.

Usean lääkkeen samanaikaisella käytöllä on arvaa- 
mattomia seurauksia. Pienetkin määrät saattavat olla 
hengenvaarallisia. Lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö 
aiheuttaa jopa kuolemaan johtavia myrkytyksiä.

Imppaaminen
Imppaamisella tarkoitetaan liuottimien, liimojen ja 

lakkojen hengittämistä päihtymistarkoituksessa. Impat- 
tavat aineet eivät ole lain tarkoittamia huumausaineita, 
vaikka ne vaikuttavat huumaavasti.

Impattaessa pienet annokset saavat aikaan alkoholi- 
humalaa muistuttavan tilan. Suuret annokset nukuttavat 
ja heikentävättuntoaistimuksia. Pitempään jatkuva käyt
tö saattaa aiheuttaa pysyviä aivovaurioita tai vahingoit- 
taa maksaa ja munuaisia.

Impattaessa on hankala säädellä annoksen kokoa. 
Pienikin annos voi saada aikaan sydämen toimintahäiri- 
öitä ja johtaa jopa kuolemaan.
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Muut hui.ii.т.lausair.leet
Keskushermostoa kiihottavista aineista tunnetuimpia 

ovat amfetamiini ja kokaiini. Ne poistavat väsymyksen 
ja nälän tunnetta ja aiheuttavat ohimenevästi piristyneen 
olon. Suuret annokset võivat aiheuttaa psyykkisiä muu- 
toksia, vainoharhaisuutta, väkivaltaisuutta tai kuoleman. 
Amfetamiiniin ja kokaiiniin kehittyy nopeasti voimakas 
riippuvuus. Niita on käytetty lääkkeenä, mutta nykyisin 
ne korvataan Suomessa turvallisemmilla valmisteilla.

Lääkkeenä on käytetty myös oopiumid. (\ 
Sen johdannaisia, opiaatteja, käyte- 

tään edelleen kipulääkkeinä. Tunne- 07
tuimmat opiaatit ovat morfiini sekä M""
siitä valmistettu heroiini, kodeiini ja kemiallisesti valmis- 
tettava metadoni. Opiaatit heikentävät kivun aistimista ja 
aiheuttavat rentoutuneen olon. Toisaalta ne saattavat 
lisätä aktiivi su utta. Riippuvuus opiaatteihin kehittyy melko 
nopeasti, etenkin kun niitä käytetään ruiskeina.

Ruiskekäytön vaarat
Ruiskekäyttöön liittyy erilaisten tartuntatautien levi- 

ämisen vaara. Keltatauti, sydämen sisäkalvon tulehdus 
ja aids leviävät helposti epäpuhtaiden, steriloimattomien 
ruiskujen välityksellä. Hiv-tartunnan voi parhaiten välttää 
käyttämällä ainoastaan omia, huolellisesti steriloituja 
ruiskuja ja neuloja. Jos epäilee saaneensa tartunnan, on 
syytä mennä hiv-testiin. Tartunta testataan kyynärtai- 
peesta otettavalla verikokeella.Maksuttomia hiv-testejä 
tehdään kaikissa terveyskeskuksissa ja AIDS-tukikes- 
kuksissa. Testin tulos on luotettava noin puolen vuoden 
kuluttua oletetusta tartuntahetkestä.

ÄilJSi ■tukile *..
Lisätietoja aidsista kannattaa kysyä Al DS-tukikeskuk- 

sista. Niiden palvelut ovat maksuttomia, eikä asiakkaalta 
kysytä henkilötietoja. Tukikeskuksista voi tilata puheli- 
mitse vastaanottoajan lääkärin, psykologin, sosiaali- 
työntekijän, juristin, teologin tai tukihenkilön luo. Tuki- 
keskuksia on Helsingissä (90-665 081), Tampereella 
(931-133 134), Turussa (921-534 746),Oulussa(981- 
229 458) ja Kuopiossa (971-118 979).
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MITÄ VANHEMPIEN ON 
HYVÄ TIETÄA

^yVarttuessaan nuori itsenäistyy ja alkaa opetella omaa 
elämää. Kotona ei enää olla tarkasti perillä lapsen 
asioista, vaikka niitä seurattaisiinkin. Vanhempien omat- 
kin küreel tai huolet vähentävät mahdollisuuksia tietää 
lapsen menemisiä ja tekemisiä. Huumeiden kokeilu tai 
käyttö ovat ehkä viimeisiä asioita, jotka vanhemmat 
saavat tietoonsa.

Hämmentävä uusi tilanne
Niinpä tieto huumekokeiluista tulee tavallisesti ikävä- 

nä ja vakavana yllätyksenä. Tilanne tuntuu edellyttävän 
välitöntä puuttumista, mutta saattaa samallatehdä kyke- 
nemättömäksi toimimaan.

Koko perheen ongek
Yhden perheenjäsenen huumeiden käyttö koskettaa 

tavalla tai toisella kaikkia perheenjäseniä. Tilanne herät- 
tää helposti voimakkaita tunteita. Vanhemmat võivat 
tuntea itsensä syyllisiksi, vihaisiksi tai hätääntyneiksi. 
Koko tilanne tuntuu usein pelottavalta ja herättää monen- 
laisia kysymyksiä. Miten tahan on võitu joutua? Mikä on 
huumeiden käytön syy? Onko huumeiden käyttö merkki 
siitä, että koti ja vanhemmat ovat epäonnistuneet?
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Syyllis.......... ... ... irie
Vaikeinta vanhemmille saattaakin olla tunne omasta 

syyllisyydestä. Voimakkaiden tunteiden vuoksi on vaikea 
miettiä asioita rauhallisesti ja harkita omaa toimintaan- 
sa. Vanhemmat võivat vahingossa toimia tavalla, joka 
väin pahentaa tilannetta ja tekee sen ratkaisemisen han- 
kalammaksi.

Ei yhtä ratkaisua
Mitään yhtä ja ainoaa oikeaa ratkaisua ei ole olemas- 

sa. On toimittava tilanteen mukaan. Aikuisen on pyrittävä 
säilyttämään yhteys nuoreen, mahdollisuus keskustella, 
selvittää ja korjata tilannetta. Suuttuminen, uhkaaminen 
ja määrääminen saattavat kaikki tuntua oikeutetuilta rat- 
kaisuilta. Silti ne ovat monesti huonoja vaihtoehtoja 
tilanteen selvittämiseksi.

Kokeilu on viesti
Tieto nuoren huumeiden käytöstä on usein järkytys 

vanhemmille. Kuitenkin kannattaa olla tyytyväinen siitä, 
että asia tuli tietoon. Tilanne ei ehkä vielä ole kovin 
vakava ja asiat ovat korjattavi ssa. Suurin osa huumeiden 
käytöstä on kokeilua. Huumeiden kokeilua ei kuitenkaan 
saa pitää nuoruuteen kuuluvana hyväksyttävänä iimiönä, 
joka menee ohi aikanaan. Kokeilu on viesti nuoren 
elämäntilanteen vaikeuksista ja siihen sisältyy aina riske- 
jä, joita ei ole syytä vähätellä.

Keskustelu
Keskustelulle on paljon esteitä, vaikka kriisitilanne voi 

joskus lähentääkin vanhempia ja lapsia toisiinsa. Van- 
hempien saattaa olla vaikea välttää syyttävää tai kuulus- 
televaa sävyä. Jos perheessä ei ole totuttu keskustele- 
maan eikä vanhempien ja nuorten välillä ole luottamusta, 
sitä saattaa olla mahdoton kehittää muutenkin vaikeassa 
tilanteessa. Nuori voi olla haluton keskustelemaan asi- 
oistaan. Hän voi tuntea itsensä syytetyksi tai uhatuksi. 
Usein hän ei itsekään tiedä, miksi hän aloitti huumeiden 
käytön tai mitä aikoo asialle tehdä. Nuori voi luvata 
asioiden korjaantumista väin lopettaakseen selvittelyn.
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Sopiva toimintatapa on löydettävä tilanteen mukaan. 
Asioiden selvittely ei tapahdu hetkessä vaan edellyttää 
pitkäjänteistä yrittämistä. Tilanteen etenemiseen vaikut- 
taa nuoren oma halu tehdä yhteistyötä ongelmien ratkai- 
semiseksi. Ratkaisevaa on myös vanhempien kyky jak- 
saa koota itsensä, sietää pettymyksiä ja nähdä vaivaa 
tilanteen selvittämiseksi.

Asiantuntija-apu
Ongelmat eivät aina ratkea omin voimin. Selvitysyri- 

tykset eivät ehkä ratkaisekaan tilannetta vaan päinvas- 
toin pahentavat sitä. Joskus tarvitaankin välttämättä asi- 
antuntijan apua toimintavaihtoehtojen harkitsemiseksi. 
Selvittäminen ei rajoitu huumeiden käyttöön vaan kos- 
kee koko elämäntilannetta.

Tukea myös perheenjäsenille
Vanhemmilla tulisi olla voimaa kestää ja olla avuksi, 

sillä perhe on nuoren tärkein tuki. Pääasia on nuoren 
elämäntilanteen selvittely, mutta myös vanhemmat hyö- 
tyvät tiedoista, neuvottelusta ja tuesta. Huumeiden 
käyttöön liittyviä ongelmia selvitellään parhaiten per- 
heenjäsenten yhteisvoimin. Siksi kaikki perheenjäsenet 
võivat mennä keskustelemaan asiantuntijan kanssa mm. 
tässä kirjasessa myöhemmin mainittavissa palvelupis- 
teissä.
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MISTÄ APUA
HUUMEONGELMAAN

Avun etsiminen olisi hyödyllisintä silloin, kun huumei- 
den käyttö ei ole vielä jatkunut pitkään. Käyttäjällä ja 
hänen läheisillään saattaa kuitenkin olla hyvin erilaiset 
käsitykset siitä mitä tarvitaan. Käyttäjä ei aina koe tar- 
vitsevansa apua tai saattaa olla kyvytön hakemaan apua. 
Läheiset taas eivät ehkä tiedä hakea apua, koska huu-
meiden käyttöä on alkuvaiheessa vaikea havaita.

Älä epäröi
Kysymys avun hakemisesta tulee siis esitle usein 

vasta siinä vaiheessa kun ulkopuolinen apu on jo lähes 
välttämätöntä. Huumeiden käyttöön liittyvät asiat ovat 
monelle vieraita, outoja ja pelottavia. Avun hakeminen 
koetaan ehkä vaikeaksi. Huumeiden käytön esilletulo 
perheessä on ahdistava kokemus kenelle tahansa ja 
tekee helposti neuvottomaksi, epätoivoiseksi tai vihai- 
seksi. Tilanteen rauhallinen pohtiminen on vaikeaa. Avun 
hakemista ei kuitenkaan tulisi viivyttää.

• toa
Asiatiedon hankkiminen saattaa selvittää huumeisiin 

liittyviä kysymyksiä ja samalla poistaa tarpeettomia pel- 
koja. Perustietoa päihteistä ja huumeista saa esimerkik- 
si niistä huumekysymyksiä käsittelevistä kirjoista, joita 
on lueteltu tämän oppaan lopussa.
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Ystävien tuki
Ti lanteesta tulisi keskustel la avoimesti oman perheen 

kesken. Ratkaisujen hahmottamisessa voi auttaa myös 
keskustelu jonkun perheen ulkopuolisen henkilön kans-
sa, johon luottaa.

Auttavat puhelimet
Keskustelumahdollisuuden tarjoavat myös pa Ivelevat 

puhelimet ja kriisipuhelimet. Nühin voi soittaa nimettö- 
mänä ja arvioida tilannetta yhdessä toisen ihmisen kanssa.
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SOSIAALI- JA 
TERVEYDENHUOLLON PALVELUT

Miten palveluja saa
Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt tarjoavat palve

luja myös huumeita käyttäville ja heidän läheisilleen. 
Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus. Tietoja ei luovuteta 
ulkopuolisille, esimerkiksi poliisille, ilman asiakkaan lupaa. 
Peruspalvelut, kutenterveyskeskuksetja A-klinikat, ovat 
maksuttomia. Nühin ei tarvitse lähetettä, pelkkä ajanva- 
raus riittää. Ajan voi varata puhelimella.

Selvittely ja tuki
Kuntien sosiaalitoimistoista ja terveyskeskuksista 

saa perusapua huumeisiin liittyvissä kysymyksissä. Niis- 
sä voi keskustella ongelmista sosiaalityöntekijän, lääkä- 
rin, terveydenhoitajan tai psykologin kanssa. Heiltä saa 
tarvittaessa tietoja myös hoitopaikoista ja nühin hakeutu- 
misesta. Usein pelkkä tilanteen selvittely keskustelemal- 
la auttaa ratkaisemaan ongelmia.
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Koulun terveydenhoitajan, koulukuraattorin tai kou- 
lupsykologin kanssa voi puhua myös huumeisiin liittyvis- 
tä ongelmista. Nuori itse tai hänen vanhempansa võivat 
ottaa yhteyttä myös kasvatus- ja perheneuvolaan.

A-klinikat
Monilla paikkakunnilla huumeiden ja päihteiden käyt- 

töön liittyviä ongelmia voi selvitellä A-klinikoilla. A- 
klinikalla työskentelee lääkäri, sosiaalityöntekijöitä ja 
sairaanhoitajia, jotka ovat perehtyneet päihteiden käyt- 
töön liittyviin ongelmiin. A-klinikoilta saa myös hoitoa ja 
kuntoutusta.

Nuorisoasemat
Suuremmilla paikkakunnilla on A-klinikoita vastaavia, 

erityisesti nuorille tarkoitettuja nuorisoasemia. Niissä 
nuori voi käydä joko yksin tai omaisten kanssa. Nuoriso
asemat tarjoavat myös erilaisia vapaa- ajanviettomah- 
dollisuuksia.

Tarvitaanko iaitoshoitoa
Vaikeissa tilanteissa saatetaan tarvita lyhyttä tai pi- 

tempiaikaista Iaitoshoitoa. Hoidon onnistuminen edellyt- 
tää asiakkaan osallistumista ja työtä oman tilanteensa 
hyväksi. Hoidon tarvetta ja toteuttamista arvioidaan 
yhdessä asiakkaan kanssa. Huumeiden käyttöön johta- 
neen elämäntilanteen selvittely edellyttää usein myös 
käyttäjän perheen ja muiden läheisten panosta hoidon 
aikana.

Katkaisuhoito
Tarvittaessa hoidon ensimmäisenä vaiheena on huu

meiden käyttökierteen katkaiseminen eli katkaisuhoito. 
Katkaisuhoitoa voi saada useissa terveyskeskuksissa, 
päihdehuollon kuntoutumisyksiköissä tai erityisillä kat- 
kaisuhoitoasemila. Katkaisuhoitoa on tarvittaessa mah- 
dollista saada myös psykiatrisissa sairaaloissa. Kuntou- 
tumislaitosten ja katkaisuhoitoasemien osoitteet ja pu- 
helinnumerot löytyvät esimerkiksi Päihdehuollon palve- 
luoppaasta, johon voi tutustua A-klinikalla, sosiaalitoi- 
mistossa tai terveyskeskuksessa.
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Mitä katkaisuhoito on
Katkaisuhoito on ympärivuorokautista ja kestää vii- 

destä vuorokaudesta kahteen viikkoon. Hoidon aikana 
pyritään selviytymään vaikeimmista vieroitusoireista ja 
suunnitellaan jatkohoitoa. Huumeiden ja alkoholin aiheut- 
tamat vieroitusoireet ovat hyvin yksilöllisiä. Hoidon on- 
nistumisen kannalta ratkaisevan tärkeää on asiakkaan 
oma päättäväisyys ja aktiivinen mukanaolo hoidossa.

Avokatkaisu
A-klinikat ja nuorisoasemat tarjoavat myös 

avokatkaisua, jonka aikana asiakas käy hoidossa joka 
päivä, mutta asuu kotonaan.
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HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN 
ERITYISYKSIKOT

HYKS:n huumevieroitusyksikkö
Helsingin Yliopistollisen Keskussairaalan (HYKS) yh- 

teydessä toimii huumevieroitusyksikkö. Yksikössä on 
poliklinikka ja pieni vuodeosasto.

Poliklinikalla arvioidaan asiakkaan kanssa hoidon tar
ve ja laaditaan hoitosuunnitelma. Asiakas voi keskustella 
lääkärin, sairaanhoitajan ja sosiaalityöntekijän kanssa. 
Keskusteluilla pyritään arvioimaan ja selvittämään asiak
kaan elämäntilannetta ja tulevaisuudensuunnitelmia.

Poliklinikalta voi kysellä puhelimitse neuvoja sekä 
tietoja muista hoitopaikoista ja nühin hakeutumisesta. 
Soittajan ei tarvitse kertoa nimeään.

Vuodeosasto toteuttaa vapaaehtoista suljettua hoi- 
toa, joka kestää kahdesta kolmeen viikkoon. Ennen 
hoidon aloittamista jokaiselle tehdään yksilöllinen hoito
suunnitelma. Kahdenkeskisten keskustelujen sekä eri- 
laisten ryhmätoimintojen avulla yritetään saada asiakas 
itse toimimaan tilanteensa hyväksi.

Poliklinikalle pääsee lääkärin, sairaanhoitajan tai sosi
aalityöntekijän lähetteellä. Kiireellisessä tapauksessa 
riittää puhelinsoitto. Yksikköön voi tulla myös ilman lähe- 
tettä tai ajanvarausta arkisin klo 9-11. Vieroitushoito- 
osastolle pääsee poliklinikan kautta.

HYKS:n huumeyksikkö ottaa asiakkaita koko maasta. 
Asiakkailta ei peritä hoitomaksuja.

Osoite: Tukholmankatu 8 F, 00290 Helsinki
Puhelin: 90-4711 (keskus) tai 471 6202
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Hietalinna-yhteisö
Helsingin nuorisoaseman yhteydessä toimii A-klinik- 

kasäätiön Hietalinna-yhteisö. Se on tarkoitettu alle 30- 
vuotiaille Helsingin, Espoon ja Vantaan nuorille sekä 
ulkomailta palaaville. Ikäraja ei ole ehdoton. Hietalinnas- 
sa on avo-, katkaisu- ja jatkohoito-osasto.

Hietalinnassa hoidon lähtökohtana on asiakkaan oma 
halu muuttaa tilannettaan. Yhteisön avo-osastolla ja nuo
risoaseman põli klinikal la nuori voi käydä keskustelemas- 
sa tilanteestaan yksin tai yhdessä ystävien tai vanhem- 
pien kanssa.

Avo-osastolla voi käydä ilman ajanvarausta tai lähetet- 
tä. Siellä käyminen on maksutonta.

Katkaisuhoito Hietalinnassa kestää korkeintaan kaksi 
viikkoa. Katkaisuhoitoon voi hakeutua ilman ajanvaraus
ta tai lähetettä arkisin klo 8-11 välillä. Hoitomaksua 
värten asiakas voi saada kotikuntansa sosiaalitoimistos- 
ta maksusitoumuksen.

Osoite: Hietaniemenkatu 5, 00100 Helsinki
Puhelin: 90-447 766

Muut yksiköt
Eräiden järjestöjen ylläpitämät hoitopaikat ottavat 

vastaan myös huumeiden käyttäjiä. Tarkempia tietoja 
kannattaa kysyä sosiaalitoimistosta tai terveyskeskuk- 
sesta.

Vapaaksi huumeista
Vapaaksi Huumeista ry ylläpitää vastaanottopaikkaa 

huumeiden käyttäjille. Talossa voi asua muutaman vuo- 
rokauden. Sinä aikana asiakkaan kanssa selvitetään tar- 
vittaessa jatkohoitomahdollisuuksia. Toiminta on ympä- 
rivuorokautista ja asiakkaita otetaan koko Suomesta.

Osoite: Isopellontie 24,
00720 Helsinki
Puhelin: 90-345 2577

Irti huumeista ry
Irti Huumeista ry on vanhempien perustama yhdis- 

tys, joka harjoittaa huumeisiin liittyvää tiedotus-ja valis- 
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tustoimintaa. Yhdistyksellä on myös puhelinpäivystys. 
Keskustelu samankaltaisessa tilanteessa olleiden kans- 
sa voi olla vanhemmille avuksi tilanteen selvittelyssä.

Osoite: Lönnrotin puistikko 5 А 9,
00120 Helsinki
Puhelin: 90-604 043
Vaasan yksikkö: Kauppapuistikko 8 B, 65100 Vaasa 
Puhelin: 961-114 899

NA - nimettömät narkomaanil
Nimettömät Narkomaanil on toipuvien huumeongel- 

maisten perustama yhteisö. Toiminnan tarkoituksena on 
säännöllisten tapaamisten ja tukihenkilöiden kautta aut- 
taa elämään ilman huumeita. Jäsenyyden ehtona on ai- 
noastaan halu lopettaa huumeiden käyttö. Lisätietoja 
saa numerosta 94894-153 673.

Mitä katkaisuhoidon jälkeen
Huumeiden käytön lopettaminen ei poista kerralla 

kaikkia ongelmia. Se ei takaa huumeetonta elämää, 
mutta se on hyvä alku. Huumeiden käyttö aloitetaan 
joskus uudelleen pitkänkin raittiin jakson jälkeen. Käyttä- 
jän on silloin hyvä hakea apua jo tutuksi tulleesta hoito- 
paikasta.

. ..................

Katkaisuhoitoa seuraa usein pitkään jatkuva kuntou- 
tusvaihe, jota sanotaan jatkohoidoksi. Se tapahtuu 
asiakkaan tarpeen mukaan avo- tai laitoshoitona. Jatko- 
hoitojakson aikana käyttäjä totuttelee elämään ilman 
päihteitä. Tärkeintä on se, mitä asiakas itse odottaa tu- 
levaisuudeltaan.

Avo- ja laitoshoito
HYKSm ja Hietalinna-yhteisön lisäksi avojatkohoitoa 

saa A-klinikoilla ja nuorisoasemilla. Huumeiden käyttä- 
jien pitempiaikaiseen hoitoon erikoistuneita yksiköitä 
ovat Hietalinnan jatkohoito-osasto ja Kiskon kuntoutu- 
misklinikka. Molempiin pääsee väin katkaisuhoidon kautta.
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Hietalinna
Hietalinnan omalta katkaisuhoito-osastolta voi halu- 

tessa siirtyä jatko-osastolle. Hoitoaika siellä on enintään 
puoli vuotta. Hoidon aikana ratkotaan keskustelujen ja 
toiminnan avulla huumeiden käyttöön johtaneita ongel- 
mia ja luodaan pohjaa huumeettomalle elämälle.

Kisko
Kalliolan kannatusyhdistyksen ylläpitämässä Kiskon 

yksikössä hoito kestää noin vuoden. Hoitoon voi hakeu- 
tua viikon suljetun katkaisuhoidon jälkeen. Asiakas käy 
ensin tutustumassa paikkaan ja päättää, haluaako hän 
jäädä sinne. Vuoden aikana tilannetta selvitellään kes
kustelu- ja terapiaryhmissä.

Kiskossa ja Hietalinnassa asiakkaat huolehtivat itse 
mm. ruoanlaitosta ja muista jokapäiväisistä toiminnois- 
ta.

Osoite: Kalliolan kuntoutusklinikka, 
Kiskon toimintayksikkö, 25470 Kisko 
Puhelin: 924-894 855
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. MUU LAITOSHOITO

Kuntoutumislaitokset
Huumeiden käyttäjiä hoidetaan myös yleisissä päih- 

dehuollon kuntoutumislaitoksissa. Hoidon sisältö vaihte- 
lee eri yksiköissä. Tärkeimpiä ovat kuitenkin erilaiset 
yksilö- ja ryhmäkeskustelut sekä laitoshoidon jälkeisen 
elämän suunnittelu. Hoito kestää yleensä neljästä kuu- 
teen viikkoon.

Huumeiden käyttäjiä voidaan hoitaa myös psykiatri- 
sissa sairaaloissa, mikäli käyttäjällä esiintyy vaikeita 
mielenterveydellisiä oireita

Ennen laitokseen menoa kannattaa selvittää omalta 
kannalta paras vaihtoehto yhdessä A-klinikan, sosiaali- 
toimiston tai terveyskeskuksen kanssa.

Tahdoota riipftirriatori hoito
Hoidon onnistumisen kannalta on ensiarvoista, että 

käyttäjä itse kokee hoidon tarpeelliseksi ja osallistuu sii- 
hen. Ääritapauksissa voi kuitenkin olla tarpeen toimittaa 
henkilö hoitoon hänen tahdostaan riippumatta. Tahdos- 
ta riippumattomaan hoitoon voidaan turvautua väin, jos 
ihminen on välittömässä hengenvaarassa, vaarallinen it- 
selleen tai muille tai mielisairauden vuoksi psykiatrisen 
sairaalahoidon tarpeessa. Alte 18-vuotias lapsi voidaan 
vastoin omaa tahtoa sijoittaa sijaishuoltoon, jos hän 
päihteiden käytöllä vakavasti vaarantaa terveyttään tai 
kehitystään.



Asumispalvelut
Hietalinnan ja Kiskon kl ini koilla on omat asumispalve- 

luyksikkönsä. Niissä asiakas voi käydä työssä tai opis- 
kella ja säilyttää koko ajan yhteyden hoitopaikkaan. 
Myös kunnilla ja joillakin yhteisöillä on tukiasuntoja ja vas- 
taavia asumispalveluja. Tukiasumismahdollisuudet kan- 
nattaa selvittää sosiaalitoimistossa, A-klin ikalla tai muis- 
sa tässä oppaassa mainituissa palvelupisteissä.

Suomalaiset ulkomailla
Suomen suurlähetystöissä ja konsulaateissa voi sel

vittää käytännön ongelmia sekä mahdollisen Suomeen 
paluun yksityiskohtia. Suurlähetystöt ja konsulaatit anta
vat myös tietoa paikallisista hoitopaikoista ja mahdolli- 
suuksista nühin pääsemiseen.

Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen mukaan suo- 
malaisella on oikeus käyttää sosiaali- ja terveydenhuol- 
lon palveluja kaikissa pohjoismaissa. Samantyyppisiä 
sopimuksia on tehty eräiden muiden maiden kanssa. 
Tarkempia tietoja saa lähetystöistä tai konsulaateista.

Linkkiryhmä
A-klinikkasäätiön alainen Linkkiryhmä tekee pohjois- 

maista ja muuta kansainvälistä yhteistyötä. Se ottaa vas- 
taan ja ohjaa eteenpäin ulkomailla sosiaalisiin vaikeuk- 
siin joutuneita Suomen kansalaisia, jotka palaavat tai pa- 
lautetaan Suomeen. Ryhmä avustaa myös Suomesta ko- 
timaahansa palaavia pohjoismaalaisia.

Linkkiryhmä voi tarvittaessa saattaa asiakkaan koti- 
paikkakunnalleen tai hoitopaikkaan. Linkistä saa apua ja 
neuvoja paluuseen liittyvien käytännön ongelmien hoita- 
misessa ja tarvittaessa avustusta välttämättömiin me- 
noihin.

Osoite: Linnankatu 10, 20100 Turku
Puhelin: 921-322 552
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TOjJVIINTAKYKY JA
ELAMANHALLINTA

Sosiaaliset yhteydet ja vuorovaikutus kärsivät usein 
huumeiden käytöstä. T utta va pi i ri ssä kin monet ovat ehkä 
olleet huumeiden käyttäjiä tai välittäjiä. Joillakin koko 
elämä on keskittynyt huumeiden ympärille. Hoidon jäl- 
keen uusien ystävyyssuhteiden luominen saattaa tuntua 
vaikealta tai pelottavalta.

Fukih< ilöt
Hoidon päättymisen ei tarvitse merkitä kaikkien sitei- 

den katkeamista hoitohenkilökuntaan. Hoitoyksikössä 
voi käydä edelleen keskustelemassa omista asioistaan 
ja ongelmistaan. Erilaisten järjestöjen kautta on mahdol- 
lista saada tukihenkilöapua. Tukihenkilöitä kouluttavat 
esimerkiksi seurakunnat, Suomen Punainen Risti, van- 
hempainyhdistykset ja AIDS-tukikeskukset.

Apua saatavilla
Tärkeät elämänratkaisut eivät ole kenellekään ongel- 

mattomia. Työ-tai opiskelupaikan löytäminen on mones- 
ti vaikeaa kenelle tahansa. Ongelmia ei kannata miettiä 
yksinään liian pitkään. Neuvoja ja apua kannattaa kysyä 
rohkeasti. Niitä on kyllä saatavilla.
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Asia kerrallaan
Hoidon aikana on pyritty selkiinnyttämään elämänti- 

lannetta ja tulevaisuudentoiveita. Hoidon jälkeen tavalli- 
sistakin asioista suoriutuminen saattaa tuntua ylivoimai- 
selta. Monet asiat ovat ehkä jääneet oppimatta ja koke- 
matta. Ongelmat ratkeavat useimmiten hitaasti. Kaikkea 
ei opi kerralla. Kannattaa edetä rauhallisesti, asia kerral
laan.
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SUOMEN
HUUMAUSAINELAKI

Kansainvälinen perusta
Huumausaineiden käyttö on haluttu rajoittaa kansain- 

välisillä sopimuksilla lääkinnällisiin ja tieteellisiin tarkoi- 
tuksiin. Samalla on pyritty yhdenmukaistamaan huu
mausaineiden väärinkäytön ehkäisyä. Suomen 
huumausainelaki on säädetty sopimusten pohjalta. 
Huumausaineet on lueteltu huumausaineasetuksessa.

Tiukka valvonta
Huumausainelakia valvovat mm. suurimpien kaupun- 

kien poliisilaitosten erityiset huumepoliisiyksiköt. Tullilai- 
tos pyrkii estämään huumausaineen luvatonta maahan- 
tuontia. Huumausaineiden käyttö on Suomessa rangais- 
tavaa. Rangaistavuus osoittaa yhteiskunnan kielteisen 
suhtautumisen ja silla turvataan poliisin toimintaedelly- 
tyksiä huumausainerikollisuuden torjunnassa.

Huumausainerikokset
Huumausainerikoksia ovat käytön lisäksi huumausai

neen luvaton valmistaminen, valmistuttaminen, kuljetta- 
minen, kaupaksi tarjoaminen, ostaminen, myyminen, 
välittäminen, levittäminen tai sen yrittäminen. Rikoksia 
ovat myös huumausaineen hallussapitäminen sekä lää- 
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kemääräyksen tai muun huumausaineen saantiin oikeut- 
tavan asiakirjan luovuttaminen. Rangaistuksena huu- 
mausainerikoksesta on sakkoa tai korkeintaan kaksi 
vuotta vankeutta. Huumausaineen käytöstä ja pienten 
määrien hallussapidosta tuomitaan yleensä sakkoihin.

Törkeä huumausainerikos
Törkeästä huumausainerikoksesta on rangaistukse

na vankeutta yhdestä kymmeneen vuoteen. Tavallisim- 
min rikos luokitellaan törkeäksi ilmitulleen ainemäärän 
mukaan. Huomattavana määränä huumausainetta on 
yleensä pidetty noin sataa kerta-annosta. Muita syitä 
rikoksen törkeäksi luokitteluun ovat suuremmassa laa- 
juudessa harjoitettu toiminta, erityisen vaarallinen aine, 
aineen hankkiminen esimerkiksi apteekkimurrolla tai 
huumeiden tarjoaminen alaikäiselle. Erityisen vaarallisi- 
na aineina pidetään ainakin amfetamiinia, heroiinia, 
LSD:tä, kokaiinia ja kannabisöljyä.

Valmistelu
Lain mukaan myös törkeän huumausainerikoksen val

mistelu on tuomittavaa. Valmisteluna pidetään sitä, että 
hankkii ta rvittavia välineitä tai luovuttaa, välittää tai ottaa 
vastaan rahaa rikoksen tekemistä värten. Rangaistukse
na on sakkoa tai vankeutta korkeintaan kaksi vuotta.

Salakuljetus
Luvaton huumausaineen maahantuonti tai maasta- 

vienti sekä sen yritys on säädetty rangaistavaksi joko 
huumausaineen salakuljetuksena tai törkeänä huumaus
aineen salakuljetuksena.

Korvaukset valtiolle
Huumausaineen arvo tuomitaan lain mukaan menete- 

tyksi valtiolle. Jos kyse on toisen tarjoaman pienen aine
määrän käyttämisestä, ei korvausta yleensä tuomita. 
Sen sijaan huumausaineen hallussapito johtaa aina kor- 
vauksiin, jotka saattavat nousta korkeiksi.
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KYMMENEN UUTISET

MTV 2-verkko klo 22.00

Päätoimittaja Tauno Äijälä 
Toimituspäällikkö Jan Torvalds
Sihteeri Marjatta Karppinen
Uutispäälliköt
Pentti Avomaa
Jarmo Kantelinen
Pasi Salmikallio
puh. 90-1500426 tai 90-415484
Ulkomaan erityisprojektit 
tuottaja
Rauli Virtanen
Resurssisuunnittelu
Reijo Suhonen
Suunnittelu: uutishankinta (intake)
Uutispäällikkö
Mervi Mustonen
Lumikki Tammi
Informaatiopalvelu
Irmeli Roti
Liisa Kinni
Jaana Kivistö
Uutisankkurit
Pirkko Arsti la
Leena Kaskela
Kaj Linden
Pirjo Nuotio
Matti Rönkä
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KYMMENEN UUTISET

Kotimaan toimitus 
Tarja Hakulinen 
Juha Muurinen 
Pekka Niemiaho 
Poliittinen toimitus 
Matti Maunu 
Matti Simula 
Merja Ylä-Anttila 
Taloustoimitus 
Tarja Jokela 
Tapani Põhjala 
Ulkomaan toimitus 
Arto Anttila 
Leevi Nurmi 
Helena Petäistö 
Mika Tommola 
Eero Vartia 
Urheilutoimittajat 
Anssi Kukkonen 
Jorma Pulkkinen 
Simo Rantalainen 
Leo Silolahti 
Kannu Teider
Ohjaajat
Ulla Hakanen 
Raimo Kuusiholma 
Marja Mosander 
Stefan Sjöholm 
Kuvaussihteerit 
Arja-Leena Harava 
Mira Lähteenmäki 
Marit Pirskanen
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ALUETOIMITUKSET

Joensuu
Toimitus
Juttu-Sultsina Ky 
Kauppatalo 
80510 Onttola
Toimittaja
Harri Ekholm

puh. 973-802 750
puh.+fax. 973-802 760

auto 949-277 355
kaukohaku 343 121

Kuvaaja
Olavi Gröhn 
Papelonsaari 9 
83100 Liperi

koti&työ 973-656 103
auto 949-274 103
kaukohaku 340 214

Jyväskylä
Toimitus
Kauppakatu 16 А 26 
40100 Jyväskylä
Toimittaja
Erkki Juuri-Oja 
Kauppakatu 16 А 26 
40100 Jyväskylä
Kuvaaja
Oiva Toivanen Ky 
Pekka Toivanen 
Kiilakatu 6
41160 Jyväskylä

puh. 941-215 885
fax. 941-611 539

puh. 941-215 885
puh. auto 418 51
kaukohaku 451 031

puh. koti 941-751 097
puh. auto 418 55 
kaukohaku 202 820 
autoradiokeskus 941-940 40

Kuopio
Toimitus
Tmi Viestintätoimisto
Varpu Puskala
PL 1067 
70101 Kuopio

puh. 971-116 400
puh. suora 971-114 623
fax. 971-113 915
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ALUETOIMITUKSET

Toimittaja
Varpu Puskala 
Inkilänkatu 16 А 20 
70340 Kuopio 
Kuvaaja
Hannu Kauhanen 
О ravi koski

Lappeenranta
Toimitus 
Oksasenkatu 1 as. 13 
53100 Lappeenranta 
Toimittaja 
Kari Partio
Rastikuja 4 
55610 Imatra
Kuvaajat 
Kari Pirilä 
Kutila
54920 Taipalsaari 
Ismo Korhonen

Mikkeli
Toimitus
Maaherrankatu 7 
50100 Mikkeli 
Toimittaja
Pentti Jormanainen 
Hanhikankaantie 13 А 
50100 Mikkeli

puh. koti 971-121 227
auto 949-273 233 
kaukohaku 335 249

puh. koti 972-443 30 

puh. koti 954-656 60
auto 531 14 
kaukohaku 451 067

puh. 955-366 916
fax. 955-363 357

puh. koti 955-163 546
auto 559 16
autoradiokeskus 951-940 40

puh. 953-114 00
fax. 953-535 56 

puh. koti 953-450 04 
auto 949-254 631 
kaukohaku 402 595 
puh. koti 953-601 091 
auto 531 50 
kaukohaku 402 595 
autoradiokeskus 951-940 40
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ALUETOIMITUKSET

Kuvaaja
Jussi Kemppinen Ky 
Törnenkatu 9 
50170 Mikkeli

puh. koti 955-151 504
auto 949-252 063 
kaukohaku 549 761

Oulu
Toimitus
Hallituskatu 21 
90100 Oulu
Toimittaja 
Raimo Pitkänen 
Allitie 6 В 43 
90150 Oulu

Kuvaaja 
llkka Jaakola
Piipontie 20 
90540 Oulu

puh. 981-228 878
fax. 981-224 583

puh. koti 981-339 634
auto 818 74
autoradiokeskus 981-940 40
kaukohaku 451 005

puh. koti 981-562 300
auto 949-381 555 tai 680 455
kaukohaku 234 500

Rovaniemi
Toimitus 
Kansankatu 12 А 11 
96100 Rovaniemi
Toimittaja
Hannu Alsta 
Rusakkotie 42 А 
96900 Saarenkylä

Kuvaaja
Esa Mäkinen 
Metsärinne 10 as 4 
96910 Rovaniemi

puh. 960-313 630
fax. 960-149 33

puh. koti 960-604 54
auto 916 73
kaukohaku 451 081
autoradiokeskus 960-940 40

puh. koti 960-602 52
auto 949-392 684
kaukohaku 247 773
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ALUETOIMITUKSET

Seinäjoki
Toimitus
Kalevankatu 11-13
PL 62
60101 Seinäjoki
Toimittaja
Esa Nieminen 
llmarisenkatu 3 А 1 
60100 Seinäjoki

Kuvaaja
Aki Blomberg 
Vellamonrinne 9 А 2 
60220 Seinäjoki

Tampere
Toimitus
Hallituskatu 16 а 3. krs 
33200 Tampere 
Toimittajat
Jukka Vuori
Pyynikintie 41 А 13 
33230 Tampere

Salla Paajanen 
Välimaankatu 1-5 D 50 
33500 Tampere 
Kuvaaja
Tampereen Tietoverkko 
Hallituskatu 16 
33200 Tampere

puh. 964-142 590
fax. 964-142 590

puh. koti 964-142 616
auto 644 14
autoradiokeskus 961-940 40
kaukohaku 451 079

puh. koti 964-144 503
auto 949-363 440
kaukohaku 227 377

puh. koti 931-228 020
auto 318 58
autoradiokeskus 931-940 40
kaukohaku 502 484
puh. koti 931-146 403

puh. 931-361 46
auto 949-231 711

puh. 931-115 818
fax. 931-114 592
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ALUETOIMITUKSET

Turku
Toimitus 
Linnankatu 13 А 
20100 Turku 
Toimittajat
Kari Hippi 
Mäntytie 14 D 
23100 Mynämäki

Markku Sandell 
Kuvaaja 
Olli Laitinen 
Linnankatu 13 а А 
20100 Turku

puh. 921-322 234
fax. 921-519 209

puh. koti 921-707 746
auto 219 34
autoradiokeskus 921-940 40 
kaukohaku 451 043 
puh. koti 921-352 771

puh. 921-331 991
puh. koti 921-888 231
auto 233 18
kaukohaku 169 183
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HUOMENTA SUOMI
MTV 3-verkko arkiaamuisin 6.28-8.37

Projektipäällikkö
Jõuni Karakorpi
Uutispäälliköt
Jõuni Karakorpi
Timo Laukkio
Tuottaja-ohjaaja
Karl-Gustav Grönstrand
Ohjaaja
Mauri Tahvanainen
Ankkurit
Leena Pakkanen
Arto Tuominen
Toimittajat
Jarmo Astala
Jõuni Flinkkilä
Jarmo Friman
Kristiina Hanhirova
Ritva Huhtala
Riittasisko Jukkala-Benish
Marja Järvinen
Lauri Karhuvaara
Tero Kekki
Kati Nappa
Simo Rantalainen
Ismo Savolainen
Hannu Teider
Ari Wiskari
Juha Wuolijoki
Tampere
Salla Paajanen
Turku
Markku Sandell
Kuvaussihteeri

9 Heleena Puukila



SEITSEMÄN JÄLKEEN
MTV 1-verkko keskiviikkoisin 19.05-19.30 

torstaisin 19.15-19.45 
perjantaisin 19.30-20.00

Toimituspäällikkö
Juhani Reinikainen
Ankkurit
Anna-Kaisa Hermunen
Petri Saraste
Toimittajat
Seppo Huhta
Pirkko Penttilä
Elsi Mustaniemi
Risto Rämö
Terhi Salminen
Merja Sundström
Ohjaajat
Eija Bastman
Leena Linnus
Kuvaussihteeri
Terttu Panjutin

SUNNUNTAIRAPORTTI
MTV 1-verkko sunnuntaisin klo 18.15-18.40

Tuottaja
Riitta Snellman
Toimittajat
Vesa Kallionpää
Ritva Kivelä
Erkki Juuri-Oja
Kari Partio
Ohjaaja
Tommi Huttunen
Kuvaussihteeri
Maarit Kaartinen 10



AVUSTAJAT ULKOMAILLA
Tukholma
Kari Lumikero puh. 990-46-8-760 9290 

auto 990-46-10-727 955 
fax. 990-46-8-761 3710

Pertti Pitkänen
Oslo
Eeva-Liisa Jor

puh. työ 990-46-8-784 7450

puh. 990-47-2-120 328
fax. 990-47-2-121 709

Lontoo
Rauli Virtanen
Päivi Ylänen
Frankfurt
Riitta Hartikainen
Wiesbaden
Heikki Piuhola

puh. 990-44-1-223 4954
puh. 990-44-1-228 2294

puh. 990-49-69-456 224

puh. 990-49-6121-561 182
fax. 990-49-6121-563 419

Bryssel
Anne Autio
Milano
Eija Wager
Moskova
llkka Lampi

puh. 990-32-2-653 1676

puh. 990-39-2-452 4715

puh. 274-0007
telex 413 130

Washington
Marketta Kopinski puh. 990-1-202-966 0822 

fax. 990-1-202-966 2396
Sao Paolo
Kristina Hynynen
Peking
Heikki Korhonen
Namibia
Esko Tommola

puh. 990-55-11-533 1788

puh. 990-264-61-379 30 tai
379 31 tai 37908
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NÄKÖKULMA
MTV 1-verkko joka toinen sunnuntai klo 18.40-19.10

Esimies
Matti-Juhani Karila
Toimittajat
Veli-Jorma Juusela
Jarna Laine
Elizabeth Marschan
Ohjaajat
llkka Ahjopalo
Riikka Takala
Kuvaussihteeri
Hilkka Kontiala

KARPOLLA ON ASIAA
MTV 1-verkko joka toinen sunnuntai 18.40-19.10

Toimittaja
Kannu Karpo

Kuvaajat
Kannu Karpo 
Juhani Simonen 
Kari Sorsa
Jälkikäsittelijä
Juhani Simonen
Ohjelmasihteeri
Anna Otsamo 
1.3. alkaen 
Marita Piiroinen

puh. 1500570 (MTV)
142020 (Länsi-Pasilan toimisto) 
94040-03656 (Kuvausauto)
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Н Е и Рх Е К А

Perusnäyttely • Eri koisnäyttelyt
Verne-teatteri • Tiedepuisto

tr
H E U R E К А
Suomalainen 
Tiedekeskus

Finlands
Vetenskapscenter

The Finnish 
Science Centre



HEUREKA

Heureka, suomalainen tiede- 
keskus on paljon enemmän 
kuin näyttely tai toimintakes- 
kus. Heureka kertoo havain- 
nollisesti tieteestä uteliaille ja 
kokeilunhaluisille. Yhtä hyvin 
lapsille ja aikuisille, tiedemie- 
hille ja maal li koi Iie.
Meille kaikille monet tieteen 
ratkaisut ovat arkipäivää. 
Heurekassa näet, millaisiin 
tieteen tuloksiin ihan tavalli- 
set asiat ympärillämme pe- 
rustuvat. Jos sinua kiinnos- 
tavat tulevaisuuden mahdolli- 
suudet ja vielä avoimet tieteen 
kysymykset tai nykyiset saa- 
vutukset, tule Heurekaan.

Kokeile itse ja oivalla!
Koskea saa ja kysellä. Tiede 
alkaa uteliaisuudesta. Ilmiöt 
ja lainalaisuudet selviävät esi- 
merkkien avulla ja Heurekan 
oppaat kertovat lisää. Heure
kan perusnäyttelystä saat 
myös opaskirjasen, joka ker

too enemmän eri kohteista.

Perusnäyttely 
ja erikoisnäyttelyitä
Perusnäyttely on Heurekan 
vakituista sisältöä. Se kertoo 
maailmankaikkeudesta, elä- 
mästä, ihmisyhteisöstä ja tuo- 
tannosta. Perusnäyttelyyn tu- 
lee jatkuvasti uutta. Mielen- 
kiintoisia asiakokonaisuuksia 
võit tarkastella syvemmin eri- 
koisnäyttelyissä. Niitä Heure
kassa on useita vuoden mit- 
taan. Joukossa kansainväli- 
sesti tunnettuja näyttelyitä.

Sylinterihalli
Se pyörii sittenkin!
(Galileo Galilei, 1564-1642)
Korkealta, Sylinterihallin ka- 
tosta riippuva Foucaultin hei- 
luri paljastaa vääjäämättä, 
että maapallo pyörii. Olet to- 
dellakin osa suurta omien pe- 
ruslakiensa mukaan liikkuvaa 
maailmankaikkeutta. Elämä 
maapallolle tulee ympäröi- 
västä maailmankaikkeudesta. 
Sylinterihallissa näet meidät 
jatkuvasti lävistävän näky- 
mättömän kosmisen säteilyn, 
tutustut alkuaineisiin, energi- 
an muotoihin, sääilmiöihin. 
Kasvien yhteyttäminen pitää 
yllä elämää maapallolla. Võit 
syventyä sydämen sykintään,
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soluihin, kehitykseen ja todeta 
myös, miten käy juopottele- 
van Jepen. Võit pohtia elä- 
mää myös filosofin näkökul- 
masta.

Pilarihalli
Tieto muuttuu taidoiksi ja tek- 
niikaksi. Tuotannon maailmas- 
sa võit valmistaa paperia, sel- 
vittää, mitä vaihtoehtoenergia 
oikein on ja mihin suomalai- 
nen tekninen osaaminen yl- 
tää esimerkiksi viestinnässä. 
Mikrola vetää puoleensa kaik- 
kia tietokoneista kiinnostunei- 
ta.
Sinun puheessasi kuuluvat 
myös esi-isät. Tule kuuntele- 
maan muinaista suomenkiel- 
tä, vertaile eri alueiden mur- 
teita, katso mitä kieli kertoo 
menneisyydestämme. Esihis- 
toriamme on meissä mukana 
enemmän kuin aavistamme- 
kaan.
Tiedeteatterissa Heurekan op- 

paat pitävät havaintoesityksiä. 
Esimerkkejä aiheista: arkeolo- 
gia, vesianalyysi, väri ja valo, 
kylmäfysiikka. Tiedeteatteriin 
on perusnäyttelyn Upun lunas- 
taneilla vapaa pääsy

Kaarihalli
Täällä näet Heurekan 
erikoisnäyttelyt.
Vuoden 1990 ohjelmassa ovat

Rautakausi 1.3. - 2.9. 90.
Siirryt Suomen Rautakauteen 

noin 500 e Kr-1150 j Kr. Näyt- 
telyn tunnus on viikinkiaikai- 
nen suurtalo, joka rakenne- 
taan Heurekaan luonnollises- 
sa koossa. Nyt, ensimmäistä 
kertaa Suomessa, võit tutus- 
tua arvailuja herättäneen Le- 
väluhdan suokansan luulöytöi- 
hin.

Rakenteet 28.4.- 2.9.90.
Näyttelyn tunnus, hämähäkin 
seitti johdattaa sinut luonnon 
ja maailmankaikkeuden ra- 
kenneperiaatteisiin, niiden ma- 
tematiikkaan, fysiikkaan, bio- 
logiaan ja tekniikkaan.

Ajattelevatko koneet? 
15.9.-30.12.90.
Tutustut korkeatasoisen teko- 
älyn, tietotekniikan ja robotii- 
kan sovellutuksiin ja tutkimuk- 
seen.



HEUREKAN YLEISÖTILAT

TIEDEKAUPPA MAGNEETTI
Tiedekauppa Magneetti
Tieteellisten tuliaisten ja sy- 
ventävän tiedon ostopaik
ka. Magneetissa myydään 
tiedekeskushenkisiä, opetta- 
vaisia, mutta hauskoja tava- 
roita. Tuliaisiksi kotiinjääneil- 
le võit löytää sellaista, mitä 
et muualta Suomesta saa.

Auditorio Virtanen on 
moderni 220-paikkainen 
kokous- ja kongressid la, 
jossa on korkeatasoinen 
kokoustekniikka. Auditori- 
osta saa suoran video- 
neuvotteluyhteyden kaik- 

kialle maailmaan. Vuokraan 
sisältyy myös suurkuvapro- 
jektorin käyttöoikeus. Lisäksi 
auditoriossa järjestetään 
yleisöluentoja ajankohtaisis- 
ta aiheista ja Heurekan eri- 
koisnäyttelyistä.

Ryhmätyötilat on tarkoitettu 
pienemmille seminaareille ja 
kokouksille. Huoneita on kol
me, kussakin 30 paikkaa. 
Huoneet voidaan myös yh- 
distää yhdeksi tai kahdeksi 
tilaksi. Normaalit kokousväli- 
neet.

RAVINTOLA ARKHIMEDES
Ravin tola Arkhimedes
Ensimmäisessä kerroksessa 
tarjoillaan lounaat, ä la carte 
-ateriat ja ryhmäruokailut. 
Huom! Ryhmien on hyvä va
rata ruokailu etukäteen. Toi- 
sen kerroksen fast-food -tyyp- 
pisessä ravintolassa virkistyt 
nopeilla välipaloilla ja kahvil- 
la. Yksityistilaisuuksien tarjoi- 
lun Arkhimedes hoitaa tilaus- 
työnä kaikissa Heurekan ti- 
loissa. Ravintolalla on A-oi- 
keudet.



TERVETULOA HEUREKAAN

Paikoitus 700 autolle ja 20 bus- 
sille. Sähköjuna Helsinki - Tikku- 
rila 20 min. välein.Matkan keste 
n. 20 min.Junat К, P ja H.
Seutuliikenteen bussit:
517 Itäkeskuksesta Tikkurilaan. 
546 Rajakylä - Tikkurila - Varisto. 
611 Rautatientorilta laiturilta 12
Vantaan Liikenteen bussi: 543 Varistosta Myyrmäen ja Martinlaakson kautta

Avoinna
Klo 10-18, torstaisin klo 20 
saakka. Talvikaudella (loka- 
huhtikuu) maanantaisin 
suljettu.

Yleisöltä suljettuna Heureka on 
huoltokausina 13.-27.4 ja
3.-14.9.1990

Pääsymaksut
Aikuiset
1. Perusnäyttely 40mk
2. Verne-teatteri 25mk
3. Erikoisnäyttely 20mk

Rautakausi, Rakenteet,
Ajattelevatko koneet?

4. Paketti 1 +2,
yksi Verne-esitys 55mk

5. Paketti 1 +2+3,
yksi Verne-esitys 65mk

Lapset.eläkeläiset, varusmiehet
1. Perusnäyttely 25mk
2. Verne-teatteri 15mk

3. Erikoisnäyttely 
Rautakausi, Rakenteet, 
Ajattelevatko koneet?
4. Paketti 1 +2,

yksi Verne-esitys
5. Paketti 1+2+3, 

yksi Verne-esitys

Koululaiset ryhmässä
1. Perusnäyttely
2. Erikoisnäyttely
3. Verne-teatteri
4. Paketti 1 +2+3

lOmk

35mk

40mk

15mk 
lOmk 
15mk 
35mk

Kysy lisää:

HEUREKA
Suomalainen Tiedekeskus
Tiedepuisto 1,
PL 166, 
01301 Vantaa
Puh. (90) 8579222 (automaatti)
tai (90) 8579300 (varaukset)
Fax: (90)8734142



VERNE-TEATTERI (Jules Vernen, 1828-1905, mukaan)

Avara näkökulma 
maailmankaikkeuteen, 
aikaan ja tapahtumiin
Verne-teatteri avaa uudet mah- 
dollisuudet kokea tapahtumien 
ja ilmiöiden yhteyksiä ja ajal Us
ta kehittymistä. Ohjelmat käsit- 
televät luonnonilmiöitä, ava- 
ruutta, tähtitaivasta, maantie- 
dettä, ihmiskuntaa, kulttuuria.

Paljon enemmän 
kuin planetaario
Pallonmuotoiseen esitysti- 
laan on yhdistetty kaikkein 
uudenaikaisin planetaa- 
riotekniikka ja superlaajo- 
jen elokuvien teatteri. Lä- 
hes 500 m2-.n puolipallon 
alla sinua ympäröi ainut- 

laatuisen luonnonmukainen, 
kuituoptiikalla toteutettu tähti- 
taivas. Verne-teatterissa volt 
samanaikaisesti nähdä filmiä, 
videokuvaa ja dioja koko nä- 
kökenttäsi alueella.

Teknikkaa
Istumapaikat 200 hengelle, 
kalteva katsomo. Koko kuvun 
elokuva, multivisio, videopa- 
noraama. Vaikuttava kuusi- 
kanavainen äänentoisto, ruot- 
sin ja englanninkielinen selos- 
tus kuulokkeista.

Ohjelma
Multimediaohjelmissa käyte- 
tään Vernen koko "orkesteria." 
Superelokuvissa olet kuin ta
pahtumien sisällä. Et enää 
erata kumpl liikkuu, sinä vai 
tapahtumat kankaalla. Plane- 
taario-ohjelmien aiheet lähte- 
vät tähtitieteestä ja maailman- 
kaikkeuden lainalaisuuksista. 
Võit tutustua myös kotoiseen 
tähtitaivaaseen havainnollises- 
ti. Verne-teatterin ohjelmat 
vaihtelevat monipuolisesti. 
Koet elämyksiä, jotka ovat tie- 
teellisesti ja opetuksellisesti 
todenmukaisia.



TIEDEPUISTO

Tiedepuisto
Heureka alkaa jo ennen kuin 
olet sisällä. Ulkona Tiede- 
puistossa võit tutustua Suo- 
men kallioperästä eri puolilta 
maata tuotuihin kivilajeihin 
ja Linnem historiallisiin kas- 
viluokkiin. Pohjoisen leveys- 
asteemme kaikki havupuula- 
jit on istutettu Heurekan ul- 
konäyttelyalueelle.

Heurekan ovat perustaneet ja sitä ylläpi- 
tävät suomalainen tiedeyhteisö, elinkei- 
noelämä, Vantaan kaupunki, opettaja- 
järjestöt, ammattiyhdistysliike ja valtio. 
Heurekan rakennuksen ovat suunnitel- 
leet arkkitehdit Mikko Heikkinen ja 
Markku Komonen.

VANTAA PALVELEE!
Vantaan kaupungin 
matkailutoimisto
Unikkotie 2, Tikkurila
01300 Vantaa

О
Avoinna
ma-pe 8.30-16.00
Puh. (90) 839 3134

(90) 839 3627

Vantaalla on nähtävää
Vanha Helsingin pitäjän 
kirkko, kirkonkylä ja koti- 
seutumuseo
Suomen ilmailumuseo 
Helsinki-Vantaan lento- 
asema
Akvaariolinna 
Keramiikkastudio Envalds 
Sillbölen rautamalmi- 
kaivokset
Viherpajan japanilainen 
puutarha ja kaktushuone, 
kesäisin Nissbackan karta- 
non taidenäyttely.

Kulttuuria
Vantaan musiikkielämä on 
vilkasta, taidenäyttelyitä ja 
erilaista kulttuuriohjelmaa 
on runsaasti tarjolla. Kysy 
matkailutoimistosta lisää.

Majoitus
Rantasipi, Airport Hotel
Takamaantie 4
01510 Vantaa
Puh. (90) 87051

Vantaan retkeilyhotelli
Tikkurilan urheilupuisto, 
Valkoisenlähteentie 52 
01300 Vantaa 
Puh. (90) 8393310

Asuntohotelli Kuriiri
Kuriiritie 35
01300 Vantaa
Puh. (90) 8734822

Hotelli Pilotti
Ylästöntie 21
01510 Vantaa
Puh. (90) 8702100

RYHMÄSSÄ HEUREKAAN
Jos haluat ryhmällesi opas- 
tusta ja ruokailut, varaa ne 
etukäteen Heurekasta. Kou- 
lulaisryhmien kanssa tule
vat opettajat võivat etukä
teen sopia oppilaittensa 
ohjelmasta. Yrityksille ja 
yhteisöille Heurekassa on 
mahdollista järjestää myös 
räätälöityä ohjelmaa.

Кип Heureka on yleisöltä 
suljettuna, voi tiedekes- 
kuksen varata yksityisti- 
laisuuteen vaikka täydes- 
sä toiminnassa. Heureka 
on virittävä ympäristö ko- 
koukselle, edustustilai- 
suudelle ja jopa suurelle 
banketille.



SUOMEN 
KUUNNELLUIN

RADIO SUOMI
KELLON YMPÄRI KAUTTA MAAN



RADIO SUOMEN VIIKKO-OHJELMA
MAANANTAI

04.30 HERÄÄ SUOMI!
05.30 Uutiset
05.35 Merisää

06.00 UUTISET JA SÄÄ
06.10 ALUELÄHETYKSIÄ

07.00 Uutiset ja sää
08.00 Uutiset ja sää 
08.20 Merisää
09.00 STTm uutiset ja sää

10.00 UUTISET

10.02 TÄNÄÄN KYMMENELTÄ
11.00 UUTISET
11.05 KOTIMAISET
11.30 ALUELÄHETYKSIÄ

12.00 Uutiset ja sää

12.45 MERISÄÄ

12.55 MINÄ PUHUN NYT
13.00 STT:N UUTISET JA SÄÄ
13.10 PAIKKA AURINGOSSA
13.50 SANOMALEHTIKATSAUS
14.00 UUTISET
14.03 TÄNÄÄN ILTAPÄIVÄLLÄ

14.55 ALUELÄHETYKSIÄ

15.00 Uutiset
16.00 Uutiset ja sää
17.00 Uutiset

17.30 PÄIVÄN PEILI JA SÄÄ
18.00 UUTISET
18.05 METSÄRADIO
18.50 RUOKAPUHEITA
19.00 SU:N UUTISET JA SÄÄ
19.10 MERISÄÄ
19.15 ETSINTÄKUULUTUS

20.00 Uutiset
20.02 Urheiluradio

21.00 UUTISET JA SÄÄ

21.05 URHEILURADIO
21.15 TÄNÄILTANA

TERVEYDESTÄ
21.50 MINÄ PUHUN NYT
21.55 NACHRICHTEN
22.00 SU:N UUTISET JA SÄÄ
22.10 MERISÄÄ
22.15 MAAILMAN RYTMI
22.55 NEWS IN ENGLISH
23.00 UUTISET
23.02 VALOA IKKUNASSA

24.00 Uutiset ja sää
01.00-04.30 YÖRADIO

TIISTAI

04.30 HERÄÄ SUOMI!
05.30 Uutiset
05.35 Merisää

06.00 UUTISET JA SÄÄ
06.10 ALUELÄHETYKSIÄ

07.00 Uutiset ja sää
08.00 Uutiset ja sää 
08.20 Merisää
09.00 STTm uutiset ja sää

10.00 UUTISET

10.02 TÄNÄÄN KYMMENELTÄ
11.00 UUTISET
11.05 KOTIMAISET
11.30 ALUELÄHETYKSIÄ

12.00 Uutiset ja sää

12.45 MERISÄÄ

12.55 MINÄ PUHUN NYT
13.00 STLN UUTISET JA SÄÄ
13.10 PAIKKA AURINGOSSA
13.50 SANOMALEHTIKATSAUS
14.00 UUTISET
14.03 TÄNÄÄN ILTAPÄIVÄLLÄ

14.55 ALUELÄHETYKSIÄ

15.00 Uutiset
16.00 Uutiset ja sää
17.00 Uutiset

17.30 PÄIVÄN PEILI JA SÄÄ
18.00 UUTISET
18.05 MUSIIKKIA
18.50 RADIOLÄÄKÄRI
19.00 STLN UUTISET JA SÄÄ
19.10 MERISÄÄ
19.15 SANA-JA SÄVELRADIO

20.00 Uutiset
20.02 Urheiluradio

21.00 UUTISET JA SÄÄ

21.05 URHEILURADIO
21.15 TÄNÄILTANA 

YMPÄRISTÖSTÄ
21.50 MINÄ PUHUN NYT
21.55 NACHRICHTEN
22.00 STLN UUTISET JA SÄÄ
22.10 MERISÄÄ
22.15 EUROOPAN RYTMI
22.55 NEWS IN ENGLISH
23.00 UUTISET
23.02 VALOA IKKUNASSA

24.00 Uutiset ja sää
01.00-04.30 YÖRADIO

KESKIVIIKKO

04.30 HERÄÄ SUOMI! , 
05.30 Uutiset
05.35 Merisää

06.00 UUTISET JA SÄÄ
06.10 ALUELÄHETYKSIÄ

07.00 Uutiset ja sää
08.00 Uutiset ja sää
08.20 Merisää
09.00 STTm uutiset ja sää

10.00 UUTISET

10.02 TÄNÄÄN KYMMENELTÄ
11.00 UUTISET
11.05 KOTIMAISET
11.30 ALUELÄHETYKSIÄ

12.00 Uutiset ja sää

12.45 MERISÄÄ

12.55 MINÄ PUHUN NYT 
13.00 STT:N UUTISET JA SÄÄ
13.10 PAIKKA AURINGOSSA
13.50 SANOMALEHTIKATSAUS 
14.00 UUTISET
14.03 TÄNÄÄN ILTAPÄIVÄLLÄ

14.55 ALUELÄHETYKSIÄ

15.00 Uutiset
16.00 Uutiset ja sää
17.00 Uutiset

17.30 PÄIVÄN PEILI JA SÄÄ
18.00 UUTISET
18.05 PIHAPIHLAJA

19.00 STTm uutiset ja sää
19.10 Merisää
20.00 Uutiset
20.02 Urheiluradio

21.00 UUTISET JA SÄÄ

21.05 URHEILURADIO
21.15 TÄNÄILTANA

ElÄMISEN EHDOISTA
21.50 MINÄ PUHUN NYT
21.55 NACHRICHTEN 
22.00 STLN UUTISET JA SÄÄ
22.10 MERISÄÄ
22.15 TROPIIKIN RYTMI
22.55 NEWS IN ENGLISH 
23.00 UUTISET
23.02 VALOA IKKUNASSA

24.00 Uutiset ja sää 
01.00-04.30 YÖRADIO

TORSTAI

04.30 HERÄÄ SUOMI!
05.30 Uutiset
05.35 Merisää

06.00 UUTISET JA SÄÄ
06.10 ALUELÄHETYKSIÄ

07.00 Uutiset ja sää
08.00 Uutiset ja sää 
08.20 Merisää
09.00 STTm uutiset ja sää

10.00 UUTISET

10.02 TÄNÄÄN KYMMENELTÄ
11.00 UUTISET
11.05 KOTIMAISET
11.30 ALUELÄHETYKSIÄ

12.00 Uutiset ja sää

12.45 MERISÄÄ

12.55 MINÄ PUHUN NYT
13.00 STLN UUTISET JA SÄÄ
13.10 PAIKKA AURINGOSSA
13.50 SANOMALEHTIKATSAUS
14.00 UUTISET
14.03 TÄNÄÄN ILTAPÄIVÄLLÄ

14.55 ALUELÄHETYKSIÄ

15.00 Uutiset
16.00 Uutiset ja sää
17.00 Uutiset

17.30 PÄIVÄN PEILI JA SÄÄ
18.00 UUTISET
18.05 MUSIIKKIA
18.30 PALLOILUA/

MUSIIKKIA
19.00 STTm uutiset ja sää
19.10 Merisää
20.00 Uutiset
20.02 Urheiluradio

21.00 UUTISET JA SÄÄ

21.05 URHEILURADIO
21.15 TÄNÄILTANA

SORVIN ÄÄRESSÄ
21.50 MINÄ PUHUN NYT
21.55 NACHRICHTEN
22.00 STLN UUTISET JA SÄÄ
22.10 MERISÄÄ
22.15 SININEN KUU
22.55 NEWS IN ENGLISH
23.00 UUTISET
23.02 VALOA IKKUNASSA

24.00 Uutiset ja sää 
01.00-04.30 YÖRADIO

PERJANTAI

04.30 HERÄÄ SUOMI!
05.30 Uutiset
05.35 Merisää

06.00 UUTISET JA SÄÄ
06.10 ALUELÄHETYKSIÄ

07.00 Uutiset ja sää
08.00 Uutiset ja sää
08.20 Merisää
09.00 STTm uutiset ja sää

10.00 UUTISET

10.02 TÄNÄÄN KYMMENELTÄ
10.30 MAAILMANPOLITIIKAN

ARKIPÄIVÄÄ
11.00 UUTISET
11.05 KOTIMAISET
11.30 ALUELÄHETYKSIÄ

12.00 Uutiset ja sää

12.45 MERISÄÄ

12.55 MINÄ PUHUN NYT
13.00 STLN UUTISET JA SÄÄ
13.10 PAIKKA AURINGOSSA
13.50 SANOMALEHTIKATSAUS
14.00 UUTISET
14.03 TÄNÄÄN ILTAPÄIVÄLLÄ

14.55 ALUELÄHETYKSIÄ

15.00 Uutiset
16.00 Uutiset ja sää
17.00 Uutiset

17.30 PÄIVÄN PEILI JA SÄÄ
18.00 UUTISET
18.05 LIIKENNE-SUOMI
18.15 PUHELINLANGAT LAULAA

19.00 STTm uutiset ja sää
19.10 Merisää
20.00 Uutiset
20.02 Urheiluradio

21.00 UUTISET JA SÄÄ

21.05 URHEILURADIO
21.15 MAAILMANPOLITIIKAN 

ARKIPÄIVÄÄ
21.45 TIETOJA TULEVASTA
21.50 MINÄ PUHUN NYT
21.55 NACHRICHTEN
22.00 SH:N UUTISET JA SÄÄ
22.10 MERISÄÄ
22.15 VALOA IKKUNASSA

22.55 News in English
23.00 Uutiset
24.00 Uutiset ja sää

01.00-05.30 YÖRADIO

LAUANTAI

05.30 HERÄÄ SUOMI!
05.35 Merisää
06.00 Uutiset ja sää

07.00 UUTISET JA SÄÄ
07.05 MUISTOJEN BULEVARDI
08.00 UUTISET JA SÄÄ
08.05 ALUELÄHETYKSIÄ

08.20 Merisää
09.00 STTm uutiset ja sää

10.00 Uutiset

11.00 Uutiset
12.00 Uutiset ja sää

12.45 MERISÄÄ

12.55 PAKINA
13.00 STLN UUTISET JA SÄÄ
13.10 HELLEAALTO
13.50 SANOMALEHTIKATSAUS
14.00 UUTISET
14.02 TÄNÄÄN ILTAPÄIVÄLLÄ

15.00 UUTISET
15.05 AJANSÄVEL
16.00 UUTISET JA SÄÄ
16.05 URHEILURADIO
16.20 KOTIMAISET
17.00 UUTISET
17.02 URHEILURADIO
17.05 POPNONSTOP
17.30 PÄIVÄN PEILI JA SÄÄ
18.00 UUTISET
18.05 ASIAOHJELMA
18.45 URHEILURADIO
19.00 STLN UUTISET JA SÄÄ
19.10 MERISÄÄ
19.15 MUSIIKKIA

21.00 UUTISET JA SÄÄ

21.05 URHEILURADIO
21.15 TÄNÄILTANA

HISTORIAA PITKIN POIKIN
21.45 RUOKAPUHEITA
21.55 NACHRICHTEN
22.00 STLN UUTISET JA SÄÄ
22.10 MERISÄÄ
22.15 VALOA IKKUNASSA
22.55 NEWS IN ENGLISH
23.00 VALOA IKKUNASSA

24.00 Uutiset ja sää 
01.00-05.30 YÖRADIO

SUNNUNTAI

05.30 HERÄÄ SUOMI!
07.45 LUENTAOHJELMA/

KANTOLAN PERHE
08.00 UUTISET JA SÄÄ
08.05 LUONTORETKI
08.20 MERISÄÄ
08.25 MAATALOUSRADIO
09.00 STLN UUTISET JA SÄÄ
09.10 ISKELMÄRADIO

10.00 Uutiset ja sää

10.35 NAISTEN TUNTI
11.00 KANSANRADIO
11.45 SÄVELLAHJA 22 000

12.00 Uutiset ja sää

12.45 MERISÄÄ

12.55 VIIKON LUONTOÄÄNI
13.00 STLN UUTISET JA SÄÄ
13.10 LEPOPÄIVÄN RATOKSI
13.50 SANOMALEHTIKATSAUS
14.00 TÄNÄÄN ILTAPÄIVÄLLÄ

16.00 UUTISET JA SÄÄ
16.05 URHEILURADIO
16.20 KOTIMAISET
16.45 URHEILUSUNNUNTAI

17.00 Uutiset
17.30 Päivän peili ja sää
18.00 Uutiset
19.00 STTm uutiset ja sää
19.10 Merisää

20.05 MUSIIKKIA
(15.9.91 lähtien vuorotellen LUONTO- 
ILTA/LIIKENNEILTA/NAISTEN TUNTI/ 
KYSYKÄÄ... + VIISASTEN KERHO 
klo 19.35 alkaen.)

21.00 UUTISETJA SÄÄ

21.05 URHEILURADIO
21.15 ASIAOHJELMA
21.55 NACHRICHTEN
22.00 STLN UUTISET JA SÄÄ
22.10 MERISÄÄ
22.15 MUSIIKKIA
22.55 NEWS IN ENGLISH
23.00 VALOA IKKUNASSA

24.00 Uutiset ja sää 
01.00-04.30 YÖRADIO
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ALUE ULA-TAAJUUDET (MHz)

LAPIN RADIO • Nuorgam 97,7 • Utsjoki 99,4 •
Rovaniemi Nuwus 94,4 • Näätämö 97,4 • 

Karigasniemi 96,8 • Kilpisjärvi 96,0
• Lammaskoski 98,7• Inari 98,8 • 
Kuttanen 99,6 • Vuotso 94,3 • Ylläs 
98,1 • Pyhätunturi 99,9 • Pello 99,7
• Rovaniemi *)b,7 • Posio 98,6

LAPIN RADIO
Kemi

• Aavasaksa 94,7 • Tervola 95,6

OULU-RADIO • Ruka 95,1 •Taivalkoski 99,2
Oulu • Oulu 97,3 • Haapavesi 98,4

KAINUUN RADIO 
Kajaani

• Taivalkoski 103,6 • Vuokatti 98,9

RADIO
KESKI-POHJANMAA
Kokkola

• Haapavesi 101,9 • Kruunupyy 97,6

RADIO POHJANMAA • Vaasa 94,8 • Lapua 93,1 •
Vaasa Ähtäri 96,6 • Pyhävuori 94,2

RADIO KESKI-SUOMI
Jyväskylä

• Pihtipudas 97,0 • Jyväskylä 87,6

POHJOIS-KARJALAN • Koli 99,6 • Kiihtelysvaara 97,2
RADIO
Joensuu

• Kerimäki 97,7

KUOPION IÄNJ 
Kuopio

• lisalmi 96,5 • Kuopio 98,1

ETELÄ-SAVON RADIO • Kuopio 88,1 • Kerimäki 99,1
Mikkeli • Mikkeli 94,6

SATAKUNNAN RADIO 
Pori

• Eurajoki 94,8

TURUN RADIO
Turku

• Ahvenanmaa 100,3 • Turku 94,3

TAMPEREEN RADIO 
Tampere

• Tampere 99,9

LAHDEN RADIO 
Lahti

• Lahti 97,9

KANTA-HÄMEEN RADIO 
Hämeenlinna

• Tammela 96,0

ETELÄ-KARJALAN RADIO • Kerimäki 103,2 • Joutseno 98,5
Lappeenranta

KYMENLAAKSON RADIO
Kouvola, Kotka

1 • Sippola 96,9

RADIO ITÄ-UUSIMAA 
Porvoo

• Pernaja 95,0

YLEN AIKAINEN 
Helsinki

• Espoo 94,0

RADIO LÄNSI-UUSIMAA
Tammisaari

• Fiskars 97,0



ТАМА ON RADIO SUOMI
Radio Suomi on Suomen ylivoimaisesti kuunnelluin 
radioverkko. Tällä joumalismin ja tiedonvälityksen kana- 
valla on joka päivä 1,7 miljoonaa kuuntelijaa.

Nopein ja kattavin uiitisväline
Radio Suomi pitää Sinut jatkuvasti kotimaakuntasi, valta- 
kunnan ja koko maailman tapahtumien tasalla. Sen 
takaavat uutiset joita lähetämme tasatunnein aamuvar- 
haisesta iltamyöhään, alueohjelmat jotka keskittyvät 
maakuntien asioihin sekä päivittäiset ajankohtaisohjel- 
mat ja iltaisin puhuttelevat asiaohjelmat.
Radio Suomi kertoo tuoreimmat säätiedot säännöllisin 
väliajoin uutisten yhteydessä. Merenkulkijoille tarjo- 
amme sää- ym. tarpeelliset tiedot viidesti päivässä.

Hyvää musiikkia kellon ympäri
Radio Suomi on myös tunnelmakanava, sillä huomatta- 
vaa osaa lähetysajastamme hallitsee musiikki. Musiikki- 
tarjontamme on monipuolinen: rajaamme pois väin klas- 
sisen musiikin ja rockin äärimuodot. Kaikkea muuta suo- 
simme.
Muista radiokanavista Radio Suomi erottuu sillä, että mu- 
siikkitarjontamme painottuu kotimaiseen tuotantoon.

Olennainen urheilusta
Radio Suomi tarjoaa Sinulle tuoreeltaan kaiken olennai- 
sen urheilusta. Suuret urheilutapahtumat selostamme 
suoraan paikan päältä ja tulospalvelumme toimii päivit- 
täin. Pesäpallon, jalkapallon ja jääkiekon pääsarjojen otte- 
lut ovat kanavamme erityisseurannassa.

Mukanasi liikenteessä
Radio Suomi on mukanasi myös liikenteessä. Annamme 
palvelutietoja tienkäyttäjille perjantai-iltapäivisin ja tarvit- 
taessa muulloinkin sekä valtakunnallisissa että alueelli- 
sissa lähetyksissämme.
Suositulla kanavalla on monta tekijää. Vieressä osa 
heistä.

Jukka Järvenpää Kaija Kellman Hilppa Kimpanpää Kauko Kojonen Tapio Kujala Heikki Kymäläinen Pekka Laine Terttu Lehmuskoski Jarmo Lehtinen

Voitto Raatikainen Pekka Rautio Esko Riihelä llpoRopponen Tuuli Saarakkala Jaakko Salonoja Jorma Savinen Sinikka Siekkinen JuhaSihvonen

Juhani Sipilä Tuomo Talvi Liisa Tukkimäki PirkkoTuominen AdoIfTurakainen Taina West Antero Viherkenttä Teile Virtanen JommiOunap



TEKSTI-TV -TIIVI5TÄ TIETOA

UUTISET
Teksti-TV:stä võit lukea viimeiset uuti- 
set milloin haluat. Teksti-TV ei sido 
käyttäjäänsä kellonaikoihin.

Kotimaan uutiset  102
Alueuutiset  103
Ulkomaan uutiset  105
Uutisrulla  185
Nyheter pä svenska  201 —202
Newsin English  280

t ..i
YLE harkitsee koleatta TV-kanavaa 114 
lairieeity*:
Kulutusluottoturva parmaksi .... 115
Säätiöiden valvontaa tehostetaan 116

Tuõläjirvi nieitettu eaaharraksi 118
OECD: Suown talouskasvu 4 X .... 119
LYHYE8TI .  120

Vihreät kokoontuvat Turkum. . . . . . . .  117

TALOUS
Tuoreimmat pörssi-ja valuuttakurssit 
saat nopeimmin teksti-TV:stä. Tär- 
keimmät talousuutiset löydät normaa- 
leilta uutissivuilta.

Valuuttakurssit  180
Pörssikurssit  182

SÄÄTIEDOT
Teksti-TV:stä saat nopeasti uusimman 
sääennusteen. Säätietoja on tarjolla 
myös merenkulkijoille.

Sääennuste  166
5vrk:nennuste  165
Lämpötilat Suomessa ja
ulkomailla  167
Merenkulkijainsää  168

TV-OHJELMAT
Teksti-TV on myös ohjelmalehti, joka 
kertoo päivän ja viikon TV-ohjelmat.

TV1,tänään  401
IV 2, tänään  402
TV 1,7 päivää  403
TV 2, 7 päivää  404
TV-elokuvatja-näytelmät  405

KUULOVAMMAISTEN 
PALVELU5IVUT
Teksti-TV tekstittää ohjelmia kuulo- 
vammaisille. Se välittää myös kuulo- 
vammaisten yhdistysten tiedotuksia.

Yhdistysten tiedotukset . . 451—456
Palvelusivujenotsikot  450
Tekstityssivu  333
Tekstitetytohjelmat  465
Viikon tekstitykset  466

SVENSKA SIDOR
Text-TV har ocksä sidor pä svenska, 
främst nyheter, väder ooh kultur.

Svenska sidor, index  200
Inrikesnytt  201
Utrikesnytt  202
Vädret  204
Kultur  240—241
Kalender  413
Text-TV-textningssida  334
Information om textning  470
Kommandetextadeprogram . . . 471

TEKSTI-TV- HUVIKSI JA HYÖDYKSI



URHEILU
Teksti-TV kertoo ripeästi päivän urhei- 
lutulokset. Tärkeimpiä raveja seura- 
taan lähtö lähdöltä.

Urheiluotsikot  300
Urheiluuutiset  301—317 
Ravit  320—322 
Sarjataulukot  325—

VEIKKAUS
Teksti-TV:stä saat nopeasti oikeat 
lotto-ja veikkausrivit sekä veikkausvih- 
jeen.

Lotto, veikkaus, V5, raha-arvat
javoitonjako  176
Veikkausvihje  177

KULTTUURI
Teksti-TV pitää sinut ajan tasalla myös 
kulttuurin suhteen. Kulttuuriuutisten li- 
säksi teksti-TV julkaisee mm. kirja-, 
elokuva-, video-ja teatteriesittelyjä.

Kulttuurin otsikot  425
Kirjallisuus  432 
Elokuvat  435—436 
Taidenäyttelyt  438—439 
Teatteri  440—441

LAPSET JA NUORET
Teksti-TV:ssä on omat palstat lapsille 
ja nuorille.
Lasten sivuilla kerrotaan mm. lasten- 
kirjoista.
Nuorten sivuilla käsitellään musiikkia, 
harrastuksia ja nuorten elämää. 
Molemmilla palstoilla julkaistaan kir- 
jeenvaihtoilmoituksia.

Tenaviensivut  416—420 
Nuorten paista  447 
Levyarvostelut  448

NÄIDEN LISÄKSI
Päivittäissivujamietelause . . . . 410
Teksti-TV tiedottaa ja vastaa . .. 411
Ruokavihjeet  480
Ristisanatehtävä  443
Shakkitehtävä  361
Kieliruutu  444
TV:n kielikurssientukisivut . 510,515

Sekä paljon muita sivuja, jotka löydät, 
sisällysluettelosta sivulta 101 tai aak- 
kosellisesta hakemistosta sivulta 199.

SlOO 1OO YLE TEKSTI-TV 6.08. 2301: 34^1
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UUTISET  102, 103, 105
Srä ........................... 166TEXT-TV Pa SVENSKA...........  200NEWS IN ENGLISH..............  280URHEILU....................... 300TV-0HJELMAT  401, 402KULTTUURI ....................  425PALVELUSIVUT  450TEKSTITYS ................  333,465HAKEMIST0T  101, 199
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Teksti-TV:n avatessasi saat esiin sivun 
100, teksti-TV:n etusivun. Se ohjaa si
nut eteenpäin.
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TEKSTI-TV -
NOPEA TIEDON VÄLITTÄJÄ
Teksti-TV tarjoaa päivittäin luettavaksi 250—300 kuvaruu- 
dullista tuoretta tietoa. Se välittää uutisia, säätietoja, urhei- 
lutuloksia, kulttuuria jne. Teksti-TV-lähetys tulee vastaanotti- 
miin normaalin TV-kuvan mukana. Sen vastaanottamisesta 
ei peritä lisämaksua. Tekstitelevisiovastaanottimia on Suo- 
messa noin 120 000.

Teksti-TV:n sivut kirjoitetaan näyttöpäätteellä. Кип toimittaja on saanut 
sivun valmiiksi, hän lähettää sen tietokoneelle ja se on samantien 
teksti-TV:n katsojien luettavissa.

MITEN TEKSTI-TV: N SAA
Teksti-TV:n sivuja vastaanotetaan televisiovastaanottimella, 
joka on varustettu teksti-TV-lisälaitteella. Uusi teksti-TV-vas- 
taanotin on hieman kalliimpi kuin lisälaitteeton rinnakkais- 
malli.
Teksti-TV.n sivut valitaan kätevästi kaukosäätimellä. Võit it- 
se päättää milloin haluat lukea esimerkiksi päivän uutiset.

PERJAHTAIKOTIMAA

OECD: Suown talouskasvu 4 2

Otsikot 102 Taloudellisen ^teistyõn ja kehityksen 
järjestõ OECD ennustaa Suoeelle lahes 
4 X:n bruttokansantuotteen kasvua täna 
vuonna. Tyõttõeyyden järjestõ ennustaa 
saealla vähän helpottuvan.

Taloudellisen ^teistuen Ja kehityksen 
jlriesta OECD ennustaa Suoeelle lahes 
4 X.n bruttokansantuotteen kasvua t*n* 
vuonna. Tuattäeyuden jlrjc ** * *
saealla vihin helpottuvar 

Ensi vuonna jlrjeste an 
tenkin taas hidastuvan . 
pitia eyös eahdollisena, 
tiovauhti hidastuisi tl 
na hallituksen tavoitte

Kaikki* Llnsi-Euroopan 
hottaa elvytukseen, jot 
sivlt USA:n vMhentaessl

KOTIMAA

OECD: Suoeen talouskasvu 4 X
PERJAHTAI

NÄIN TEKSTI-TV-LÄHETYS TOIMU

TÄRKEIMMÄT UUTISET 
ILTAISIN TVSSÄ
Päivän tärkeimmistä uutisista teksti-TV toimittaa "uutispa- 
ketin” normaaliin TV-lähetykseen ohjelmien päätyttyä. Siinä 
on kuitenkin väin osa teksti-TV:llä vastaanotettavista sivuis- 
ta. Saman tiedon ja paljon muuta võit teksti-TV:llä saada jo 
tunteja aikaisemmin. Normaalilähetykseen lähetettäviä si
vuja ei voi itse selata ja niiden taso on teknisesti heikompi 
kuin varsinaisten teksti-TV-sivujen.

TULEVAISUUDEN 
MAHDOLLISUUKSIA
Teksti-TV:n tietokone voidaan liittää suoraan erilaisiin tie- 
donlähteisiin, mikä nopeuttaa ja parantaa palveluita enti- 
sestään. SuunnitteiIla on automaattinen sivujen vaihto mui- 
den pohjoismaiden välillä. Säätietojen välittäminen teksti- 
TVJIe suoraan llmatieteen laitoksen tietokoneella on kehit- 
teillä. Myös eri urheilulajien sarjataulukkojen automaattinen 
ajantasallapito on suunnitteilla.
Englannissa teksti-TV välittää mm. mikrotietokoneharrasta- 
jille valmiita ohjelmia. Tämän ns. telesoftware-toiminnan 
mahdollisuutta tutkitaan myös Yleisradion teksti-TV:ssä.



Kaukosäätimen käytön oppii nopeasti. Sen jälkeen sinun ei tarvitse välit- 
tää tekniikasta. Kaukosäätimellä võit paitsi valita sivuja, myös esimerkiksi 
jakaa sivun kahteen osaan, jolloin molemmat osat näkyvät kaksinkertai- 
sessa koossa, mikä helpottaa lukemista. Vastausnäppäimellä saat näky- 
viin esimerkiksi shakkitehtävän ratkaisun jne.

TEKSTI-TV ON KÄYTÖSSÄ
AAMUSTA ILTAAN
Teksti-TV on käytössäsi aamusta iltaan. Sivujen lähettämi- 
nen alkaa klo 9 ja loppuu TV-ohjelmien päättyessä. Poik- 
keuksena ovat torstait, jolloin Yleisradion lähettimiä huolle- 
taan. Silloin sivuja päästään lähettämään vasta noin 
klo 17.30.

TEKSTI-TV TARJOAA 
HELPOSTI OMAKSUTTAVAA 
TIETOA
Teksti-TV kertoo asioista lyhyesti ja tiivistetysti. Toimitus 
kiinnittää erityistä huomiota kielen selkeyteen ja helppo- 
lukuisuuteen.
Teksti-TV:n käyttäjää auttavat selkeät hakemisto-ja otsikko- 
sivut. Teksti-TV:n tekniikkaa opit hallitsemaan muutamassa 
minuutissa ja samalla avaat itsellesi uuden huvin ja hyödyn 
maailman.

Yleisradio, tiedotusosasto. Libris Oy 1985

TEXT-TV PÄSVENSKA
Text-TV inledde sin Service för svenskspräkiga tittare med 
nyheter ooh väderleksrapporter ooh utökade servicen vin- 
tern 1983—84 med teater-oeh boksidor. llnder vären 1985 
utvidgades servicen till att omfatta pollenrapport, alarm- 
nummer, bruksanvisning för text-TV oeh spräkruta.
Den svenska TV-enheten har dessutom inlett textning av ut- 
ländska TV-program till svenska genom text-TV. Den svens
ka texten kan i en text-TV-mottagare väljas sä att den täc- 
ker den finska texten.

TEKSTITYSTÄ
KUULOVAMMAISILLE
Teksti-TV tekstittää viikoittain keskimäärin kaksi suomenkie- 
listä ohjelmaa kuulovammaisille, jotka ilman tekstitystä 
eivät voi seurata suomenkielisiä TV-ohjelmia.
Tekstin saat esiin valitsemalla teksti-TV:n sivun 333. Kuva- 
ruutuun tulee normaali TV-kuva ja sen alalaitaan tekstitys 
lahes normaalitekstityksen tapaan.
Tavallisen puheen lisäksi tekstit kertovat muista äänistä, 
jotka ovat tärkeitä ohjelman ymmärtämiseksi (esimerkiksi: 
"vauva itkee”). Ymmärtämisen helpottamiseksi käytetään 
värillisiä tekstejä. Esimerkiksi laulut tekstitetään sinipunai- 
sella, jotta ne erottuisivat puheesta.
Tekstitettävien ohjelmien juoni, vaikeat sanat ja värien tar- 
koitus esitellään etukäteen teksti-TV:n sivulla 466.
Teksti-TV "selostaa” myös ohjelmia, lähinnä urheiluohjel- 
mia. Suorien ohjelmien tekstit kertovat lyhyesti tapahtumien 
kulusta (esimerkiksi: "Maalin teki N.N.").
Teksti-TV palvelee kuulovammaisia myös mm. välittämällä 
sivuillaan kuulovammaisten yhdistysten tiedotuksia.

För hörselskadade textas svenska program till svenska tvä 
timmar i mänaden.

Teksti-TV:n teksti näkyy TV-kuvan alalaidassa. Normaalilähetystä katsel- 
lessa se ei näy. Teksti-TV:n käyttäjänä võit valita haluatko ohjelmaan 
tekstit vai et. Tekstityksen avulla võit myös seurata TV-ohjelmia niin, ettei 
TV:n ääni häiritse muita.

YLEISRADIO, TEKSTI-TV
PL 10, 00241 HELSINKI 
Puh <90->152-5187/5190



RADIO FINLAND IN RUSSIAN
16.10.90 — 30.3.91

103.7 MHz FM.
Due to the introduction of the Russian Service the 
English broadcast scheduled at 05.30 UTC/GMT 
(07.30 Helsinki) has been cancelled. For the FM Ser
vice on 103.7 MHz English programming has been 
scheduled at 07.45-08.15 Helsinki Time.

Moscow Time 
02.15-02.30

Helsinki Time 
01.15-01.30

kHz
11755 kHz
6120 kHz

963 kHz
558 kHz
252 kHz

metres
25 m
49 m

312 m 
538 m 

1190 m
07.30-07.45 06.30-06.45 11755 kHz 25 m

9730 kHz 31 m
6120 kHz 49 m

963 kHz 312 m
558 kHz 538 m
252 kHz 1190 m

08.30-08.45 07.30-07.45 15185 kHz 19 m
11755 kHz 25 m
6120 kHz 49 m

963 kHz 312 m
558 kHz 538 m
252 kHz 1190 m

In Helsinki all these transmissions are available on



«ДОБРОЕ УТРО»
Передача последних известий и программ из Фин
ляндии на русском языке 16.10.90 — 30.3.91

Московское Финское килогерц метры
время время
02.15-02.30 01.15—01.30 11755 кГц 25 м

6120 кГц 49 м
963 кГц 312 м
558 кГц 538 м
252 кГц 1190 м

07.30—07.45 06.30-06.45 11755 кГц 25 м
9730 кГц 31 м
6120 кГц 49 м

963 кГц 312 м
558 кГц 538 м
252 кГц 1190 м

08.30—08.45 07.30—07.45 15185 кГц 19 м
11755 кГц 25 м
6120 кГц 49 м

963 кГц 312 м
558 кГц 538 м
252 кГц 1190 м

В Хельсинки к тому же все передачи подлежат
приему на частоте ультракоротких волн 103.7 МГц. 
Передачи редактируются и передаются Финским 
радио (Юлейсрадио) в Хельсинки. Вещание ведется 
с радиостанций, расположенных в Финляндии, без 
посредников, слушателям в Советском Союзе.
В передачах отвечают на вопросы слушателей. Об
ращаться по адресу: Radio Finland, PL 10, 00241 
Helsinki, Финляндия.
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The 
plug-in 
FINN

METER 
. by 

Finnpanel
Oy 

Finland

Description of Meter
System:
1. CENTRAL UNIT
2. SUB-UNITS
3. POWER UNIT
4. REMOTE CONTROL

CENTRAL UNIT:
— Micro Computer with memory for

1200 records
— Built-in modem
— Battery for 14 hours
— Display for:

— Channel
— Presence of family members
— Guest viewers
— Time
— 9 character Interactive display
— Push buttons for

— Channel selection
— Time, vacation and other 

auxiliary operations
— Connection to:

— Antenna or video recorder
— Television
— Telephone
— 1—4 other television sets in the 

household

SUB-UNITS:
— Equals Central unit but has no 

built-in modem
— Transfers all records to Central unit 

continuously

POWER UNIT:
— Due to Finnish regulations separate 

power unit is recommended
— Feeds power to meter, television and 

VCR

REMOTE CONTROL:
— Channel selection (16 channels)
— Presence buttons for 8 family 

members А—H
— Presence of adult and children guests 

(1-9)
— Spontaneous opinion 

4~+, +, +/-, -, —
— Auxiliary buttons for interaction 

with meter questions:
— Video recording
— Video play-back
— Video tuning
— Home Computer
— Teletext

Description of 
Activities:
TELEVISION VIEWING
— Automatic TV-set on/off and 

channel registration
— Presence of family members 

registrated by push buttons on 
the remote control (A—H)

— Number of adult and child guests 
registrated by push buttons on the 
remote control (1—9)

VIDEO RECORDER
— Automatic VCR on/off registration
— Registration of recording, play-back 

or tuning through VCR done inter- 
actively by the push buttons on the 
remote control

OPINIONS
— Allows spontaneous opinions 

whenever given by 5 alternative 
buttons ++, +, +/-, -, —

— Followed by interactive display 
question: WHO?

DATA TRANSFER

Technical
Characteristics
Võitage: 220 Võlts 50 Hz
Channel detection: Converter method
Scanning of Continuous scanning
activities: of all activities

= second by second 
sensitivity

Remote control: Modified standard 
IR-device

Installation: Installed between 
the antenna and the 
television set. No 
installations made 
inside the television
set.

Approved by Sahkotarkastuskeskus 
(Official Finnish Electrical Inspection 
Center) for Scandinavia.
Commercially in operation since
December 1986.

ght at

capture the

Meter disconnects the telephone every ni 
02.00 and waits for the Finnpanel 

Computer to call and

KATSOJAT

F G

51 2

collected data. Meter capacity 
allows storage of data of 
many weeks in case of 
failure in data transfer. 
Telephone is con- 
nected at 04.00 or 
after successful 
data transfer.А В C D E

6
OHJELMAT

VIERAAT

The Finnmeter 
in Operation:
The new Finnish Meter Survey run by 
Finnpanel Oy has now been in operation 
since March 1987.
It uses Finnmeter Version 4 and is 
therefore a fast, exact and reliable tool 
for measuring audiences of T V- 
programmes.
The electronic meter registrates the 
various use of the television sets in the 
households i.e. family and guest viewing 
of on-air and cable channels, use of 
VCR. Also spontaneous appreciation 
figures are obtained of viewed 
programmes.
The advanced EDP- and data transfer 
technology enables the system to retrieve 
the data from each meter during the 
night and produce over-night audience 
reports next morning.
The Service is subscribed by MTV Oy, 
YLE and Association of Advertising 
Agencies.

For more information contact 
Jean Haukatsalo, Finnpanel Oy

Finnpanel Oy
Lauttasaarentie 28—30,00200 Helsinki, 
Finland, Telephone (358-0-) 692 3073, 
Telefax (358-0-) 692 3076



К V I N F О

NYHAVN 22 
1051 COPENHAGEN 
DENMARK
Phone: 33 13 50 88
Opening hours:
Mon. - Thur. 10-17 
Friday 12-15

EXPERT DATABANK
Phone: 33 15 88 00
Opening hours:
Mon. - Eri. 10-15



KVIKFO - CENTER FOR 
INTERDISCIPLINARY INFORMATION ON WONEN'S STUDIES IN DENKARK.
KVINFO is a national center for 
interdisciplinary Information 
on wonen's and gender studies.
KVINFO is a research library 
for literature on wonen and 
gender studies.
KVINFO lends books, 
periodicals, theses and other 
unpublished naterials.
KVINFO's nore than 1000 subject 
headings help you find 
literature on wonen and gender 
studies.
KVINFO gives Information on 
wonen's studies, wonen's 
studies researchers and wonen's 
studies research centres in 
Dennark.
KVINFO publishes "FORÜN FOR KVINDEFORSKNING", a periodical 
with the latest news fron 
wonen's studies researchers.
KVINFO publishes a nonthly 
calender with infornation about 
neetings, lectures, seninars, 
art and culture in Dennark as 
well as internationally.
KVINFO holds Tuesday night 
neetings every nonth, with 
exciting arrangenents and 
lectures.
KVINFO houses "Danish Wonen's 
Photo Archive", an extensive 
catalogue of contact prints of 
oid photographs fron the last 
150 years.



K\7IHFO also houses a project 
working to register wonen 
experts fron all occupations 
and all social groups and to 
provide Information on wonen 
experts, especially to the 
nedia.
KVINFO is the honebase of а 
variety of cultural and 
artistic activities and groups.

HISTORY
The foundation of KVINFO 
is closely connected with а 
Central figure in Danish 
feninisn, Nynne Koch. As а 
nenber of the staff of the 
Royal Danish Library in 
Copenhagen, Nynne Koch began in 
1965 assenbling a file on 
wonen's studies research 
naterials fron the library's 
collections. By 1972 she had 
established an alphabetic card 
catalogue on wonen's studies. 
She invented the word 
"feninology”, which becane the 
subject of a exhibition at the 
library. Out of this work grew KVINFO which was established as 
an Independent section of the 
Royal Library in 1979.
In 1982 KVINFO, stiil headed 
by Nynne Koch, noved into a new 
stage of developnent. Beginning 
on an experinental basis, 
subsidized by special funding 
and sponsored by the Danish 
Ministries of Culture and 
Education, KVINFO in 1987 
becane a self-governing 
institution financed by the 
Ninistry of Culture.
At that tine Nynne Koch 
resigned, being then 70 years 
oid.



KVINFO was restructured with а 
governing body of 9 nenbers who 
represent various wonen's 
organisations and institutions 
The person in daily charge is 
the Centerleader.
Today KVINFO stiil has close 
connections to The Royal Danish 
Library as well as with other 
Danish research libraries, with 
whom KVINFO cooperate to 
register all relevant foreign 
language literature.
In 1988 KVINFO noved to bigger 
and better facilities in
Central Copenhagen.

THE STAFF
THE ACADEMIC staff are 
responsible for the acguisition 
and dissenination of 
infornation within the 
nain areas of wonen's studies 
departnents.
THE LIBRARIANS perforn a large 
nunber of library tasks such 
as, aguisition of new books, 
classification, on-going 
revision of the data-catalogue, 
indexation of periodicals and 
public Service.
The staff seckretary is in 
charge of Office adninistration 
and accounts.



KVINFO'S LIBRARY
In KVINFO's Library you will 
find the nost up-to-date of 
KVINFO's literature and 
periodicals. The collections 
consist of:
- 200 Danish and foreign 
periodicals.
- 3000 books.
- 2500 snaller publications 
which are not to be found in 
any other libraries.
In addition KVINFO has a Targe 
collection of handbooks which 
the public nay use in the 
reading roon.

KVINFO'S CATALOGÜE SYSTEM
Until 1987 all material was 
filed in a card catalogue. 
Since KVINFO became part of the 
Danish research libraries' 
data-base ALBA all our 
procurenents are filed in this 
base.
Most of our users can therefore 
be served by screen-terninals 
from which we also have access 
to foreign data-bases.
Through search in the various 
bases we can find new Danish 
and foreign literature as well 
as articles from nagazines. 
Fron terminals in the research 
libraries and in the nain 
public libraries people have 
access to Information on 
KVINFO's collection of books.



THE REAPING ROOM
The reading room is divided 
into two sections. A nain 
reading section and a quiet 
reading section. Неге users/you 
have the opportunity for nore 
intensive study of KVINFO's 
naterials.
It is possible to reserve а 
study seat in the quiet section 
for a longer period of tine. 
The librarians vill arrange 
this for you on request

KVINFO's PÜBLICATIOK
KVINFO publishes a periodical 
called nNYT FORUX FOR 
KVINDEFORSKNIMG" which contains 
a series of thenes fron wonen's 
studies research. "FORUM's" 
articles ain in a critical and 
unprejudiced way to question 
dognatisn and taboos anong 
wonen, feninists and wonen's 
studies researchers.

KVINFO
NYHAVN 22
1051 COPENHAGEN
DENMARK
Phone: 33 13 50 88
Opening hours:
Mon. - Thur. 10-17
Friday 12-15

EXPERT DATABANK
Phone: 33 15 88 00
Opening hours:
Mon. - Fri. 10-15
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JAKELUTEKNIIKKA

Jakelutekniikan osastoryhmä vastaa yleisradio-ohjelmien oh- 
jelmansiirrosta ja lähetyksestä linkkiverkoston sekä kolmen te- 
levisio- ja kolmen, osittain viiden ula-lähetysverkon välityksel- 
lä. Ääniradioverkkoon kuuluvat lisäksi am-tekniikalla toimi
vat pitkä-ja keskiaaltoasemat sekä Põrin lyhytaaltoasema.
Tehtäväkenttään sisältyy lisäksi kansainvälinen toiminta ase- 
maverkkojen taajuuksien määrittelemiseksi pitkällä aikavälillä 
ja muu kansainvälinen yhteistoiminta teknisissä kysymyksissä.
Tv 1- ja tv 2-verkkojen näkyvyysalue kattaa yli 99,9 % väes- 
töstä. Tv 3-verkon näkyvyysalue kattaa lähes 50 % väestöstä 
syksyllä 1988, jolloin Oy Kolmostelevisio Ab:lle rakennettavan 
verkon viisi ensimmäistä asemaa ovat valmiina. Toiminta alkoi 
Helsingin alueella 1986. Etelärannikolle on suunnitteilla neljä 
asemaa, jotka lähettävät Ruotsin television ohjelmaa. Helsinki 
aloittanee vuoden 1988 lopulla, Turku 1990, Fiskars ja Pernaja 
1990-luvun alussa.
Radion ykkös- ja kakkosverkot kattavat koko maan. Kolmas 
verkko on valmis Lapissa ja rakennetaan vuoden 1989 lop- 
puun mennessä koko maahan. Radion nelosverkko kattaa 
kaksikielisen rannikkoalueen sekä eräät suurimmat kaupungit. 
Kun ula-alue laajenee 108 MHz:iin v. 1995, on mahdollista ra- 
kentaa vielä yksi uusi ula-verkko.
Põrin lyhytaaltoaseman toiminta siirrettiin uudelle asemalle 
1. 6. 1987. Lopulliseen toimintakuntoon asema saadaan 
v. 1988.
Uutta tekniikkaa edustaa mm. moniäänitelevisio. Yhden tv- 
kuvan yhteydessä voidaan lähettää ainakin kaksi korkealaa- 
tuista äänikanavaa (esim. suomen- ja ruotsinkielinen), joista 
katsoja voi valita jommankumman tarkoitukseen sopivalla 
vastaanottimella tai lisälaitteella. Vaihtoehtoisesti voidaan tv- 
ääni lähettää myös stereofonisena. Kokeet digitaalisella 
NICAM-järjestelmällä aloitettiin vuoden 1986 alussa ja ohjel- 
malliset koelähetykset vuoden 1988 alussa Espoon ja Turun tv 
1 -asemilta.
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Radiodata-järjestelmän (RDS) kokeilut on aloitettu Helsingis- 
sä. Kanavaan lisättävä RDS-signaali helpottaa ohjelman tun- 
nistamista.
Lyhytaaltotoiminnassa on aloitettu yleisölle tarkoitetut SSB- 
koelähetykset.
Yleisradiosatelliittien tulo on ollut odotettua hitaampaa. Väli- 
tyssatelliittien välittämiä ohjelmia sen sijaan on käytettävissä 
useita.
Yleisradiosatelliittien taajuusalue on 11,7—12,5 GHz. Alue on 
jaettu 40 kanavaan, jotka varattiin eri valtioille kansainvälises- 
sä konferenssissa v. 1977. Kunkin maan lähetys tapahtuu geo- 
stationääriseltä radalta tietyltä pituuspiiriltä. Suomelle ja Poh- 
joismaille on varattu paikka 5 astetta itään nolla-pituuspiiriltä.
Suomen kansalliset kanavat ovat: 11746,66 MHz (2), 11823,38 
MHz (6) ja 11900,10 MHz (10). Suomelle varatut Pohjoismaat 
peittävät kanavat ovat: 12130,26 MHz (22) ja 12206,98 MHz 
(26).

SUOMESSA KÄYTÖSSÄ OLEVAT 
LÄHETYSJÄRJESTELMÄT 
Systems used in Finland
Pilot-tone stereojärjestelmä
C.C.I.Rm B-normi VHF-alueilla
C.C.I.Rm G-normi UHF-alueilla
PAL-värijärjestelmä

NICAM-728 tvm
moniäänijärjestelmä

(Pilot-tone stereo) 
(B/PAL on VHF) 
(G/PAL on UHF) 
(PAL-color television 
system) 
(NICAM-728 TV 
multisound)
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JAKELUTEKNIIKAN KESKEISIÄ LUKUJA:

Henkilökunta jakelutekniikka
yhteensä 491 henkilöä
insinööripiirit 239 henkilöä

Toimintapisteet yhteensä 250 kpl
suuret asemat 35 kpl

Käytössä olevat yhteensä 433 kpl
taajuudet ula 132 kpl

tv 1 137 kpl
tv 2 137 kpl
tv3 16 kpl
AM 6 kpl
LA 5 kpl

Kuuluvuus/
näkyvyys ula 99,9 % väestöstä

tv 1 99,9 % väestöstä
tv 2 99,9 % väestöstä
tv3 42,7 % väestöstä

Lähettimet yhteensä 455 kpl
ula 143 kpl
tv 76 kpl
tv-alilähettimet 230 kpl
AM 6 kpl

Tv-linkit lähetin/vastaan-
otinyksiköt 341 kpl
modeemiyksiköt 287 kpl
videokanava 16401 km
äänikanava 65690 km

Äänilinkit lähetin/vastaan-
otinyksiköt 150 kpl
jännepituus 7323 km

Mastot korkeus yli 200 m 26 kpl
50—200 m 57 kpl
muut 68 kpl

Sähkö verkkoteho 10 MW (liittymäarvo)
kulutus 55 GWh/vuosi
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YLEISRADIOKÄYTTÖÖN VARATUT 
TAAJUUSALUEET
RAD1O:
Pitkäaaltoalue
Keskiaaltoalue
Lyhytaalto-
alueet

148,5—283,5 kHz 
525—1605 kHz
8 eri aluetta taajuus- 
välillä 5950—26100 
kHz

2020—1058 m 
571—187 m 
49,41,31,25, 19, 16, 
13 ja 11 m:n aalto- 
alueet

WARC-konferenssin, Geneve 1979, mukaan 
lyhytaaltoalueet lisääntyvät ja muuttuvat 
hiukan vuosikymmenen lopulla.

VHF/alue II 87,5—108 MHz ula-alue

TELEVISIO:
VHF/alue I 47 68 MHz kanavat 2— 4
VHF/alue III 174—230 MHz kanavat 5—12
UHF/alueet IV/V 470—790 MHz kanavat21—60

VHP = very high frequency (metriaallot) 
UHF = ultra high frequency (desimetriaallot)

KANAVAJAKO ERI TAAJUUSALUEILLA

ALUE I TV ALUE II ULA

47 54 61 68 87,5 100_  104 108 MHz
С СIR I/ E2 V~E3 V E4  j 1(1.7.87)1(1.1.96)]
(OIRT) |x R1 R 2 !1 ULA ! R3 ,.f. R 4 Д R5 .j .......... ‘ '

48,5 " 56,5 58 66 j 76" 84 " "92 " 100 MHz

65,5 73

ALUE III TV

CCIR 
(OIRT)

174 181 188 195 202 209 216 223 230 MHz
/ E5 УуТб~V E7 V E8 E10 V E11 \|/ E12 \l

R6 ;t, R7 Д R8 Д R9 Д R10 ,f\ R11 R12
174" 182 " 190 " "198 " 206 " 214 " 222 " 230 MHz
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TV-KANAVAT, ALUEET I JA III (VHP)

CCIR OIRT
Kanava Käytössä Länsi-Euroopassa Käytössä

.. Itä-Euroopassa
Kuva MHz Ääni MHz Alue Kuva MHz Ääni MHz

1 — — 49,75 56,25
2 48,25 53,75 I 59,25 65,75
3 55,25 60,75 I 77,25 83,75
4 62,25 67,75 I 85,25 91,75
5 175,25 180.75 III 93,25 99,75
6 182,25 187,75 III 175,25 181,75
7 189,25 194,75 III 183,25 189,75
8 196,25 201,75 III 191,25 197,75
9 203,25 208,75 III 199,25 205,75

10 210,25 215,75 III 207,25 213,75
11 217,25 222,75 III 215,25 221.75
12 224,25 229,75 III 223,25 229,75

TV-KANAVAT, ALUEET IV JA V (UHF)

Kanava
MHz MHz

Alue

21 471,25 476,75 IV
22 479,25 484,75
23 487.25 492,75
24 495,25 500,75
25 503.25 508,75
26 511,25 516,75
27 519.25 524,75
28 527,25 532,75
29 535,25 540,75
30 543,25 548,75
31 551,25 556,75
32 559,25 564,75
33 567,25 572,75
34 575,25 580,75
35 583,25 588,75 V
36 591,25 596,75
37 599,25 604,75
38 607.25 612,75
39 615,25 620,75
40 623.25 628,75

Kanava Kuva
MHz MHz

Alue

41 631,25 636,75 V
42 639,25 644,75
43 647,25 652,75
44 655,25 660,75
45 663,25 668,75
46 671,25 676,75
47 679,25 684,75
48 687,25 692,75
49 695,25 700,75
50 703,25 708,75
51 711,25 716,75
52 719,25 724,75
53 727,25 732,75
54 735,25 740,75
55 743,25 748,75
56 751,25 756,75
57 759,25 764,75
58 767.25 772,75
59 775.25 780,75
60 783.25 788,75
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OHJELMANSIIRTO 
TV link network and 
programme transmission PETSIKKO

IKAUNlSPÄÄ

OLOŠ VUOTSO

YLtÄS
SODANKYLÄ

PYHÄTUNTURI

KEMIJÄRVIPELLO

VIERUSTÜNTURIROVANIE NARKAUS
RUKA

TERVOLA KUUSAMO
POSO

TV-studio 8 kpl SUUVAARA

KUIVANIEMI

TAIVALKOSKI

OULU

PUOKIOVAARA

(2)------TV-linkkiyhteys (rakenteilla)

KAJAANI
VUOKATTI

SALM

P HTIPUDAS
AANINKA

SEINAJOKI
AHTAR

PYHÄVUORI IEKSÄMÄKIMULT А

KERIMÄKI

SULKAVATAMPERE

IKKELIYLÖJARVI

ITAIPALE

ANNULA MELA
OUVOLA

SIPPOLARKYLA

HAMMARLAND

KORPPOO

TAMMISAARI

KIIHTELYS- 
VAARA

TV- ja linkkiasema 35 kpl

22) Linkkiasema 40 kpl

PORI 
EURAJOK

____ JOUTSENO
▲ LAPPEENRANTA

KEMI 
JUOKUANVAARA

PALJAKKA

KARESUVANTO
KUTTAN

KRUUNUPYY 
PIETARSAARII '

KOTKA
ORVOO

^2) •***(2) TV-linkkiyhteys (kaksisuuntainen)

—(^2) TV-linkkiyhteys (yksisuuntainen) 
Linkkiyhteyksiä 342 jännettä eli 
16311 kmjosta paluuyht. 5075 km

SIEV 
KOKKOLA

SAARIJARVI
HANKASALM

HÄMEEN-
LINNA

LIESJAR
KERKOL

KAAVI
UOPIO

VAASA

VENANMAA
TURKU

LIMINKA

INARI

(D



о ULA JA AM-ASEMAT
FM and AM stations

HAAPAVESI*
•VUOKATTI

KRUUNUPYY*
• IISALMI

VAASA ■ ePIHTIPUDASVAAbA «KOLI
LAPUA*

• KUOPIO
ÄHTÄRI

PYHÄVUORI

KERIMÄKie

TAMPERE

TAMMELA»

TURKU

PORI ■ 

EURAJOKI •

KIIHTELYSVAARA
JYVÄSKYLÄ •

AHVENANMAA
FISKARS

MIKKELI

Alueellisen ohjelmatoiminnan rajat merkitty.
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) Asema 1-verkko

(I) 
MHz

2-verkko

(П) 
MHz

3-verkko

(°ni) 
MHz

4-verkko 
Ruots. 

k.
(°IV) 
MHz

TEHO 
ERP 
kW

Mas- Maas-

Aavasaksa 87,9 89,8 94,7 3 65 220
Ahvenanmaa 1) 91,3 10 195 49
Espoo 2) 87,9 91,9 94,0 98,8 60 304 43
Eurajoki 87,7 92,0 94,8 103,0 30 321 38
Fiskars 3) 97,0 3 237 67
Haapavesi 96,1 98,4 30 325 150
lisalmi 87,7 92,8 2 74 136
Inäri 88,4 92,8 98,8 50 225 362
Joutseno 88,0 90,9 30 214 103
Jyväskylä 89,9 92,5 99,3 103,5 30 318 235
Karigasniemi 89,5 93,4 96,8 2 72 617
Kerimäki 4) 95,8 99.1 30 321 99
Kiihtelysvaara 88,4 94,9 5 121 207
Kilpisjärvi 88,0 90,9 96,0 0,1 63 1007
Koli 90,2 93,4 99,6 102,4 30 275 286
Kruunupyy 94,0 97,6 99,7 60 209 51
Kuopio 5) 91,6 93,9 98,1 100,2 50/50/50/5 321 190
Kuttanen 94,1 97,2 99,6 3 121 409
Lahti 93,2 95,5 97,9 50 321 218
Lammaskoki 88,5 91,4 98,7 5 60 720
Lapua 88,2 90,1 93,1 95,2 60 320 128
Mikkeli 88,9 92,1 94,6 30 213 148
Nuorgam 88,6 93,9 97,7 3 57 200
Nuwus 88.1 90,2 94,4 50W 30 506
Näätämö 87,6 89,9 97,4 30W 16 175
Oulu 90,4 93,2 97,3 100,3 50/50/50/5 299 50
Pello 90,2 97,0 99,7 3 101 309
Pihtipudas 88,6 97,0 50 323 182
Posio 87,6 91,5 98,6 30 224 295
Pyhätunturi 91,0 97,6 99,9 50 263 477
Pyhävuori 88,9 91,0 98,6 30 196 128
Rovaniemi 88,2 94,0 96,7 30 215 191
Ruka 90,7 92,8 3 121 465
Sippola 6) 92,8 96,9 99,5 30 322 72
Taivalkoski 89,2 91,9 99,2 60 275 284
Tammela 89,2 91,2 5 217 171
Tampere 90,7 93,7 99,9 102,1 60 324 176
Tervola 88,6 92,6 95,6 30 300 134
Turku 89,8 92,6 94,3 98,2 50 303 42
Utsjoki 90,7 93,1 99,4 2 121 321
Vuokatti 94,3 98,9 60 323 290
Vuotso 87,8 90,1 94,3 3 78 388
Ylläs 7) 92,2 95,3 98,1 60 126 696
Ähtäri 91,9 94,6 3 153 204
Lisälähettimiä:
1) Ahvenanmaa P3 88,6 MHz/10 kW, Ruotsin P3-ohjelma
2) Espoo ula V 101,1 MHz/60 kW, Keski-Uudenmaan ruots. ohjelma

Espoo ula VI 97,5 MHz/3 kW, 1-ohjelma, mono
Espoo ula VII 103,7 MHz/3 kW, ulkomaanohjelma

3) Fiskars ula V 102,5 MHz/3 kW, Länsi-Uudenmaan ruots. ohjelma
4) Kerimäki ula VI 97,7 MHz/6 kW, Pohjois-Karjalan alueohjelma

Kerimäki ula VII 103,2 MHz/6 kW, Kaakkois-Suomen alueohjelma
5) Kuopio ula VI 88,1 MHz/5 kW, Mikkelin ula III:n ohjelma
6) Sippola ula VI 91,4 MHz/30 kW, Espoon ula II:n ohjelma
7) Ylläs ula VI 103,8 MHz/60 kW, Ylä-Lapin ula III:n ohjelma



MUUTOKSET ULA-VERKOISSA v. 1988—89

Asema Uusi ohjelma/MHz Uusi taajuus/MHz
Ahvenanmaa ula I 100,3
Ahvenanmaa ula V 93,1
Ahvenanmaa SR P1 95,0
Ahvenanmaa SR P2 97,1
Fiskars ula I 90,9
Fiskars ula II 93,1
Fiskars ula III 97,0
Fiskars ula IV 99,7
Tampere ula IV 102,1
Ähtäri ula III 96,6
lisalmi ula III 96,5
Ruka ula III 95,1
Kiihtelysvaara ula III 97,2
Pihtipudas ula III 97,0 ula II 91,1
Pihtipudas ula IV 100,8
Taivalkoski ula VI 103,6
Vuokatti ula III 98,9 ula I 92,3
Vuokatti ula II 94,3
Lahti ula IV 100,6
Kruunupyy ula III 97,6 ula I 91,4
Kruunupyy ula II 94,0
Pyhävuori ula III 94,2
Tammeta ula III 96,0
Haapavesi ula III 98,4 ula I 89,0
Haapavesi ula II 96,1
Joutseno ula III 98,5
Kerimäki ula III 99,1 ula I 90,5
Kerimäki ula II 95,8
Sippola ula III 96,9 ula I 88,5
Sippola ula II 92,8

ULA-OHJELMANSIIRTOMITTAUKSET
Mittaussarjan ohjelma on seuraava:

1000 Hz 4 min ± OdB tasojen tarkistus
tauko 90 s häiriöetäisyys

40 Hz 45 s + 0,4 dB L-kan. taajuusvaste
1000 Hz 45 s ± 0 L-kan. taajuusvaste

15000 Hz 45 s — 13,2dB L-kan. taajuusvaste
40 Hz 45 s + 0,4 dB R-kan. taajuusvaste

1000 Hz 45 s ± 0 R-kan. taajuusvaste
15000 Hz 45 s — 13,2dB R-kan. taajuusvaste

Sarja toistetaan varaohjelmatien tarkistusta värten, jonka jälkeen suoritetaan yli- 
kuulumismittaukset.

1000 Hz 90 s ylikuuluminen M—S
1000 Hz 45 s ylikuuluminen L—R
1000 Hz 45 s ylikuuluminen R—L

Mittausohjelma lähetetään vuoroviikoin eri verkoissa mittaustauon aikana maa- 
nantaisin (I-ja Il-verkossa n. klo 13.00—14.00 ja IV-verkossa klo 9.00—10.00).
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TV-ASEMAT JA ALILÄHETTIMET
TV stations and repeaters

e
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TV-alilähetinluettelo ja 
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TV repeaters, page 18
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TV 1-ASEMAT (TV 1-stations)

Asema Kanava Polari- 
saatio

Offset Teho 
ERP 
kW

Maston 
korkeus

Maaston 
korkeus

Ahvenanmaa 5 H 8M 10* 195 49
Espoo 6 H 4M 180* 304 43
Eurajoki 11 H 0 20* 321 38
Haapavesi 9 H 7M 60 325 150
lisalmi 6 H 3M 1W* 115 201
Inari 10 H 6P 30* 225 362
Joutseno 10 H 3P 10 214 103
Jyväskylä 11 H 5P 10 318 235
Karigasniemi 7 H 6P 1 72 617
Kerimäki 9 H 5M 10 321 99
Kiihtelysvaara 35 H 8P 50 121 207
Koli 8 H 4M 20 275 286
Kruunupyy 7 H IM 10 209 51
Kuopio 7 H 8P 80 321 190
Kuttanen 5 H 2M 3 121 409
Lahti 9 H 1P 80 321 218
Lapua 5 H 7P 80 320 128
Mikkeli 6 H 0 10 213 148
Oulu 7 V 5P 60 299 50
Pihtipudas 10 H 0 60 323 182
Posio 10 H 2M 10 224 295
Pyhätunturi 5 H 7M 60* 263 477
Pyhävuori 6 H 4M 20* 196 128
Rovaniemi 53 H 8M 100 215 191
Ruka 4 V 6P 3* 121 465
Sippola 5 H 3P 20* 322 72
Taivalkoski 6 H 8M 60 275 284
Tammela 10 H 8P 10 217 171
Tampere 8 H 3P 80 324 176
Tervola 3 H 1P 20 300 134
Turku 7 H 0 60 321 42
Utsjoki 6 H 3M 1 121 321
Vuokatti 4 H IM 40 323 290
Ylläs 11 H 3M 60 126 696
Ähtäri 26 H 8P 100 174 189
Pyhävuori STV1 35 H 0 2 196 128

1 offset-yksikkö = 1/12 juovataajuudesta 
M = alapuolella nimellistaajuuden 
P = yläpuolella nimellistaajuuden 
Esim. 1P = +1,3 kHz, 5M = —6,5 kHz 
* = Antenni suunnattu
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TV 2-ASEMAT (TV 2-stations)

* = Antenni suunnattu

Asema Kanava Polari- 
saatio

Offset Teho 
ERP 
kW

Maston 
korkeus

Maaston 
korkeus

Ahvenanmaa 28 H 0 300 195 49
Espoo 8 H IM 60* 304 43
Eurajoki 33 H 0 600 321 38
Haapavesi 28 H 8P 1000 325 150
lisalmi 22 H 8M 20 115 201
Inari 40 H 8P 500 225 362
Joutseno 32 H 8M 600 214 103
Jyväskylä 25 H 8P 600 318 235
Karigasniemi 23 H 8P 20 72 617
Kerimäki 55 H 0 600 321 99
Kiihtelysvaara 41 H 0 50 121 207
Koli 51 H 8M 600 275 286
Kruunupyy 30 H 0 200 209 51
Kuopio 36 H 0 600 321 190
Kuttanen 60 H 8P 20 121 409
Lahti 40 H 0 600 321 218
Lapua 24 H 8P 1000 320 128
Mikkeli 38 H 8M 600 213 148
Oulu 11 V 8M 10 299 50
Pihtipudas 32 H 0 1000 323 182
Posio 30 H 0 500 224 295
Pyhätunturi 32 H 8P 650 263 477
Pyhävuori 10 H 5P 20* 196 128
Rovaniemi 56 H 8P 100 215 191
Ruka 28 H 8M 300 121 465
Sippola 49 H 8M 600 322 72
Taivalkoski 23 H 8M 600 275 284
Tammeta 37 H 0 600 217 171
Tampere 53 H 0 1000 324 176
Tervola 22 H 8P 1000 300 134
Turku 9 H 3M 30 321 42
Utsjoki 34 H 8M 20 121 321
Vuokatti 56 H 0 1000 323 290
Ylläs 55 H 0 900 126 696
Ähtäri 39 H 8P 100 174 189
Pyhävuori STV2 41 H 8M 2 196 128

TV 3-ASEMAT (TV 3-stations)

* = Antenni suunnattu. Valmistuu syksyllä -88.

Asema Kanava

____...
Polari- 
saatio

Offset Teho 
ERP 
kW

Maston 
korkeus

Maaston 
korkeus

Espoo UHF 24 H 0 40* 304 43
Jyväskylä UHF 35 H 8M 600 318 235
Lahti UHF ' 51 H 0 600 321 218
Tampere UHF 59 H 0 1000 324 176
Turku UHF 54 H 8P 100 321 42



TV-ALILÄHETTIMET (TV repeaters)

Asema Ins.piiri/ TV 1 TV 2 TV3 Teho ERP W
Kan. Poi. OfT. Kan. Poi. OfT. Kan. Poi. OfT. (poikkeus)

Aavasaksa Al 6 H IM 25 H 8M 100 (TV2;2kW)
Alajärvi Cl 28 H 0 34 H 0 30
Angeli A10 6 H 4P 8 H 4M 100
Anteri A12 6 H 0 8 H 0 1
Espoo-A H1 49 H 0 55 H 0 50
Forssa H7 46 H 8M 56 H 0 300
Haapamäki Dl 37 H 8P 31 H 8M 50
Hanko H2 11 H 0 5 H 0 10
Heinota G6 23 H 0 29 H 8M 100
Heinävesi Ell И H 4M 5 H 3M 50
Hämeenlinna H3 Tl H 8M 30 H 8P 50
— Papinniitty H4 7 H 0 11 H 0 0,2
Ilomantsi El 23 H 0 29 H 0 100
Jalasjärvi C2 36 H 8M 44 H 8P 100
Joensuu E2 11 H IM 5 H 0 25
Ju va El2 42 H 0 48 H 8P 50
Jyränvuori D2 26 H 0 32 H 0 29 H 8M 1,5 kW
Jyväskylä-Harju D3 45 H 8M 51 H 8M 57 H 8M 1 kW
Jämsä D4 55 H 0 58 H 0 45 H 8P 300
Jämsänkoski D5 46 H 0 52 H 0 49 H 8P 40
Kaipola D6 32 H 8P 38 H 8P 28 H 8P 100
Kajaani B5 39 H 8M 45 H 8M 300
Kamiljoki A13 47 H 8P 58 H 8P 100
Kangasala D7 26 H 8M 32 H 8P 29 H 8P 100
Kankaanpää D8 7 H 6M 25 H 0 15 (TV2;100)
Karkkila H8 49 H 8P 55 H 0 100
Karstula D9 36 H 8P 42 H 0 100
Kaunispää A2 22 H 0 30 H 0 5 kW
Keuruu D10 33 H 8M 27 H 0 22 H 8P 40
Kilpisjärvi A3 4 V 4M 11 H 1P 1 (TV2;60)
Kontiolahti E3 6 H 0 ЮНО 5
Koppelo A17 6 H 0 8 H 0 10
Korpilahti Dil 22 H 0 33 H 0 50
Kouvola G8 31 H 0 37 H 0 50
Kuhmo B1 6 H 0 42 H 0 10 (TV2;200)
Kuopio-Puijo E4 21 H 0 24 H 0 50
Kuorevesi-Halli D12 33 H 8M 27 H 0 50
IC uru Dl3 27 H 0 31 H 0 50
Kuusamo B6 26 H 0 32 H 0 200
Kuusankoski G7 45 H 0 53 H 8P 200
Lahti-Radiomäki G2 23 H 0 29 H 8P 50
Lahti-Renkomäki G3 7 H 0 11 H 0 0,5
Lahti-Tiirismaa G1 55 H 8P 58 H 8P 20
Lammaskoski A26 7 H 4P 9 H 4P 100
Muonio A21 43 H 8P 49 H 0 1 kW
Muuratsalo Dl4 8 H 3P 5 H 3M 1
Mänttä D15 7 H 6P 47 H 0 10 (TV2;30)
Märäjälahti E14 11 H IM 5 H 0 10
Nilsiä E5 9 H 0 11 H 0 50
Nuorgam A4 9 H 7P 46 H 8M 50 (TV2;lkW)
Nuorgam-raja A25 27 H 8P 33 H 8P 0,3
Nuorpiniemi A22 33 H 8P 43 H 0 10
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Asema Ins.piiri/ TV 1
Kan. Poi. Off.

TV 2
Kan. Poi. Off.

TV3
Kan. Poi. Off.

Teho ERP W 
(poikkeus)

Nuwus A5 9 H 2M 29 H 8P 10 (TV2;100)
1Näätämö A6 5 H 0 7 H 2M

Orimattila G10 28 H 8M 34 H 8M 50
Orivesi D16 46 H 0 49 H 8P 56 H 8P 200
Outakoski A7 9 H 7P 47 H 8P 15 (TV2;150)
Padasjoki G4 26 H 8M 32 H 0 40
Parkano D17 43 H 0 49 H 8P 300
РеПо A23 33 H 8M 39 H 8P 3 kW
Petäjävesi D18 27 H 8M 33 H 8P 50
Peurapää A8 8 V 4M 250
Pirttikoski A9 7 H 0 25 H 0 5 (TV2;100)
Polvariniemi A24 41 H 0 47 H 8P 10
Pulmankijärvi A18 27 H 8P 33 H 8P 30
Puolanka B2 5 H 0 9 H IM 25
Raahe B8 5 V 8P 37 H 0 10 (TV2;100)
Rajajooseppi All 6 H 4P 8 H 4P 5
Rautavaara E6 33 H 8P 39 H 8M 50
Ristijärvi B3 8 H 0 10
Rovisuvanto A19 28 H 0 34 H 0 10
Ruokolahti G9 29 H 8P 40 H 8M 15
Ruotsinpyhtää H5 11 H 0 53 H 0 5 (TV2;100)
Saarijärvi D19 22 H 8P 28 H 0 500
Salla A14 10 H 3P 48 H 0 50 (TV2;200)
Salo F1 33 H 8M 39 H 8P 29 H 8P 100
Savonlinna
Savonlinna-

E9 5 H 0 47 H 0 25 (TV2;100)

Pääskylä ЕЮ 43 H 8M 51 H 8P 100
Seinäjoki C3 36 H 0 42 H 8M 50
Siilinjärvi E7 33 H 8M 39 H 8M 300
Sirkka A15 8 H 4P 6 H 0 2
Sonkajärvi E15 35 H 8P 39 H 8M 10
Suomussalmi B4 25 H 0 32 H 8M 200
Säynätsalo D20 22 H 0 29 H 0 10
Taivalkoski kk B7 26 H 8M 32 H 8P 50
Tammisaari H6 23 H 0 27 H 0 50
Tampere-Pyynikki D21 31 H 0 35 H 0 28 H 8P 1 kW
Vaajakoski D22 27 H 8M 33 H 8P 47 H 0 200
Vaala B9 38 H 8P 48 H 8M 200
Vaasa C4 11 H 4M 9 H 1P 1 kW
Varpaisjärvi E16 33 H 0 39 H 0 100
Venejärvi A27 29 H 0 39 H 8M 50
Vihtavuori D23 48 H 8P 55 H 8P 200
Viitasaari D24 8 H 0 6 H 0 5
Virrat D25 33 H 0 37 H 0 300
Voikkaa Gll 30 H 0 34 H 0 20
Vuotso A16 8 H 4M 35 H 0 30 (TV2;lkW)
Värtsilä E13 46 H 8P 56 H 8P 20
Vääksy G5 58 H 0 55 H 8M 200
Ylitornio A20 33 H 8P 39 H 0 50
Ylämylly E8 42 H 8M 48 H 8M 100
Ylöjärvi D26 46 H 0 49 H 0 56 H 0 500

Tv-alilähettimien antennil ovat lähes aina suunnatut. 
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VUONNA 1988 RAKENNETTAVAT TV-ALILÄHE- 
TINASEMAT (suunnitelma)

Vuonna 1989 rakennetaan 8—10 uutta alilähetintä.

Asema
TV 1

Kanava 
TV 2 TV3

ERP-teho 
W

Vuokatti 5 8 20
Simpele 24 35 200
Ropinsalmi 47 57 100
Espoo-A 60 50
Lahti-Radiomäki 33 250
Heinota 33 100
Lahti-Tiirismaa 43 20
Vihta vuori 60 200
Saarijärvi 45 500
Tammisaari 41 50
Kuorevesi 22 50

LYHYTAALTOLÄHETYKSET PORI
(Short wave broadcasts)
Transmitters: 3 x 500 kW, 1 x 250 kW, 1 x 100 kW.
Areas: I = Europe, II = Middle East, III = Africa, IV = N. America
V = S. America, VI = Far East, VII = Australia.
Languages: Ei = Finnish, S = Swedish, E = English, G = German, F = French.

Time (UTC) kHz A rea Language

0300—2215 6120 I Fi + S + E + G + F
0100—0300 9635

11755
IV Fi + S + E + F

0300—0515 9670
11715
15185

II Fi + E

0520—0700 9560
11755
15270

I Fi + S + E + G

0700—1300 11755 I Fi + S
0700—0830 17795

21550
VII F + S + E

0830—1000 15245
17795

VI F1 + S + E

1100—1400 11945
15400

IV Fi + S + E

1400—1600 11755
15185
17800

II, III Fi + S + E

1600—2100 9550
11755
15185

I Fi + S + E + G + F

2100—2215 11755
15400

V Fi + E

2100—2215 11945 VI Fi + E
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All transmissions one hour later during the normal time period (end of September 
— end of March). There will be changes in the times and frequencies at the end of 
March and at the end of September. For a current schedule write to Yleisradio, Ex- 
ternal Service schedules, Box 95, SF-00251 Helsinki.
Lähetysajat ja -taajuudet muuttuvat maaliskuun lopussa ja syyskuun lopussa. Voi- 
massa olevan aikataulun saa osoitteesta Yleisradio, Kansainvälinen tiedotus, PL 95, 
00251 Helsinki.

KESKI- JA PITKÄAALTOPALVELU
Medium and lõng wave Services
Pori 963 kHz, Lahti 254 kHz ja Helsinki 558 kHz lähettävät yhdistelmää kotimaan 
verkoista sekä lähetykset englanniksi klo 0930, 2130 ja 2400, saksaksi klo 0830, 
2215 ja 2340 sekä ranskaksi (la—su) klo 2030 ja 2310. Põrin K.A-taajuus 963 kHz 
kuuluu valoisalla myös Itämerellä ja Ruotsin itäosissa ja pimeällä koko Skandinavi- 
assaja Keski-Euroopassa.
Pori 963 kHz, Lahti 254 kHz and Helsinki 558 kHz carry a combination of domes- 
tic network programmes in Finnish and Swedish, and external Service transmissions 
in English at 0930, 2130 and 2400, in German at 0830, 2215 and 2340 — and in 
French (Sat&Sun) at 2030 and 2310 local time. The Pori MW frequency 963 kHz 
can be heard at daylight time also on the Baltic Sea and in eastern parts of Sweden 
and at night in the whole Scandinavia and in Central Europe.

KESKI- JA PITKÄAALTOASEMAT (AM stations)

Asema T • Taajuus 
kHz

Aallon- 
pituus

Teho 
kW

Ohjelma

Helsinki I 558 538 100 1/2/ulkom.
Helsinki IV 1404 214 2 Ruots. ohj.
Lahti 254 1181 200 1/2/ulkom.
Vaasa 1242 242 25 Ruots. ohj.
Pori 963 312 600 1/2/ulkom.
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SUOMELLE VARATUT AM-TAAJUUDET
Geneve 1975
(AM assignment table in Finland)

Aseman nimi Taajuus 
kHz

Teho 
kW

Huom.

Turku 1 254 S 1500 Tehoraj. kaakk. ja loun.
Oulu 1 254 S 300
Inari 254 S 300
Joensuu 531 100
Hämeenlinna 540 S 10
Enontekiö 540 S 45
Kajaani 540 S 45
Porvoo 558 600 Tehorajoitus lounaaseen
Maarianhamina 1 603 300 Tehorajoitus lounaaseen
Tampere 1 648 S 100
Lieksa 648 S 10
Kemijärvi 648 S 10
Helsinki 1 675 45
Tampere 2 729 45
Kuopio 756 S 100
Maarianhamina 2 756 S 10 J
Sodankylä 756 S 45
Kyyjärvi 837 100
Jyväskylä 909 100
Pori 963 600
Lahti 990 S 100
Rovaniemi 990 S 100
Vaasa 2 1161 S 100
Tammisaari 1161 S 10
Vaasa 1 1242 S 600 Tehorajoitus kaakkoon
Puumala 1242 S 45
Turku 2 1278 45
Helsinki 2 1404 300 Tehorajoitus kaakkoon
Oulu 2 1413 10

S-kirjain taajuussarakkeessa tarkoittaa synkronointia.
Näiden asemien lisäksi on käyttöoikeus kolmeen LPC-kanavaan. Näillä kanavil- 
la käytetty teho on enintään 1 kW. LPC-kanavien taajuudet ovat 1485, 1584 ja 
1602 kHz.
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YLEISRADION VARAAMAT UHF-KANAVAT
(yli 100 kW)
(UHF assignment table)

Asema Kanavat Asema Kanavat
Espoo 24 35 52 Pihtipudas 32 50 58
Eurajoki 33 36 55 Porvoo/Loviisa 26 36 39 55
Fiskars 23 31 41 58 Posio 27 30 57
Haapavesi 28 31 34 42 Pyhätunturi 24 32 60
lisalmi 22 26 29 Pyhävuori 22 28 41
Inari 25 40 54 Rovaniemi 26 49 53 56
Joutseno 32 57 60 Ruka 28 51 55
Jyväskylä 25 35 41 Sippola 41 49 56
Karigasniemi 23 37 50 Taivalkoski 23 35 50
Kerimäki 30 55 58 Tammela 27 30 37 50
Kiihtelysvaara 35 38 41 59 Tampere 23 34 42 53 59
Kilpisjärvi 25 28 Tervola 22 25 40
Koli 25 40 51 57 Turku 54 57 60
Kruunupyy 27 30 33 54 Utsjoki 31 34
Kuopio 24 36 49 Vaasa 37 51 57
Kuttanen 50 53 60 Vuokatti 30 52 56 59
Lahti 40 48 51 Ylläs 36 52 55
Lapua 24 40 48 55 Äland 25 28 35
Mikkeli 28 38 54 Ähtäri 26 29 39 52
Oulu 33 37 54

TEKNINEN YLEISÖNEUVONTA
Yleisradion tekninen neuvontaosasto palvelee yleisöä 
yleisradio-ohjelmien vastaanottoon liittyvissä kysymyksis- 
sä. Teknisessä neuvontapisteessä Helsingissä, Jämsänkatu 
2, puh. (90) 701 7441, on vastaanottotekniikkaa esittelevä 
pysyvä näyttely. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella teknistä 
neuvontapalvelua saa insinööripiirien neuvonta-asioita 
hoitavilta piiriteknikoilta.
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DISTRIBUTION ENGINEERING
Distribution engineering covers the transmission and broad- 
casting of radio and TV programmes. This takes place via а 
microwave link network, as well as through three TV- and 
three (in places five) FM networks. The sound broadcasting 
network also indudes the lõng and medium wave stations and 
the short wave station at Pori.
The range of activities also takes in International cooperation 
in technical matters, particularly the long-term planning of 
frequencies for the Finnish Broadcasting Company.
The TV 1 and TV 2 networks cover 99.9 % of the population. 
In 1986 TV 3, Oy Kolmostelevisio Ab, transmissions were 
launched in the Helsinki area. The first five stations of the 
third TV network will be completed by autumn 1988 covering 
nearly 50 % of the population. There are also plans to build 
four stations on the south coast to relay TV programming 
from Sweden. The current schedule is for the Helsinki station 
to start up at the end of 1988, Turku in 1990, and Fiskars and 
Pernaja in the early 1990s.
FM networks 1 and 2 cover the entire country. A third FM 
network now serves Lapland, and it will extend to the whole 
country by the end of 1989. The fourth FM network, which 
covers the Swedish-speaking population, is gradually being ex- 
tended outwards in order also to serve Finnish-speaking areas. 
In 1995, when the FM bänd is expanded up to 108 MHz, it will 
become possible to build one more FM network.
Transmissions from the new short wave station at Pori were 
started on June 1, 1987. The station will become fully oper- 
ational during 1988.
New technologies are represented for instance in the use of 
multisound in TV. With one TV picture, at least two sound 
channels can be transmitted (e.g. one in Finnish, the other in 
Swedish), from which the viewer can select either one by using 
a suitable receiver or attachment. Alternatively, TV-sound can 
be transmitted also in stereo. Experiments using the digital 
NICAM system have been carried out since the beginning of 
1986, and from the beginning of 1988 the NICAM system has 
also been in experimental use in TV-programming via the TV 1 
stations in Espoo and Turku.
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Experiments with the radio data System (RDS) have been 
started in Helsinki.
SSB-test transmissions have been started in short wave broad- 
casting.
The arrival of direct broadcasting satellites (DBS) has been 
slower than expected. On the other händ, there are several pro
gramme channels distributed via Communications satellites.
The frequency bänd for DBS transmissions is 11.7- 12.5 GHz. 
The bänd is divided into 40 channels, which were allocated to 
various countries in 1977. The transmissions for each country 
will take place from a satellite in geostationary orbit at a fixed 
longitude. The position allocated to Finland and the other 
Nordic countries is 5 degrees east from the Greenwich 
meridian. The national channels of Finland are: 11746.66 MHz 
(2), 11823.38 MHz (6), and 11900.10 MHz (10). The Finnish 
channels covering the Nordic countries are: 12130.26 MHz 
(22) and 12206.98 MHz (26).
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OY YLEISRADIO AB • PERUSORGANISAATIO 
Finnish Broadcasting Company «Orgariization

JAKELUTEKNIIKAN OSASTORYHMÄ
Distribution Engineering

г
VERKKOSUUNNITTELU- 
OSASTO
Network Planning 
Department

Ula,, ja TV: . 
verkkosuunmttelu
Radio and TV 
Network Planning
Lyhytaaltotoiminta 
Short Wave 
Operations

Mittaustoiminta
Measuring Station

TEKNINEN
NEUVONTAOSASTO
Dept. for Public
Technical Advice

Häiriötarkastustoim.
Interference
Suppression Service

Yhteisantennitarkas- 
tustoiminta
Community Antenna
System Inspection

Helsingin tekninen 
neuvonta
Helsinki Public
Technical Service

JAKELUTEKNIIKAN OSASTORYHMÄ

KESÄKATU2
RL 95, 00251 HELSINKI

JÄMSÄNKATU2
PL 20, 00521 HELSINKI

PUH. (90) 441 141 
TELEX 124735 radio sf 
TELEFAX (90) 401 3421
PUH. (90) 441 141 
TELEX 123131 radio sf 
TELEFAX (90) 764 463

 l
OHJELMANSIIRTO- 
OSASTO
Program Transmission
Department

Suunnittelutoiminta

Technical Planning

Asennustoiminta

Installations

Käyttötoiminta 
Operations and 
Maintenance

KESKUSVALVOMO 
Control Centre 

Helsinki

Helsingin insinööripiiri

Engineering District

Jyväskylän insinööripiiri

Engineering District

Kuopion insinööripiiri

Engineering District

- Lahden insinööripiiri

Engineering District

- Lapin insinööripiiri

Engineering District

Oulun insinööripiiri

Engineering District

Turun insinööripiiri

Engineering District

Vaasan insinööripiiri 

Engineering District

Põrin lyhytaaltoasema
Short Wave Station

LÄHETINOSASTO

Transmitter
Department

Suunnittelutoiminta

Technical Planning

TV-asemien 
käyttötoiminta 
Television 
Transmitter Operat. 
Radioasemien 
käyttötoiminta 
Radio Transmitter 
Operations
Kaukokäyttötoiminta 
Remote Control 
and Supervision

MASTO- JA 
ANTENNIOSASTO
Mast and Antenna
Department

Suunnittelutoiminta

Technical Planning

Mastotoiminta

Antennitoiminta

Antennas

I
VALMISTUSOSASTO

Manufacturing 
Department

Elektroniikkasuunn.

Electronics Design

Elektroniikkatuotanto 
Electronics 
Production

Elektroniikkahuolto
Electronics
Maintenance

Mekaniikkavalmistus 
Mechanical 
Manufacturing
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TV 1-VERKOSSA:
Päivittäin paitsi torstaisin 

klo 9.00:stä iltalähetyksen alkuun. 
Kesäsunnuntaisin 1. 6.—30. 9. 

alkaen klo 13.00.

TV 2- JA TV 3-VERKOSSA: 
Maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin 

klo 9.00—15.00. 
Keskiviikkoisin 

klo 9.00:stä iltalähetyksen alkuun.

YLEISRADIO, TIEDOTUSOSASTO 1. 4. 1988. ESAN KIRJAPAINO, LAHTI.



Yleisradion yritystunnuksen suunnittelukilpailun voittanut taiteilija Heikki Kastemaan työ 
hyväksyttiin 3.5.1990 yhtiön liikemerkin perusratkaisuksi. Sitä työstämällä luodaan liikkuva 
ruututunnus.
Yhtiön nimenä käytetään kesäkuun alusta 1990 lukien lyhennettä YLE.
1.
Kamera pyyhältää nopeasti ohi häivähtävien eriväristen valokiekkojen eteenpäin ja ylös. Valo- 
kiekot terävöityvät renkaiksi ja kamera kiertyy renkaiden väliin.
2.
Kamera jatkaa menoaan renkaiden välisessä avarassa tilassa, kunnes sinkoaa erilleen. Kuvassa 
näkyy väin pyöreänä alimmainen eli vihreä rengas. Kamera etääntyy tunnuksesta, joka kallis- 
tuu, loputkin renkaat tulevat näkyviin ja tunnus kokonaisuudessaan hahmottuu.



RADION RAJU MUUTOS
Radion suomenkielisten kanavien ohjelmatoiminta ja 
työnjako järjestetään uudelleen tavoitteena kuuntelijoi- 
den parempi, laajempi ja tehokkaampi palvelu. Tarkoi- 
tuksena on luoda yleisön muuttuvien tarpeiden mukaan 
kehittyvä radiotoiminnan rakenne, joka samalla lisää ra
dion kuuntelua.

Tutkimustoiminnan avulla ohjelmistoja suunnataan 
kuuntelijoita paitsi kiinnostaviksi myös heidän elämänta- 
pojaan ja tottumuksiaan paremmin vastaaviksi.

Radion kanavajako toteutetaan 1.6.1990. Kuulijoille 
tarjotaan kansallisissa verkoissa kolme suomenkielistä ja 
yksi ruotsinkielinen radiokanava, joiden ohjelmat antavat 
mahdollisuuden valita neljä erilaista ohjelmistoa.

Radio-ohjelmat lisääntyvät 34,6 prosenttia.

YLE 1
YLEN YKKÖNEN
Vaativan kuuntelijan kulttuuri- ja musiikkika- 
nava
• korkeatasoisia musiikki- ja teatterielämyk- 

siä
• yksilöllisiä pohdiskeluja ja virkeitä keskus- 

teluja kulttuurin ja yhteiskunnan asioista
• vakavaa henkisten ja hengellisten asioiden 

tarkastelua
• hilpeitä huomioita maan ja maailman me- 

nosta
• ajankohtaisia näkökulmia tieteen, taiteen, 

koulutuksen, opetuksen ja yhteiskunnallis- 
ten ilmiöiden kenttään

• tavallisten ihmisten ääniä
• epätavallisten ihmisten ääniä
• ääniä

Ylen Ykkösen laadun takaavat maan parhaat 
ja kokeneimmat radiotyön ammattilaiset, kor- 
keatasoinen avustajakunta, laajat yhteydet tie
teen, taiteen ja kulttuurielämän luoviin yksi- 
löihin ja keskeisiin organisaatioihin sekä nyky- 
aikaisen viestintäyhtiön moitteeton tekniikka.

Eija Ahvo kuunnelmassa Keskusteluja rouva Maon kanssa. Norjalaisen Odd 
Selmerin kolmiosaisen näytelmän on ohjannut Rauni Ranta.

©YLENYKKÖNEN



YLEisRADIO
LEVIÄÄ YMPÄRI SUOMEN

Kesäkuu 1990

Radiomafian tekijöitä: ylinnä vas. Ismo Nykänen, Pentti Kemppainen, Jukka Haarma, Tarleena Sam- 
malkorpi, keskellä Velipekka Pekkola, Juha Roiha, Jukka Aarvassalo, Jake Nyman, Nadja Nowak, al- 
haalla Risto Majaniemi, Juhani Kansi, Marika Kecskemeti ja John Knutas.

YLE 2
RADIOMAFIA
Ylen rohkea populaarikulttuurikanava
• musiikkipitoinen kanava
• suoraa lähetystä ко ко Suomesta ja Euroo- 

pasta
• kulttuuritehtävänä ilo, äly ja mielihyvä
• uudistaa radioilmaisun muotoja
• näkökulma on uskalias, utelias ja kriittinen
• kilpailee ohjelmilla, ei mainoksista
• mikään epäinhimillinen ei ole vierasta
• aktiivinen ja värikäs ohjelmisto, joka tekee 

hyvää

Radiomafian käsittää kymmenen tuotantoryh- 
mää, kaksi koordinaattoria ja ohjelmapäälli- 
kön. Etuna on ison talon tekniikka: tuotanto- 
voimaa ja teknistä kapasiteettia. Lähetysaika 
joka päivä aamukuudesta puoleenyöhön. Vii- 
konloppuina 02:een.



Yöradio tarjoaa musiikkia ja puhetta lähietäisyydeltä. Raila Halmet- 
oja valvoo yhtenä toimittajana Pasilan radio- ja tv-keskuksen maise- 
massa. Radio Suomi soi illasta aamuun.

YLE 3
RADIO SUOMI
Tiedostavan kuuntelijan kanava. Uutisia lähel- 
tä ja kaukaa.
• alueellisen ohjelmiston kiinnostavuus
• valtakunnallisen uutis- ja ajankohtaispalve- 

lun tärkeys
• puhtaimmin tiedonvälityksen ja journalis- 

min väline
• tärkeä sille, joka haluaa tietää, mikä juuri 

nyt on tilanne maailmalla, Suomessa ja ko- 
timaakunnassa

• musiikki kevyttä, kansanomaista ja yleis- 
viihteellistä

• urheilun ajankohtaispalvelu eri lajien kil- 
pailuissa

• valtakunnasta valtakuntaan
• alueilta alueille
• asiaa viikottaisina paketteina

Radio Suomi lähettää alueellista ohjelmaa 18 
maakunnallisena rinnakkaislähetyksenä 7 tun- 
tia päivässä kolmena jaksona, lauantaisin 4 
tuntia yhtenä jaksona. Uutispalvelua tasatun- 
nein, viikossa 139 lähetystä, yhteensä yli 19 
tuntia. Viikonloppuisin pitkiä urheilulähetyk- 
siä ja mittavia tapahtumia. Yöradiossa uutis- 
päivystys.

Radio Keski-Suomen kokeiluprojekti: 14 tuntia 
lähetystä joka päivä.

Ulkomaanlähetyksiä kuudella kielellä: suo- 
meksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, rans- 
kaksi ja latinaksi. Ranskankieliset uutiset al- 
kavat 1.6. ja lisäksi vuoden kuluessa harkitaan 
venäjänkielisten uutisten aloittamista.

RADIO SUOMI
KELLON YMPÄRI KAUTTA MAAN



YLE 4
RIKSRADIO
RR, ruotsinkielinen radio
• ruotsinkielisen väestön täyden palvelun lä- 

hetysverkko
• kaksikielisen väestön vaihtoehtoinen radio- 

kanava
• palvelee kaikkia kuuntelijaryhmiä ikään, 

sukupuoleen, asuinpaikkaan, taloudelliseen 
asemaan, ammattiin ja koulutustasoon kat- 
somatta

• uutisia, ajankohtaislähetyksiä, urheilua, 
journalistisia ohjelmia, asiaohjelmia, kult- 
tuuriohjelmia, viihdeohjelmia, taiteellisia 
elämyksiä, uskonnollisia ohjelmia

• monivivahteista musiikkia: klassista, kevyt- 
tä, nuoriso- ja viihdemusiikkia

• alueohjelmaa kuudelta alueelta

RR koostuu neljästä lähetyslohkosta: Aamura- 
diosta, Päiväradiosta, Iltaradiosta ja Viikon- 
loppuradiosta. Arkisin klo 16-18 aluetoimin- 
nan ja ajankohtaislähetysten ikkuna-aika

Varjonyrkkeilyä on Barbara Savolaisen ja Birgitta Ehrstenin 
toimittama ohjelmasarja, jossa kansanedustajat saavat vasta
ta tiukkoihin kysymyksiin eduskuntatalon kahvilan suorissa 
lähetyksissä.

YLE 5
Saamelaisohjelmat saavat v. 1991 oman lähe- 
tysverkkonsa.

Jõuni Aikio tallensi juhlaohjelman saamelaisradion uuden toimintakeskuk- 
sen vihkiäisissä 6.10.1987.

Ruotsinkielisille alueohjelmille saadaan oma 
verkko kesäkuuhun v. 1991 mennessä. Tällöin 
Keski-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan ja Ah- 
venanmaan aluelähettimien ohella omat lähet- 
timensä saavat Pohjanmaan, Itä-Uudenmaan 
ja Turun alueet.

Suunnittelu: Päivikki Kallio, Sirkka Närhinen, Seppo Sarkkinen, Touko Yrttimaa. 
Taitto: Päivikki Kallio. Valokuvat: Kalevi Rytkölä, Seppo Sarkinen, Touko Yrttimaa, 
YLEn tiedotuksen kuva-arkisto. Ladonta: Yleisradion offsetpaino. Painatus: Repro- 
mestarit, Helsinki 1990.



Pääjohtaja
Reino Paasilinna:

YLEISRADIO NOUSUUN
Radion sinfoniaorkesteri (RSO) luetaan kan- 
sainvälisten esiintymistensä perusteella Euroo- 
pan valio-orkestereihin. RSO:n esimerkin ta- 
paan Yleisradio on eräillä muillakin alueilla 
kyennyt nousemaan Euroopan, jopa maailman 
kärkeen. YLE elävöityy ja ylettyy korkeam- 
malle.

Miten RSO poikkeaa muista orkestereista? 
Sen konserttisalina ovat suomalaisten kodit. 
Pääsylipun hinta on kaksi markkaa. Samalla 
kahdella markalla pääsee myös seuraamaan ai- 
tiopaikalta urheilua maailman kiinnostavim- 
milta stadioneilta ja urheilun huippuaree- 
noilta.

Mistä suomalainen saa luotettavaa infor- 
maatiota? Yleisradio tarjoaa samaan hintaan 
kuudella kanavalla uutisia monta kymmentä 
lähetystä joka päivä. Niitä myös pidetään luo- 
tettavimpina. Muuta ohjelmaa tarjoamme vie- 
lä noin 170 tuntia vuorokaudessa. Samaan 
hintaan.

Yhtiötä on kehitettävä, jotta lupamaksut en- 
tistä tehokkaammin voitaisiin käyttää journa- 
listiseen ja kulttuurityöhön. Sitä värten olem
ine luoneet laajan kehittämisohjelman.

Uudistamme organisaatiota, henkilöstöasioi- 
ta ja palkkausta. Tärkeintä on ohjelmien mo- 
nipuolistaminen ja kehittäminen. Työ vaatii ai- 
kaa, mutta se on aloitettava nyt. Se on työtä 
modernin suomalaisuuden puolesta.

Oivaltava oma pää on ollut omapäisen his- 
toriamme perusta. Sähköisen viestinnän maail- 
mankylässä emme ole muita syrjemmässä. 
Vaarana on väin valua toisten henkisiksi ren- 
geiksi. YLE luo yhteishenkeä, meille suoma- 
laisille.

TELEVISIO MUUTOSVOIMANA 
Neuvostojohto päätti antaa joukkotiedotuksel- 
le uuden roolin glasnostin, julkisuuspolitiikan, 
nimellä. Glasnostin ja perestroikan julistami- 
sesta on kulunut viisi vuotta.

Sanan- ja osallistumisenvapaus avasivat ko- 
ko Itä-Euroopan julkiseen keskusteluun ja 
kansalaisliikehditään. Vaihdettiin valtaa, teh- 
tiin ensimmäisiä televisiovallankumouksia. 
Vaikutus vyöryi yli rajojen, sillä sähköinen 
viestintä ylittää rajat.

Voimat, jotka ovat onnistuneet saamaan te- 
levision puolelleen, ovat toistaiseksi menesty- 
neet. Näin esimerkiksi Moskovassa, Leningra- 
dissa, Tallinnassa, Bukarestissa, Budapestissä 
ja Berliinissä. Näiden televisioiden ohjelmalli- 
set linjat ovat nykyään keskenään ristiriitaisia. 
Jopa saman valtion sisällä, Neuvostoliitossa, 
on mainituilla keskuksilla omat näkemyk- 
sensä.

Näyttää helposti siltä, että tiukan kommu- 
nismin ihanteiden romahtaessa pyydetään 
avuksi tiukkaa kapitalismia. Yritetäänkö huk- 
kunutta elvyttää ilman sijasta ilokaasulla?

Tilannetta voitaneen kuitenkin pitää väli vai
keena, sillä oikeudenmukaisuuden tavoittelu 
tuskin kuolee keskustelun vapautuessa. Jour- 
nalismin periaatteet kehittyvät ja tulevat vaate- 
liaammiksi. Silloin voi olla mahdollisuutensa 
demokratialla, valistuneita osapuolia vaativalla 
monimutkaisella järjestelmällä.

EUROOPPALAINEN TORI
Mielenkiintoista on huomata, että perinteinen 
länsimainen yleisradiotoiminta uudistuu ja 
näyttää pystyvyytensä myös ylikansalliseen 
kaupalliseen verrattuna.

Euroopan yleisradiotoiminta on kehittymäs- 
sä yhtenevään suuntaan. Läntinen yleisradio- 
liitto EBU ja vastaava itäinen OIRT hakevat 
yhteistyömuotoja. Ainoana molempiin järjes- 
töihin kuuluvana yhtiönä YLE antaa muutos- 
vaiheen konsulttiapua.

Keskeistä on, ettei kukaan saa yksin omis- 
taa sitä, mitä kansamme ajattelee. Aito de- 
mokratia tuskin voi hyväksyä millekään alu- 
eelle väin yhtä yksityistä joukkotiedotuksen 
valtakauppaa.

Suomessa tiedonvälitys on edelleen keskitty- 
mässä yhä harvempien määräysvaltaan. Toisin 
kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, meillä sama 
yksityinen omistaja voi hallita alueen valtaleh- 
teä, joukkoa paikallislehtiä, kirjapainoa, pai- 
kallisradiota, kaapelitelevisioita ja ehkä jopa 
lähitelevisioita. Tällaista ei sallita missään 
Länsi-Euroopan maassa.

Mielipiteen moninaisuus on kallisarvoisinta 
yksityisyyttämme. YLEn parlamentaarinen pe
rusta takaa erilaisten näkemysten julkitulon.

Julkiset yleisradioyhtiöt muodostavat 
monikansallisen ja vähemmistökansal-
lisuuksia yhdistävän eurooppalaisen 
torin.

Yleisradio on vaatinut, että Euroo
pan viestinnässä tulisi kehittää tähä- 
nastisen yhteistyön oheen asiakysy- 
myksiä ja kulttuuria käsitteleviä 
ohjelmia. Kun syntyy uusia 
liittoutumia ja kun samal
la kansalliskiihko näyt
tää kasvavan, on avoi- 
mella ja korkeata- 
soisella joukko- 
tiedotuksella 
mahdollisuus 
edistää keski- 
näistä demok- 
raattista mie- 
lipiteenvaih- 
toa kansa- 
laisten ja 
valtioiden 
kesken.



Resurssijohtaja 
Jõuni Mykkänen:

YLE, VOIMAKKAASTI 
KEHITTYVÄ YHTIÖ
Yleisradio on suuren muutos- ja kehitysvai- 
heen kynnyksellä. Seuraavan viisivuotiskauden 
kuluttua yhtiön ohjelmiston määrä ja laatukin 
ovat toisenlaisia nykyiseen verrattuna.

Maassamme on tätä nykyä kolme, keske- 
nään verrannollista, noin 2 mrd:n tasoista 
viestintätaloa. Suurin niistä on Sanoma Oy, 
töisena on eduskunnan valvoma, parlamentaa- 
risesti hallittu Yleisradio ja kolmantena on 
Aamulehti-konserni. Muut ovat viestintäken- 
tässämme oleellisesti pienempiä.

Tämä merkitsee Yleisradion mukanapysymi- 
selle erittäin suurta haastetta. Joudumme tais- 
telemaan säännöstellyillä tuloilla. Kaksi päätu- 
lolähdettä, lupamaksut ja tv-mainonta, ovat 
edelleen keskeiset ainakin näköpiirissä olevan 
kymmenvuotiskauden.

Yhtiön kauden 1990/91 talousarvio ylittää 
ensimmäisen kerran 2 mrd:n mk:n rajan. Ver- 
tailuperusteinen lisäys on 10 prosenttia ilman 
yhtiön Pasilan rakennuskohteita sekä television 
kolmosverkon laajentamista. Käyttömenoihin 
talousarviossa on varattu 1.6 mrd. mk, j ossa 
on lisäystä 13 prosenttia. Käyttömenojen li- 
säystä tarvitaan radion kanavajaon toteutuk- 
seen, tv:n ja radion ohjelmatoiminnan kehittä- 
miseen sekä kustannustason nousuun.

Tulevan tilikauden arvioidut kokonaistulot 
ovat 1,8 mrd. mk, missä on lisäystä edelliseen 
kauteen 10 prosenttia. Talousarviossa on otet- 
tu huomioon valtioneuvoston hyväksymä lu- 
pamaksujen korotus 1.6.1990 alkaen.

LUPAMAKSU ON YLEN 
TALOUDEN SELKÄRANKA
Lupamaksujen tämänhetkinen osuus on noin

80 prosenttia ja MTVdtä saatavien 
tulojen osuus 17 prosenttia. 

Pyrkimys on, että MTV:n 
osuus nousisi kanavajaon 

jälkeen taas 20 prosenttiin. 
Muut tulolähteet ovat hy- 
vin rajallisia.

TV-mainonnan tulo
jen tulee nousta yli 60 
prosenttia. Kun tulot 
nyt ovat tv-mainonnasta 
306 milj, mk, niiden tu
lee viisivuotissuunnitel- 
man lopulla nousta 492 
milj, markkaan.

Yhtiön rahoitusase- 
man säilyttäminen edel- 
lyttää lupamaksujen ko- 
rotusta vuosittain ansio- 
ja kustannustason nou- 
sua vastaavasti. Lupa
maksut ovat toiminnan 

omien toiminnallisten ehtojen ja moraalin 
kannalta paras rahoitusmuoto.

Veromarkka sitoisi yhtiön toiminnan suo- 
raan päivänpolitiikkaan ja olisi vieras länsi- 
maiselle viestintäajattelulle. Valtion rahoituk- 
sesta yritetään Itä-Euroopassakin päästä pois. 
Olisi voimakkaasti takaperoista kehitystä, jos 
Yleisradion rahoitus siirrettäisiin valtion bud- 
jetin osaksi eräitä kulttuuri- ja erityispalvelui- 
ta lukuunottamatta.

Lupamaksu on kansalaisillekin julkisen pal- 
velun yleisradiojärjestelmän külmakivi. Siksi 
lupamaksun — tai yleisradiomaksun — ensisi- 
jaisuus yhtiön rahoituksessa on selviö. Lupa
maksu on sekä taloudellisesti että journalisti- 
sen itsenäisyyden kannalta Yleisradion rahoi- 
tuksen selkärankä.

Maan hallitus on tunnustanut yleisradiotoi- 
minnan merkityksen nostamalla kolmena pe- 
räkkäisenä vuotena lupamaksuja. Kaikissa 
keskusteluissa on voimakkaasti korostettu, että 
meillä YLEssä on velvollisuus kohottaa erityi- 
sesti ohjelmien laadullista tasoa. Ohjelmatoi
minnan kehittämiseen on nyt varattu kahtena 
seuraavana budjettivuotena 1 prosentti käyttö- 
menoista, mikä merkitsee noin 18 milj, mark- 
kaa vuosittain tähän erityistarkoitukseen.

YHTIÖN TUOTANTO 
KESKITTYY PASILAAN
Yle on historiansa suurimman investointikau- 
den alussa. Investointimenot ovat uudessa ta- 

| TV—lupotulot 1.403,7 mmk 
(+10,91) = muutos ed.

VARSINAISET TULOT 1990/91
1706,5 mmk

□ Voltionavustukset 20,1 mmk 
(+18,91)

И Muut tulot 30,3 mmk 
(+33,311)

□ MTV:n/Kolmostv:n 

korvaukset 306,4 mmk 
(+4,IX)

Lupatuloja koskevat arviot perustuvat hallintoneuvoston 14.2.1990 
hyväksymään lupakorotusesitykseen 1.6.1990 alkaen:

Nykyinen 
lupamaksu 
mk/6 kk

1.6.1990 
alkaen

Korotus Lupamaksu
1.6.1990 
mk/vuosi

mk %

Värilupa 352 385 33 9,4 770
Mustavalkolupa 202 220 18 8,9 440

TV 4-kanavan näkyvyysalueella:

Värilupa 362 395 33 9,1 790
Mustavalkolupa 212 230 18 8,5 460



lousarviossa 419.500.000 mk eli nousua on pe- 
räti 70 prosenttia. Investointien suhteellinen 
osuus talousarvion loppusummasta on 20 pro
senttia.

Investointien painopiste on television kol- 
mosverkon laajennuksessa sekä Pasilan raken- 
nustoiminnassa. Pasilaan nousevat ammatti- 
opisto - kirjasto sekä muut yhtiön ohjelmatoi- 
mintaa palvelevat tilat pysäköintitiloineen. 
Muita merkittäviä kohteita ovat Jyväskylän 
uuden toimintakeskuksen laitehankinnat, tieto- 
tekniset hankinnat sekä uuden tekniikan edel- 
lyttämät laitehankinnat.

Rakennusverolain voimassaollessa Pasilan 
rakennushankkeiden alkaminen riippuu siitä, 
miten valtiovalta suhtautuu poikkeuslupa-ano- 
muksiin ja rakennusverolain jakamiseen.

Yhtiön Kesäkatu 2:n kiinteistön sekä Tapio- 
lan aseman tontin myynnistä investointirahas- 
toon siirrettyjä varoja käytetään Pasilan raken- 
nuskohteisiin. Lainarahoituksella taas toteute- 
taan television kolmosverkon rakentaminen.

RADIOLÄHETYKSIIN 
ROIMA LISÄYS
Tuleva talousarvio keskittyy radioon. Se on 
harkittu ratkaisu. Tällä Yleisradio vastaa 
radiotoiminnassa Yleisradiolle asetettuihin 
haasteisiin.

Uudistus on yhtiön radiotoiminnan histo- 
rian merkittävimpiä uudistuksia. Se profiloi 
kolme suomenkielistä verkkoa ja vahvistaa 
ruotsinkielisen valtakunnallisen ja alueellisen 
lähetysverkon. Budjettikauden lopussa Yleisra- 
diolla on käytössä viisi kansallista radioverk- 
koa, joista kolme kattaa koko maan.

Radiolähetykset lisääntyvät neljänneksellä, 
aluelähetykset yli puolella. Yleisradio tarjoaa 
kesäkuun alusta kaikille suomalaisille asuin- 
paikasta riippumatta 164 tuntia radio-ohjel- 
maa joka päivä.

TELEVISIO LISÄÄ
OMAA TUOTANTOAAN

Televisioyksiköt valmistautuvat ohjelmakaavi- 
oitaan kehittämällä tulevaan, vuoden 1993 
alussa toteutettavaan kanavajakoon.

Televisioyksiköiden yhteenlaskettu lähetysai- 
ka valtakunnallisissa televisioverkoissa on 
4938 tuntia eli keskimäärin 95 tuntia viikossa. 
Lähetysajan lisäys edelliseen kauteen verrattu- 
na on 7 %.

Kanavajakoa värten television kolmosverkko 
rakennetaan valtakunnanlaajuiseksi. Yleisra- 
dion kahdella omalla kanavalla lisätään nel
jänneksellä televisio-ohjelmistoa. Lisäys on 
parin vuoden kuluttua 950 tuntia vuodessa.

HENKILÖSTÖN PANOS 
UUDISTUSTEN TAKEENA
Yhtiön henkilöstön määrä kasvaa ohjelmatoi- 
minnan voimakkaan laajenemisen myötä tule- 
valla kaudella 79 henkilöllä. Yhtiön palveluk- 

sessa on keskimäärin 4897 palkansaajaa tili- 
kaudella 1990/91.

Henkilöstölisäyksiä tarvitaan radion kanava- 
uudistukseen, television ohjelmakaavion uudis- 
tamiseen ja uutistoiminnan tehostamiseen.

Nykytoiminnalle on asetettu yhtiön tehok- 
kuusohjelman mukaisesti 28 henkilön vähentä- 
mistavoite. Henkilöstön vähentäminen toteute- 
taan ns. luonnollisen vaihtuvuuden avulla. 
Toiminnallisten tavoitteiden ja ohjelmallisten 
painopisteiden toteuttamiseen voidaan tuleva
na kautenna osoittaa siten yhteensä 107 uutta 
henkilöä.

RADIOLÄHETYKSET 1990/91

П Muu tuotonto 
tuntia

П Oma tuotonto 
30.000г-......................... 27.458 ..................................

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

IValtakunnalliset yhteensä 27.064 h| 
- |lisäys +5.111 h,+23,3Z|

lAlueelliset/paikalliset yhteensä I 
|34.321 h, lisäys +12.196 h,+55,1Z|

Verkko/kieli R1

Musiikin X-osuus
ohj.ajasta/ 57Z
Lähetysaika 
h/vrk 19

R2 R3 Ruotsi Suomi Radio Ruotsi Saame Ulkom.läh.
(Alueet) Keski— 

Suomi
64Z 45Z 51Z 45X 50Z 33X 25X -

19 19 18 75 8 10 2 37

TELEVISIOLÄHETYKSET 1990/91

986 592 502 39

PALKANSAAJIEN KESKIMÄÄRÄINEN LUKUMÄÄRÄ 
1986/87—1990/91
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THE INSTITUTE OF
WOMEN’S STUDIES
AT ÄBO AKADEMI
UNIVERSITY
What is WomerTs Studies?

Women's Studies is generally defined as re- 
search by, about and for women. The im- 
portance of gender and the power relations 
between women and men are Central the- 
mes in Women’s Studies. This implies that 
it is often critical of society and traditional re- 
search and has a multidisciplinary perspec- 
tive. Women’s Studies aims at making wo
men visible and at strengthening their posi- 
tion by transforming the gender hierarchies 
in society.

History

The Institute of Women’s Studies at Äbo 
Akademi University was founded in 1986 
and was the first center for Women’s Studies 
in Finland. The Book Collection of Women’s 
History at Äbo Akademi University, which 
emerged as a result of a local initiative 
(1975-1986), is the basis of the present 
library of the Institute. Feminist women’s 
groups have been active at the university 
and in the student union since the latter part 
of the 1970s.



TASKS OF THE INSTITUTE
Research

Research projects:
1987 Women in Science and technology

- expectations and disappointments
1988 Women in male-dominated professions

- law, engineering and medicine

1989 Women, art and career
1990 The social construction of 

women*s health
Vicar’s wife - vicar - vicarage

The Institute has a three year (1990— 
1992) research position donated by the Äbo 
Akademi Foundation.

Teaching

The Institute plans to offer the course 
"Introduction to Women's Studies" annually. 
The course is aimed at all first and second- 
year students and can be included in the 
general studies at the Faculties of Social 
Sciences, Humanities and Theology.

In the future the Institute will offer an an- 
nual course in methodology for students 
who want a women's perspective on their 
Master's thesis. The Institute arranges gu- 
est lectures, seminars and other gatherings 
for researchers and students.



Information Service

The Institute maintains a special library 
which is open Tuesdays, Wednesdays and 
Thursdays 9-12 a.m., 1-4 p.m. during term 
time. Other opening hours by agreement. 
Home loans and lõng distance loans are 
given.

The library has over twenty different Wo- 
men’s Studies journals. Manual and data* 
based literature search is offered. The Fin- 
nish Women’s Studies bibliography, FEM, is 
compiled at the Institute.

The Instiute provides Information about 
teaching, on-going research and various 
organisations In the field of Women*s 
Studies. "

The Institute maintains national, Nordlc and 
International contacts to Women’s Studies 
centers and networks.



PUBLICATIONS

The series "Publications from the Institute 
of Women’s Studies at Äbo Akademi 
University" Mas published:

1. Jämställdhet eller emancipation
- strategier inom kvinnorörelsen.
Av Ulrika Bengts, Solveig Bergman, 
Elianne Riska, Marianne Liljeström- 
Skarp oeh Marja Keränen. Äbo 1986.

2. uppi. 1987. 147 s.

2. Margaretha Järvinen: Fallna oeh 
hälina kvinnor - polisen ooh 
prostitutionen i Helsingfors ären 1965, 
1975, 1980-85. Äbo 1987. 209 S.

3. Kvinnan i en teknisk värld - rapport 
frän ett seminarium 10.4.1987 vid 
Äbo Akademi. Red. Carita Peltonen. 
Äbo 1988. 75 s.

4. Women’s worlds - the Finnish contri- 

butions at the Third International 
Interdisciplinary Congress on Women, 
Dublin 1987. Ed. by Solveig Bergman. 
Äbo 1989. 178 s.

5. Kvinnor i mansdominerade yrken - 
ingenjörer, läkare, jurister. Red. 
Harriet Silius. Äbo 1989. 169 s.

Distribution: Academic Book Store in Turku 
and Helsinki, Finland.



ADMINISTRATION

The Institute is directly subordinate to the 
Central Administration of Äbo Akademi 
University and serves all faculties. The 
Senat of the university appoints the Director 
and the Governing Board of the Institute.

GOVERNING BOARD 1990-1991

Director and Chairperson:
Professor Elianne Riska

Members:
PM Solveig Bergman
PL Viveca Bäck
Professor Claes Gustafsson
Monica Nylund, student representative 
FM Maria Olaussen 
FM Barbro Sjöblom

STAFF
Research scholar PL Harriet Silius 
Information specialist PM Maria Grönroos
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ed. by Pamela J. Creedon
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Förlagsort: Newbury Park 
Förlag: Sage Publ.
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Omfäng & iil.: 315 s.

Serie: Sage focus editions
Serienummer: 106

ISBN 0-8039-3447-5 (inb.) 
0-8039-3448-3
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Spräk: eng



Orbach, Susie
Bittersweet : facing up to feelings of love, envy and 
competition in women's friendships / Susie Orbach and 
Luise Eichenbaum

Förlagsort: London
Förlag: Arrow
Är: 1988
Omfäng & iil.: 177 s.

Diss.: First publ. 1987

ISBN 0-09-953670-6
UDK: 159.922.1-055.2

Spräk: eng

The psychology of women : ongoing debates / ed. by Mary * IfKv J
Roth Walsh

Förlagsort: New Haven 
Förlag: Yale U.P.
Är: 1987
Omfäng & iil.: xii, 484 s.

ISBN 0-300-03965-4
0-300-03966-2

UDK: 159.9:396
159.922.1-055.2

Spräk: eng

Wehr, Demaris S.
* IfKv J Jung

Titel oeh upphovsuppgift:
Jung and feminism : liberating archetypes / Demaris S.
Wehr

Förlagsort: London
Förlag: Routledge
Är: 1988
Omfäng & iil.: 148 s.

Behandlad person: Jung, Carl Gustav

ISBN 0-415-00197-8 Spräk: eng
UDK: 159.964 Jung:396

Eichenbaum, Luise
* IfKv J

Titel oeh upphovsuppgift:
Understanding women : a feminist psychoanalytic approaeh /
Luise Eichenbaum, Susie Orbach

Förlagsort: New York
Förlag: Basic Books
Är: 1983
Omfäng & iil.: xi, 212 s.

ISBN 0-465-08864-3 Spräk: eng
0-465-08865-1

UDK: 159.964.2:396
159.922.1-055.2
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Sweet suffering : woman as victim / Natalie Shainess
* IfKv J

Förlagsort: Indianapolis
Förlag: Bobbs-Merrill
Är: 1984
Omfäng & iil.: 263 s.

ISBN 0-672-52766-9
UDK: 159.922.1-055.2

Spräk: eng

In Dora's case : Freud - hysteria - feminism / Charles * IfKv J 
Bernheimer, Claire Kahane, eds.

Förlagsort: New York
Förlag: Columbia U.P.
Är: 198 5
Omfäng & iil.: xii, 291 s.

Serie: Gender and culture

Behandlad person: Freud, Sigmund

ISBN 0-231-05910-8 Spräk: eng
0-231-05911-6

UDK: 396:159.964.2

Feminism and psychoanalysis / ed. by Richard Feldstein and * IfKv J 
Judith Roof

Förlagsort: Ithaca
Förlag: Cornell University press
Är: 1989
Omfäng & iil.: ix, 359s.

ISBN 0-8014-2298-1 (inb.) Spräk: eng
0-8014-9558-X

UDK: 159.964.2:396
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YLEISRADIO - KANSAKUNNAN 
KOHTAUSPAIKKA
Yleisradion hallitus on ensimmäisen kerran tv-aikakaudella selvittänyt yhtiön oh- 
jelmiston päämäärät ja asettanut toiminnalliset painopisteet. Yhtiön ohjelmasuun- 
nittelua tukeva kehittämisohjelma viitoittaa kattavasti tulevan toiminnan tavoitteet.

Yleisradio avaa ihmisten kohtauspaikan, foorumin - yleistorin. Tarkoituksena on 
luoda entistä parempia mahdollisuuksia omaehtoiseen tiedonhankintaan ja virik-

ELÄMME MAAILMANLAAJUISTA
DRAAMAA
Viime kuukausina televisio on ollut eurooppalaisten vallankumouksien voimatekijä. 
Se on useissa maissa siirtynyt suorastaan yhdessä yössä harvainvallan tukijasta kan- 
sanliikkeen innostajaksi.

Vallankäyttöä sokeasti palveleva televisio luo valtavan kulissin, joka ei lopulta pysty 
kansaa hämäämään, mutta eristää johtajat todellisuudesta. Peilinä toimiva televisio

PÄÄJOHTAJAN
KATSAUS

TAMMIKUD 1990

keiden saantiin. heijastaa heitä itseään. Niin idässä kuin lännessä television taitava päiväuniteollisuus
Ihmiset eivät ole tulleet joukkoviestinnän avulla osal- 

listujiksi, vaan julkisuuden kuluttajiksi. Spontaanin so- 
siaalisuuden tilalle on syntynyt vaikeneva tyytymättö- 
myys. Jos ongelma on tiedonkulussa, auttakaamme si- 
tä. Syväjournalismi pureutuu julkisuusjulkisivun 
taakse.

Yleisradio ei ole luonteeltaan pelkästään passiivinen, 
uutishuippuja heijastava peili. Me emme ainoastaan 
heijasta tapahtumia ympärillämme, vaan olemme väli- 
neen luonteen vuoksi osa itse tapahtumaa kuvatessam- 
me sitä. Ohjelmatoiminnan tavoitteena on kansalaisten 
aktivointi itsenäiseen tiedonhankintaan, luovaan mieli- 
piteen muodostukseen ja kriittisen ajattelun kehittämi- 
seen. Ne ovat kansakunnan selviytymisvälineitä.

Kun 1960-luvun ns. informatiivinen ohjelmapolitiik-

TALOUTEEN LISÄRESURSSEJA
Yleisradio esittää puolen vuoden lupamaksujen tarkistamista 1.6.1990 alkaen seu- 
raavasti:

Nykyinen Esitys
1.6.1990 alkaen mk

Nousu
Vo

Värilupa 352 387 35 9,9
TV 4-alue 362 397 35 9,7

Mv-lupa 202 222 20 9,9
TV 4-alue 212 232 20 9,4

on ollut vallankäyttöä hyödyttävää.
Yllättävät poliittiset tapahtumat Kiinassa, Euroopas- 

sa ja etenkin vuodenvaihteen tilanne Romaniassa ja Pa- 
namassa olivat esimerkkejä, joissa Yleisradiolta vaadit- 
tiin joustavuutta ja nopeata vastausta kansalaisten tie- 
dontarpeisiin. Toimme suoraan joulupöytään maapal- 
lon eri puolilla sijaitsevan kahden kansan kohtalonhet- 
ket, samanaikaisesti. Lähetyksiä eri kanavilla oli yli 20 
päivässä.

Tässä toimintamallissa toteutui se, mistä Yleisradio 
vastaisuudessakin huolehtii: teemme työtä entistä katta- 
vammin suomalaisen kansakunnan hyväksi. Yhtiön ei 
tule tuottaa yhdentekeviä ohjelmia, yleisömme on aina 
merkittävä.

ka leimautui oppimestarina toimimiseen, on tuleva 
suunta käänteinen: se antaa mahdollisuuksia ja herät- 
teitä ihmisen omalle oivallukselle.

YHTEISKUNNALLISEN
KESKUSTELUN FOORUMI

UUTEEN YRITYSKULTTUURIIN
Olemme menossa suuntaan, j ossa varakkailla on mahdollisuus kytkeä itsensä 
kymmeniin tai satoihin erilaisiin sähköisiin verkkopalveluihin ja jossa muut jäävät 
verkkojen ulkopuolelle. Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan perinteinen tehtävä 
on ollut turvata kaikille kansalaisille, varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta, 
tasa-arvoiset radio- ja televisiopalvelut. Verkot ovat kansakunnan hermosto. Tie- 
don ja sivistyksen peruspalveluiden turvaaminen kaikille kansalaisille on tulevai-

Yleisradion päätehtävä on toimia olennaista tietoa etsivän ja demokratiaa edistä- suudessa entistäkin keskeisempi Yleisradion ja sen jakeluverkkojen tehtävä.
vän yhteiskunnallisen keskustelun foorumina. Tätä voi verrata antiikin demokrati- Yleisradio joutuu tulevaisuudessa muiden kansallisten yleisradioyhtiöitten tavoin
oiden tunteman kansalaisten kokouspaikan parhaisiin perinteisiin. Tori on tasaver- voimakkaampaan kilpailuun kansainvälistä joukkoviestintäkenttää hallitsevien
taisempi ja mutkattomampi kuin ajatus viestinnästä 
peilinä. Tori sallii erilaisuuden ja kuulee kansan äänen, 
ennen kuin ääni muuttuu suosionosoituksista karjun- 
naksi. Yhteiskunnallisista asioista ei yksinkertaisesti 
enää ole yhtä ainoata suurta totuutta. Yleistorilla esin- 
tyy yhtä aikaa erilaisia näkökantoja.

On tärkeää, että kansalaisille avautuvat myös valio- 
kuntien ja kabinettien politiikan salat, kun siellä käsi- 
tellään ihmisille tärkeitä asioita. Yhteiskunnallisen ja 
taloudellisen toiminnan avoimuus, julkisuuspolitiikka, 
on nykyaikaisen demokratian vaatimus, menetelmä ja

YLEISRADION OHJELMIEN KATSELU JA KUUNTELU
• Yleisradion osuus radion kuuntelusta on noin 80 % ja television katselusta 
55-60 <7o.
• Yleisradion radio-ohjelmia kuunnellaan päivittäin 130 minuuttia ja Yleisra
dion televisio-ohjelmia 58 minuuttia.
• Yleisradion ohjelmien kuuntelun ja katselun osuus kaiken joukkoviestinnän 
seurannasta on 40 %.
• Tutkimusten mukaan kaikkiaan radiota kuunnellaan päivittäin 2 tuntia 41 mi
nuuttia ja televisiota katsellaan 1 tunti 46 minuuttia.

suurten monikansallisten yritysten kanssa. Niitä johde- 
taan erittäin keskitetysti, ja ne toimivat koko maailmas- 
sa. Kooltaan ne ovat 20-kertaisia meihin nähden.

Jotta menestyisimme kansallisesti kilpailussa tällais- 
ten yritysten kanssa, se edellyttää välttämättä omien re- 
surssien keskittämistä. Väistämättä Yleisradion kilpailu 
on pääasiassa kansainvälistä; televisiossa kilpailua käy- 
dään joka tunti.

kypsyyden mitta.
Torilla voi sijaita myös virkistyksen lähde. Taide il 

mentää herkimmin omilla ilmaisutavoillaan kansakun 
nan luovaa panosta, nostaa elämyksellisesti esiin ole 
massaolon tärkeitä osa-alueita. Audiovisuaalisin kei 
noin tarjoamme kaikille suomalaisille mestarien, uudis 
tajien ja erilaistajien kiinnostavan maailman.

KANSALLINEN VIESTINTÄ
KILPAILUKYKYISEKSI
Myös suomalaisen viestintäpolitiikan on tunnettava nämä haasteet. Kansallista televi- 
siotoimintaa ei tule tietoisesti jakaa kilpailukyvyttömiin osiin. Se merkitsee kotimai-
sen ohjelmiston kuihtumista.



Yleisradio ei menesty 1990-luvulla sähköisessä viestinnässä väin joukkona yksittäi- 
siä radio- ja televisiokanavia. Kalastajankaan verkko ei pyydystä silmä kerrallaan. 
Keskeisiä journalistisia ja kulttuurikysymyksiä käsittelemään tarvitaan yksi ja yhte- 
näinen Yleisradio, joka on yrityksenä hyvin hoidettu.

KULTTUURISSA KATTAVAAN
VUOROVAIKUTUKSEEN

Tv-lupamaksu on jäsenmaksu suomalaisuuteen. Taloutemme kulmakivenä lupa- Yleisradiossa kaivataan nutta yhteyttä kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriin 
maksujen vuosittainen korottaminen on edellytys tehtäviemme hoitamiselle. Yhtiön ja sivistykseen. Yhtiön tulee tarjota näiden alojen edustajille mieluisa ja haluttu
talous ei edusta muutenkaan suurta osaa koko viestin- 
nästä. Sähköisen joukkotiedotuksen taloudesta Yleisra- 
dion osuus on 55 prosenttia, joukkotiedotuksen talou
desta 10 prosenttia ja viestinnän taloudesta väin 5 pro
senttia. Mutta viestinnän tarjonnasta Yleisradiota käy- 
tetään 50 prosenttia.

Yhteistä julkisuuden kenttää ei ole olemassa, vaan 
kaupallisten satelliitti- ja kaapelikanavien taistellessa 
yhä suuremmista osuuksista on päädytty entistä eriyty- 
neempiin yleisöihin. Paikalliset kulttuurit eivät silti hä- 
viä, vaan ne võivat julkisen palvelun yleisradiotoimin- 
nassa olla vuorovaikutuksessa kansallisen ja kansainvä- 
lisen kulttuurin kanssa.

OHJELMIEN KOKONAISMÄÄRÄ
• Yleisradion televisio-ohjelmista yli pt olet on kotimaisia.
• Yleisradio lähettää kotimaassa radio-ohjelmia yhteensä noin 41 000 tuntia, 
josta ruotsinkielisia on 9 000 tuntia ja saamenkielisiä 500 tuntia.
• Tv-ohjelmia lähetetään 4 700 tuntia, josta ruotsinkielisen yksikön osuus on 
730 tuntia.
• Ulkomaanlähetyksiä on suomen-, ruotsin-, englannin-, saksan- ja ranskankie- 
lellä yhteensä 12 000 tuntia vuodessa.
• Päivittäin Yleisradio lähettää kotimaisia radio-ohjelmia 110 tuntia ja tv-ohjel
mia 13 tuntia; ulkomaanlähetyksiä on 33 tuntia vuorokaudessa.

esiintymispaikka.
Yhtiössämme on pyrittävä kattavaan vuorovaikutuk- 

seen taide- ja tiedeyhteisöjen kanssa. Olemme aloitta- 
neet neuvottelut järjestelmästä, j olla yhdessä maamme 
koulu- ja korkeakoululaitoksen kanssa voimme hyödyn- 
tää jokaiseen kotiin ja kouluun ulottuvaa lähetysverk- 
koamme uutena opiskelu- ja sivistystienä.

Viihteellä on suuri merkitys, ohjelmistossa 50 pro
senttia on fiktiota, josta huomattava osa huvittamista. 
Perusteellisempi ote rikastuttaa myös viihdeohjelmistoa 
ja lisää hauskan ja keveän eri tasoja. Tarvitaan sellaista- 
kin viihdettä, joka ei pelkästään huvita ja turruta meitä, 
vaan antaa meille mahdollisuuden huvittua ja oivaltaa
kükin omalla tavallamme.

EUROOPPA-SUHTEITA SELVITETÄÄN
Kehittämisohjelmassa yleisön tarpeet otetaan huomi- 

oon kesällä toteutettavissa radion verkkojen ohjelmajärjestelyissä ja vuoden 1992 
loppuun mennessä aikaansaatavassa television kanavajaossa.

Yhtiössä on valmisteltu ohjelma, joka kehittää ja uudistaa Yleisradiota sekä yritykse
nä että ohjelmatoiminnassa avaamalla yhteiskunnallisen keskustelun ja kulttuurin
väyliä.

Ohjelmatoiminnassa asetetaan painopisteitä teemoittamalla tärkeiksi katsottuja ai-
healueita. Ohjelmatuotantoon perustetaan projektiryh- 
miä, joista ensivaiheessa aloitetaan kolme osaprojekteja 
sisältävää hanketta. Ne keskittyvät Eurooppaan, 
ympäristö- ja kuluttajakysymyksiin sekä kulttuuri- ja 
sivistysasioihin.

Suhde yhdentyvään ja lyhyessä ajassa muuttuneeseen 
Eurooppaan edellyttää Suomelta monipuolista selvitys- 
työtä. Valitsemalla Eurooppaan liittyvät asiat tarkem- 
man journalistisen tarkastelun kohteeksi Yleisradio ar- 
vioi yhteiskunnallista laaja-alaista keskustelua värten 
sekä Euroopan kehitystä että Suomen eurooppalaiseen 
yhteistyöhön liittymisen moninaisuutta. Pelkästään EY- 
lainsäädäntö, joka on vielä suomeksi kääntämättä, kä-

TELEVISION KOTIMAISUUSASTEET

sittää 10 000 sivua.

YMPÄRISTÖASIOISTA TUTKITTUA TIETOA

OSAAMISVAATIMUKSET 
YHTIÖSSÄ KASVAVAT

Yleisradio muuttuu yrityksenä entistä joustavammaksi. 
Organisaation tulee uudistua niin, että se mukautuu 
joustavammin ohjelmatuotannon tarpeisiin. Siksi sitä 
kevennetään ja yksinkertaistetaan. Välttämätöntä on 
myös kehittää ohjelmatyötä palvelevaa tiedonhankintaa 
ja tutkimusta, syvenevän journalismin edellytystä.

Ohjelmatoiminnan tueksi parannetaan yhtiön tekni- 
siä resursseja ja valmistaudutaan HDTV- eli teräväpiir- 
totekniikkaan. Taloutta tehostetaan, jotta voidaan täyt- 
tää kasvavat ohjelmistotoiveet.

Yhtiön toiminnassa ja sen työyhteisöissä nousevat ammatilliset vaatimukset. 
Henkilöstön määrää on aiemmin rajoitettu yksikkökohtaisilla kattoluvuilla. Vuo- 
sittain on onnistuttu vähentämään 50 henkilötyövuotta ohjelmien lisääntymisestä

Ympäristö- ja kuluttajakysymykset ovat pitkään vaati- 
neet erityisseurantaa. Luonnon uhanalainen tila on tul- 
lut ilmi monin tavoin. Tuoreen tutkimuksen mukaan 
neljä viidestä suomalaisesta pitää ympäristöuhkia eni- 
ten huolta aiheuttavana asiana. Nyt ollaan entistä val- 
miimpia tinkimään omista elinoloista ympäristöhaitto- 
jen ja -riskien vähentämiseksi.

Ympäristöongelmien kansainvälisen luonteen ym- 
märtämys vaatii tutkittua ja perusteellista tietoa. Huo- 
len ja pessimismin rinnalle tarvitaan ympäristösuoje- 
luun liittyvää kuluttajainformaatiota sekä energiarat- 
kaisuista että tuotteista, joissa ympäristöriskit on otettu 
huomioon. On punnittava, kulutammeko j о tällä het- 
kellä tulevaisuuden edellytykset.

Kuluttajatietous on kiinteä osa taloudellista päätän- 
tää ja liittyy ihmisten elämän perusehtoihin; ruokaan, 
asuntoihin ja palveluihin. Kasinotaloudeksi kutsuttu il- 
miö hämmentää kansaa ja taloutta monille käsittämät- 
tömässä mitassa.

LÄHETYSAJAT JA RESURSSIT: KEHITYS JA TAVOITTEET 
(ind.84/84 = 100)

Henkilökunta —x— Radiolähetykset —TV-lähetykset Lupamaksut

huolimatta. Tulevaisuudessa yhtiöön tarvitaan lisävoi- 
mia sekä televisioon että radioon kanavajärjestelyjen 
kasvattaessa ohjelmistoa peräti neljänneksellä.

Uudelleen- ja täydennyskoulutukseen kiinnitetään 
erityistä huomiota, jotta henkilöstö tuntisi työnsä mie- 
lekkääksi ja antoisaksi. Yhtiö on lähdössä järjestelmäl- 
liseen yhteistyöhön sähköisen viestinnän taitotiedon 
viemiseksi kehitysmaihin. Henkilöstölle se tarjoaa haas- 
tavia tehtäviä, ja haluamme toimia edelläkävijänä uu- 
sien yhteistyöhankkeiden aikaansaamiseksi.

Yleisradiolaisille ei tarjota ainoastaan ammatillisesti 
monipuolisempia tehtäviä. Työympäristöä kehitetään ja 
onnistuneesta työstä jaetaan kannustusta. Työvoiman 
liikkuvuus lisääntyy yhtiön sisällä. Ilo, elo ja äly johta- 
koon kaikkia parempiin työtuloksiin.

Henkilöstön osallistuminen yhtiön kehittämiseen



merkitsee yt-sopimuksen konkreettista toteuttamista. Henkilöstöllä on edustus 
myös yhtiön ylimmillä tasoilla: hallintoneuvostossa, hallituksessa, hallituksen val- 
mistelutyössä ja keskushallinnon valmistelukunnassa.

KANSANVALLAN KANNATTAJA
Yleisradio on perusluonteensa mukaisesti demokraattisesti hallittu. Eduskunnan 
valitseman hallintoneuvoston 21 jäsentä päättävät valtioneuvoston myöntämän toi- 
miluvan mukaisesta toiminnasta sekä lupamaksujen ja muiden tulojen käytöstä. 
Sen lisäksi 144 valtakunnallisten ja paikallisten ohjelmaneuvostojen jäsentä valvoo 
ohjelmatoiminnan säännösten noudattamista.

Kun yhtiöllä on oma tahto, se ei merkitse, että yhtiö ottaisi päivänpolitiikassa 
kantaa puoleen tai toiseen. Ohjelmanteossa ei tule ylläpitää jonkun poliitikon tai 
poliittisen suunnan mainostajia. Silloin syrjitään toisia suuntia ja aliarvioidaan 
yleisöä. Sen sijaan ohjelmissa on tuettava demokraattisen toiminnan arvoja ja kä- 
siteltävä järjestelmäämme kansallisen tiedontarpeen kannalta laajasti, mutta myös 
kriittisesti.

Yleisradio ei ole hallituksen radio eikä minkään suunnan leimakirves. Itse jour- 
nalismi sisältää omat perustellut näkökulmansa. Meidän ei tarvitse halveksia val- 
lankäyttäjiä, mutta ei myöskään liehitellä. Olkoon suhde asiallinen ja sitoutuma- 
ton. Rehellisesti ja ammattitaidolla hoidettu julkisuus auttaa meitä saavuttamaan 
sekä luottamuksen että tehon. Ei tarvita sattuma-, vaan syväjournalismia.

EDELLYTYKSIÄ
KANSALAISYHTEISKUNNALLE
Hyvinvointiyhteiskunnassa voidaan edetä myös kohti suoraa kansalaisosallistumis- 
ta ja kansanvaltaa. Tavallisten ihmisten on annettava entistä paremmin sanoa oma 
sanansa ja määritellä omat tarpeensa.

Journalismi luo kuvaa todellisuudesta. Journalistiseen työhön liittyvä kriittisyys 
edellyttää, että esitetyille tiedoille aina etsitään perusteita, eräänlaista vastatietoa. 
Tiedon ja vastatiedon jatkuvan taistelun pohjalta nouseva tiedonmuodostus kyke- 
nee osaltaan torjumaan yksipuoliseen tiedontarjontaan liittyvän vallankäytön.

Konsensuksen kiistattomien tulosten rinnalla ongelmaksi on muodostunut laaja 
käsitys siitä, että konsensus rakennettiin kansalaisten ulottumattomissa.

Kun puhumme foorumista, yleistorista, tahdomme edistää kansalaisyhteiskun- 
nan vahvistumista. Itsekkyyden ja eristäytymisen rinnalla kansalaisilla on oltava 
oikeus olennaiseen tietoon ja keskusteluun. Kabinettipolitiikka ei ole kilpailuvalt- 
timme Euroopassa, päinvastoin.

Liikaa kahlitseva samanhenkisyys ei ole luovalle journalismille suositeltava tila. 
Pitkä pidättely tuskin luo kestävää yhteiskuntarauhaa. Uskottavuus tarvitsee avoi- 
muutta. Julkisuus on yhteiskuntamme elinehto. Menetämme itsenäisyytemme, ellei 
julkisuutemme ole omatekoinen, suomalainen.

Reino Paasilinna
Pääjohtaja
Oy. Yleisradio Ab.

KANAVAJAKO
Radion kanavien työnjako toteutetaan 1.6.1990
• Radio 1: kulttuurin ja taiteen kanava
• Radio 2: varhaisnuorisolle, nuorisolle ja nuorille aikuisille suunnattu kanava
• Radio 3: alue-, uutis- ja ajankohtaisohjelmien kanava
Television uusi kanavajärjestely toteutetaan 31.12.92 mennessä
• Yleisradion kanavat: TV 1 ja TV 2
• MTVm kanava: TV 3
Muutokset merkitsevät huomattavaa lähetystuntien lisäystä, sekä radioon 
että televisioon noin 25 %.
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Finnpanei оу 64 AUTOPANEELIN PÄIVÄKIRJA

Päiväkirjanpitojakso 23.09 - 06.10.90 Viim. paiautuspäivä 08.10.90

Kilometrilukema 
jakson alussa km jakson lopussa km

Ulkomailla ajettu____ ________ km

Auton maksul (osamaksul, autolainat ja korot, leasing-maksut yms.).
Vakuutusmaksut, katsastus*, sakko-, autotalli-, lämpöpistoke-, pysäköinti- ym. maksul.

Tapahtuma Päivä Summa
 /  
 /  
 / ____ 
 /  

Muutokset perheen auton käytössä. Auton vaihto, uuden auton hankinta:

Merkki, vuosimalli:
Uuden hinta/hyvitys vanhasta: 
Uusi luottokortti, käteisalennuskortti:
Mlkä/minkä yhtiön? 
Muuta, (kirjoita):

Muistutukset, kysymykset, kommentit:

Pälväkirja palautetaan tyhjänä, syy:



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Merkitse polttoalneen oatopalkka aina öljy-yhtlön mukaan, alla Joku valhtoehdolsta 1—7 (ei oatopalkkaa 8-121

A Ostot/ostokäynti В Polttoaine
Ostopaikka

2 Esso
3 Finnoil
4 Kesoil Huolto-

Maksutapa Merkitse rastilla (x) 
mitä kaikkea ostokäynti sisälsi.

Litra- 
määrä

Summa Palvelu- 
muoto

1 Palvelu

Oktaani- 
Luku

4 95E

Alennus

Huolto- Maksettu 1 llta/sunn.Poltto- Moottori- Auto- Мака. Muut Kahvio- Käteis- JälkL
5 Shell asema
6 Teboil
7 Union
1 Seo

1 Käteinen
2. Kätjlen.

kortli
5 Pankki-

aine öljy tarvik- 
keet 
ja 

varaosal

huolto, 
korjaus 

ja 
pesu

huolto- 
asem. 
ostetut 
tuot-

ostot 
(erill. 

kahvio)

2 Itsepalv.
3 Seteli- 

autom.
4 Kortti-

7 97
8 98E
9 99
1 Diesel

alennus alennus 
luotto- 
kortin 

yhteydessä

aseman 
perus- 
hinta

litrahinta lisa
2 Alennus- 

ku ponid
3 Molem-

Paivä 
määra

8 Merkkikorjaamo
9 Yleiskorjaamo
10 Merkkivaraosaliike
11 Yleisvaraosa/ 

tarvikeüike
12 Muu paikka
13 Rengasliike

kortli
3 Öljy-yht. 

luotto- 
kortti

4 Muu 
luotto 
(kortti)

teet

(Huolto- 
aseman 
kassa)

autom. mat

В О D E F G 0,11 Mk P P/l P/l Mk/litra Mk/litra

C MoottoHõljy (valhtetoto- ja periöljyt kohtaan d)

Päh* 
määrl

Osto
paikka

Tapahtuma 
1 

Erilllnen 
oato 

2 
Lleäyt 

3 
Vaihto

Utra, 
määrä

Merkitse 
koko 

ostettu 
määril

Itse 
öllystä 

maksettu 
aumma

Pakk, 
koko

Joa 
ostettu 

valmllssa 
pakkauk- 

aessa

öljymerkkl ja 
•laatu

Klrjoita koko 
nimi

1 
Kuponkl

2 
Muu 

erlkols- 
tarjousMk P

) Autotarv kkeet Ja viraout (туба autokemikaaiit)

Pälvi- 
määril

Osto- 
paikka

Klrjoita jokalnen eri tuote 
omalle rivilteen Kpl 

tal 
Utras

Summa 1 Kuponkl
2 Muu 

tarj.

10stettu 
korj. yht

2 Ost. erika.TUote Meridd Mk P



Maksulllset huolto- ja korjaustolmenplteet (työn osuus)

Päivä- 
määrä

Osto- 
paikka 
kuten 

kohdassa 
А

Huolto- ja korjaustoimenpide
Muista: Moottoriöljyn lisäys tai 

vaihto merkitään myös taulukkoon C

Tarvikkeet ja varaosal eritellään taulukkoon D

Summa Automaattipesu

2 
Tarjous

Työ
1 peruspesu
2 pp + kuumavaha
3 pp + vaahtoesi-

pesu
4 pp + kv + vep
5 pp + liuotin
6 pp + li + kv

MK P

Huoltoaseman kassalta ostetut muut tuotteet (ei autotarvikkeita)

Päivä- 
määrä

Huoltoaseman 
kassa

2 Esso
3 Fmnoil
4 Kesoil
5 Shell
6 Teboil
7 Union 
1 Seo

Huoltoasemalta ostetut muut kuin 
autotuotteet 

Kirjoita jokainen tuote 
omalle rivilleen

Ostettu 
määra

kpl

Summa 2 
Tarjous

Tuote Merkki Mk P

G Ostot huoltoaseman kahviosta

4 Itse tehdyt huolto- ja korjaustolmenpiteet

Pvm Huoltoasema Mitä ostettu (kirjoita) Kpl Mk P

Huolto- ja korjaustoimenpide. Kun lisäät tai vaihdat öljyä aiemmin osta- 
Muiata mastasi pakkauksesta, merkitse myös öljymerkki ja laatu sekä määra.

Älä unohda pesua, ym. "pieniä" toimenpiteita.
Huomautuksia



TILASTOKESKUS Kuntakoodi 

Haastatteli j а:

Puh. 

AJANKÄYTTÖTUTKIMUS 1987- 88

PÄIVÄKIRJA

TÄYTTÖPÄIVÄT OVAT 

Nro 

 Maast. [

JA



2

KELLO MITÄ TEITTE PÄÄASIASSA ?

Kuvailkaa mahdol1isimman tarkasti, mitä teitte 

vuorokauden eri ai koi na.

Väin у к s i a s i a r i v i11e.
Ma tk oihin kulunut ai к a eri к seen ja kulkutapa.
Lukemisesta myös mitä luitte.

1. TÄYTTÖPÄIVÄ 

___________________________________________________ _____/_____
pv kk

0.00 - 0.30

0.30 - 1.00

1.00 - 1.30

1.30 - 2.00

2.00 - 2.30

2.30 - 3.00

3.00 - 3.30

3.30 - 4.00

4.00 - 4.30

4.30 - 5.00

5.00 - 5.10

5.10 - 5.20

5.20 - 5.30

5.30 - 5.40

5.40 - 5.50

5.50 - 6.00

6.00 - 6.10

6.10 - 6.20

6.20 - 6.30
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MITÄ MUUTA TEITTE SAMANAIKAISESTI ? ‘ YHDESSÄOLO

PERHEENJÄSENTEN KANSSA MUIDEN
KANSSA

YK-
SIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s-
ten

tut-
ta-
vi-
en

z '



4

KELLO MITÄ TEITTE PÄÄASIASSA ?

Kuvailkaa mahdol1isimman tarkasti, mitä teitte 
vuorokauden eri a i к о i n а .
Väin у кs i a s i a r1vi11e.
Matkoihin kulunut aika erikseen ja kulkutapa.
Luк emises ta myös mitä luitte.

6.30 - 6.40

6.40 - 6.50

6.50 - 7.00

7.00 - 7.10

7.10 - 7.20

7.20 - 7.30

7.30 - 7.40

7.40 - 7.50

7.50 - 8.00

8.00 - 8.10

8.10 - 8.20

8.20 - 8.30

8.30 - 8.40

8.40 - 8.50

8.50 - 9.00

9.00 - 9.10

9.10 - 9.20

9.20 - 9.30



5

MITÄ MUUTA TEITTE SAMANAIKAISESTI ? YHDESSÄOLO

PERHEENJÄSENTEN KANSSA MUIDEN
KANSSA

YK-
SIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s- 
ten

tut- 
ta- 
vi - 
en



6

KELLO MITÄ TEITTE PÄÄASIASSA ?

Kuvailkaa mahdol1isimman tarkasti, mitä teitte 
vuorokauden eri a i к о i n а.

Väin у к s i a s i a r ivi11e.
Matkoihin kulunut aika erikseen ja kulkutapa.
Lukemisesta myös mitä luitte.

9.30 - 9.40

9.40 - 9.50

9.50 - 10.00

10.00 - 10.10

10.10 - 10.20

10.20 - 10.30

10.30 - 10.40

10.40 - 10.50

10.50 - 11.00

11.00 - 11.10

11.10 - 11.20

11.20 - 11.30

11.30 - 11.40

11.40 - 11.50

11.50 - 12.00

12.00 - 12.10

12.10 - 12.20

12.20 - 12.30
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MITÄ MUUTA TEITTE SAMANAIKAISESTI ? YHDESSÄOLO

PERHEENJÄS ENTEN KANSSA MUIDEN
KANSSA

YK-
SIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s-
ten

tut- 
ta- 
vi- 
en
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KELLO MITÄ TE1TTE PÄÄASIASSA ?

Kuvailkaa mahdol11 simman tarkasti , mitä teitte 
vuorokauden eri a i к оi nа.
Väin у к s i a s i a rivi11e.
Matkoihin kulunut aika erikseen ja kulkutapa. 
Lukemisesta myös mitä luitte.

12.30 - 12.40

12.40 - 12.50

12.50 - 13.00

13.00 - 13.10

13.10 - 13.20

13.20 - 13.30

13.30 - 13.40

13.40 - 13.50

13.50 - 14.00

14.00 - 14.10

14.10 - 14.20

14.20 - 14.30

14.30 - 14.40

14.40 - 14.50

14.50 - 15.00
/

15.00 - 15.10

15.10 - 15.20

15.20 - 15.30
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MITÄ MUUTA TEITTE SAMANAIKAISESTI ? YHDESSÄOLO

PERHEENJÄSENTEN KANSSA
MUIDEN
KANSSA

YK-
SIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s-
ten

tut- 
ta- 
vi- 
en
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KELLO MITÄ TEITTE PÄÄASIASSA ?

Kuvailkaa mahdol1isimman tarkasti, mitä teitte 
vuorokauden eri ai koi na.
Väin у к s i a s i a r i v i11e.
Matkoihin kulunut aika erikseen ja kulkutapa. 
Lukemisesta myös mitä luitte.

15.30 - 15.40

15.40 - 15.50

15.50 - 16.00

16.00 - 16.10

16.10 - 16.20

16.20 - 16.30

16.30 - 16.40

16.40 - 16.50

16.50 - 17.00

17.00 - 17.10

17.10 - 17.20

17.20 - 17.30

17.30 - 17.40

17.40 - 17.50

17.50 - 18.00

18.00 - 18.10

18.10 - 18.20

18.20 - 18.30



и

MITÄ MUUTA TEITTE SAMANAIKAISESTI ? YHDESSÄOLO

PERHEENJÄSENTEN KANSSA MUIDEN
KANSSA

YK-
SIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s-
ten

tut-
ta-
vi-
en
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KELLO MITÄ TEITTE PÄÄASIASSA ?

Kuvailkaa mahdol1isimman tarkasti, mitä teitte 
vuorokauden eri a i к о i n а.
Väin укs i a s i a r i v i11e.
Matkoihin kulunut aika erikseen ja kulkutapa.
Lukemisesta myös mitä luitte.

18.30 - 18.40

18.40 - 18.50

18.50 - 19.00

19.00 - 19.10

19.10 - 19.20

19.20 - 19.30

19.30 - 19.40

19.40 - 19.50

19.50 - 20.00

20.00 - 20.10

20.10 - 20.20

20.20 - 20.30

20.30 - 20.40

20.40 - 20.50

20.50 - 21.00

21.00 - 21.10

21.10 - 21.20

21.20 - 21.30
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M1TÄ MUUTA TEITTE SAMANAIKAISESTI ? YHDESSÄOLO

PERHEENJÄSENTEN KANSSA MUIDEN
KANSSA

YK-
SIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s-
ten

tut- 
ta- 
vi- 
en
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KELLO MITÄ TEITTE PÄÄAS1ASSA ?

Kuvailkaa mahdol1isimman tarkasti, mitä teitte 
vuorokauden eri a i к о i n а.
Väin у к s i a s i a rivi11e.
Matkoihin kulunut aika erikseen ja kulkutapa.

Luк emises ta myös mitä luitte.

21.30 - 21.40

21.40 - 21.50

21.50 - 22.00

22.00 - 22.10

22.10 - 22.20

22.20 - 22.30

22.30 - 22.40

22.40 - 22.50

22.50 - 23.00

23.00 - 23.10

23.10 - 23.20

23.20 - 23.30

23.30 - 23.40

23.40 - 23.50

23.50 - 24.00
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MITÄ MUUTA TEITTE SAMANAIKA1SESTI ? YHDESSÄOLO

PERHEENJÄSENTEN KANSSA MUIDEN
KANSSA

YK-
SIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s-
ten

tut- 
ta- 
vi- 
en
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ENSIMMÄISTÄ TÄYTTÖPÄIVÄÄ KOSKEV1A KYSYMYKSIÄ:

1. OLIKO PÄIVÄ TAVANOMAINEN VAI POIKKEAVA?

1 [ I ta van omalnen

2 Opoikkeava, miila tavо 1n? 

2. KOSKEE TYÖSSÄ KÄYVIÄ, KOULULAISIA JA OPISKE- 
LIJOITA:

OLITTEKO PÄIVÄKIRJAN PITOPÄIVÄNÄ TYÖSSÄ TAI 
KOULUSSA?

1 □olin työs sä

2  о 1 1 n к о u 1 u s s а

3 □olin voosil omal la

4 □olin poissa työs tä/k oul usta viikonlopun
tai v а p а a p ä i v ä n t а к i а

5 | | olin oman sairauden takia poissa työstä/
koulusta

6 I I olin lapsen sairauden takia poissa
työstä/k oulusta

7 | | olin muusta syystä (äitiysl oman tms.)
poissa työstä/koulusta

8  m u u v a s t a u s : ______________________________



1. TÄYTTÖPÄIVÄ

/ 198
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KELLO MITÄ TEITTE PÄÄASIASSA ?

Kuvailkaa mahdol1isimman tarkasti, mitä teitte 
vuorokauden eri a i к о i n а.
Väin у к s i a s i a rivi11e.
Matkoihin kulunut aika erikseen ja kulkutapa. 
Lukemisesta myös mitä luitte.

0.00 - 0.30

0.30 - 1.00

1.00 - 1.30

1.30 - 2.00

2.00 - 2.30

2.30 - 3.00

3.00 - 3.30

3.30 - 4.00

4.00 - 4.30

4.30 - 5.00

5.00 - 5.10

5.10 - 5.20

5.20 - 5.30

5.30 - 5.40

5.40 - 5.50

5.50 - 6.00

6.00 - 6.10

6.10 - 6.20

6.20 - 6.30



19

MITÄ MUUTA TEITTE SAMANAIKAISESTI ? YHDESSÄOLO

PERHEENJÄSENTEN KANSSA MUIDEN
KANSSA

YK-
SIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s-
ten

tut- 
ta- 
vi- 
en
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KELLO MITÄ TEITTE PÄÄASIASSA ?

Kuvailkaa mahdol1isimman tarkasti, mitä teitte 
vuorokauden eri aiк оi nа.
Väin у к s i a s i a rivi11e.
Matkoihin kulunut aika erikseen ja kulkutapa. 
Lukemisesta myös mitä luitte.

6.30 - 6.40

6.40 - 6.50

6.50 - 7.00

7.00 - 7.10

7.10 - 7.20

7.20 - 7.30

7.30 - 7.40

7.40 - 7.50

7.50 - 8.00

8.00 - 8.10

8.10 - 8.20

8.20 - 8.30

8.30 - 8.40

8.40 - 8.50

8.50 - 9.00

9.00 - 9.10

9.10 - 9.20

9.20 - 9.30
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MITÄ MUUTA TEITTE SAMANAIKAISESTI ? YHDESSÄOLO

PERHEENJÄSENTEN KANSSA MUIDEN
KANSSA

YK-
SIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s-
ten

tut- 
ta- 
vi- 
en .
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KELLO MITÄ TEHTE PÄÄASIASSA ?

Kuvailkaa mahdol1isimman tarkasti, mitä teitte 
vuorokauden eri a i к о i n а.
Väin у к s i a s i a r i v i11e.
Matkoihin kulunut aika erikseen ja kulkutapa.
Luк emises ta myös mitä luitte.

9.30 - 9.40

9.40 - 9.50

9.50 - 10.00

10.00 - 10.10

10.10 - 10.20

10.20 - 10.30

10.30 - 10.40

10.40 - 10.50

10.50 - 11.00

11.00 - 11.10

11.10 - 11.20

11.20 - 11.30

11.30 - 11.40

11.40 - 11.50

11.50 - 12.00

12.00 - 12.10

12.10 - 12.20

12.20 - 12.30
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MITÄ MUUTA TEITTE SAMANAIKAISESTI ? YHDESSÄOLO

PERHEENJÄSENTEN KANSSA MUIDEN
KANSSA

YK-
SIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s-
ten

tut- 
ta- 
vi- 
en
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KELLO MITÄ TEHTE PÄÄASIASSA ?

Kuvailkaa mahdol11s1mman tarkastl , mitä teitte 
vuorokauden eri а 1 к оin а.
Väin у кs 1 a s1 а г 1v111e.
Matkoihin kulunut aika erikseen ja kulkutapa. 
Luк emises ta myös mitä luitte.

12.30 - 12.40

12.40 - 12.50

12.50 - 13.00

13.00 - 13.10

13.10 - 13.20

13.20 - 13.30

13.30 - 13.40

13.40 - 13.50

13.50 - 14.00

14.00 - 14.10

14.10 - 14.20

14.20 - 14.30

14.30 - 14.40

14.40 - 14.50

14.50 - 15.00

15.00 - 15.10

15.10 - 15.20

15.20 - 15.30
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МГГА MUUTA TEITTE SAMANAIKAISESTI ? YHDESSÄOLO

PERHEENJÄSENTEN KANSSA MUIDEN
KANSSA

YK-
SIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s-
ten

tut-
ta-
vi-
en
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KELLO MITÄ TEHTE PÄÄASIASSA ?

Kuvailkaa mahdol1isimman tarkasti, mitä teitte 
vuorokauden eri a i к о i n а.
Väin у к s i a s i a r i v i11e.
Matkoihin kulunut aika erikseen ja kulkutapa. 
Lukemisesta myös mitä luitte.

15.30 - 15.40

15.40 - 15.50

15.50 - 16.00

16.00 - 16.10

16.10 - 16.20

16.20 - 16.30

16.30 - 16.40

16.40 - 16.50

16.50 - 17.00

17.00 - 17.10

17.10 - 17.20

17.20 - 17.30

17.30 - 17.40

17.40 - 17.50

17.50 - 18.00

18.00 - 18.10

18.10 - 18.20

18.20 - 18.30
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MITÄ MUUTA TEITTE SAMANAIKAISESTI ? YHDESSÄOLO

PERHEENJÄSENTEN KANSSA MUIDEN
KANSSA

YK-
SIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s- 
ten

tut-
ta-
vi-
en

<
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KELLO MITÄ TEITTE PÄÄASIASSA ?

Kuvailkaa mahdol1isimman tarkasti, mitä teitte 
vuorokauden eri ai к оinа .
Väin у к s i a s i a r ivi11e.
Ma tk oihin kulunut a i ka eri к seen ja kulkutapa.
Luк emises ta myös mitä luitte.

18.30 - 18.40

18.40 - 18.50

18.50 - 19.00

19.00 - 19.10

19.10 - 19.20

19.20 - 19.30

19.30 - 19.40

19.40 - 19.50

19.50 - 20.00

20.00 - 20.10

20.10 - 20.20

20.20 - 20.30

20.30 - 20.40

20.40 - 20.50

20.50 - 21.00

21.00 - 21.10

21.10 - 21.20

21.20 - 21.30
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MITÄ MUUTA TEITTE SAMANAIKAISESTI ? YHDESSÄOLO

PERHEENJÄSENTEN KANSSA MUIDEN
KANSSA

YK-
S1N

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s-
ten

tut- 
ta- 
vi- 
en
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KELLO MITÄ TEITTE PÄÄASIASSA ?

Kuvailkaa mahdol1isimman tarkasti, mitä teitte 
vuorokauden eri aiкоi nа.
Väin укs i a s i a r i v i11e.
Matkoihin kulunut aika erikseen ja kulkutapa.

Lukemisesta myös mitä luitte.

21.30 - 21.40

21.40 - 21.50

21.50 - 22.00

22.00 - 22.10

22.10 - 22.20

22.20 - 22.30

22.30 - 22.40

22.40 - 22.50

22.50 - 23.00

23.00 - 23.10

23.10 - 23.20

23.20 - 23.30

23.30 - 23.40

23.40 - 23.50

23.50 - 24.00
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MITÄ MUUTA TEITTE SAMANAIKAISESTI ? YHDESSÄOLO

PERHEENJÄSENTEN KANSSA MUIDEN
KANSSA

YK-
SIN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. su-
ku-
1 ai s-
ten

tut- 
ta- 
vi- 
en



32_________________________________________________________
TOISTA TÄYTTÖPÄIVÄÄ KOSKEVIA KYSYMYKSIÄ:

1. OLIKO PÄIVÄ TAVANOMAINEN VAI POIKKEAVA?

1 LJ tavanomainen

2 IJjpoikkeava, m i 11 ä t a v о i n ? __________

2. KOSKEE TYÖSSÄ KÄYVIÄ, KOULULAISIA JA ОP I SKEKEL IJ О I TA: 
OLITTEKO PÄIVÄKIRJAN PITOPÄIVÄNÄ TYÖSSÄ TAI KOULUSSA?

1  olin työs sä

2  olin к оu1uss а

3 lj olin vuosilomalla

4 IJ olin poissa työstä/koulusta viikonlopun tai vapaapäivän
t а к i а

5 U olin oman sairauden takia poissa työstä/koulusta

6 |J olin lapsen sairauden takia poissa työstä/koulusta

7 |~~| olin muusta syystä (äi t iy sl oman tms.) poissa työstä/
koulusta

8 |J mu u va s ta u s : ___________

LOPUKSI PYYDÄMME TE1TÄ YSTÄVÄLLISESTI TARKISTAMAAN SEURAAVAT ASIAT 
PÄIVÄKIRJASTANNE:

1. Päiväkirja on täytetty koko vuorokaudelta
- Jokaisen kellonajan kohdalla on yksi pääasiai 1inen toiminta
- Samanaikaiset toiminnat on merkitty
- Yhdessäolo perheenjäsenten ja muiden kanssa on merkitty

2. Päiväkirja on täytetty täyttöohjeen mukaisesti

KIITÄMME TEITÄ PÄIVÄKIRJAN PIDOSTA JA PYYDÄMME PALAUTTAMAAN PÄIVÄKIRJAN 
VÄLITTÖMÄSTI HAASTATTELIJÄLLE HÄNEN JÄTTÄMÄSSÄÄN KUORESSA (ilman posti- 
m e г к к i ä ) .

Huom! Palauttakaa myös käytössä nuhraantunut tai epätäydel1isesti 
täytetty päiväkirja.

Helsinki 1987. Valtion painatuskeskus KIITOS



Tietojenkäsittelyn Palveluyritysten Liitto TIPAL ry, Finnish Computing Services Association

KONSULTOINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1990-10-15 <>TIPAL
1 Yleistä
1.1 Konsultoinnin yleiset sopimusehdot koskevat määräaikais- 

ta konsultointitehtävää, jonka tavoitteena on suorittaa asi- 
akkaan kanssa erillisessä sopimuksessa määritelty työ.

1.2 Konsultoinnin sopimusehdot sisältyvät asiakkaan ja toimit- 
tajan allekirjoittamaan sopimukseen ja ovat voimassa sen 
osana. Allekirjoitettu sopimus liitteineen ja nämä sopimus
ehdot korvaavat kaikki asiakkaan ja toimittajan väliset ai- 
kaisemmat sopimusehdotukset, kirjeenvaihdon ja muut toi- 
mitusta koskevat ilmoitukset.

2 Tehtävien suoritus
2.1 Tehtävät suoritetaan toimittajan työmenetelmien mukaises- 

ti.

2.2 Kumpikin osapuoli vastaa henkilöstönsä osalta tehtävän 
edellyttämästä koulutuksesta ja ammattitaidosta.

2.3 Kummallakin osapuolella on oikeus teettää sopimukseen si- 
sältyviä tehtäviä kolmannella osapuolella ottaen huomioon 
kohdassa 6 mainitut tietosuojaa koskevat asiat. Tällöin osa
puoli vastaa kolmannen osapuolen työn tuloksesta kuin 
omastaan.

3 Toimittajan vastuu ja velvollisuudet
3.1 Toimittaja vastaa siitä, että tehtava tulee suoritetuksi siihen 

sopivalla asiantuntemuksella ja alal la yleisesti hyväksyttyjä 
periaatteita noudattaen.

4 Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet
4.1 Asiakas vastaa työn tulosten oikeellisuuden tarkistuksesta 

ja soveltuvuudesta asiakkaan suunnittelemaan käyttötar- 
koitukseen.

4.2 Asiakas toimittaa tehtävän suorittamiseksi tarvittavan ai- 
neiston ja tiedon toimittajan käyttöön sovitussa muodossa 
ja sovitun aikataulun mukaisesti.

4.3 Asiakas huolehtii sopimuksen mukaiseen tehtävään mah- 
dollisesti liittyvien julkisoikeudellisten toimenpiteiden hoi- 
tamisesta.

5 Vastuuhenkilöt
5.1 Kumpikin osapuoli nimeää sopimuksessa tehtävän suori- 

tuksesta vastaavan henkilön. Vastuuhenkilön vaihtumises- 
ta on heti ilmoitettava kirjalIisesti toisen osapuolen vastuu- 
henkilölle.

5.2 Konsultointitehtävän sopimuksen mukaista toteuttamista 
voi valvoa projektin johtoryhmä. Johtoryhmään asiakas ja 
toimittaja nimeävät vastuuhenkilönsä lisäksi sovitun mää- 
rän edustajiaan. Vastuuhenkilöstä ja projektin johtoryhmäs- 
tä käytetään näissä ehdoissa nimitystä johtoryhmä. Johto- 
ryhmän tehtävät on määritelty sopimuksessa tai toimittajan 
työohjeissa.

6 Tietosuoja
6.1 Kaikki osapuolten toisilleen toimittamat asiakirjat, piirus- 

tukset ja käsikirjal ym. aineistot ovat luottamuksellisia. 
Kumpikin osapuoli vastaa siitä, ettei sen henkilöstö toimes- 
saoloaikanaan tai sen jälkeen luovuta tätä aineistoa tai sii- 
nä olevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen osa
puolen kirjallista lupaa. Sama koskee tietoja, jotka toinen 
osapuoli määrää pidettäväksi luottamuksellisina.

6.2 Toimittajalla on oikeus käyttää hyväkseen asiakkaalle suo- 
rittamansa palvelun yhteydessä saavuttamaansa ammatti- 
taitoa ja kokemusta.

6.3 Asiakas ja toimittaja huolehtivat omilla vastuualueillaan sii
tä, että mahdolliset tietosuojaa koskevat lait ja viranomais- 
ten antamat määräykset tulevat huomioonotetuiksi.

7 Käyttö- ja omistusoikeus
7.1 Asiakkaalla on konsultointitehtävän tulosten käyttöoikeus

omissa tehtävissään. Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai 
luovuttaa tulosta tai sen osia, vaan niiden omistusoikeus on 
toimittajalla.

7.2 Asiakas on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpitei- 
siin toimittajan omistusoikeuden turvaamiseksi.

8 Tehtävän täsmennys
8.1 Konsultointitehtävä toteutetaan sopimuksessa olevien 

määritysten mukaisesti.

8.2 Mikäli sopimusta tehtäessä käytettävissä olevat määrityk- 
set eivät ole riittävät tehtävien loppuun suorittamiseen, teh- 
dään täsmennys sopimuksessa esitettävällä tavalla. Toimit
taja tarkistaa johtoryhmän hyväksymien kirjalIisten täsmen- 
nysten vaikutuksen suunnitelmaan, aikatauluun ja kustan- 
nuksiin.

8.3 Mikäli täsmennykset muuttavat oleellisesti sovitun konsul
tointitehtävän, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa 
sopimus. Muutos on oleellinen, jos toimittaja osoittaa sen 
muuttavan kustannuksia yli 20 (kaksikymmentä) prosent- 
tiyksikköä. Täsmennyksiin perustuva purkuoikeus on kum
mallakin osapuolella väin kerran sopimuksessa mainitun 
täsmennysvaiheen päättyessä.

8.4 Hyväksytyt täsmennykset tulevat sopimuksen liitteeksi ja 
ovat kumpaakin osapuolta sitovia. Konsultointitehtävä suo
ritetaan loppuun täsmennettyjen määritysten mukaisesti.

9 Vaiheiden hyväksyminen
9.1 Konsultointitehtävä muodostuu yhdestä tai useammasta 

vaiheesta.

9.2 Toimittaja esittää asiakkaalle hyväksyttäväksi vaiheiden 
lopputulokset sopimuksen edellyttämällä tavalla. Vaihe kat- 
sotaan suoritetuksi, ellei asiakas esitä kirjallisesti korjaus- 
tarpeita lopputuloksiin 14 (neljäntoista) päivän kuluessa. 
Vaiheen tarkastuksessa mahdollisesti havaitut pienet viat 
tai puutteellisuudet eivät estä vaiheen hyväksymistä. Hy
väksytyt vaiheiden lopputulokset ovat kumpaakin osapuolta 
sitovia.

10 Henkilöstö
10.1 Mikäli asiakas ottaa palvelukseensa toimittajan henkilön, 

joka suorittaa tai on suorittanut sovittuun konsultointitehtä- 
vään liittyviä toimeksiantoja, ennen kuin 180 (satakahdek- 
sankymmentä) päivää on kulunut konsultointitehtävän päät- 
tymisestä, toimittajalla on oikeus veloittaa uuden henkilön 
hankinta- ja koulutuskustannukset. Sama ehto koskee myös 
henkilön ottamista asiakkaan tehtäviin sellaisissa yhtiöis- 
sä, joissa asiakkaalla on sopimusteitse tai muuten mää- 
räysvalta, osakkuus tai intressi.

11 Maksut ja maksuehdot
11.1 Toimittaja veloittaa kuu kausittain tehtävien suorittamisesta 

niiden suoritusaikana voimassa olevan hinnastonsa mukai
sesti.

11.2 Toimittajalla on oikeus veloittaa tehtävän suorituksen edel
lyttämästä matka-ajasta.

11.3 Toimittaja veloittaa asiakkaalta sopimuksen mukaisten teh
tävien edellyttämien matkustus-, kopiointi-, laite- ja posti- 
tuspalveluiden sekä muiden suoritteiden ja tarvikkeiden ai- 
heuttamat kustannukset toimittajalle toteutuvien kustan- 
nusten mukaisesti.

11.4 Toimittaja veloittaa erikseen lisätyöstä, joka on aiheutunut 
alkuperäisiin tehtävän määrityksiin johtoryhmässä hyväksy- 
tyistä muutoksista ja lisäyksistä, tehtävän aikatauluun tai 
suoritustapaan asiakkaasta johtuvista syistä tulleista muu
toksista tai asiakkaasta johtuvista muista syistä.

11.5 Toimittajalla on oikeus lisätä sopimuksen mukaisiin mak- 
suihin kaikki viranomaisten näitä maksuja koskevat ja toi
mittajan maksettavaksi määräämät välilliset verot ja muut 
maksut niiden nimityksiin katsomatta.

11.6 Maksuehdot ovat 14 (neljätoista) päivää netto laskun päi- 
väyksestä lukien. Laskuun kohdistuvat huomautukset on 
esitettävä kirjallisesti laskussa mainittuna aikana tai 7 (seit- 
semän) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
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11.7 Jos maksun suoritus viivästyy laskussa mainitusta eräänty- 
mispäivästä, on asiakas velvollinen suorittamaan eräänty- 
mispäivän jälkeiseltä ajalta laskussa mainitun viivästysko- 
ron ja korvaamaan toimittajalle viivästyksen aiheuttamat 
kustannukset.

11.8 Toimittajalla on oikeus keskeyttää välittömästi sopimuksen 
mukainen palvelu maksun viivästyksen johdosta.

12 Korvausvelvollisuus
12.1 Siinä tapauksessa, että asiakkaalle syntyy konsultointiteh- 

tävän viivästymisestä toimittajasta johtuvista syistä suora- 
naista vahinkoa, joka ei ole poistettavissa tämän sopimuk
sen muutoin edellyttämällä tavalla, korvaa toimittaja tällai- 
sen asiakkaan todistaman välittömän vahingon seuraavin 
rajoituksin:

— viivästyksen aiheuttama vahinko korvataan väin mikäli 
viivästyminen on jatkunut yli 30 (kolmekymmentä) päi- 
vää. Korvauksen määrä on enintään 0,5 (puoli) prosent- 
tiyksikköä kultakin 30 (kolmenkymmenen) päivän jälkeen 
seuraavalta täydeltä viikolta konsultointitehtävän sen 
osan kauppahinnasta, jota ei viivästymisen johdosta ole 
võitu ottaa tarkoitettuun käyttöön.

— toimittajan korvausvelvollisuus on kaikissa tapauksissa 
enintään 7,5 (seitsemän ja puoli) prosenttiyksikköä kon
sultointitehtävän edellä määritellyn osan kauppahinnas
ta.

12.2 Toimituksen viivästyessä asiakkaasta johtuvista syistä toi
mittajalla on oikeus siirtää toimituspäivä muiden tehtävien- 
sä kannalta ensimmäiseen mahdolliseen ajankohtaan.

12.3 Toimittaja ei vastaa asiakkaalle suoritetuissa tehtävissä tai 
toimitetuissa ohjelmistoissa esiintyneiden virheiden tai toi
mituksen myöhästymisen mahdollisesti aiheuttamista välil- 
lisistä tai epäsuorista vahingoista. Toimittajan korvausvel
vollisuus rajoittuu aina virheen korjaamiseen tai virheelli- 
sesti suoritetun tehtävän uudelleen suorittamiseen.

12.4 Sopimuksen purkautuessa rajoittuu toimittajan korvausvel
vollisuus enintään toimittamatta jäävän osan maksettuun 
hintaan.

12.5 Toimittajalla on asiakkaan rikkeestä aiheutuvan sopimuk
sen purkautumisen yhteydessä oikeus saada täysi korvaus 
kaikista sopimuksen alaisena suoritetuista palveluista sekä 
kohtuullinen vahingonkorvaus muista sopimuksesta aiheu- 
tuneista kustannuksista.

13 Vapauttamisperiaatteet (force majeure)
13.1 Kumpikin osapuoli vapautuu korvausvelvollisuudesta sel- 

laisten seikkojen (force majeure) johdosta, jotka tapahtuvat 
sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät tai viivästyttävät 
sopimuksen täyttämisen. Näihin yleisiin vapauttamisperus- 
teisiin kuuluvat työselkkaus ja jokainen muu seikka, johon 
osapuolet eivät voi kohtuudella vaikuttaa, kuten tulipalo, so- 
ta, liikekannallepano tai vastaavaa suuruusluokkaa olevat 
odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto tai takavarik- 
ko, valuuttarajoitukset tai viranomaisten määräykset, kapi
na ja mellakka, kuljetusvälineiden ja yleinen tavaran niuk- 
kuus, suurehkojen työkappaleiden hylkääminen ja käyttö- 
voiman rajoitukset sekä edellä mainituista seikoista johtu
vat alihankkijoiden viivästykset tai toimituksissa olevat vir- 
heet.

13.2 Osapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, 
on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan siitä toi- 
selle osapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

13.3 Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa (180 
päivää) ylivoimaisen esteen vuoksi käy mahdottomaksi, 
kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus joko 
osittain tai kokonaan, ilman että toisella osapuolella on oi- 
keutta vaatia vahingonkorvausta, ilmoittamalla tästä kirjalli
sesti töiselle osapuolelle.

14 Erimielisyydet
14.1 Mahdolliset palvelusta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan toi

mittajan kotipaikan alioikeudessa.

15 Sopimuksen voimassaolo
15.1 Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen 

allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa, kunnes siinä määri- 
tellyt tehtävät on suoritettu. Kohdat 6 ja 7 jäävät voimaan, 
vaikka sopimuksen voimassaolo on muilta osiltaan päätty- 
nyt tai voimassaolo on lakannut sopimuksen purkautuessa.

15.2 Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittö
mästi, mikäli toinen osapuoli oleellisesti rikkoo sopimusta. 
Sopimuksen purkautuessa kumpikin osapuoli palauttaa vä
littömästi toiselle sen tehtävän suoritusta värten luovutta- 
man aineiston lukuunottamatta niitä menetelmäkuvauksia, 
jotka asiakkaan tulee säilyttää viranomaisten määräysten 
mukaisesti.

16 Sopimuksen siirto
16.1 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta 

kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista 
suostumusta.

© TIPAL r.y. 1983-06-14

Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen ilman erillistä lupaa 
on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 898/80) ja valokuvalain 
(405/61, muut. 898/80) mukaisesti kielletty.
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KÄYTTÖPALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1988-11-15 W>TIPAL
1 Yleistä
1.1 Käyttöpalvelun yleiset sopimusehdot koskevat toimittajan 

palvelukeskuksen asiakkaalle tietokoneella suorittamaa tie- 
tojenkäsittelyä. Asiakas voi käyttää niitä tietokonelaitteis- 
toja, joihin toimittaja on avannut asiakkaalle käyttönume- 
ron.

1.2 Käyttöpalvelun yleiset sopimusehdot sisältyvät asiakkaan 
ja toimittajan allekirjoittamaan sopimukseen ja ovat voi- 
massa sen osana. Allekirjoitettu sopimus liitteineen ja nä- 
mä sopimusehdot korvaavat kaikki asiakkaan ja toimittajan 
aikaisemmat sopimusehdotukset, kirjeenvaihdon ja muut 
toimitusta koskevat ilmoitukset.

2 Tehtävien suoritus
2.1 Tehtävät suoritetaan toimittajan työmenetelmien mukaises

ti.

2.2 Kumpikin osapuoli vastaa henkilöstönsä osalta tehtävän 
koulutuksesta ja ammattitaidosta.

2.3 Kummallakin osapuolella on oikeus teettää sopimukseen si- 
sältyviä tehtäviään kolmannella osapuolella kohdassa 4 
määritellyin rajoituksin. Tällöin osapuoli vastaa kolmannen 
osapuolen työn tuloksesta kuin omastaan.

2.4 Asiakas sitoutuu noudattamaan toimittajan palvelun käyt- 
töä koskevia ohjeita.

2.5 Ositus- tai etäiseräkäytössä asiakas voi ilman etukäteisva- 
rausta normaalina käyttöaikana käyttää tietokonetta toimit
tajan hyväksymillä päätelaitteilla. Asiakas sitoutuu siihen, 
että päätelaitteita käyttävät ainoastaan sen palveluksessa 
olevat henkilöt, mikäli toimittajan kanssa ei ole toisin sovit- 
tu.

2.6 Asiakas on velvollinen valvomaan palvelun käyttöä ja sen 
kustannuksia.

2.7 Asiakas vastaa järjestelmään tallettamiensa tietojen ja oh- 
jelmien varmistamisesta siltä varalta, että laitehäiriöt ai- 
heuttavat tietojen tuhoutumisen.

2.8 Asiakas hankkii riittävän tietouden tietokoneiden ja pääte- 
laitteiden käytöstä noudattamalla yhteisesti sovittua koulu- 
tusohjelmaa.

2.9 Asiakas toimittaa tehtävän suorittamiseksi tarvittavan ai- 
neiston ja tiedon toimittajan käyttöön sovitussa muodossa 
ja sovitun aikataulun mukaisesti.

2.Ю  Asiakas huolehtii sopimuksen mukaiseen tehtävään mah- 
dollisesti liittyvien julkisoikeudellisten toimenpiteiden hoi- 
tamisesta.

3 Vastuuhenkilöt
3.1 Kumpikin osapuoli nimeää sopimuksessa tehtävän suori- 

tuksesta vastaavan henkilön. Vastuuhenkilön vaihtumises- 
ta on heti ilmoitettava kirjallisesti toisen osapuolen vastuu- 
henkilölle.

3.2 Asiakkaan vastuuhenkilö välittää toimittajan toimittamat 
tiedotteet ja ohjeet asiakkaan muide tämän palvelun käyttä- 
jille.

4 Tietosuoja
4.1 Kaikki osapuolten toisilleen toimittamat asiakirjat, piirus- 

tukset ja käsikirjat ym. aineistet ovat luottamuksellisia. 
Kumpikin osapuoli vastaa siitä, ettei sen henkilöstö toimes- 
saoloaikanaan tai sen jälkeen luovuta tätä aineistoa tai sii
nä olevia tiejoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen osa
puolen kirjallista lupaa. Sama koskee tietoja, jotka toinen 
osapuoli määrää pidettäväksi luottamuksellisina.

4.2 Toimittajalla on oikeus käyttää hyväkseen asiakkaalle suo- 
rittamansa palvelun yhteydessä saavuttamaansa ammatti- 
taitoa ja kokemusta.

4.3 Asiakas ja toimittaja huolehtivat omilla vastuualueillaan sii
tä, että mahdolliset tietosuojaa koskevat lait ja viranomais
ten antamat määräykset tulevat huomioonotetuiksi.

4.4 Asiakas vastaa siitä, että tomittajalle toimitettava aineisto, 
säilytettävät tiedot tai valmistettavat tulosteet eivät louk- 
kaa lakia tai hyvää tapaa, eivätkä erityisesti muita tahoja 
koskevaa tietosuojaa.

5 Ohjelmiston käyttö- ja omistusoikeus
5.1 Asiakkaalla on käyttöoikeus sopimuksen kohteena olevien 

tietokoneiden yleisissä ohjelmakirjastoissa oleviin ohjel- 
miin sopimuksen mukaista maksua vastaan.

5.2 Yleisissä ohjelmakirjastoissa olevat ohjelmat ja niihin liitty- 
vä aineisto ovat toimittajan tai sen päämiehen omaisuutta. 
Niiden kopioiminen ja muuttaminen asiakkaan omaan käyt
töön on sallittua väin toimittajan kirjallisella luvalla. Asia
kas vastaa toimittajan luvalla suorittamansa muuttamisen 
mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

5.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai muutoin luovuttaa 
edelleen toimittajan tietosysteemiä, ohjelmistoa tai siihen 
liittyvää aineistoa.

5.4 Asiakas on velvollinen ryhtymään kohtuu liisi in toimenpitei- 
siin toimittajan omistusoikeuden turvaamiseksi.

6 Laitteisto- ja ohjelmamuutokset
6.1 Toimittajalla on oikeus tehdä muutoksia tietokonelaittei- 

siin, tietoliikenneyhteyksiin sekä yleisiin ohjelmakirjastoi- 
hin ja niissä oleviin ohjelmiin. Mikäli näistä toimenpiteistä 
aiheutuu muutoksia asiakkaan tietojenkäsittelyyn, on toi
mittajan ilmoitettava muutoksesta etukäteen.

6.2 Toimittajalla on oikeus huoltaa tietokonelaitteistoa käyttö
aikana, jolloin kõne tai osa siitä voi olla suljettuna.

7 Maksut ja maksuehdot
7.1 Toimittaja veloittaa tehtävien suorittamisesta niiden suori- 

tusaikana voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

7.2 Asiakas maksaa ositus- ja etäiseräkäytön edellyttämät pu- 
helumaksut, linjavuokrat ja muut tietoliikennemaksut.

7.3 Toimittaja veloittaa asiakkaalta sopimuksen mukaisten teh
tävien edellyttämien matkustus-, kopiointi-, laite- ja posti- 
tuspalveluiden sekä muiden suoritteiden ja tarvikkeiden ai- 
heuttamat kustannukset toimittajalle aiheutuvien kustan- 
nusten mukaisesti.

7.4 Toimittajan joutuessa teettämään ylitöitä tai tekemään mui
ta erityisjärjestelyjä asiakkaan tilaamien muutosten tai lisä- 
tehtävien suorittamiseksi asiakkaan toimittaman virheelli- 
sen aineiston vuoksi taikka muutoin asiakkaasta johtuen 
toimittaja veloittaa näistä aiheutuneet lisäkustannukset 
erikseen. Jos toimitusaika sallii, ilmoitetaan tästä asiak
kaalle ennen tehtävän suoritusta.

7.5 Toimittajalla on oikeus muuttaa veloitusperusteita ja hinto- 
ja ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle 60 (kuusikym- 
mentä) päivää ennen muutoksen voimaanastumista. Asiak
kaalla on oikeus 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa 
maksun muutoksesta ilmoituksen saatuaan kirjallisesti irti- 
sanoa sopimus päättyväksi muutoksen voimaantulopäivä- 
nä, mikäli muutos ylittää yleisen kustannustason nousun.

7.6 Toimittajan välittämien palvelujen kuten lomakkeiden, kulje- 
tusten Ja esi- sekä jälkikäsittelyn hinnat muuttuvat kuitenkin 
välittömästi näiden palvelujen toimittajien hintojen muut- 
tuessa. Toimittaja ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti näistä 
hinnanmuutoksista, jotka eivät oikeuta asiakasta irtisano- 
maan sopimusta sovituista irtisanomisehdoista poiketen.

7.7 Toimittajalla on oikeus lisätä sopimuksen mukaisiin mak- 
suihin kaikki viranomaisten näitä maksuja koskevat ja toi
mittajan maksettavaksi määräämät välilliset verot ja muut 
maksut niiden nimityksiin katsomatta.

7.8 Maksuehdot ovat 14 (neljätoista) päivää netto laskun päi- 
väyksestä lukien. Laskuun kohdistuvat huomautukset on 
esitettävä kirjallisesti laskussa mainittuna aikana tai 7 (seit- 
semän) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
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7.9 Jos maksun suoritus viivästyy laskussa mainitusta eräänty- 
mispäivästä, on asiakas velvollinen suorittamaan eräänty- 
mispäivän jälkeiseltä ajalta laskussä mainitun viivästysko- 
ron ja korvaamaan toimittajalle viivästyksen aiheuttamat 
kustannukset.

7.10 Toimittajalla on oikeus keskeyttää välittömästi sopimuksen 
mukainen palvelu maksun viivästyksen johdosta.

8 Korvausvelvollisuus
8.1 Toimittaja ei vastaa ajon keskeytyksen tai tietokoneen vir- 

heellisen toiminnan aiheuttamasta vahingosta. Laitteisto- 
häiriöiden ja toimittajan henkilökunnan virheellisen käyttö- 
toiminnan vuoksi hukkaan mennyttä käyttöä ei veloiteta asi- 
akkaalta.

8.2 Toimittaja ei vastaa asiakkaalle suoritetuissa tehtävissä tai 
toimitetuissa ohjelmistoissa esiintyneiden virheiden tai toi- 
mituksen myöhästymisen mahdollisesti aiheuttamista välil- 
lisistä tai epäsuorista vahingoista. Toimittajan korvausvel
vollisuus rajoittuu aina virheen korjaamiseen tai virheelli- 
sesti suoritetun tehtävän uudelleen suorittamiseen.

8.3 Toimittajalla on asiakkaan rikkeestä aiheutuvan sopimuk
sen purkautumisen yhteydessä oikeus saada täysi korvaus 
kaikista sopimuksen alaisena suoritetuista palveluista sekä 
kohtuullinen vahingonkorvaus muista sopimuksen johdosta 
aiheutuneista kustannuksista.

9 Vapauttamisperusteet (force majeure)
9.1 Kumpikin osapuoli vapautuu korvausvelvollisuudestaan sel- 

laisten seikkojen (force majeure) johdosta, jotka tapahtuvat 
sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät tai viivästyttävät 
sopimuksen täyttämisen. Näihin yleisiin vapauttamisperus- 
teisiin kuuluvat työselkkaus ja jokainen muu seikka, johon 
osapuolet eivät voi kohtuudella vaikuttaa, kuten tulipalo, so- 
ta, liikekannallepano tai vastaavaa suuruusluokkaa olevat 
odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto tai takavarik- 
ko, valuuttarajoitukset tai viranomaisten määräykset, kapi
na ja mellakka, kuljetusvälineiden ja yleinen tavaran niuk- 
kuus, suurehkojen työkappaleiden hylkääminen ja käyttö- 
voiman rajoitukset sekä edellä mainituiste seikoista johtu
vat alihankkijoiden viivästykset tai toimituksissa olevat vir- 
heet.

9.2 Osapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, 
on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan siitä toi
selle osapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

9.3 Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa (180 
päivää) ylivoimaisen esteen johdosta käy mahdottomaksi, 
kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus joko 
osittain tai kokonaan, ilman että toisella osapuolella on oi- 
keutta vaatia vahingonkorvausta, ilmoittamalla tästä kirjalli
sesti toiselle osapuolelle.

10 Erimielisyydet .
10.1 Mahdolliset palvelusta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan toi

mittajan kotipaikan alioikeudessa.

11 Sopimuksen lisäykset ja muutokset
11.1 Mikäli sopimuksesta joudutaan poikkeamaan tai sopimuk

seen halutaan tehdä lisäyksiä tai muutoksia, sovitaan niistä 
kirjallisesti.

11.2 Lisäykset ja muutokset sopimukseen ja sen liitteisiin ovat 
osapuolia sitovat, kun molemmat osapuolet ovat ne asian- 
mukaisesti allekirjoittaneet.

12 Sopimuksen voimassaolo
12.1 Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen 

allekirjoittaneet.

12.2 Kummallakin osapuolella on sopimuksessa määritellyn pe- 
russopimuskauden päätyttyä oikeus sanoa sopimus kirjalli
sesti irti 90 (yhdeksänkymmenen) päivän kuluttua irtisano- 
misesta. Kohta 4 jää voimaan vaikka sopimuksen voimas
saolo on päättynyt.

12.3 Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittö
mästi, mikäli toinen osapuoli oleellisesti rikkoo sopimuseh- 
toja. Sopimuksen purkautuessa kumpikin osapuoli palaut- 
taa välittömästi toiselle sen tehtävän suoritusta värten luo- 
vuttaman aineiston lukuunottamatta niitä menetelmäku- 
vauksia, jotka asiakkaan tulee säilyttää viranomaisten mää- 
räysten mukaisesti.

13 Sopimuksen siirto
13.1 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta 

kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista 
suostumusta.

PAINO-CENTER OY 1988
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SYSTEEMITYÖN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1990-10-15 g>TIPAL
1 Yleistä
1.1 Systeemityön yleiset sopimusehdot koskevat määräaikais- 

ta systeemityötehtävää, jonka tavoitteena on määritellä 
ja/tai toteuttaa yksi tai useampi tietosysteemi.

1.2 Systeemityön yleiset sopimusehdot sisältyvät asiakkaan ja 
toimittajan allekirjoittamaan sopimukseen ja ovat voimassa 
sen osana. Allekirjoitettu sopimus liitteineen ja nä.mä sopi
musehdot korvaavat kaikki asiakkaan ja toimittijan aikai- 
semmat sopimusehdotukset, kirjeenvaihdon ja muut toimi- 
tusta koskevat ilmoitukset.

2 Tehtävien suoritus
2.1 Tehtävät suoritetaan toimittajan työmenetelmien mukaises- 

ti.
2.2 Kumpikin osapuoli vastaa henkilöstönsä osalta tehtävän 

edellyttämästä koulutuksesta ja ammattitaidosta.

2.3 Kummallakin osapuolella on oikeus teettää sopimukseen si- 
sältyviä tehtäviä kolmannella osapuolella ottaen huomioon 
kohdassa 6 mainitut tietosuojaa koskevat asiat. Tällöin osa
puoli vastaa kolmannen osapuolen työn tuloksesta kuin 
omastaan.

3 Toimittajan vastuu ja velvollisuudet
3.1 Toimittaja vastaa tarvittavan ohjelma- ja systeemitestauk- 

sen suorittamisesta. Asiakkaan tehtävät testauksessa esi- 
tetään sopimuksessa. Toimittajalla on oikeus suorittaa tes- 
taus ja luovutuskoe normaalina työaikana käyttäen asiak
kaan laitteistoa korvauksetta. Testaukseen käytettävästä 
toimittajan laitteistosta veloitetaan kuIloinkin voimassa ole- 
vien veloitusperusteiden ja hintojen mukaisesti.

4 Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet
4.1 Asiakas vastaa työn tulosten oikeellisuuden tarkistuksesta 

ja soveltuvuudesta asiakkaan suunnittelemaan käyttötar- 
koitukseen.

4.2 Asiakas toimittaa tehtävän suorittamiseksi tarvittavan ai- 
neiston ja tiedon toimittajan käyttöön sovitussa muodossa 
ja sovitun aikataulun mukaisesti.

4.3 Asiakas vastaa tietosysteemin käyttöönottoon ja käyttöön 
liittyvistä toimenpiteistä kuten lomakkeiden hankinnasta, 
tietokantojen perustamisesta, käyttäjien ja atk-käytön ohjei- 
den laatimisesta sekä henkilöstönsä kouluttamisesta. Erik- 
seen sovittaessa toimittaja suorittaa näitä tehtäviä asiak
kaan puolesta.

4.4 Asiakas huolehtii sopimuksen mukaiseen tehtävään mah
dollisesti liittyvien julkisoikeudellisten toimenpiteiden hoi- 
tamisesta.

5 Vastuuhenkilöt
5.1 Kumpikin osapuoli nimeää sopimuksessa tehtävän suori- 

tuksesta vastaavan henkilön. Vastuuhenkilön vaihtumises- 
ta on heti ilmoitettava kirjallisesti toisen osapuolen vastuu- 
henkilölle.

5.2 Systeemityötehtävän sopimuksen mukaista toteuttamista 
voi valvoa projektin johtoryhmä. Johtoryhmään asiakas ja 
toimittaja nimeävät vastuuhenkilönsä lisäksi sovitun mää- 
rän edustajiaan. Vastuuhenkilöstä ja projektin johtoryhmäs- 
tä käytetään näissä ehdoissa nimitystä johtoryhmä. Johto- 
ryhmän tehtävät on määritelty sopimuksessa tai toimittajan 
työohjeissa.

6 Tietosuoja
6.1 Kaikki osapuolten toisilleen toimittamat asiakirjat, piirus- 

tukset ja käsikirjal ym. aineistet ovat luottamuksellisia. 
Kumpikin osapuoli vastaa siitä, ettei sen henkilöstö toimes- 
saoloaikanaan tai sen jälkeen luovuta tätä aineistoa tai sii- 
nä olevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen osa
puolen kirjallista lupaa. Sama koskee tietoja, jotka toinen 
osapuoli määrää pidettäväksi luottamuksellisina.

6.2 Toimittajalla on oikeus käyttää hyväkseen asiakkaalle suo- 
rittamansa palvelun yhteydessä saavuttamaansa ammatti- 
taitoa ja kokemusta.

6.3 Asiakas ja toimittaja huolehtivat omilla vastuualueillaan sii
tä, että mahdolliset tietosuojaa koskevat lait ja viranomais- 
ten antamat määräykset tulevat huomioonotetuiksi.

7 Käyttö- ja omistusoikeus
7.1 Asiakkaalla on systeemityötehtävän tulosten käyttöoikeus 

omissa tehtävissään.

7.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa tietosystee- 
miä tai sen osia. Niiden omistusoikeus on toimittajalla.

7.3 Asiakas on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpitei- 
siin toimittajan omistusoikeuden turvaamiseksi.

8 Systeemityön vaiheistus
8.1 Systeemityötehtävä muodostuu yhdestä tai useammasta 

päävaiheesta. Päävaiheeseen kuuluu yhden tai useamman 
tietosysteemin määrittely ja/tai toteuttaminen.

8.2 Päävaiheen suorittaminen jaetaan työvaiheisiin. Työvaiheet 
ja niiden lopputuloksille asetettavat vaatimukset esitetään 
sopimuksessa.

9 Tietosysteemien täsmentäminen
9.1 Systeemityötehtävä toteutetaan sopimuksessa olevien 

määritysten mukaisesti.

9.2 Mikäli sopimusta tehtäessä käytettävissä olevat määrityk- 
set eivät ole riittävät tehtävien suorittamiseen, tehdään täs- 
mennykset määrityksiin systeemityötehtävän ensimmäise- 
nä vaiheena sopimuksessa esitettävällä tavalla. Toimittaja 
tarkistaa johtoryhmän hyväksymien kirjallisten täsmennys- 
ten vaikutuksen toteutussuunnitelmaan, aikatauluun ja kus- 
tannuksiin sekä tietosysteemien edellyttämiin laitteistore- 
sursseihin.

9.3 Mikäli täsmennykset muuttavat oleellisesti sovitun systee
mityötehtävän, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa 
sopimus. Muutos on oleellinen, jos toimittaja osoittaa sen 
muuttavan toteuttamiskustannuksia yli 20 (kaksikymmentä) 
prosenttiyksikköä. Sopimuksen purkautuessa asiakas on 
velvollinen maksamaan toimittajalle määrittelytyöstä sovit- 
tujen veloitusperusteiden mukaisesti. Tällöin asiakkaalla on 
määrittelytyön tulosten käyttöoikeus. Täsmennyksiin perus- 
tuva purkuoikeus on kummallakin osapuolella väin kerran 
sopimuksessa mainitun täsmennysvaiheen päättyessä.

9.4 Hyväksytyt täsmennykset tulevat sopimuksen liitteeksi ja 
ovat kumpaakin osapuolta sitovia. Systeemityötehtävä to
teutetaan täsmennettyjen määritysten mukaisesti.

10 Työvaiheiden hyväksyminen
10.1 Toimittaja esittää asiakkaalle hyväksyttäväksi työvaiheiden 

lopputulokset sopimuksen edellyttämällä tavalla. Työvaihe 
katsotaan suoritetuksi, ellei asiakas esitä kirjallisesti kor- 
jaustarpeita lopputuioksiin 14 (neljäntoista) päivän kulues- 
sa. Työvaiheen tarkastuksessa mahdollisesti havaitut pie- 
net viat tai puutteellisuudet eivät estä vaiheen hyväksymis- 
tä. Hyväksytyt työvaiheiden lopputulokset ovat kumpaakin 
osapuolta sitovia.

11 Sopimuksen lisäykset ja muutokset
11.1 Hyväksytyt tietosysteemien määritykset ja niiden pohjalta 

laaditut laitteistoresurssiarviot, toteutussuunnitelmat, aika- 
taulut ja kustannuslaskelmat tulevat sopimuksen liitteiksi 
ja ovat kumpaakin osapuolta sitovia. Mikäli alkuperäisiin 
tehtävän määrityksiin, niihin mahdollisesti tehtyihin täs
mennyksiin tai työvaiheiden hyväksyttyihin lopputuioksiin 
halutaan tehdä lisäyksiä tai muutoksia, on niistä tehtävä so
pimukseen lisäliitteet, joissa määritellään muutosten vaiku- 
tus sopimuksen mukaisiin toimitusehtoihin.

11.2 Lisäliitteet ovat kumpaakin osapuolta sitovat sen jälkeen, 
kun ne on hyväksytty johtoryhmässä.

12 Päävaiheen hyväksyminen
12.1 Kaikkien päävaiheisiin kuuluvien työvaiheiden tultua hyväk- 

sytyksi järjestetään päävaiheen luovutuskoe. Toimittaja 
osoittaa asiakkaan testiaineistolla päävaiheeseen kuulu
vien tietosysteemien toimivuuden sovitussa laitteisto- ja va- 
rusohjelmistoympäristössä.

12.2 Asiakkaan tehtävänä on laatia luovutuskokeessa käytettä- 
vä, todellista tilannetta vastaava testiaineisto. Testiaineis- 
ton on oltava toimittajan tarkastettavissa vähintään 30 (kol- 
mekymmentä) päivää ennen luovutuskokeen alkua. Ellei asi
akas toimita testiaineistoa sovittuun aikaan mennessä, toi
mittajalla on oikeus suorittaa luovutuskoe itse laatimallaan 
aineistolla ja laskuttaa testiaineiston laadinnasta.
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12.3 Ellei asiakas ole 7 (seitsemän) päivän kuluessa luovutusko- 16 
keesta ilmoittanut kirjallisesti syitä, joiden perusteella toi- 1 
mitus ei ole päävaiheen määritysten mukainen, tai jos asia- 0-1 
kas on ottanut tietosysteemin käyttöön, katsotaan asiak-
kaan hyväksyneen päävaiheen toimituksen.

12.4 Sellaiset pienet viat ja puutteellisuudet, jotka eivät aiheuta 
laskennallisesti vääriä tuloksia eivätkä estä käyttöönoton 
aloittamista, eivät ole esteenä luovutuskokeen hyväksymi- 
selle. Nämä viat ja puutteellisuudet kirjataan luovutusko
keen yhteydessä ja toimittaja poistaa ne takuutyönä.

13 Takuu
13.1 Toimittaja antaa kullekin päävaiheelle 60 (kuudenkymme- 

nen) päivän takuun. Takuu alkaa päävaiheen hyväksytystä 
luovutuksesta. Toimittaja suorittaa asiakkaan takuuaikana 
kirjallisesti ilmoittamien systeemityövirheiden korjauksen 
ensi tilassa toimittajan normaalina työaikana ja veloittaa ai- 
noastaan kohdan 15.3 mukaiset maksut sekä asiakkaan -jg 2 
mahdollisesti edellyttämien ylitöiden aiheuttamat lisäkus- ‘ 
tannukset.

13.2 Toimittajan takuu loppuu välittömästi, jos asiakas on muut- 16.3 
tanut ohjelmia tai tietosysteemin ajoympäristöä ilman toi
mittajan kirjallista hyväksymistä.

13.3 Takuu ei koske virhetilanteita, jotka ovat aiheutuneet ohjei- 
den vastaisesta asiakkaan toiminnasta, asiakkaan antamis- 
ta virheellisistä tai puutteellisista tiedoista, asiakkaan oh- 
jelmistoon tai ajoympäristöön tekemistä muutoksista tai 16.4 
asiakkaan laiminlyönneistä.
Toimittaja voi suorittaa tälläisten virhetilanteiden selvitys- 
työn ja korjauksen erillistä maksua vastaan. -|6.5

14 Henkilöstö
14.1 Mikäli asiakas ottaa palvelukseensa toimittajan henkilön, 

joka suorittaa tai on suorittanut sovittuun systeemityöteh- 
tävään liittyviä toimeksiantoja, ennen kuin 180 (satakahdek- 17 
sankymmentä) päivää on kulunut systeemityötehtävän . _ 
päättymisestä, on toimittajalla oikeus veloittaa uuden hen- 1 *•'
kilön hankinta- ja koulutuskustannukset. Sama ehto koskee 
myös henkilön ottamista asiakkaan tehtäviin sellaisissa yh- 
tiöissä, joissa asiakkaalla on sopimusteitse tai muuten 
määräysvalta, osakkuus tai intressi.

15 Maksut ja maksuehdot
15.1 Toimittaja veloittaa kuukausittain tehtävien suorittamisesta 

niiden suoritusaikana voimassa olevan hinnastonsa mukai
sesti.

15.2 Toimittajalla on oikeus veloittaa tehtävän suorituksen edel- 
lyttämästä matka-ajasta.

15.3 Toimittaja veloittaa asiakkaalta sopimuksen mukaisten teh- 17.2 
tävien edellyttämien matkustus-, kopiointi- laite- ja postitus- 
palveluiden sekä muiden suoritteiden ja tarvikkeiden aiheut
tamat kustannukset toimittajalle toteutuvien kustannusten 17,3 
mukaisesti.

15.4 Toimittaja veloittaa erikseen lisätyöstä, joka on aiheutunut
alkuperäisiin tehtävän määrityksiin johtoryhmässä hyväksy- 
tyistä muutoksista ja lisäyksistä, tehtävän aikatauluun tai 
suoritustapaan asiakkaasta johtuvista syistä tulleista muu
toksista tai asiakkaasta johtuvista muista syistä. . g

15.5 Toimittajalla on oikeus lisätä sopimuksen mukaisiin mak-
suihin kaikki viranomaisten näitä maksuja koskevat ja toi- 0-1 
mittajan maksettavaksi määräämät välilliset verot ja muut 
maksut niiden nimityksiin katsomatta. 19

15.6 Maksuehdot ovat 14 (neljätoista) päivää netto laskun päi- 19.1 
väyksestä lukien. Laskuun kohdistuvat huomautukset on 
esitettävä kirjallisesti laskussa mainittuna aikana tai 7 (seit
semän) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

15.7 Jos maksun suoritus viivästyy laskussa mainitusta eräänty- 1Q 
mispäivästä, on asiakas velvollinen suorittamaan eräänty- '^-2 
mispäivän jälkeiseltä ajalta laskussa mainitun viivästysko-
ron ja korvaamaan toimittajalle viivästyksen aiheuttamat 
kustannukset.

15.8 Toimittajalla on oikeus keskeyttää välittömästi sopimuksen 
mukainen palvelu maksun viivästyksen johdosta.

20
20.1

Korvausvelvollisuus
Siinä tapauksessa, että asiakkaalle syntyy systeemityöteh
tävän viivästymisestä toimittajasta johtuvista syistä suora- 
naista vahinkoa, joka ei ole poistettavissa tämän sopimuk
sen muutoin edellyttämällä tavalla, korvaa toimittaja tällai- 
sen asiakkaan todistaman väiittömän vahingon seuraavin 
rajoituksin:
— viivästyksen aiheuttama vahinko korvataan väin mikäli 

viivästyminen on jatkunut yli 30 (kolmekymmentä) päi
vää. Korvauksen määrä on enintään 0,5 (puoli) prosent- 
tiyksikköä kultakin 30 (kolmenkymmenen) päivän jälkeen 
seuraavalta täydeltä viikolta systeemityötehtävän sen 
osan kauppahinnasta, jota ei viivästymisen johdosta ole 
võitu ottaa tarkoitettuun käyttöön

— toimittajan korvausvelvollisuus on kaikissa tapauksissa 
enintään 7,5 (seitsemän ja puoli) prosenttiyksikköä sys
teemityötehtävän edellä määritellyn osan kauppahin
nasta.

Toimituksen viivästyessä asiakkaasta johtuvista syistä toi
mittajalla on oikeus siirtää toimituspäivä muiden tehtävien- 
sä kannalta ensimmäiseen mahdolliseen ajankohtaan.
Toimittaja ei vastaa asiakkaalle suoritetuissa tehtävissä tai 
toimitetuissa ohjelmistoissa esiintyneiden virheiden tai toi
mituksen myöhästymisen mahdollisesti aiheuttamista välil- 
lisistä tai epäsuorista vahingoista. Toimittajan korvausvel
vollisuus rajoittuu aina virheen korjaamiseen tai virheelli- 
sesti suoritetun tehtävän uudelleen suorittamiseen.
Sopimuksen purkautuessa rajoittuu toimittajan korvausvel
vollisuus enintään toimittamatta jäävän osan maksettuun 
hintaan.
Toimittajalla on asiakkaan rikkeestä aiheutuvan sopimuk
sen purkautumisen yhteydessä oikeus saada täysi korvaus 
kaikista sopimuksen alaisena suoritetuista palveluista sekä 
kohtuullinen vahingonkorvaus muista sopimuksen johdosta 
aiheutuneista kustannuksista.

Vapauttamisperusteet (force majeure)
Kumpikin osapuoli vapautuu korvausvelvollisuudestaan sel- 
laisten seikkojen (force majeure) johdosta, jotka tapahtuvat 
sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät tai viivästyttävät 
sopimuksen täyttämisen. Näihin yleisiin vapauttamisperus- 
teisiin kuuluvat työselkkaus ja jokainen muu seikka, johon 
osapuolet eivät voi kohtuudella vaikuttaa, kuten tulipalo, so- 
ta, liikekannallepano tai vastaavaa suuruusluokkaa olevat 
odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto tai takavarik- 
ko, valuuttarajoitukset tai viranomaisten määräykset, kapi
na ja mellakka, kuljetusvälineiden ja yleinen tavaran niuk- 
kuus, suurehkojen työkappaleiden hylkääminen ja käyttö- 
voiman rajoitukset sekä edellä mainituiste seikoista johtu
vat alihankkijoiden viivästykset tai toimituksissa olevat vir- 
heet.
Osapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, 
on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan siitä toi
selle osapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.
Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa (180 
päivää) ylivoimaisen esteen johdosta käy mahdottomaksi, 
kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus joko 
osittain tai kokonaan, ilman että toisella osapuolella on oi- 
keutta vaatia vahingonkorvausta, ilmoittamalla tästä kirjalli
sesti toiselle osapuolelle.

Erimielisyydet
Mahdolliset palvelusta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan toi
mittajan kotipaikan alioikeudessa.
Sopimuksen voimassaolo
Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen 
allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa kunnes siinä määri- 
tellyt tehtävät on suoritettu. Kohdat 6 ja 7 jäävät voimaan 
vaikka sopimuksen voimassaolo on muilta osiltaan päätty- 
nyt tai voimassaolo on lakannut sopimuksen purkautuessa. 
Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittö
mästi, mikäli toinen osapuoli oleellisesti rikkoo sopimusta. 
Sopimuksen purkautuessa kumpikin osapuoli palauttaa vä
littömästi toiselle sen tehtävän suoritusta värten luovutta- 
man aineiston lukuunottamatta niitä menetelmäkuvauksia, 
jotka asiakkaan tulee säilyttää viranomaisten määräysten 
mukaisesti.

Sopimuksen siirto
Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta 
kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista 
suostumusta.

PAINO-CENTER OY 1990
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YLLÄPITOPALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1990-10-15
<>TIPAL

1 Yleistä
1.1 Ylläpitopalvelun yleiset sopimusehdot koskevat jatkuva- 

luonteista systeemityösitoumusta, jonka tarkoituksena on 
tietosysteemin toimintahäiriöiden korjaus ja pienehköjen 
toimintamuutosten sooritus.

1.2 Toimintahäiriöiden korjaukseen kuuluvana selvitetään ja 
korjataan tietosysteemin sellainen toiminta, joka on vastoin 
sen voimassa olevia toimintamäärityksiä.

1.3 Ylläpitopalvelun yleiset sopimusehdot sisältyvät asiakkaan 
ja toimittajan allekirjoittamaan sopimukseen ja ovat voi
massa sen osana. Allekirjoitettu sopimus liitteineen ja nä- 
mä sopimusehdot korvaavat kaikki asiakkaan ja toimittajan 
aikaisemmat sopimusehdotukset, kirjeenvaihdon ja muut 
toimitusta koskevat ilmoitukset.

2 Tehtävien suoritus
2.1 Tehtävät suoritetaan toimittajan työmenetelmien mukaises

ti.

2.2 Kumpikin osapuoli järjestää tehtävän edellyttämän koulu- 
tuksen henkilöstölleen. Erikseen sovittaessa toimittaja 
osallistuu asiakkaan henkilöstön koulutuksen suunnitte- 
luun ja toteuttamiseen.

2.3 Kummallakin osapuolella on oikeus teettää sopimukseen si- 
sältyviä tehtäviään kolmannella osapuolella ottaen huomi- 
oon kohdassa 4 mainitut tietosuojaa koskevat asiat. Tällöin 
osapuoli vastaa kolmannen osapuolen työn tuloksesta kuin 
omastaan.

2.4 Asiakas toimittaa tehtävän suorittamiseksi tarvittavan ai- 
neiston ja tiedon toimittajan käyttöön sovitussa muodossa 
ja sovitun aikataulun mukaisesti.

2.5 Asiakas huolehtii sopimuksen mukaiseen tehtävään mah
dollisesti liittyvien julkisoikeudellisten toimenpiteiden hoi- 
tamisesta.

3 Vastuuhenkilöt
3. 1 Kumpikin osapuoli nimeää sopimuksessa tehtävän suori- 

tuksesta vastaavan henkilön. Vastuuhenkilön vaihtumises- 
ta on heti ilmoitettava kirjallisesti toisen osapuolen vastuu- 
henkilölle.

3.2 Asiakkaan vastuuhenkilö välittää toimittajan toimittamat 
tiedot ja ohjeet asiakkaan muille tämän palvelun käyttäjille.

3.3 Toimittajan vastuuhenkilön tehtävänä on selvittää häiriö ja 
poistaa sen vaikutukset. Tämän mahdollistamiseksi toimit
taja järjestää vastuuhenkilöille kustannuksellaan tietosys
teemin rakenteen ja sisällön tuntemiseksi tarpeellisen kou
lutuksen. Edelleen vastuuhenkilöllä on käytettävissä kaikki 
toimittajan piirissä saatavissa oleva apu, joka on tarpeen 
tehtävien asianmukaiseksi hoitamiseksi.

4 Tietosuoja
4.1 Käikki osapuolten toisilleen toimittamat asiakirjat, piirus- 

tukset ja käsikirjat ym. aineistet ovat luottamuksellisia. 
Kumpikin osapuoli vastaa siitä, ettei sen henkilöstö toimes- 
saoloaikanaan tai sen jälkeen luovuta tätä aineistoa tai sii
nä olevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen osa
puolen kirjallista lupaa. Sama koskee tietoja, jotka toinen 
osapuoli määrää pidettäväksi luottamuksellisina.

4.2 Toimittajalla on oikeus käyttää hyväkseen asiakkaalle suo- 
rittamansa palvelun yhteydessä saavuttamaansa ammatti- 
taitoa ja kokemusta.

4.3 Asiakas ja toimittaja huolehtivat omilla vastuualueillaan sii
tä, että mahdolliset tietosuojaa koskevat lait ja viranomais
ten antamat määräykset tulevat huomioonotetuiksi.

5 Ylläpitopalvelun edellytykset
5.1 Ylläpitopalvelun suorittamisen edellytyksenä on, että toi

mittajalla on käytettävissä tietosysteemin ajan tasalla oleva 
dokumentointi. Toimittaja huolehtii, että sen tekemät muu- 
tokset tulevat dokumentoiduiksi.

5.2 Mikäli asiakas itse suorittaa tietosysteemin ohjelmistoon 
muutoksia ilman toimittajan kirjallista suostumusta, toimit
tajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättyväksi välittömäs
ti.

5.3 Mikäli tietosysteemin käyttötoiminta hoidetaan asiakkaan 
laitteistolla, toimittajalla on oikeus saada palvelun suoritta- 
miseen tarvittava tietokoneaika veloituksetta tällä laitteis
tolla.

6 Häiriöiden korjauksen kiireellisyysluokat
6.1 Ylläpitopalvelu suoritetaan häiriöiden korjauksen osalta so

pimuksessa määritellyin ehdoin seuraavien kiireellisyys- 
luokkien mukaisesti
A Häiriöselvitys alkaa ja hoidetaan toimittajan päivittäise- 

nä säännöllisenä työaikana.
В Selvitys alkaa toimittajan päivittäisenä säännöllisenä 

työaikana, mutta jatkuu tarvittaessa ylityöaikana.
C Häiriöselvitys alkaa ja hoidetaan toimittajan normaalin 

työviikon aikana mihin vuorokauden aikaan tahansa 
edellyttäen, että tarpeelliset henkilöt ovat käytettävissä.

D Selvitys alkaa ja hoidetaan välittömästi häiriön tapah- 
duttua, mikäli henkilöt ovat käytettävissä.

6.2 Mikäli sopimuksesssa ei ole muuta määritelty, häiriöiden 
korjaus suoritetaan kiireellisyysluokan A mukaisesti.

6.3 Vastuuhenkilöiden saamisen varmistamiseksi työajan ulko- 
puolella voidaan erikseen sopia päivystyksestä, josta toi
mittaja veloittaa hinnastonsa mukaisesti.

6.4 Mikäli häiriön korjausta ei saa aloittaa ennenkuin asiakkaa- 
seen on saatu yhteys, on tästä oltava maininta sopimukses
sa.

7 Maksut ja maksuehdot
7.1 Toimittaja veloittaa kuukausittain tehtävien suorittamisesta 

niiden suoritusaikana voimassa olevan hinnastonsa mukai
sesti.

7.2 Toimittajalla on oikeus veloittaa tehtävän suorituksen edel- 
lyttämästä matka-ajasta.

7.3 Toimittaja veloittaa asiakkaalta sopimuksen mukaisten teh
tävien edellyttämien matkustus-, kopiointi-, laite- ja posti- 
tuspalveluiden sekä muiden suoritteiden ja tarvikkeiden ai
heuttamat kustannukset toimittajalle toteutuvien kustan- 
nusten mukaisesti.

7.4 Toimittajan joutuessa teettämään ylitöitä tai tekemään mui
ta erityisjärjestelyjä asiakkaan tilaamien muutosten tai lisä- 
tehtävien suorittamiseksi tai asiakkaan toimittaman virheel- 
lisen aineiston tai muun asiakkaasta johtuvan syyn vuoksi, 
toimittaja veloittaa näistä aiheutuneet lisäkustannukset 
erikseen. Jos toimitusaika sallii, tästä ilmoitetaan asiak
kaalle ennen tehtävän suoritusta.

7.5 Toimittajalla on oikeus muuttaa veloitusperusteita ja hinto- 
ja ilmöittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle 60 (kuusikym- 
mentä) päivää ennen muutoksen voimaanastumista. Asiak- 
kaalla on oikeus 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa 
maksun muutoksesta ilmoituksen saatuaan kirjallisesti irti
sanoa sopimus päättyväksi muutoksen voimaantulopäivä- 
nä, mikäli muutos ylittää yleisen kustannustason nousun.

7.6 Toimittajan välittämien palvelujen kuten lomakkeiden, kulje- 
tusten ja esi- sekä jälkikäsittelyn hinnat muuttuvat kuiten- 
kin välittömästi näiden palvelujen toimittajien hintojen 
muuttuessa. Toimittaja ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti 
näistä hinnanmuutoksista, jotka eivät oikeuta asiakasta irti- 
sanomaan sopimusta sovituista irtisanomisehdoista poike- 
ten.

7.7 Toimittajalla on oikeus lisätä sopimuksen mukaisiin mak- 
suihin kaikki viranomaisten näita maksuja koskevat ja toi
mittajan maksettavaksi määräämät välilliset verot ja muut 
maksut niiden nimityksiin katsomatta.

7.8 Maksuehdot ovat 14 (neljätoista) päivää netto laskun päi- 
väyksestä lukien. Laskuun kohdistuvat huomautukset on 
esitettävä kirjallisesti laskussa mainittuna aikana tai 7 (seit
semän) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.
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7.9 Jos maksun suoritus viivästyy laskussa mainitusta eräänty- 
mispäivästä, asiakas on velvollinen suorittamaan eräänty- 
mispäivän jälkeiseltä ajalta laskussa mainitun viivästysko- 
ron ja korvaamaan toimittajalle viivästyksen aiheuttamat 
kustannukset.

7.10 Toimittajalla on oikeus keskeyttää välittömästi sopimuksen 
mukainen palvelu maksun viivästyksen johdosta.

8 Korvausvelvollisuus
8.1 Toimittaja ei vastaa asiakkaalle suoritetuissa tehtävissä tai 

toimitetuissa ohjelmistoissa esiintyneiden virheiden tai toi- 
mituksen myöhästymisen mahdollisesti aiheuttamista välil- 
lisistä tai epäsuorista vahingoista. Toimittajan korvausvel
vollisuus rajoittuu aina virheen korjaamiseen tai virheelli- 
sesti suoritetun tehtävän uudelleen suorittamiseen.

8.2 Toimittajalla on asiakkaan rikkeestä aiheutuvan sopimuk
sen purkautumisen yhteydessä oikeus saada täysi korvaus 
kaikista sopimuksen alaisena suoritetuista palveluista sekä 
kohtuullinen vahingonkorvaus muista sopimuksen johdosta 
aiheutuneista kustannuksista.

9 Vapauttamisperusteet (force majeure)
9.1 Kumpikin osapuoli vapautuu korvausvelvollisuudestaan sel- 

laisten seikkojen (force majeure) johdosta, jotka tapahtuvat 
sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät tai viivästyttävät 
sopimuksen täyttämisen. Näihin yleisiin vapauttamisperus- 
teisiin kuuluvat työselkkaus ja jokainen muu seikka, johon 
osapuolet eivät voi kohtuudella vaikuttaa, kuten tulipalo, so- 
ta, liikekannallepano tai vastaavaa suuruusluokkaa olevat 
odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto tai takavarik- 
ko, valuuttarajoitukset tai viranomaisten määräykset, kapi
na ja mellakka, kuljetusvälineiden ja yleinen tavaran niuk- 
kuus, suurehkojen työkappaleiden hylkääminen ja käyttö- 
voiman rajoitukset sekä edellä mainituista seikoista johtu
vat alihankkijoiden viivästykset tai toimituksissa olevat vir- 
heet.

9.2 Osapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, 
on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan siitä toi
selle osapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

9.3 Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa (180 
päivää) ylivoimaisen esteen johdosta käy mahdottomaksi, 
kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus joko 
osittain tai kokonaan ilman, että toisella osapuolella on oi- 
keutta vaatia vahingonkorvausta, ilmoittamalla tästä kirjal
lisesti toiselle osapuolelle.

10 Erimielisyydet
10.1 Mahdolliset palvelusta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan toi

mittajan kotipaikan alioikeudessa.

11 Sopimuksen lisäykset ja muutokset
11.1 Mikäli sopimuksesta joudutaan poikkeamaan tai sopimuk- 

seen halutaan tehdä lisäyksiä tai muutoksia, niistä sovitaan 
kirjallisesti.

11.2 Lisäykset ja muutokset sopimukseen ovat osapuolia sitovat 
vasta sen jälkeen, kun molemmat osapuolet ovat ne asian- 
mukaisesti allekirjoittaneet.

12 Sopimuksen voimassaolo
12.1 Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen 

allekirjoittaneet, ja on voimassa toistaiseksi.

12.2 Kummallakin osapuolella on oikeus sanoa sopimus kirjalli
sesti irti päättyväksi 90 (yhdeksänkymmenen) päivän kulut- 
tua irtisanomisesta. Kohta 4 jää voimaan, vaikka sopimuk
sen voimassaolo on päättynyt.

12.3 Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittö
mästi, mikäli toinen osapuoli oleellisesti rikkoo sopimusta. 
Sopimuksen purkautuessa kumpikin osapuoli palauttaa vä
littömästi toiselle sen tehtävän suoritusta värten luovutta- 
man aineiston lukuunottamatta niitä menetelmäkuvauksia, 
jotka asiakkaan tulee säilyttää viranomaisten määräysten 
mukaisesti.

13 Sopimuksen siirto
13.1 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta 

kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista 
suostumusta.

PAINO-CENTER OY 1990
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KÄSITTELYPALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1990-01-01 <>TIPAL
1 Yleistä
1.1 Käsittelypalvelun yleiset sopimusehdot koskevat tietojen- 

käsittelytehtävien suorittamista toimittajan ohjelmistoin 
toimittajan laitteistolla.

1.2 Käsittelypalvelun yleiset sopimusehdot sisältyvät asiak
kaan ja toimittajan allekirjoittamaan sopimukseen ja ovat 
voimassa sen osana. Allekirjoitettu sopimus liitteineen ja 
nämä sopimusehdot korvaavat kaikki asiakkaan ja toimitta
jan aikaisemmat sopimusehdotukset, kirjeenvaihdon ja 
muut toimitusta koskevat ilmoitukset.

2 Tehtävien suoritus
2.1 Tehtävät suoritetaan toimittajan työmenetelmien mukaises

ti.

2.2 Kumpikin osapuoli vastaa henkilöstönsä osalta tehtävän 
edellyttämästä koulutuksesta ja ammattitaidosta.

2.3 Kummallakin osapuolella on oikeus teettää sopimukseen si- 
sältyviä tehtäviään kolmannella osapuolella ottaen huomi- 
oon kohdassa 4 mainitut tietosuojaa koskevat asiat. Tällöin 
osapuoli vastaa kolmannen osapuolen työn tuloksesta kuin 
omastaan.

2.4 Asiakas toimittaa tehtävän suorittamiseksi tarvittavan al- 
neiston ja tiedon toimittajan käyttöön sovitussa muodossa 
ja sovitun aikataulun mukaisesti.

2.5 Asiakas huolehtii sopimuksen mukaiseen tehtävään mah
dollisesti liittyvien julkisoikeudellisten toimenpiteiden hoi- 
tamisesta.

3 Vastuuhenkilöt
3.1 Kumpikin osapuoli nimeää sopimuksessa tehtävän suori- 

tuksesta vastaavan henkilön. Vastuuhenkilön vaihtumises- 
ta on heti ilmoitettava kirjallisesti toisen osapuolen vastuu- 
henkilölle.

3.2 Asiakkaan vastuuhenkilö välittää toimittajan toimittamat 
tiedotteet ja ohjeet asiakkaan muille tämän palvelun käyttä- 
jille.

4 Tietosuoja
4.1 Kaikki osapuolten tolsilleen toimittamat asiakirjat, piirus- 

tukset ja käsikirjal ym. aineistot ovat luottamuksellisia. 
Kumpikin osapuoli vastaa siitä, ettei sen henkilöstö toimes- 
saoloaikanaan tai sen jälkeen luovuta tätä aineistoa tai sii- 
nä olevia tietoja kolmannelle osapuolelle Ilman toisen osa
puolen kirjallista lupaa. Sama koskee tietoja, jotka toinen 
osapuoli määrää pidettäväksi luottamuksellisina.

4.2 Toimittajalla on oikeus käyttää hyväkseen asiakkaalle suo- 
rittamansa palvelun yhteydessä saavuttamaansa ammatti- 
taitoa ja kokemusta.

4.3 Asiakas ja toimittaja huolehtivat omilla vastuualuelllaan sii
tä, että mahdolliset tietosuojaa koskevat lait ja viranomais- - 
ten antamat määräykset tulevat huomioonotetuiksi.

4.4 Asiakas vastaa siitä, että tomittajalle toimitettava aineisto, 
säilytettävät tiedot tai valmistettavat tulosteet eivät louk- 
kaa lakia tai hyvää tapaa, eivätkä erityisesti muita tahoja 
koskevaa tietosuojaa.

5 Ohjelmiston käyttö- ja omistusoikeus
5.1 Asiakkaalla on toimittajan tietosysteemin tai ohjelmiston 

käyttöoikeus sopimuksen voimassaoloaikana, sopimuksen 
mukaista maksua vastaan.

5.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai muutoin luovuttaa 
edelleen toimittajan tietosysteemiä, ohjelmistoa tai siihen 
liittyvää aineistoa. Niiden omistusoikeus on toimittajalla.

5.3 Asiakas on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpitei- 
siin toimittajan omistusoikeuden turvaamiseksi.

6
6.1

6.2

7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Laitteisto- ja ohjelmamuutokset
Toimittajalla on oikeus tehdä palvelussa käytettävään lait- 
teistoon ja varusohjelmistoon muutoksia. Mikäli näistä toi- 
menpiteistä aiheutuu muutoksia asiakkaan tietojenkäsitte- 
lyyn, on toimittajan ilmoitettava muutoksesta etukäteen.

Omistamiinsa, usealle asiakkaalle tarkoitettuihin tietosys- 
teemeihin ja ohjelmistoihin on toimittajalla oikeus tehdä 
sellaisia muutoksia ja täydennyksiä, joita lait ja säännökset 
toiminnalta vaativat tai jotka ovat tietosysteemien ja ohjel- 
mistojen yleisen kehittämisen ja parantamisen kannalta 
välttämättömiä.

Virhe, puute tai myöhästyminen
Asiakas huolehtii tulosteiden sisällön oikeellisuuden totea- 
misesta.

Kun tulosteet on luovutettu, on asiakkaan ennen seuraavaa 
vastaavaa käsittelyä, mutta kuitenkin viimeistään 7 (seitse- 
män) päivän kuluessa aineiston luovuttamisesta, kirjallises
ti yksilöiden esitettävä mahdolliset huomautukset toimitta
jan suorittamasta palvelusta tai toimitetuista tulosteista.

Toimittaja sitoutuu tällöin korjaamaan aiheuttamansa vir- 
heet viivytyksettä ja veloituksetta. Toimittaja ei kuitenkaan 
suorita veloituksetta uusintakäsittelyä, jos virheellinen tu- 
los johtuu asiakkaan tietoaineiston tallentamisessa tapah- 
tuneesta toimittajan satunnaisesta virheestä.

Toimittaja ei vastaa asiakkaan vastuulla olevan tietoaineis
ton aiheuttamasta toimituksen virheellisyydestä, puutteista 
tai myöhästymisestä. Tässä tapauksessa toimittajalla on 
oikeus muuttaa sovittuja suoritusaikatauluja.

Mikäli asiakas vaatii uusintakäsittelyä tai toimenpiteitä vir- 
heen korjaamiseksi tilanteessa, jossa asiakas epäilee vir- 
heen johtuneen toimittajan laitteista, ohjelmista tai henkilö- 
kunnasta ja virhe onkin asiakkaan toimittamassa aineistos- 
sa, ohjeissa tms. tai virhettä ei ole lainkaan, toimittaja on oi- 
keutettu veloittamaan selvittelystä aiheutuneista toimenpi- 
teistä voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

Maksut ja maksuehdot
Toimittaja veloittaa tehtävien suorittamisesta niiden suori- 
tusaikana voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

Toimittaja veloittaa asiakkaalla sopimuksen mukaisten teh
tävien edellyttämien matkustus-, kopiointi-, laite- ja posti- 
tuspalveluiden sekä muiden suoritteiden ja tarvikkeiden ai- 
heuttamat kustannukset toimittajalle aiheutuvien kustan- 
nusten mukaisesti.

Toimittajan joutuessa teettämään ylitöitä tai tekemään mui
ta erityisjärjestelyjä asiakkaan tilaamien muutosten tai lisä- 
tehtävien suorittamiseksi taikka asiakkaan toimittaman vir- 
heellisen aineiston vuoksi taikka muutoin asiakkaasta joh- 
tuen toimittaja veloittaa näistä aiheutuneet lisäkustannuk- 
set erikseen. Jos toimitusaika sallil, tästä ilmoitetaan asiak
kaalle ennen tehtävän suoritusta.

Toimittajalla on oikeus muuttaa veloitusperusteita ja hinto- 
ja ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle 60 (kuusikym- 
mentä) päivää ennen muutosajankohtaa. Asiakkaalla on oi
keus 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa saatuaan II- 
moituksen maksun muutoksesta kirjallisesti irtisanoa sopi
mus päättyväksi muutoksen voimaantulopäivänä mikäli 
muutos ylittää yleisen kustannustason nousun.

Toimittajan välittämien palvelujen kuten lomakkeiden, kulje- 
tusten ja esi- sekä jälkikäsittelyn hinnal muuttuvat kuitenkin 
välittömästi näiden palvelujen toimittajien hintojen muut- 
tuessa. Toimittaja ilmoittaa asiakkaalle kirjallisesti näistä 
hinnanmuutoksista, jotka eivät oikeuta asiakasta irtisano- 
maan sopimusta sovituista irtisanomisehdoista poiketen.

Toimittajalla on oikeus lisätä sopimuksen mukaisiin mak- 
suihin kaikki viranomaisten näitä maksuja koskevat ja toi
mittajan maksettavaksi määräämät välilliset verot ja muut 
maksut niiden nimityksiin katsomatta.
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8.7 Maksuehdot ovat 14 (neljätoista) päivää netto laskun päi- 
väyksestä lukien. Laskuun kohdistuvat huomautukset on 
esitettävä kirjallisesti laskussa mainittuna aikana tai 7 (seit- 
semän) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

8.8 Jos maksun suoritus viivästyy laskussa mainitusta eräänty- 
mispäivästä, on asiakas velvollinen suorittamaan eräänty- 
mispäivän jälkeiseltä ajalta laskussa mainitun viivästysko- 
ron ja korvaamaan toimittajalle viivästyksen aiheuttamat 
kustannukset.

8.9 Toimittajalla on oikeus keskeyttää välittömästi sopimuksen 
mukainen palvelu maksun viivästyksen johdosta.

9 Korvausvelvollisuus
9.1 Toimittajan korjaus- ja vahingonkorvausvelvollisuus rajoit- 

tuu aina käsittämään korkeintaan kysymyksessä olevan vir- 
heellisen toimituksen arvon. Tämä on toimittajan veloitus 
kysymyksessä olevasta toimituksesta, johon lisätään käy- 
tetty asiakkaan aineiston hinta. Toimittajalla on aina oikeus 
korvata virheellinen toimitus virheettömällä toimituksella.

9.2 Toimittaja ei vastaa asiakkaalle suoritetuissa tehtävissä tai 
toimitetuissa ohjelmistoissa esiintyneiden vjrheiden tai toi
mituksen myöhästymisen mahdollisesti aiheuttamista välil- 
lisistä tai epäsuorista vahingoista. Toimittajan korvausvel
vollisuus rajoittuu aina virheen korjaamiseen tai virheelli- 
sesti suoritetun tehtävän uudelleen suorittamiseen.

9.3 Toimittajalla on asiakkaan rikkeestä aiheutuvan sopimuk
sen purkautumisen yhteydessä oikeus saada täysi korvaus 
kaikista sopimuksen alaisena suoritetuista palveluista sekä 
kohtuullinen vahingonkorvaus muista sopimuksen johdosta 
aiheutuneista kustannuksista.

10 Vapauttamisperusteet (force majeure)
10.1 Kumpikin osapuoli vapautuu korvausvelvollisuudestaan sel- 

laisten seikkojen (force majeure) johdosta, jotka tapahtuvat 
sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät tai viivästyttävät 
sopimuksen täyttämisen. Näihin yleisiin vapauttamisperus- 
teisiin kuuluvat työselkkaus ja jokainen muu seikka, johon 
osapuolet eivät voi kohtuudella vaikuttaa, kuten tulipalo, so- 
ta, liikekannallepano tai vastaavaa suuruusluokkaa olevat 
odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto tai takavarik- 
ko, valuuttarajoitukset tai viranomaisten määräykset, kapi
na ja mellakka, kuljetusvälineiden ja yleinen tavaran niuk- 
kuus, suurehkojen työkappaleiden hylkääminen ja käyttö- 
voiman rajoitukset sekä edellä mainituista seikoista johtu
vat alihankkijoiden viivästykset tai toimituksissa olevat vir- 
heet.

10.2 Osapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, 
on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan siitä toi
selle osapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

10.3 Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa (180 
päivää) ylivoimaisen esteen johdosta käy mahdottomaksi, 
kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus joko 
osittain tai kokonaan, ilman että toisella osapuolella on oi- 
keutta vaatia vahingonkorvausta, ilmoittamalla tästä kirjalli
sesti toiselle osapuolelle.

11 Erimielisyydet
11.1 Mahdolliset palvelusta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan toi

mittajan kotipaikan alioikeudessa.

12 Sopimuksen lisäykset ja muutokset
12.1 Mikäli sopimuksesta joudutaan poikkeamaan tai sopimuk- 

seen halutaan tehdä lisäyksiä tai muutoksia, niistä sovitaan 
kirjallisesti.

12.2 Lisäykset ja muutokset sopimukseen ja sen liitteisiin ovat 
osapuolia sitovat vasta sen jälkeen, kun molemmat osapuo
let ovat ne asianmukaisesti allekirjoittaneet.

13 Sopimuksen voimassaolo
13.1 Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen 

allekirjoittaneet.

13.2 Kummallakin osapuolella on sopimuksessa määritellyn pe- 
russopimuskauden päätyttyä oikeus sanoa sopimus kirjalli
sesti irti päättyväksi 90 (yhdeksänkymmenen) päivän kulut- 
tua irtisanomisesta. Kohta 4 jää voimaan vaikka sopimuk
sen voimassaolo on päättynyt.

13.3 Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittö
mästi, mikäli toinen osapuoli oleellisesti rikkoo sopimusta. 
Sopimuksen purkautuessa kumpikin osapuoli palauttaa vä
littömästi toiselle tehtävän suoritusta värten luovutetun ai
neiston lukuunottamatta niitä menetelmäkuvauksia, jotka 
asiakkaan tulee säilyttää viranomaisten määräysten mukai
sesti.

14 Sopimuksen siirto
14.1 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta 

kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista 
suostumusta.

PAINO-CENTER OY 1990
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OHJELMISTOPALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1990-03-15
V^TIPAL

1 Yleistä
1.1 Ohjelmistopalvelun yleiset sopimusehdot koskevat toimitta- 

jan omistaman ohjelmiston käyttöä asiakkaan vastuulla ta- 
pahtuvissa tietojenkäsittelytehtävissä sekä tämän ohjelmis
ton ylläpitopalvelua.

1.2 Ohjelmistopalvelun yleiset sopimusehdot sisältyvät asiak
kaan ja toimittajan allekirjoittamaan sopimukseen ja ovat 
voimassa sen osana. Allekirjoitettu sopimus liitteineen ja 
nämä sopimusehdot korvaavat kaikki asiakkaan ja toimitta
jan aikaisemmat sopimusehdotukset, kirjeenvaihdon ja 
muut toimitusta koskevat ilmoitukset.

2 Tehtävien suoritus
2.1 Tehtavat suoritetaan toimittajan työmenetelmien mukaises- 

ti.

2.2 Kumpikin osapuoli vastaa henkilöstönsä osalta tehtävän 
edellyttämästä koulutuksesta ja ammattitaidosta.

2.3 Kummallakin osapuolella on oikeus teettää sopimukseen si- 
sältyviä tehtäviä kolmannella osapuolella ottaen huomioon 
kohdassa 6 mainitut tietosuojaa koskevat asiat. Tällöin osa
puoli vastaa kolmannen osapuolen työn tuloksesta kuin 
omastaan.

3 Toimittajan vastuu ja velvollisuus
3.1 Toimittaja vastaa siitä, että ohjelmisto toimii voimassa ole- 

vien kuvausten mukaisesti siinä laitteisto- ja varusohjelmis- 
toympäristössä, joka on määritelty sopimuksessa.

3.2 Toimittaja osallistuu erikseen sovittaessa ohjelmiston käyt- 
töönottoon ja yrityskohtaisten ohjeiden laatimiseen sekä 
ohjelmiston käytön edellyttämän koulutuksen antamiseen 
asiakkaan henkilöstölle.

3.3 Toimittaja suorittaa viivytyksettä ilman eri veloitusta ohjel- 
mistossa mahdollisesti havaittavien virheiden korjauksen 
saatuaan asiakkaalta kirjallisen virheilmoituksen. Havaitut 
virheet ja niiden korjaukset vahvistetaan kirjallisesti. Mikäli 
virhe osoittautuu muusta kuin toimittajan ohjelmistossa 
olevasta virheestä johtuvaksi, toimittaja veloittaa asiakasta 
virheen etsinnässä käytetyistä resursseista ja syntyneistä 
kustannuksista voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

4 Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet
4.1 Asiakas vastaa ohjelmiston käyttöönotosta, siihen tarvitta- 

vien yrityskohtaisten ohjeiden laatimisesta, käyttäjien kou
lutuksesta sekä ohjelmiston ohjeiden mukaisesta käytöstä.

4.2 Asiakkaalla on velvollisuus säilyttää käytetyn ohjelmiston 
kunkin version kuvaukset merkinnöin käyttöajasta vähin- 
tään lainsäädännön ja viranomaisten määräysten edellyttä
män ajan.

4.3 Asiakas vastaa siitä, että sen henkilöstö ei toimessaoloai- 
kanaan tai sen jälkeen luovuta ohjelmistoa tai siihen liitty- 
vää aineistoa kolmannelle osapuolelle tai ajettavaksi ni- 
meämättömällä laitteistolla. Tämän ehdon laiminlyönnin 
seuraamuksena asiakas maksaa ohjelmistomaksut laitteis- 
tokohtaisesti viideltä vuodelta ja sen lisäksi normaalit 
käynnistys- ja ohjelmistomaksut laitteistokohtaisesti ohjel
miston käyttöajalta.

4.4 Asiakas toimittaa tehtävän suorittamiseksi tarvittavan ai- 
neiston ja tiedon toimittajan käyttöön sovitussa muodossa 
ja sovitun aikataulun mukaisesti.

4.5 Asiakas huolehtii sopimuksen mukaiseen tehtävään mah
dollisesti liittyvien julkisoikeudellisten toimenpiteiden hoi- 
tamisesta.

5 Vastuuhenkilöt
5.1 Kumpikin osapuoli nimeää sopimuksessa tehtävän suori- 

tuksešta vastaavan henkilön. Vastuuhenkilön vaihtumises- 
ta on heti ilmoitettava kirjallisesti toisen osapuolen vastuu- 
henkilölle.

5.2 Asiakkaan vastuuhenkilö välittää toimittajan toimittamat 
tiedotteet ja ohjeet asiakkaan muille tämän palvelun käyttä- 
ji Iie.

6 Tietosuoja
6.1 Kaikki osapuolten toisilleen toimittamat asiakirjat, piirus- 

tukset ja käsikirjat ym. aineistet ovat luottamuksellisia. 
Kumpikin osapuoli vastaa siitä, ettei sen henkilöstö toimes- 
saoloaikanaan tai sen jälkeen luovuta tätä aineistoa tai sii
nä olevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen osa
puolen kirjallista lupaa. Sama koskee tietoja, jotka toinen 
osapuoli määrää pidettäväksi luottamuksellisina.

6.2 Toimittajalla on oikeus käyttää hyväkseen asiakkaalle suo- 
rittamansa palvelun yhteydessä saavuttamaansa ammatti- 
taitoa ja kokemusta.

6.3 Asiakas ja toimittaja huolehtivat omilla vastuualueillaan sii
tä, että mahdolliset tietosuojaa koskevat lait ja muut viran
omaisten antamat määräykset tulevat huomioonotetuiksi.

7 Ohjelmiston käyttö- ja omistusoikeus
7.1 Asiakkaalla on käyttöoikeus ohjelmistoon sopimuksessa 

määritellyssä laitteistossa sopimuksen mukaista maksua 
vastaan.

7.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai muutoin luovuttaa 
edelleen toimittajan ohjelmistoa ja siihen liittyvää aineis
toa. Niiden omistusoikeus on toimittajalla.

7.3 Asiakas on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpitei- 
siin toimittajan omistusoikeuden turvaamiseksi.

8 Aineiston luovutus
8.1 Toimittaja luovuttaa asiakkaan käyttöön ohjelmiston ku

vaukset, ohjelmat sekä käyttäjien ja atk-käytön ohjeet, joita 
asiakas täydentää ohjelmiston käyttöönottovaiheessa orga- 
nisaationsa erityisohjeiden osalta.

8.2 Toimittaja osoittaa asiakkaan laatimalla testiaineistolla oh
jelmiston toimivuuden sopimuksessa määritellyssä lait
teisto- ja varusohjelmistoympäristössä.

8.3 Asiakkaan tulee toimittaa ohjelmiston todellista käyttöä 
vastaava testiaineisto toimittajalle vähintään 30 (kolmekym- 
mentä) päivää ennen sovittua toimituspäivää.

8.4 Toimittajan tulee ilmoittaa luovutustestistä asiakkaalle vä
hintään 7 (seitsemän) päivää ennen sen suoritusta. Hyväk- 
sytyn luovutustestin suorituspäivä katsotaan ohjelmiston 
luovutuspäiväksi.

8.5 Asiakas tarkistaa luovutustestin tulokset. Luovutus katso
taan hyväksytyksi, ellei asiakas ole 7 (seitsemän) päivän ku- 
luessa luovutustestistä esittänyt toimittajalle kirjallisesti 
puutteita tai virheitä, tai jos asiakas on ottanut ohjelmiston 
tuotantokäyttöön. Toimittaja korjaa asiakkaan osoittamat 
puutteet ja virheet viivytyksettä ilman eri veloitusta.

9 Ohjelmiston muutokset
9.1 Ohjelmiston ohjeisiin liittyy kuvaustapa (parametrointitapa), 

jota käyttäen ohjelmisto muokataan käsittelemään asiak
kaan määritysten mukaisia syötteitä, laskentasääntöjä ja 
tulosteita. Asiakas käyttää tätä kuvaustapaa suorittaes- 
saan tietosysteemiensä toiminnassa tarvittavia muutoksia.

9.2 Toimittajan vastuu ohjelmiston toiminnasta loppuu välittö- 
mästi, mikäli asiakas tekee ohjelmiston ohjelmakoodiin 
muutoksia.

9.3 Hyväksytyn luovutustestin jälkeen toimittaja suorittaa asi
akkaan tilauksesta muutoksia ohjelmistoon voimassa ole
van hinnastonsa mukaisin veloituksin. Näistä muutoksista 
sovitaan erillisellä liitteellä, jolla määritellään myös muu- 
toksen vaikutukset ohjelmiston ylläpitoon.

10 Ohjelmiston ylläpito
10.1 Toimittajalla on oikeus tehdä ohjelmistosta uusia versioita 

lisäämällä siihen useiden käyttäjien kanssa saatuihin koke- 
muksiin perustuvia parannuksia ja lisäyksiä tai muutoksia, 
joita lait ja säännökset toimittajalta vaativat.
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10.2 Vanhan ohjelmaversion ylläpito lakkaa normaalisti 60 (kuu- 
denkymmenen) päivän kuluttua uuden version lähettämises- 
tä. Milloin uusi versio sisältää viranomaisten edellyttämiä 
muutoksia, vanhan version ylläpito lakkaa muutosten voi- 
maanastumispäivänä. Mikäli vanhan version ylläpito lak
kaa, toimittaja toimittaa asiakkaalle uudet ohjelmat käyttö- 
ohjeineen ja tarvittavat täydennykset ohjelmiston kuvauk- 
seen.

11 Maksut ja maksuehdot
11.1 Ohjelmiston käyttöoikeudesta, asennuksesta ja käyttöneu- 

vonnasta perittävät käynnistysmaksut määritellään sopi
muksessa.

11.2 Kuukausittaisten ohjelmistomaksujen laskutus alkaa koh- 
dassa 8 määritellystä luovutuspäivästä.

11.3 Asiakkaan toimeksiannon mukaisista muutoksista ja lisäyk- 
sistä ohjelmistoon veloitetaan erikseen.

11.4 Ellei veloitusperusteista tai hinnoista ole erikseen sovittu, 
toimittaja veloittaa tehtävien suorittamisesta niiden suori- 
tusaikana voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

11.5 Toimittaja veloittaa asiakkaalta sopimuksen mukaisten teh
tävien edellyttämien matkustus-, kopiointi-, laite- ja posti- 
tuspalveluiden sekä muiden suoritteiden ja tarvikkeiden ai- 
heuttamat kustannukset toimittajalle toteutuvien kustan- 
nusten mukaisesti.

11.6 Toimittajan joutuessa teettämään ylitöitä tai tekemään mui
ta erityisjärjestelyjä asiakkaan tilaamien muutosten tai lisä- 
tehtävien suorittamiseksi tai asiakkaan toimittaman virheel- 
lisen aineiston tai muun asiakkaasta johtuvan syyn vuoksi 
toimittaja veloittaa näistä aiheutuneet lisäkustannukset 
erikseen. Jos toimitusaika sallii, ilmoitetaan tästä asiak
kaalle ennen tehtävän suorittamista.

11.7 Toimittajalla on oikeus muuttaa veloitusperusteita ja hinto- 
ja ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle 60 (kuusikym- 
mentä) päivää ennen muutosajankohtaa. Asiakkaalla on oi
keus 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa maksun muu- 
toksesta ilmoituksen saatuaan kirjallisesti irtisanoa sopi- 
mus tai sen osa päättyväksi muutoksen voimaantulopäivä- 
nä, mikäli muutos ylittää yleisen kustannustason nousun.

11.8 Toimittajalla on oikeus lisätä sopimuksen mukaisiin mak- 
suihip kaikki viranomaisten näitä maksuja koskevat ja toi
mittajan maksettavaksi määräämät välilliset verot ja muut 
maksut niiden nimityksiin katsomatta.

11.9 Maksuehdot ovat 14 (neljätoista) päivää netto laskun päi- 
väyksestä lukien. Laskuun kohdistuvat huomautukset on 
esitettävä kirjallisesti laskussa mainittuna aikana tai 7 (seit
semän) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

11.10 Jos maksun suoritus viivästyy laskussa mainitusta eräänty- 
mispäivästä, on asiakas velvollinen suorittamaan eräänty- 
mispäivän jälkeiseltä ajalta laskussa mainitun viivästysko- 
ron ja korvaamaan toimittajalle viivästyksen aiheuttamat 
kustannukset.

11.11 Toimittajalla on oikeus keskeyttää välittömästi sopimuksen 
mukainen palvelu maksun viivästyksen johdosta.

12 Korvausvelvollisuus
12.1 Toimittaja ei vastaa asiakkaalle suoritetuissa tehtävissä tai 

toimitetuissa ohjelmistoissa esiintyneiden virheiden tai toi- 
mituksen myöhästymisen mahdollisesti aiheuttamista välil- 
lisistä tai epäsuorista vahingoista. Toimittajan korvausvel
vollisuus rajoittuu aina virheen korjaamiseen tai virheelli- 
sesti suoritetun tehtävän uudelleen suorittamiseen.

12.2

12.3

Sopimuksen purkautuessa rajoittuu toimittajan korvausvel
vollisuus enintään toimittamatta jäävän osan maksettuun 
hintaan.

Toimittajalla on asiakkaan rikkeestä aiheutuvan sopimuk
sen purkautumisen yhteydessä oikeus saada täysi korvaus 
kaikista sopimuksen alaisena suoritetuista palveluista sekä 
kohtuullinen vahingonkorvaus muista sopimuksen johdosta 
aiheutuneista kustannuksista.

13 Vapauttamisperusteet (force majeure)
13.1 Kumpikin osapuoli vapautuu korvausvelvollisuudestaan sel- 

laisten seikkojen (force majeure) johdosta, jotka tapahtuvat 
sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät tai viivästyttävät 
sopimuksen täyttämisen. Näihin yleisiin vapauttamisperus- 
teisiin kuuluvat työselkkaus ja jokainen muu seikka, johon 
osapuolet eivät voi kohtuudella vaikuttaa, kuten tulipalo, so- 
ta, liikekannallepano tai vastaavaa suuruusluokkaa olevat 
odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto tai takavarik- 
ko, valuuttarajoitukset tai viranomaisten määräykset, kapi
na ja mellakka, kuljetusvälineiden ja yleinen tavaran niuk- 
kuus, suurehkojen työkappaleiden hylkääminen ja käyttö- 
voiman rajoitukset sekä edellä mainituista seikoista johtu
vat alihankkijoiden viivästykset tai toimituksissa olevat vir
heet.

13.2 Osapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, 
on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan siitä toi- 
selle osapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

13.3 Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa (180 
päivää) ylivoimaisen esteen johdosta käy mahdottomaksi, 
kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus joko 
osittain tai kokonaan, ilman että toisella osapuolella on oi- 
keutta vaatia vahingonkorvausta, ilmoittamalla tästä kirjalli
sesti toiselle osapuolelle.

14 Erimielisyydet
14.1 Mahdolliset palvelusta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan toi

mittajan kotipaikan alioikeudessa.

15 Sopimuksen lisäykset ja muutokset
15.1 Mikäli sopimuksesta joudutaan poikkeamaan tai sopimuk

seen halutaan tehdä lisäyksiä tai muutoksia, sovitaan niistä 
kirjallisesti.

15.2 Lisäykset ja muutokset sopimukseen ja sen liitteisiin ovat 
osapuolia sitovat, kun molemmat osapuolet ovat ne allekir- 
joittaneet.

16 Sopimuksen voimassaolo
16.1 Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen 

■ allekirjoittaneet.

16.2 Kummallakin osapuolella on sopimuksessa määritellyn pe- 
russopimuskauden päätyttyä oikeus sanoa sopimus irti jo
ko kokonaan tai osittain nimettävien ohjelmistojen osalta 
kirjallisella irtisanomisilmoituksella. Irtisanomisaika on asi- 
akkaiden osalta 90 (yhdeksänkymmentä) päivää ja toimitta
jan osalta 1 (yksi) vuosi. Kohta 6 jää voimaan vaikka sopi
muksen voimassaolo on päättynyt tai sen voimassaolo on 
lakannut sopimuksen purkautuessa.

16.3 Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittö
mästi, mikäli toinen osapuoli oleellisesti rikkoo sopimuseh- 
toja.

16.4 Sopimuksen purkauduttua tai muutoin lakattua ei asiak
kaalla ole oikeutta käyttää ohjelmistoa ja hänen tulee hävit- 
tää tai palauttaa toimittajalle kaikki ohjelmiston kopiot ja 
siihen liittyvä muu aineisto lukuunottamatta niitä menetel- 
mäkuvauksia, jotka tulee säilyttää viranomaisten määräys- 
ten mukaisesti. Mikäli asiakas varmistus- tai muusta vastaa- 
vasta syystä johtuen joutuu säilyttämään ohjelmistot käyt- 
tökuntoisina, on niistä maksettava toimittajan kanssa sovit- 
tava kuukausittainen maksu. Luvattomasta käytöstä on toi
mittaja oikeutettu veloittamaan säännöllisiin veloitusperus- 
teisiin nähden kaksinkertaisen korvauksen.

16.5 Asiakkaan hankkiessa toimittajalta korvaavan ohjelmiston 
tehdään uusi sopimus tai liite, joka astuu voimaan välittö
mästi ja korvaa entisen.

17 Sopimuksen siirto
17.1 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta 

kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista 
suostumusta.

PAINO-CENTER OY 1990
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VARUSOHJELMISTOPALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1988-11-15
V^TIPAL

1 Yleistä
1.1 Varusohjelmistopalvelun yleiset sopimusehdot koskevat 

asiakkaan ja toimittajan kesken sovittua toimittajan ja/tai 
laitevalmistajan omistaman varusohjelmiston käyttöä asi
akkaan tietojenkäsittelytehtävissä sekä varusohjelmiston 
ylläpitopalvelua.

1.2 Varusohjelmistopalvelun yleiset sopimusehdot sisältyvät 
asiakkaan ja toimittajan allekirjoittamaan sopimukseen ja 
ovat voimassa sen osana. Allekirjoitettu sopimus liitteineen 
ja nämä sopimusehdot korvaavat kaikki asiakkaan ja toimit
tajan aikaisemmat sopimusehdotukset, kirjeenvaihdon ja 
muut toimitusta koskevat ilmoitukset.

1.3 Varusohjelmistot on hankittava erikseen jokaiselle käytettä- 
välle laitteistol le.

2 Tehtävän suoritus
2.1 Tehtävät suoritetaan toimittajan työmenetelmien mukaises

ti.

2.2 Kumpikin osapuoli vastaa henkilöstönsä osalta tehtävän 
edellyttämästä koulutuksesta ja ammattitaidosta.

2.3 Kummallakin osapuolella on oikeus teettää sopimukseen si- 
sältyviä tehtäviä kolmannella osapuolella ottaen huomioon 
kohdassa 6 mainitut tietosuojaa koskevat asiat. Tällöin osa
puoli vastaa kolmannen osapuolen työn tuloksesta kuin 
omastaan.

3 Toimittajan vastuu ja velvollisuudet
3.1 Toimittaja vastaa siitä, että varusohjelmisto toimii voimas

sa olevien kuvausten mukaisesti siinä laitteisto- ja varusoh- 
jelmistoympäristössä, joka on määritelty sopimuksessa.

3.2 Toimittajan vastuu ohjelmiston toiminnasta loppuu välittö
mästi, mikäli asiakas tekee ohjelmistoon muutoksia.

3.3 Toimittajalla on velvollisuus tiedottaa asiakkaalle kirjalli
sesti julkaistuista uusista varusohjelmistoista ja versioista.

4 Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet
4.1 Asiakas vastaa siitä, että sen henkilöstö toimessaoloaika- 

naan tai sen jälkeen ei luovuta ohjelmistoa tai siihen liitty- 
vää aineistoa kolmannelle osapuolelle tai ajettavaksi sopi
muksessa nimeämättömällä laitteistolla. Tämän ehdon lai- 
minlyönnin seuraamuksena asiakas maksaa ohjelmisto
maksut laitteistokohtaisesti viideltä vuodelta ja sen lisäksi 
normaalit käynnistys- ja ohjelmistomaksut laitteistokohtai
sesti ohjelmiston käyttöajalta.

4.2 Asiakas vastaa siitä, että sille luovutettua ohjelmistoa kopi- 
oidaan väin varmuuskopioinnin, ylläpidon ja viranomaisten 
edellyttämiin tarkoituksiin.

4.3 Asiakkaalla on velvollisuus säilyttää käytetyn ohjelmiston 
kunkin version kuvaukset merkinnöin käyttöajasta vähin- 
tään lainsäädännön ja viranomaisten määräysten edellyttä- 
män ajan.

4.4 Asiakas toimittaa tehtävän suorittamiseksi tärvittavan ai- 
neiston ja tiedon toimittajan käyttöön sovitussa muodossa 
ja sovitun aikataulun mukaisesti.

4.5 Asiakas huolehtii sopimuksen mukaiseen tehtävään mah- 
dollisesti liittyvien julkisoikeudellisten toimenpiteiden hoi- 
tamisesta.

5 Vastuuhenkilöt
5.1 Kumpikin osapuoli nimeää sopimuksessa tehtävän suori- 

tuksesta vastaavan henkilön. Vastuuhenkilön vaihtumises- 
ta on heti ilmoitettava kirjallisesti toisen osapuolen vastuu- 
henkilölle.

5.2 Asiakkaan vastuuhenkilö välittää toimittajan toimittamat 
tiedotteet ja ohjeet asiakkaan muille tämän palvelun käyttä- 
jille.

6 Tietosuoja
6.1 Kaikki osapuolten toisilleen toimittamat asiakirjat, piirus-

tukset ja käsikirjat ym. aineistet ovat luottamuksellisia. 
Kumpikin osapuoli vastaa siitä, ettei sen henkilöstö toimes- 
saoloaikanaan tai sen jälkeen luovuta tätä aineistoa tai sii
nä olevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen osa
puolen kirjallista lupaa. Sama koskee tietoja, jotka toinen 
osapuoli määrää pidettäväksi luottamuksellisina.

6.2 Toimittajalla on oikeus käyttää hyväkseen asiakkaalle suo- 
rittamansa palvelun yhteydessä saavuttamaansa ammatti- 
taitoa ja kokemusta.

6.3 Asiakas ja toimittaja huolehtivat omilla vastuualueillaan sii
tä, että mahdolliset tietosuojaa koskevat lait ja viranomais
ten antamat määräykset tulevat huomioonotetuiksi.

7 Ohjelmiston käyttö- ja omistusoikeus
7.1 Asiakkaalla on käyttöoikeus ohjelmistoon sopimuksessa

määritellyssä laitteistossa sopimuksen mukaista maksua 
vastaan.

7.2 Asiakkaalla ei ole oikeutta myydä tai muutoin luovuttaa 
edelleen toimittajan ohjelmistoa ja siihen liittyvää aineis
toa. Niiden omistusoikeus on toimittajalla.

7.3 Asiakas on velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpitei- 
siin toimittajan omistusoikeuden turvaamiseksi.

8 Aineiston luovutus
8.1 Toimittaja luovuttaa asiakkaan käyttöön sopimuksessa 

määritellyt varusohjelmistot ja ohjelmistojen käyttämiseen 
tarvittavat apuvälineet käyttöohjeineen. Ohjelmistot ja apu- 
välineet toimitetaan magneettinauhalla tai kopioituina asi
akkaan omalle tietovälineelle. Käsikirjoja toimitetaan yksi 
täydellinen sarja jokaisen ohjelmistokopion mukana.

8.2 Varusohjelmistot katsotaan toimitetuiksi, kun yllä mainittu 
aineisto on luovutettu asiakkaalle ja asiakas on kuitannut 
sen vastaanotetuksi.

9 Toimittajan tuki
9.1 Toimittaja suorittaa ohjelmistossa mahdollisesti havaitta-

vien virheiden korjauksen viivytyksettä saatuaan asiakkaal- 
ta kirjallisen virheilmoituksen. Mikäli virhe osoittautuu 
muusta kuin toimittajan toimittamassa ohjelmassa olevas- 
ta virheestä johtuvaks!, toimittaja veloittaa asiakasta vir- 
heen etsinnässä käytetyistä resursseista ja syntyneistä 
kustannuksista voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

9.2 Toimittajan tuki tuotteelle lakkaa 180 (sadankahdeksankym- 
menen) päivän kuluttua siitä, kun julkaistaan korvaava oh
jelmisto tai versio.

9.3 Toimittaja antaa varusohjelmistokoulutusta koulutusohjel- 
mansa mukaisesti.

9.4 Toimittaja opastaa tarvittaessa asiakasta varusohjelmisto- 
jen käyttämisessä ja sovittamisessa toimimaan asiakkaan 
erikoistoivomusten mukaisesti. Näistä palveluista veloite
taan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

10 Maksut ja maksuehdot
10.1 Varusohjelmiston kertamaksuna perittävä käynnistysmak- 

su laskutetaan toimituksen tapahduttua.

10.2 Kuukausittain tai erikseen sopimuksessa määritellyin aika- 
jaksoin perittävän ohjelmistomaksun laskutus alkaa toimi- 
tushetkeä seuraavasta päivästä. Laskutus suoritetaan aika- 
jaksoittain etukäteen.

10.3 Ellei veloitusperusteista tai hinnoista ole erikseen sovittu, 
toimittaja veloittaa tehtävän suorittamisesta niiden suori- 
tusaikana voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

10.4 Toimittaja veloittaa asiakkaalla sopimuksen mukaisten teh- 
tävien edellyttämien matkustus-, kopiointi-, laite- ja posti- 
tuspalveluiden sekä muiden suoritteiden ja tarvikkeiden ai- 
heuttamat kustannukset toimittajalle toteutuvien kustan- 
nusten mukaisesti.



V^TIRAL Member of 6CSa European
Computing Services Association

©TIPAL r.y. 1983-06-14
Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen ilman erillistä lupaa
on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 898/80) ja valokuvalain
(405/61, muut. 898/80) mukaisesti kielletty.

10.5 Toimittajan joutuessa tekemään ylitöitä tai muita erityišjär- 
jestelyjä asiakkaan tilaamien muutosten tai lisätehtävien 
suorittamiseksi tai asiakkaan toimittaman virheellisen ai- 
neiston tai muun asiakkaasta johtuvan syyn vuoksi, toimit
taja veloittaa näistä aiheutuneet lisäkustannukset erikseen. 
Jos toimitusaika sallil, tästä ilmoitetaan asiakkaalle ennen 
tehtävän suoritusta.

10.6 Toimittajalla on oikeus muuttaa veloitusperusteita ja hinto- 
ja ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle 60 (kuusikym- 
mentä) päivää ennen muutosajankohtaa. Asiakkaalla on oi
keus 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa maksun muu- 
toksesta ilmoituksen saatuaan kirjallisesti irtisanoa sopi
mus päättyväksi muutoksen voimaantulopäivänä, mikäli 
muutos ylittää yleisen kustannustason nousun.

10.7 Käynnistysmaksuun ei sisälly varusohjelmiston asentamis- 
ta asiakkaan laitteistolle. Asennuksella tarkoitetaan tuot- 
teen sovittamista käyttöympäristöönsä, esim. käyttöjärjes- 
telmien generointia. Asennuksesta veloitetaan aiheutuneet 
kulut hinnaston mukaisesti.

10.8 Toimittajalla on oikeus lisätä sopimuksen mukaisiin mak- 
suihin kaikki viranomaisten näitä maksuja koskevat ja toi
mittajan maksettavaksi määräämät välilliset verot ja muut 
maksut niiden nimityksiin katsomatta.

10.9 Maksuehdot ovat 14 (neljätoista) päivää netto laskun päi- 
väyksestä lukien. Laskuun kohdistuvat huomautukset on 
esitettävä kirjallisesti laskussa mainittuna aikana tai 7 (seit
semän) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

10.10 Jos maksun suoritus viivästyy laskussa mainitusta eräänty- 
mispäivästä, asiakas on velvollinen suorittamaan eräänty- 
mispäivän jälkeiseltä ajalta laskussa mainitun viivästysko- 
ron ja korvaamaan toimittajalle viivästyksen aiheuttamat 
kustannukset.

10.11 Toimittajalla on oikeus keskeyttää välittömästi sopimuksen 
mukainen palvelu maksun viivästyksen johdosta.

11 Korvausvelvollisuus
11.1 Toimittaja ei vastaa asiakkaalle suoritetuissa tehtävissä tai 

toimitetuissa ohjelmistoissa esiintyneiden virheiden tai toi- 
mituksen myöhästymisen mahdollisesti aiheuttamista välil- 
lisistä tai epäsuorista vahingoista. Toimittajan korvausvel
vollisuus rajoittuu aina virheen korjaamiseen tai virheelli- 
sesti suoritetun tehtävän uudelleen suorittamiseen.

11.2 Sopimuksen purkautuessa toimittajan korvausvelvollisuus 
rajoittuu enintään toimittamatta jäävän osan maksettuun 
hintaan.

11.3 Toimittajalla on asiakkaan rikkeestä aiheutuvan sopimuk
sen purkautumisen yhteydessä oikeus saada täysi korvaus 
kaikista sopimuksen alaisena suoritetuista palveluista sekä 
kohtuullinen vahingonkorvaus muista sopimuksen johdosta 
aiheutuneista kustannuksista.

12 Vapauttamisperusteet (force majeure)
12.1 Kumpikin osapuoli vapautuu korvausvelvollisuudestaan sel- 

laisten seikkojen (force majeure) johdosta, jotka tapahtuvat 
sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät tai viivästyttävät 
sopimuksen täyttämisen. Näihin yleisiin vapauttamisperus- 
teisiin kuuluvat työselkkaus ja jokainen muu seikka, johon 
osapuolet eivät voi kohtuudella vaikuttaa, kuten tulipalo, so- 
ta, liikekannallepano tai vastaavaa suuruusluokkaa olevat 
odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto tai takavarik- 
ko, valuuttarajoitukset tai viranomaisten määräykset, kapi
na ja mellakka, kuljetusvälineiden ja yleinen tavaran niuk- 
kuus, suurehkojen työkappaleiden hylkääminen ja käyttö- 
voiman rajoitukset sekä edellä mainituista seikoista johtu
vat alihankkijoiden viivästykset tai toimituksissa olevat vir
heet.

12.2 Osapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, 
on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan siitä toi- 
selle osapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

12.3 Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa (180 
päivää) ylivoimaisen esteen johdosta käy mahdottomaksi, 
kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus joko 
osittain tai kokonaan, ilman että toisella osapuolella on oi
keutta vaatia vahingonkorvausta, ilmoittamalla tästä kirjalli
sesti toiselle osapuolelle.

13 Erimielisyydet
13.1 Mahdolliset palvelusta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan toi

mittajan kotipaikan alioikeudessa.

14 Sopimuksen lisäykset ja muutokset
14.1 Mikäli sopimuksesta joudutaan poikkeamaan tai sopimuk

seen halutaan tehdä lisäyksiä tai muutoksia, niistä sovitaan 
kirjallisesti.

14.2 Lisäykset ja muutokset sopimukseen ja sen liitteisiin ovat 
osapuolia sitovat, kun molemmat osapuolet ovat ne asian- 
mukaisesti allekirjoittaneet.

15 Sopimuksen voimassaolo
15.1 Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen 

allekirjoittaneet.

15.2 Kummallakin osapuolella on sopimuksessa määritellyn pe- 
russopimuskauden päätyttyä oikeus sanoa sopimus irti jo
ko kokonaan tai osittain nimettävien ohjelmistojen osalta 
kirjallisella irtisanomisilmoituksellla. Irtisanomisaika on 
asiakkaiden osalta 90 (yhdeksänkymmentä) päivää ja toimit
tajan osalta 1 (yksi) vuosi. Kohta 6 jää voimaan, vaikka sopi
muksen voimassaolo on päättynyt tai sen voimassaolo on 
lakannut sopimuksen purkautuessa.

15.3 Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittö
mästi, mikäli toinen osapuoli oleellisesti rikkoo sopimuseh- 
toja.

15.4 Sopimuksen purkauduttua tai muutoin lakattua asiakkaalla 
ei ole oikeutta käyttää ohjelmistoa ja hänen tulee hävittää 
tai palauttaa toimittajalle kaikki ohjelmiston kopiot ja siihen 
liittyvä muu aineisto lukuunottamatta niitä menetelmäku- 
vauksia, jotka tulee säilyttää viranomaisten määräysten mu
kaisesti. Mikäli asiakas varmistus- tai muusta vastaavasta 
syystä johtuen joutuu säilyttämään ohjelmistot käyttökun- 
toisina, niistä on maksettava toimittajan kanssa sovittava 
kuukausittainen maksu. Luvattomasta käytöstä toimittaja 
on oikeutettu veloittamaan säännöllisiin veloitusperustei- 
siin nähden korvauksen.

15.5 Asiakkaan hankkiessa toimittajalta korvaavan varusohjel
miston tai version tehdään uusi sopimus tai liite, joka astuu 
voimaan välittömästi ja korvaa entisen.

16 Sopimuksen siirto
16.1 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta 

kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista 
suostumusta.

PAINO-CENTER OY 1988
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LAITTEISTOHUOLLON YLEISET SOPIMUSEHDOT 1989-07-01
W^TIPAL

1 Yleistä
1.1 Laitteistohuollon yleiset sopimusehdot koskevat asiakkaan 

käytössä olevan laitteiston ennakko- ja viankorjaushuoltoa 
jatkuvaluonteisena toimeksiantona.

1.2 Laitteistohuollon yleiset sopimusehdot sisältyvät asiak
kaan ja toimittajan allekirjoittamaan sopimukseen ja ovat 
voimassa sen osana. Allekirjoitettu sopimus ja nämä sopi
musehdot korvaavat kaikki asiakkaan ja toimittajan aikai- 
semmat sopimusehdotukset, kirjeenvaihdon ja muut toimi- 
tusta koskevat ilmoitukset.

2 Toimittajan vastuu ja velvollisuudet
2.1 Toimittaja vastaa siitä, että laitteisto toimii sille annettujen 

määritysten mukaisesti.

2.2 Toimittajalla on oikeus teettää sopimukseen sisältyviä teh- 
täviään kolmannella osapuolella. Tällöin osapuoli vastaa 
kolmannen osapuolen työn tuloksesta kuin omastaan.

2.3 Toimittaja sitoutuu korjaamaan laitteistossa esiintyvät viat 
toimittajan normaalina työaikana.

2.4 Toimittaja sitoutuu ennakkohuoltamaan laitteiston laiteval- 
mistajien ohjeiden mukaan toimittajan normaalina työaika
na.

2.5 Ennakkohuolto suoritetaan yhtäjaksoisesti etukäteen sovit- 
tuna ajankohtana.

2.6 Asiakkaan pyynnöstä toimittaja järjestää asiakkaalle erillis- 
tä korvausta vastaan mahdollisuudet saada yhteys huol- 
toon toimittajan normaalin työajan ulkopuolella. Päivystys- 
tä on pyydettävä vähintään 7 (seitsemän) päivää ennen ha- 
luttua alkamisajankohtaa. Päivystys voi olla joko jatkuva tai 
jaksollinen. Jakson pituuden tulee olla vähintään toimitta
jan normaalin työajan mukaisten työpäivien väliin jäävä ai- 
ka.

2.7 Toimittaja vastaa laitteiston huollossa tarvittavien vara- 
osien saatavuudesta sopimuksen voimassaoloaikana.

3 Asiakkaan vastuu ja velvollisuudet
3. Asiakas vastaa laitteiden käyttöohjeiden mukaisesta käy- 

töstä sekä suorittaa käyttäjän huoltotehtävät.

3.2 Asiakas järjestää henkilöstölleen sopimuksen mukaisten 
tehtävien edellyttämän koulutuksen.

3.3 Asiakas vastaa siitä, että laitteistossa käytetään toimitta
jan hyväksymiä tietovälineitä ja tarvikkeita.

3.4 Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa havaitsemistaan 
vioista ja toimintahäiriöistä toimittajalle sovitun menettelyn 
mukaisesti.

3.5 Asiakkaan tulee varata laitteiston testausta ja huoltoa vär
ten tarvittavat taltiointivälineet sekä kohtuullinen määrä 
käyttötarvikkeita.

3.6 Asiakkaan tulee tarvittaessa varata lukittavat säilytystilat 
huollon laitteistokäsikirjoja sekä varaosia värten. Lisäksi 
asiakkaan tulee veloituksetta saattaa puhelin huollon käyt- 
töön.

3.7 Asiakkaan tulee valvoa, että laitteiston huoltotoimenpiteet, 
lisäykset ja siirrot suorittaa väin toimittaja tai toimittajan 
valtuuttama alihankkija.

3.8 Asiakkaan pyytäessä huoltotyön suorittamista toimittajan 
normaalin työajan ulkopuolella, on vähintään yhden asiak
kaan edustajan oltava paikalla.

3.9 Asiakas huolehtii sopimuksen mukaisiin tehtäviin mahdolli- 
sesti liittyvien julkisoikeudellisten toimenpiteiden hoitami- 
sesta.

4 Vastuuhenkilöt
4.1 Kumpikin osapuoli nimeää sopimuksessa tehtävän suori- 

tuksesta vastaavan henkilön. Vastuuhenkilön vaihtumises- 
ta on heti ilmoitettava kirjallisesti toisen osapuolen vastuu- 
henkilölle.

4.2 Asiakkaan vastuuhenkilö välittää toimittajan toimittamat 
tiedotteet ja ohjeet asiakkaan muille laitteiston käyttäjille.

5 Tietosuoja
5.1 Kaikki osapuolten toisilleen toimittamat asiakirjat, piirus- 

tukset ja käsikirjal ym. aineistet ovat luottamuksellisia. 
Kumpikin osapuoli vastaa siitä, ettei sen henkilöstö toimes- 
saoloaikanaan tai sen jälkeen luovuta tätä aineistoa tai sii- 
nä olevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen osa
puolen kirjallista lupaa. Sama koskee tietoja, jotka toinen 
osapuoli määrää pidettäväksi luottamuksellisina.

5.2 Toimittajalla on oikeus käyttää hyväkseen asiakkaalle suo- 
rittamansa palvelun yhteydessä saavuttamaansa ammatti- 
taitoa ja kokemusta.

5.3 Asiakas ja toimittaja huolehtivat omilla vastuualueillaan sii
tä, että mahdolliset tietosuojaa koskevat lait ja viranomais- 
ten antamat määräykset tulevat huomioonotetuiksi.

6 Huoltovelvollisuuden rajaus
6.1 Huoltomaksuun sisältyy

— korvaus ennakkohuolto- sekä viankorjaushuoltotyöstä, 
joka on suoritettu toimittajan normaalina työaikana

— vaihdetut varaosal, jollei niiden vaihtoon ole syynä lait
teiston huolimaton ja huoltoehtojen vastainen käyttö.

6.2 Huoltomaksuun ei sisälly
— normaaliin käyttöön tarvittavat tietovälineet ja tarvik- 

keet
— laitteiston asennukset ja siirrot
— ilmastointi- ja sähköhäiriöiden, tulipalon, vesivuodon tai 

muiden muuttuneiden käyttöolosuhteiden aiheuttamien 
vahinkojen korjaus

— asiakkaan henki-lökunnan huolimattomuudesta tai tieto- 
vä+ineiden huonosta kunnosta aiheutuvien vahinkojen 
korjaus

— asiakkaan laitteistoon teettämistä muutoksista tai vie- 
raiden laitteiden lisäyksistä aiheutuneiden vikojen kor
jaus

— asiakkaan ohjelmointi- ja käsittelyvirheiden paikallista- 
minen

— laitteiden tai niiden osien uudelleen kunnostaminen sil- 
loin, kun ne normaalin käyttöikänsä jälkeen kuluneisuu- 
desta johtuen eivät enää pysty toimimaan tyydyttävästi. 
Jos asiakas ei katso tarpeelliseksi kyseisten laitteiden 
uudelleenkunnostusta toimittajan ehdotuksen mukai
sesti, laitteet tai osa niistä poistetaan sopimuksesta, 
kun 90 (yhdeksänkymmentä) päivää on kulunut toimitta
jan asiakkaalle lähettämästä asiaa koskevasta ilmoituk- 
sesta.

7 Maksut ja maksuehdot
7.1 Sopimuksessa määritetyt huoltomaksut laskutetaan kuu- 

kausittain etukäteen.

7.2 Mikäli laitteiston asennuspaikan ja toimittajan lähimmän 
huoltopisteen etäisyys on yli 50 (viisikymmentä) kilometriä, 
asiakas suorittaa toimittajalle huoltohenkilöiden matkoista 
aiheutuvat matka-, majoitus- ja päivärahakustannukset.

7.3 Toimittajan joutuessa tekemään ylitöitä tai muita erityisjär- 
jestelyjä asiakkaan tilaamien muutosten tai lisätehtävien 
suorittamiseksi tai muun asiakkaasta johtuvan syyn vuoksi 
toimittaja veloittaa näistä aiheutuneet lisäkustannukset 
erikseen.

Jos toimitusaika sallii, tästä ilmoitetaan asiakkaalle ennen 
tehtävän suoritusta.

7.4 Toimittajalla on oikeus muuttaa veloitusperusteita ja hinto- 
ja ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaalle 60 (kuusikym- 
mentä) päivää ennen muutosajankohtaa. Asiakkaalla on oi
keus 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa saatuaan mak- 
sun muutoksesta ilmoituksen kirjallisesti irtisanoa sopimus 
päättyväksi muutoksen voimaantulopäivänä, mikäli muutos 
ylittää yleisen kustannustason nousun.
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7.5 Ellei veloitusperusteista tai hinnoista ole erikseen sovittu, 
toimittaja veloittaa tehtävien suorittamisesta niiden suori- 
tusaikana voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

7.6 Toimittajalla on oikeus lisätä sopimuksen mukaisiin mak- 
suihin kaikki viranomaisten näita maksuja koskevat ja toi- 
mittajan maksettavaksi määräämät välilliset verot ja muut 
maksut niiden nimityksiin katsomatta.

7.7 Maksuehdot ovat 14 (neljätoista) päivää netto laskun päi- 
väyksestä lukien. Laskuun kohdistuvat huomautukset on 
esitettävä kirjallisesti laskussa maihittuna aikana tai 7 (seit- 
semän) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

7.8 Jos maksun suoritus viivästyy laskussa mainitusta eräänty- 
mispäivästä, asiakas on velvollinen suorittamaan eräänty- 
mispäivän jälkeiseltä ajalta laskussa mainitun viivästysko- 
ron ja korvaamaan toimittajalle viivästyksen aiheuttamat 
kustannukset.

7.9 Maksun suorituksen viivästyessä enemmän kuin 30 (kolme- 
kymmentä) päivää laskun erääntymispäivästä, toimittaja on 
oikeutettu keskeyttämään laitteiston huoltamisen.

8 Korvausvelvollisuus
8.1 Toimittaja vastaa laitteistolle aiheuttamistaan välittömistä 

vahingoista saattamalla laitteet toimintakuntoon.

8.2 Toimittaja ei vastaa laitteiden käytön keskeytymisen tai lait- 
teiden virheellisen toiminnan aiheuttamasta välillisestä tai 
epäsuorasta vahingosta tai tappiosta. Toimittajan korvaus
velvollisuus rajoittuu ainan virheen korjaamiseen tai virheel- 
lisesti suoritetun tehtävän uudelleen suorittamiseen.

8.3 Toimittajalla on asiakkaan rikkeestä aiheutuvan sopimuk
sen purkautumisen yhteydessä oikeus saada täysi korvaus 
kaikista sopimuksen alaisena suoritetuista palveluista sekä 
kohtuullinen vahingonkorvaus muista sopimuksen johdosta 
aiheutuneista kustannuksista.

9 Vapauttamisperusteet (force majeure)
9.1 Kumpikin osapuoli vapautuu korvausvelvollisuudestaan sel- 

laisten seikkojen (force majeure) johdosta, jotka tapahtuvat 
sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät tai viivästyttävät 
sopimuksen täyttämisen. Näihin yleisiin vapauttamisperus- 
teisiin kuuluvat työselkkaus ja jokainen muu seikka, johon 
osapuolet eivät voi kohtuudella vaikuttaa, kuten tulipalo, so- 
ta, liikekannallepano tai vastaavaa suuruusluokkaa olevat 
odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto tai takavarik- 
ko, valuuttarajoitukset tai viranomaisten määräykset, kapi
na ja mellakka, kuljetusvälineiden ja yleinen tavaran niuk- 
kuus, suurehkojen työkappaleiden hylkääminen ja käyttö- 
voiman rajoitukset sekä edellä mainituista seikoista johtu
vat alihankkijoiden viivästykset tai toimituksissa olevat vir- 
heet.

9.2 Osapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, 
on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan siitä toi
selle osapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

9.3 Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa (180 
päivää) ylivoimaisen esteen johdosta käy mahdottomaksi, 
kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus joko 
osittain tai kokonaan, ilman että toisella osapuolella on oi- 
keutta vaatia vahingonkorvausta, ilmoittamalla tästä kirjalli
sesti toiselle osapuolelle.

10 Erimielisyydet
10.1 Mahdolliset palvelusta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan toi

mittajan kotipaikan alioikeudessa.

11 Sopimuksen lisäykset ja muutokset
11.1 Mikäli sopimuksesta joudutaan poikkeamaan tai sopimuk- 

seen halutaan tehdä lisäyksiä tai muutoksia, niistä sovitaan 
kirjallisesti.

11.2 Lisäykset ja muutokset sopimukseen ja sen liitteisiin ovat 
osapuolia sitovat vasta sen jälkeen, kun molemmat osapuo
let ovat ne asianmukaisesti allekirjoittaneet.

12 Sopimuksen voimassaolo
12.1 Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen 

allekirjoittaneet.

12.2 Kummallakin osapuolella on sopimuksessa määritellyn pe- 
russopimuskauden päätyttyä oikeus sanoa sopimus irti kir- 
jallisella irtisanomisilmoituksella. Irtisanomisaika on asi
akkaan osalta 90 (yhdeksänkymmentä) päivää ja toimittajan 
osalta 1 (yksi) vuosi. Kohta 5 jää voimaan vaikka sopimuk
sen voimassaolo on päättynyt tai sen voimassaolo on lakan- 
nut sopimuksen purkautuessa.

12.3 Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittö- 
mästi, mikäli toinen osapuoli oleellisesti rikkoo sopimuseh- 
toja. Toimittajalla on lisäksi oikeus aina irtisanoa sopimus 
laitteiston tai sen osan jouduttua tulipalon, vesivahingon 
taikka muun vastaavan ulkoapäin tulevan tapahtuman koh- 
teeksi.

12.4 Sopimuksen purkautuessa kumpikin osapuoli palauttaa vä- 
littömästi toiselle tehtävän suoritusta värten luovutetun ai- 
neiston lukuunottamatta niitä menetelmäkuvauksia, jotka 
asiakkaan tulee säilyttää viranomaisten määräysten mukai
sesti.

13 Sopimuksen siirto
13.1 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta 

kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista 
suostumusta.

PAINO-CENTER OY 1989
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LAITTEISTOTOIMITUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1989-07-01 t>HPAL
1 Yleistä
1.1 Laitteistotoimituksen yleiset sopimusehdot koskevat tieto- 

konelaitteiston tai sen osan toimitusta.

1.2 Laitteistotoimituksen yleiset sopimusehdot sisältyvät asi- 
akkaan ja toimittajan allekirjoittamaan sopimukseen ja ovat 
voimassa sen osana. Allekirjoitettu sopimus liitteineen ja 
nämä sopimusehdot korvaavat kaikki asiakkaan ja toimitta
jan aikaisemmat sopimusehdotukset, kirjeenvaihdon ja 
muut toimitusta koskevat ilmoitukset.

2 Tehtävien suoritus
2.1 Tehtävät suoritetaan toimittajan työmenetelmien mukaises- 

ti.

2.2 Kumpikin osapuoli vastaa henkilöstönsä osalta tehtävän 
edellyttämästä koulutuksesta ja ammattitaidosta.

2.3 Kummallakin osapuolella on oikeus teettää sopimukseen si- 
sältyviä tehtäviään kolmannella osapuolella kohdassa 4 
määritellyin rajoituksin. Tällöin osapuoli vastaa kolmannen 
osapuolen työn tuloksesta kuin omastaan.

2.4 Asiakas huolehtii sopimuksen mukaiseen tehtävään mah- 
dollisesti liittyvien julkisoikeudellisten toimenpiteiden hoi- 
tamisesta.

3 Vastuuhenkilöt
3.1 Kumpikin osapuoli nimeää sopimuksessa tehtävän suori- 

tuksesta vastaavan henkilön. Vastuuhenkilön vaihtumises- 
ta on heti ilmoitettava kirjallisesti toisen osapuolen vastuu- 
henkilölle.

3.2 Asiakkaan vastuuhenkilö välittää toimittajan toimittamat 
tiedotteet ja ohjeet asiakkaan muille tämän palvelun käyttä- 
jille.

4 Tietosuoja
4.1 Kaikki osapuolten toisilleen toimittamat asiakirjat, piirus- 

tukset ja käsikirjal ym. aineistet ovat luottamuksellisia. 
Kumpikin osapuoli vastaa siitä, ettei sen henkilöstö toimes- 
saoloaikanaan tai sen jälkeen luovuta tätä aineistoa tai sii- 
nä olevia tietoja kolmannelle osapuolelle ilman toisen osa
puolen kirjallista lupaa. Sama koskee tietoja, jotka toinen 
osapuoli määrää pidettäväksi luottamuksellisina.

4.2 Toimittajalla on oikeus käyttää hyväkseen asiakkaalle suo- 
rittamansa palvelun yhteydessä saavuttamaansa ammatti- 
taitoa ja kokemusta.

4.3 Asiakas ja toimittaja huolehtivat omilla vastuualueillaan sii
tä, että mahdolliset tietosuojaa koskevat lait ja viranomais- 
ten antamat määräykset tulevat huomioonotetuiksi.

5 Omistusoikeus
5.1 Laitteiston omistusoikeus siirtyy asiakkaalle tai leasingra- 

hoitusta käytettäessä rahoitusyhtiölle, kun kauppahinta ja 
muut toimitukseen liittyvät maksut on täysin suoritettu.

6 Asennus
6.1 Toimittaja toimittaa laitteiston käyttövalmiiksi asennettu- 

na.
6.2 Asiakas huolehtii ja vastaa huonetilojen kunnostuksesta, 

sähköasennuksista kytkentöineen laitteisiin saakka sekä 
tarvittaessa ilmastointilaitteiden, tietoliikennelinjojen ja 
-laitteiden hankinnasta ja asentamisesta. Asennukset tulee 
suorittaa toimittajan antamien ja hyväksymien ohjeiden 
mukaisesti. Asennustilan tulee olla valmis toimittajan tar- 
kastettavaksi 21 (kaksikymmentäyksi) päivää ennen toimi- 
tuspäivää. Asennusohjeiden antaminen tai asennuksen hy- 
väksyminen ei siirrä vastuuta asennuksista taikka muista 
tässä tarkoitetuista tehtävistä millään tavoin toimittajalle.

6.3 Mikäli jonkin laitteiston osan toimituksessa on ennakoita- 
vissa toimitusviive, joka oleellisesti vaikeuttaa laitteiston 
käyttöönottoa, toimittaja on oikeutettu korvaamaan väliai- 
kaisesti kyseisen laitteiston osan järjestelmän toiminnalli- 
set vaatimukset täyttävällä muulla laitteella.

6.4 Laitteiston asentajana toimii toimittaja tai toimittajan ni- 
meämä alihankkija toimittajan kanssa tekemänsä sopimuk
sen perusteella.

6.5 Sopimuksen mukainen asennus koskee laitteiston ensi- 
asennusta.

7 Luovutus
7.1 Toimitus katsotaan suoritetuksi, kun sovitut laitteistot on 

asennettu asiakkaan osoittamiin tiloihin ja laitteistot ovat 
toimintakunnossa. Laitteistojen toimintakunto todetaan toi
mittajan ohjelmistoin suoritetulla luovutustestillä. Luovu- 
tustestistä tehdään luovutuspöytäkirja, jossa todetaan lait
teiston toimintakunto. Pöytäkirja on kirjallinen ilmoitus asi
akkaalle luovutuksesta. Vähäinen puute toimituksessa ei 
estä laitteen luovuttamista.

7.2 Luovutustestin päivä on laitteiston luovutuspäivä.

7.3 Mikäli asennus tai luovutustesti viivästyy asiakkaasta johtu- 
vista syistä katsotaan luvutuspäiväksi sopimuksen mukai
nen toimituspäivä. Asiakas vastaa viivästymisestä aiheutu- 
vista varastointi-, vakuutus- ym. kustannuksista.

7.4 Mikäli asiakkaalla on huomauttamista laitteiston toimin- 
nasta, hänen on 7 (seitsemän) päivän kuluessa luovutustes- 
tistä järjestettävä uusi testitilaisuus laitteistossa havaitse- 
miensa toimintavirheiden osoittamiseksi. Sekä toimittajan 
että laitteiston valmistajien edustajilla on oikeus olla läsnä 
tässä testitilaisuudessa. Asiakkaan on ilmoitettava kirjalli- 
sesti tilaisuuden ajankohta toimittajan edustajalle viimeis- 
tään 2 (kaksi) päivää ennen tilaisuutta. Testitilaisuudesta 
tehdään pöytäkirja, johon kirjataan laitteistossa mahdolli- 
sesti havaitut virheet ja puutteet, jotka toimittaja korjaa kor- 
vauksetta takuutyönä.

8 Takuu
8.1 Toimittaja antaa toimittamilleen laitteiile 60 (kuudenkymme- 

nen) päivän takuun. Takuuaika alkaa luovutuspäivästä ja ta
kuu edeliyttää, että laitteistolle on järjestetty toimittajan 
määrittelemä huolto.

8.2 Takuu sisältää sekä varaosien kustannukset että korjaus- 
kustannukset siten, että takuun perusteella korvataan vioit- 
tuneet osat vaihtamalla ne uusiksi. Takuuseen kuuluvista 
käytännön toimenpiteistä huolehtii toimittaja tai alihankki
ja. Takuun perusteella ei korvata viasta mahdollisesti aiheu- 
tuneita välittömiä tai välillisiä kustannuksia.

8.3 Asiakkaan on toimittajan niin vaatiessa palautettava takuu- 
aikana vioittuneet laitteet toimittajan osoittamaan huolto- 
keskukseen korjattaviksi.

8.4 Takuu lakkaa, ellei laitteistoa ole käytetty toimittajan tai vai- 
mistajan ohjeiden mukaan tai jos laitteistoon on tehty muu- 
toksia tai korjauksia ilman laitteen toimittajan tai valmista- 
jan kirjallista lupaa.

8.5 Takuuaika päättyy välittömästi, jos toimittajan toimitta- 
maan laitteistoon liitetään keskus-, ympärys- tai muita vas- 
taavia laitteita, jotka eivät ole toimittajan toimittamia tai kir- 
jallisesti hyväksymiä.

8.6 Toimittaja hyväksyy laitteet, jotka eivät toimittajan mielestä 
vaikeuta tai estä huoltotoimenpiteiden suorittamista eivät- 
kä huononna toimittajan toimittaman laitteiston luotetta- 
vuutta.

8.7 Toimittajalla on oikeus veloittaa vieraiden laitteiden tarkas- 
tamisesta aiheutuneet kulut.

9 Huolto
9.1 Laitteiston huolto on suoritettava toimittajan ohjeiden mu

kaisesti. Toimittaja on valmis hoitamaan laitteiston huollon 
luovutuspäivän jälkeen erillisten huoltosopimusten mukai- 
sin ehdoin. Huoltosopimukset tehdään asiakkaan ja toimit
tajan tai toimittajan nimeämän alihankkijan välillä.

10 Maksut ja maksuehdot
10.1 Toimittaja lähettää laitteistosta ja sen asennuksesta loppu- 

laskun luovutuspäivänä tai välittömästi sen jälkeen. Vuok- 
rattavien laitteiden maksut alkavat luovutuspäivänä.

10.2 Laitteiston toiminnassa havaitut vähäiset puutteet eivät oi- 
keuta asiakasta maksujen lykkäämiseen.

10.3 Laitteiston hinnat ja asennusmaksut on laskettu sopimuk
sessa iImoitetuiIla valuuttakursseilla. Hinnat on sidottu käy- 
tetyn valuutan kurssiin siten, että asiakas on velvollinen 
suorittamaan toimittajalle sen hinnaneron, joka johtuu il- 
moitetun hinnan perusteena olleen valuuttakurssin sekä 
maksupäivän kurssin erosta.
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10.4 Toimittaja veloittaa asiakkaalta sopimuksen mukaisten teh- 
tävien edellyttämien matkustus-, kopiointi-, laite- ja posti- 
tuspalveluiden sekä muiden suoritteiden ja tarvikkeiden ai- 
heuttamat kustannukset toimittajalle toteutuvien kustan- 
nusten mukaisesti.

10.5 Toimittajalla on oikeus veloittaa tehtävän suorituksen edel- 
lyttämästä matka-ajasta.

10.6 Toimittajan joutuessa teettämään ylityötä tai tekemään 
muita erityisjärjestelyjä asiakkaan tilaamien muutosten tai 
lisätehtävien suorittamiseksi, asiakkaan toimittaman vir- 
heellisen aineiston vuoksi, taikka muutoin asiakkaasta joh- 
tuen, toimittaja veloittaa näistä aiheutuneet lisäkustannuk- 
set erikseen. Jos toimitusaika sallii, ilmoitetaan tästä asiak
kaalle ennen tehtävien suoritusta.

10.7 Asiakas maksaa kaikki laitteistotoimituksesta aiheutuneet 
tullit, verot ja muut viranomaisten määräämät maksut nii- 
den nimityksiin katsomatta.

10.8 Maksuehdot ovat 14 (neljätoista) päivää netto laskun päi- 
väyksestä lukien. Laskuun kohdistuvat huomautukset on 
esitettävä kirjallisesti laskussa mainittuna aikana tai 7 (seit- 
semän) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

10.9 Jos maksun suoritus viivästyy laskussa mainitusta eräänty- 
mispäivästä, on asiakas velvollinen suorittamaan eräänty- 
mispäivän jälkeiseltä ajalta laskussa mainitun viivästysko- 
ron ja korvaamaan toimittajalle viivästyksen aiheuttamat 
kustannukset.

10.Ю Tunnustetta tai muuta sitoumusta ei pidetä maksuna ennen 
kuin se on täysin lunastettu.

10.11 Jos maksun suoritus viivästyy laskussa mainitusta eräänty- 
mispäivästä yli 30 (kolmekymmentä) päivää, on toimittajalla 
oikeus purkaa sopimus välittömästi joko kokonaan tai osit- 
tain ja ottaa sopimuksen kohteena olevat laitteistot hallin- 
taansa. Asiakas on tällöin velvollinen korvaamaan toimitta
jalle syntyneen vahingon. -

11 Vastuut
11.1 Vastuu vahingonvaarasta ja laitteiden vakuuttamisesta siir- 

tyy asiakkaalle sinä päivänä, jona laitteisto on siirretty asi
akkaan asennustiloihin. Toimittaja vastaa laitteistosta sii- 
hen asti. Toimittaja ilmoittaa siirrosta asiakkaalle kirjalli
sesti.

11.2 Laitteiston aiheuttama välitön vahingon vaara siirtyy asiak
kaan vastuulle luovutuspäivänä. Toimittaja vastaa vahin- 
gosta asennusaikana.

12 Patentti
12.1 Toimittaja vastaa siitä, että sen toimittamat laitteistot 

muuttamattomina eivät loukkaa toisen oikeutta (patentti, ta- 
varamerkki, malli, tekijänoikeus tai muu vastaava oikeus). 
Mikäli asiakasta vastaan nostetaan kanne näiden oikeuk- 
sien rikkomisesta, ryhtyy toimittaja asiakkaan puolesta asi- 
an vaatimiin toimenpiteisiin sekä vastaa kaikista näin ai- 
heutuvista kustannuksista.

12.2 Toimituksen yhteydessä mahdollisesti syntyvät uudet pa- 
tentointikelpoiset keksinnöt kuuluvat yksin toimittajan 
omistukseen.

13 Edelleentoimitus
13.1 Asiakas vastaa siitä, että tämän sopimuksen perusteella 

toimitetun, asiakkaan omistaman laitteiston mahdollinen 
edelleentoimitus tapahtuu laitteiston alkuperämaan ulko- 
maankaupan säädösten mukaan.

14 Korvausvelvollisuus
14.1 Siinä tapauksessa, että asiakkaalle syntyy laitteistotoimi

tuksen viivästymisestä toimittajasta johtuvista syistä suo- 
ranaista vahinkoa, joka ei ole poistettavissa tämän sopi
muksen muutoin edellyttämällä tavalla, korvaa toimittaja 
tällaisen asiakkaan todistaman välittömän vahingon seu- 
raavin rajoituksin:
— viivästyksen aiheuttama vahinko korvataan väin mikäli 

viivästyminen on jatkunut yli 30 (kolmekymmentä) päi
vää. Korvauksen määrä on enintään 0,5 (puoli) prosent- 
tiyksikköä kultakin 30 (kolmenkymmenen) päivän jälkeen 
seuraavalta täydeltä viikolta laitteistotoimituksen sen 
osan kauppahinnasta, jota ei viivästymisen johdosta ole 
võitu ottaa tarkoitettuun käyttöön.

— toimittajan korvausvelvollisuus on kaikissa tapauksissa 
enintään 7,5 (seitsemän ja puoli) prosenttiyksikköä lait
teistotoimituksen edellä määritellyn osan kauppahin
nasta.

14.2 Toimittajalla on oikeus laskuttaa asiakkaan suoritettavaksi 
määriteltyjen tehtävien viivästymisestä aiheutuvat lisätyöt.

14.3 Toimituksen viivästyessä asiakkaasta johtuvista syistä toi
mittajalla on oikeus siirtää toimituspäivä muiden tehtävien- 
sä kannalta ensimmäiseen mahdolliseen ajankohtaan.

14.4 Toimittaja ei vastaa asiakkaalle toimitetussa laitteistossa 
esiintyneiden virheiden tai toimituksen myöhästymisen 
mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista va- 
hingoista. Toimittajan korvausvelvollisuus rajoittuu aina vir- 
heen korjaamiseen tai virheellisesti suoritetun tehtävän uu- 
delleen suorittamiseen.

14.5 Sopimuksen purkautuessa rajoittuu toimittajan korvausvel
vollisuus enintään toimittamatta jäävän osan maksettuun 
hintaan.

14.6 Toimittajalla on asiakkaan rikkeestä aiheutuvan sopimuk
sen purkautumisen yhteydessä oikeus saada täysi korvaus 
kaikista sopimuksen alaisena suoritetuista palveluista sekä 
kohtuullinen vahingonkorvaus muista sopimuksen johdosta 
aiheutuneista kustannuksista.

15 Vapauttamisperusteet (force majeure)
15.1 Kumpikin osapuoli vapautuu korvausvelvollisuudestaan sel- 

laisten seikkojen (force majeure) johdosta, jotka tapahtuvat 
sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät tai viivästyttävät 
sopimuksen täyttämisen. Näihin yleisiin vapauttamisperus- 
teisiin kuuluvat työselkkaus ja jokainen muu seikka, johon 
osapuolet eivät voi kohtuudella vaikuttaa, kuten tulipalo, so- 
ta, liikekannallepano tai vastaavaa suuruusluokkaa olevat 
odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto tai takavarik- 
ko, valuuttarajoitukset tai viranomaisten määräykset, kapi
na ja mellakka, kuljetusvälineiden ja yleinen tavaran niuk- 
kuus, suurehkojen työkappaleiden hylkääminen ja käyttö- 
voiman rajoitukset sekä edellä mainituista seikoista johtu
vat alihankkijoiden viivästykset tai toimituksissa olevat vir- 
heet.

15.2 Osapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, 
on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan siitä toi- 
selle osapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta.

15.3 Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa (180 
päivää) ylivoimaisen esteen johdosta käy mahdottomaksi, 
kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus joko 
osittain tai kokonaan, ilman että toisella osapuolella on oi
keutta vaatia vahingonkorvausta, ilmoittamalla tästä kirjalli
sesti toiselle osapuolelle.

16 Erimielisyydet
16.1 Mahdolliset palvelusta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan toi

mittajan kotipaikan alioikeudessa.

17 Sopimuksen lisäykset ja muutokset
17.1 Mikäli sopimuksesta joudutaan poikkeamaan tai sopimuk

seen halutaan tehdä lisäyksiä tai muutoksia, sovitaan niistä 
kirjallisesti.

17.2 Lisäykset ja muutokset sopimukseen ja sen liitteisiin ovat 
osapuolia sitovat, kun molemmat osapuolet ovat ne asian- 
mukaisesti allekirjoittaneet.

18 Sopimuksen voimassaolo
18.1 Sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen 

allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa, kunnes siinä määri- 
tellyt tehtävät on suoritettu. Kohta 4 jää voimaan vaikka so
pimuksen voimassaolo on päättynyt tai sen voimassaolo on 
lakannut sopimuksen purkautuessa.

18.2 Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa sopimus välittö
mästi, mikäli toinen osapuoli oleellisesti rikkoo sopimuseh- 
toja.

18.3 Edellyttäen ettei kohdasta 10.11 muuta johdu, sopimuksen 
purkautuessa kumpikin osapuoli palauttaa välittömästi toi
selle sen tehtävän suoritusta värten luovuttaman aineiston.

19 Sopimuksen siirto
19.1 Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta 

kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista 
suostumusta.

PAINO-CENTER OY 1989
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MIKÄ ON TUOTTEESI KÄYTTÄJÄKUNNAN KEHITYS ? 
ENTÄ KILPAILIJOITTESI ?

TARGET GROUP INDEX ON GALLUP-MEDIAN SEURANTATUTKIMUS, JONKA AVULLA 
SEURATAAN ERI TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN KÄYTTÖÄ. TGI ON PEILANNUT JATKUVASTI 
KULUTTAJAMARKKINOITA VUODESTA 1979. TGI SEURAA 200 TUOTERYHMÄN JA 1600TUOTEMER- 
KIN KÄYTTÄJÄKUNTAA JA SEN KEHITYSTÄ.

TGI :N TIEDOT ON KOOTTU TIETOPANKKIIN, JOSTA NE OVAT TULOSTETTAVISSA 
JÄLKIAJOINA: TOIMIALA-, TUOTERYHMÄ- TAI TUOTEMERKKIKOHTAISESTI.

TGI-TIEDOISTA ON SELVITETTÄVISSÄ KAIKKIEN SEURATTUJEN TUOTTEIDEN JA
PALVELUJEN KÄYTTÄJÄKUNNISTA ESIMERKIKSI SEURAAVAT ASIAT:

* КОVAT TIEDOT: MIKÄ ON KÄYTTÄJIEN IKÄJAKAUMA, ELÄMÄNVAIHE, 
MISSÄ НЕ ASUVAT?

* PEHMEÄT TIEDOT: MIKÄ ON KÄYTTÄJILLE MIELUISTA PUUHAA, MITÄ НЕ 
ARVOSTAVAT, MIKÄ ON HEILLE TÄRKEÄÄ?

* HARRASTUKSET: KIRJOJEN LUKEMINEN, GOLFIN PELUU, PUUTARHAN 
HOITO, KUNTOSALILLA KÄYMINEN JNE.

TGI- TIEDOT KOOTAAN KANSALLISEN MEDIATUTKIMUKSEN YHTEYDESSÄ
INFORMOITUNA KIRJEKYSELYNÄ, JOTEN TGI-TIEDOILLA ON SUORA YHTEYS 
KANSALLISEN MEDIATUTKIMUKSEN TIETOIHIN. TÄLLÄ TA VÕIN VOIDAAN MYÖS SEL- 
VITTÄÄ :

* MILLÄ MEDIARYHMÄLLÄ JA MILLÄ LEHDELLÄ TUOTTEEN KÄYTTÄJÄ
KUNNAN TAI EI- KÄYTTÄJÄKUNNAN TAVOITTAA

ONKO OMA TUOTTEESI TAI PALVELUSIMUKANA ? TGI:Ä PÄIVITETÄÄN VUOSITTAIN. 
OTA YHTEYTTÄ! JOS TUOTTEESI KÄYTTÄJÄKUNTA ON TARPEEKSI SUURI , SE 
SAATTAA MAHTUA MUKAAN.

TARKISTA

GALLUP- MEDIA, Suomen Gallup Oy, Itälahdenkatu 21, 00210 Helsinki, 90- 69601



TUOTEMERKIT, JOIDEN 
KÄYTTÄJÄKUNTAA ON 
SELVITETTY VUODEN 
1988 -89 TGI- TUTKIMUK- 
SISSA:

KAHVIMERKIT

AROMI-MOKKA
CAFE HAAG
CAFE PARISIENNE
COLOMBIA 100
COSTARICA
ESPRESSO-KAHVI
JUHLA-MOKKA
KULTA-KATRIINA
KULTA-MOKKA
LUXUS KULTA-MOKKA
LUXUS MOKKA
MOKKA-KATRIINA
PIRKKA
PRESIDENTTI
REGIO
SALUDO
SHEIKIN MOKKA
SPECIAL KATRIINA
T-KAUPAN SINIVALKOINEN

TEEMERKIT

DOMAGO 
FRIGGS 
HERBA
H1ENOA TEETÄ
HORNIMANS
LIPTON
NESTEA
PAULIG
POMPADOUR
PRINCESS
RICOLA
SIR WINSTON 
TWININGS

JUUSTOT

AAMUPALA 
CAMEMBERT 
CREME BONJOURS
KIPPARI
PAPRIKA
RYYTI
VIHERPIPPURI
YRTTIPIPPURI

SULATEJUUSTOT

EDAM
KEVYT SULATEJ. 
KOSKENLASKIJA
LAIHIS
MESIKÄMMEN
OLYMPIA
TILLI-SULATEJ.
VIOLA

RASIAMARGAR1INIT

BECEL
BESTA
FLORA
KASVI SÕLE
KASVI SOLIVE
KEVYT JA MAUKAS
KEVYT LINJA
LAKTOOSITON KASVIMARGARIINI
LEIPÄ
LEIPÄ LAKTOOSITON
LIGHT SOLIVE
SINIVALK.PÖYTÄMARGARIINI
SÕLE VOILEIPÄ
VOIKKO 60 
VOILET 
VOIMIX 
VOISA

TAVALLISET MARGARIINIT

EVE
JUHLA-VEHNÄS
JUVEL
KILOINEN
1/2 KILOINEN
KULTAPAISTO
LEIVIN-MAINIO
MILDA
PAISTOMAINIO
PIRKKA 
SUNNUNTAI
T-KAUPAN SINIVALKOINEN

RUOKAÖLJYT

CALVE
DANTE OLIIVI 
GOLDENSTAR 
KULTAKUKKO

KULTASULA
MAZOLA
PIRKKA
REFORMI
SÕLE
SOLIVE
T-KAUPAN SINIVALKOINEN

VIILIT

INGMAN 
KOTITEKOINEN 
LIMINGAN 
MILKA 
VALIO 
VIILIS
MUUT

KAAKAOMERKIT

BENSDORP
FAZER
VAN HOUTEN KAAKAO
ILOISEN VESSELIN KAAKAO 
KAAKAOJUOMAJAUHE /VALIO 
МАКАО
MILKKIS
NESQUIK
OBOY /MARABOU 
PIRKKA
T-KAUPAN SINIVALKOINEN 
VIRI

JUGURTIT/TALOUSKOHTAINEN

KOTISAARI-INGMAN 
PAASIVAARA
T-KAUPAN SINIVALKOINEN 
VALIO
MUUT

VANUKASMERKIT

JACKY UNELMA 
JACKY MAKUPALA 
NAMINAMI
PIRKKA 
SUSETTE

JÄÄTELÖT/TALOUSKOHTAINEN

PAULIG
FAZER
KOTISAARI-INGMAN
MÖVENPICK
SUN ICE/PIETARSAAREN 
T-KAUPAN SINIVALKOINEN

VEHNÄJAUHOT

ANNI-HELENA 
ELONKORJUU 
JUKOLA 
JUVEL
JUVELIINA
KULTALEIMA 
MYLLYNPARAS 
PIRKKA-VEHNÄJAUHO 
PULLA-PIRKKO
SUNNUNTAI
TALOUSVEHNÄJAUHO 
T-KAUPAN SINIVALKOINEN 
VAASAN KRUUNU

MAKARONIT

BARILLA SPAGETTI 
ELDORADOSPAGETTI 
KIERREMAKARONI (VAASANMYLLY) 
KULTALEIMA SARVI
LASAGNE
MILANO SPAGETTI 
MUNAMAKARONI 
MYLLYNPARAS 
PICCOLO
PIKAMAKARONI
PIRKKA MAKARONI
PIRKKA SPAGETTI
PITO
RAKETTI SPAGETTI
T-KAUPAN SINIVALKOINEN 
TORINO

LIEMIKUUTIOT

CEDOVITAL 
KNORR 
MAGGI
MESTARIPEDERSEN 
REFORMIKESKUS 
VKT

PUSSIKEITOT

BLÄ BÄND LÄMMIN KUPPI 
BLÄ BÄND MUUT
HETIVALMIS
HETKINEN
KESTI
KNORR KUPPIKUUMA 
KNORR MUUT
VALIO

AAMIAISHIUTALEET

ALPEN
BIRCHER CORN FLAKES 
BIRCHER-MÜSLI
CRUNCHY CORN FLAKES 
ELDORADO CORN FLAKES 
ELDORADO MYSLI
ELDORADO RICE CRISPIES 
FAZERIN MÜSLI
FROSTFLAKES
FROST RICE
HYVÄN PÄIVÄN MÜSLI 
KAURAMURO LIF
KELLOGCS CORN FLAKES 
KELLOGCS EXTRA
KELLOGCS RICE CRISPIES 
KELLOGG S MÜSLI
MARABOUSTART
PIRKKA CORN FLAKES
PIRKKA MYSLI 
PUF VEHNÄMURO 
SNAPCORN FLAKES 
WEETABIX

PAKASTEVIHANNEKSET

APETIT
ELDORADO PERUNAVIHANNES 
ELDORADO RIISIVIHANNES
FINDUS
IGLU
JALOSTAJAN KEITTOJUUREKSET 
JALOSTAJAN JULISKA
JALOSTAJAN VIHANNEKSET 
KESÄPÖYTÄ HERNE-MAISSI-PAPRIKA 
KESÄPÖYTÄ KEITTOJUURES 
KESÄPÖYTÄ VIHANNESSEKOITUS 
PIRKKA VIHANNESSEKOITUS
PITO
VALION SEKAVIHANNES 
VKT 4 LAJIN VIHANNESSEKOITUS

PAKASTEPERUNAT

APETIT
CHIPS PANNUPERUNA 
CHIPS RANSKANPERUNA
CHIPS SILEÄ RANSKANPERUNA 
CHIPS STRINGS
FINDUS RANSKALAISET PERUNAP. 
JALOSTAJA RAPEAT RANSKALAISET 
JALOSTAJA STICKS
KESÄPÖYTÄ RANSKANPERUNAT 
OOLANNIN UUNIRAPEAT RANSKANP. 
PIRKKA RANSKANPERUNAT 
RANSKALAISET PERUNAPALLOT 
T-KAUPAN SINIVALKOISET

PIZZAT

APETIT PAKASTEPIZZAT 
FINDUS PAKASTEPIZZAT 
JALOSTAJA PAKASTEPIZZAT 
LINKOSUON EINESPIZZAT 
SAARIOISEN EINESPIZZAT

PAKASTEKALAT

APETIT/DEL1FROST 
AL VEST AD SEI 
ELDORADO
ELDORADO KALAPIHVIT 
ELDORADO KALAPUIKOT 
ELDORADOPUNAKAMPELA 
ELDORADO SEITI
FRIONOR SEITI
FRIONOR PANEROITU KALAPU1KKO 
FROSTA KALAPU1KKO
FROSTA SEIFILE 
JALOSTAJA/NORFINN SEI 
NORDMAR SEITI
VALIO SILAKKAFILE
VALIO SILAKKAKALAPUIKOT 
VALIO JUUSTO-KALAPIHVIT

MUUT TEHDASVALM1STEISET 
RUOKAPAKASTEET

APETIT BORSSIKEITTO
APETIT JAUHELIHAOHUKAISET
APETIT KALAKEITTO
APETIT KANAVIHANNESKE1TTO 
APETIT KATKARAPUOHUKAISET 
APETIT KESÄKEITTO
APETIT LASAGNE
APETIT PINAATTIKEITTO
APETIT SISKONMAKKARAKEITTO 
FINDUS
JALOSTAJA KALAKEITTO
JALOSTAJA PINAATTIKEITTO 
JALOSTAJA SISKONMAKK.KEITTO 
KESÄPÄIVÄ PUUTARHAPIHVI 
VALIO PUUTARHURIN PIHVI

SINAPIT

AROMI
COLMANS
FRUKTOOSI
ISÄN
KULINAARI VAHVA
KESTI PURSO
KOCKENS
KOTISINAPPI
MARSCHAN
MEIRA
PIRKKA
PITO
SINETTI/PAULIG
TURUN

KETŠUPIT

FARMARIN KETCHUP
FELIX
HEINZ
ILONA
KOCKENS
PIRKKA-TOMAATTIKETSUPPI
KESTI
MEIRA AROMI
PITO
PUUTARHURIN KETCHUP 
TOM'S KETSUPPI

PUSSIKASTIKKEET

BLÄ BÄND
KNORR
MAGGI 
MUUT

SALAATTI KASTI KKEET

ANOPIN IHANA
FELIX
KÜHNE
PIRKKA
SAARIOINEN
SLOTTS

JÄLKIRUOKAKASTIKKEET

EKSTRÖMIN JÄLKIRUOKAJAUHEET 
JALOSTAJAN MAKEAT PUSSIKEITOT 
VALION VANUKASJAUHEET 
VIRI JÄLKIRUOKAJAUHEET 
VALION VALMIIT JÄLKIRUOAT 
VALION KIISSELIAINEKSET

KAHVIKEKSIT

CARNEVAL
DOMINO, DOMINO MINT 
FOURRE (LAPPEENRANTA) 
GULD MARIE
JAFFA, KIWL MADEIRA 
KAURAKEKSI (JYVÄSHYVÄ) 
KAURATÄYTEKEKSI
LU-KEKSIT
MARIE (FAZER) 
MURO (FAZER) 
PIKKULEIVÄT (JYVÄSHYVÄ) 
PIRKKA-KAURAKEKSI
PIRKKA-MARIEKEKSI
T-KAUPAN SINIVALK. MARIE 
T-KAUPAN SINIVALK. PIPARK. 
T-KAUPAN SINIVALK. VOHVELI

OSTOHILLOT

DRONNINGHOLM
FELIX
K-HILLO
KASKELIN
MAKEIS JA MEHU
MELLO
PIRKKA-HILLO
PITO
SCOTT
SONKARI
SUONENJOEN
T-KAUPAN SINIVALKOINEN 
VALIO

LASTEN RUOAT

BONAJAUHE 
BONA.TÖLKKI 
PILTTIJAUHE 
PILTTI.TÖLKKI 
TUTTELL JAUHE 
TUTTELI.ÄIDINMAIDONVASTIKE

TUOREMEHU JA MEHUJUOMAT

AAMUN RAIKAS 
AURINKO 
BAHAMA 
BRAVO 
BRAZIL 
DOLE
FARMARIN JUISSI 
HEDELMÄTARHA



KEVYT LINJA 
KOTISAARI 
LUONNON AARTEET
MEHIS
PEDRO 
PEPITA 
PIK NIK
PIRKKA
T-KAUPAN SINIVALKOINEN 
TRAP 
VALIO 
VIVA

MAKEUTETUT MEHUT

AARRESAARI 
BRAVO 
CHYMOS 
FARMARIN 
HARTWALL
KESÄPÄIVÄ 
MARIMBA 
MARJAKAS 
MEHUKATTI
NALLE
ONNIMANNI
PALLAS
PIRKKA 
POLAR 
SONKARI
T-KAUPAN SINIVALK. APPELSIINIM.
T-KAUPAN SINIVALK. SEKAMEHU 
TROPIC

KIVENNÄISVEDET

AQUA 
FONTANA 
HARTWALL VICHY 
KOFF SPECIAL VICHY 
LAHDEN VICHY 
LAUNE
OLVIN VICHY
PYYNIKIN VICHY
RAMLÖSA
SALPAUSSELKÄ
SCHWEPPES
VICTOR
VIP

VIRVOITUSJUOMAT

AFRICOLA
ANANAS LIMONADI
AURINKO GRAPE
AURINKO JAFFA
AURINKO PALMA 
COCA-COLA
COCA-COLA LIGHT 
FANTA 
FIEVEL
FRISCO APPELSIINI
FRISCO GRAPE
FRISCO SITRUUNA
FRISCO VIHREÄ
HARTWALL JAFFA GRAPE
HARTWALL PIRTEÄ JAFFA
HARTWALL PUNAINEN JAFFA 
JAFFA LIGHT 
KOFFJAFFA
OLVIN JAFFA KELTAINEN
PEPSI COLA
PINA COLADA
POMMAC
PYYNIKIN JAFFA
SCHWEPPES COLA 
SEVEN UP 
SMURFFI
SPRITE
SPRITE LIGHT 
TEEM

I-OLUET

AURA 
AMIRAALI 
CHEERSI
KARJALA 
KOFF 
LAHDENI
LAHDEN SININEN
LAPIN KULT А
LIGHT I
LIGHT LAGER 
OLVI

VIINIJUOMAT

BONUS VALKOINEN 
BONUS PUNAINEN 
FROSTY WINE COOLER
LÕNG GRAPE
WINE COOLER (SINEBRYCHOFF)

SUKLAALEVYT

BRUNBERG
CHYMOS MAITOSUKLAA 
FAZERINA
FAZERIN SININEN
FAZERMINT
GEISHA
HASSEL /FAZER
HELLAS NOUGAT
HEDELMÄSUKLAA/HELLAS 
KILOSUKLAA 
MAITOSUKLAA/MARABOU 
MAITOSUKLAA/PANDA 
PIRKKA
PÄHKINÄROUHE/FAZER 
RIISISUKLAA/CHYMOS 
RUUSUSUKLAA
SPECIAL MAITOSUKLAA/PANDA 
SUCHARD
SUKLAATI/CHYMOS
SVEITSIN PÄHKINÄ/MARABOU 
T-KAUPAN SINIVALK. MAITOS. 
TALOUSSUKLAA/FAZER 
TOBLERONE
TUMMA SUKLAA/MARABOU

SUKLAAPATUKAT

BAJT
DA-CAPO
DAILY
DAJM
FANCY
FAMI
FASU
FAZER SIN/PUN/MUSTA/LILA 
FAZER 10 
FAZERINA 
FAZERMINT
FONDA KROKANTTI
GEISHA
JIM
JULIA
KILT
KISMET
MARS
MAXI-TUPLA 
PANDOLA 
PÄTKIS 
RAIDER
RAPID (MARABOU)
RIISISUKLAA
ROYAL 
SIESTA 
SNICKERS 
SUFFELI 
TIFFANY 
TOBLERONE 
TOFFERINA 
TREND 
TUPLA
TUPLA SNACK SIZE 
XYL1TOLSUKLAA (HELLAS) 
ZOOM

LAKRITSAT

BIS BIS
BLACK & WHITE MINTTU 
BOBBY
BRUNBERG
ENGLANNIN LAKRITSI (MERIJAL) 
ENGL. LAKRITSIKON. (HELLAS) 
ENGLANTIL. LAKRITSI (PANDA) 
FAZERIN LAKRITSIPALOJA 
FAZERIN LAKRITSIPATUKKA 
HALVAN LAKRITSI 
INKKARILAKU (HALVA) 
ISO-PEPE
ISO-PEPE SALMIAKKI 
ISO-REMMI
LAKRITSIPIIPPU
LAKRITSISEKOITUS (HELLAS) 
LAKUKONVEHTI
LAKUKUNKKULAKU 
LAKUMELLI TOFFEE 
LAKU-PEKKA
LAKU-PEKKA MAXI-PALKKI 
MINTTULAKU /HELLAS 
MINTTUPATUKKA
PAKSU-PEPE TANKO 
PANDAN LAKRITSIPALAT 
SUKULAKU
T-KAUPAN SINIVALKOINEN 
YRTTILAKRITSI

PASTILLIT

BLACK & WHITE 
EUCALYPTUS 
EUCAMENTHOL 
EUCAMENTHOL, SOKERITON 
EXTRA FINNE
JEE-JEE SALM/HEDELMÄ 
LAKRISAL
LEHONA SALMIAKKI, SOKERITON 
LEHONA TERVALAKRITSI 
LEHONA TERVA, VIHREÄ 
LEHONA VIHREÄ, SOKERITON

MIKKI HIIRI 
MYNTHON EMSER
NÄSSE HEDELMÄPASTILLI 
PANTTERI SALMIAKKI 
PROFF
RÄNKKÄ SALMIAKKIPASTILLI 
SALMIAKKI/FAZER 
SISU SOKERITON 
SISU XYLITOL
STOP VIHREÄ 
STOP SORBITOL 
SUOMI
SUPER SALMIAKKI 
VICK MENTHOL 
VÄKEVÄ MYNTHON

TOFFEET

CHEWITS APPELSIINI 
CHEWITS BANAANI,SITRUUNA 
CHEWITS KERMA 
CHEWITS MANSIKKA 
DIDDLI LAKRITSATOFFEE 
DIDDLI TOFFEE
DIDDLI TUTTIFRUTTI 
HOPEATOFFEE 
JAFFA TOFFEE 
JÄTTI TSINUSKI 
JÄTTI HOPEATOFFEE 
JÄTTI KOLA
KERMATOFFEE /HELLAS 
KÄCK LAKRITSIKOLA 
LAKRITSITOFFEE 
MAHA
PEHMEÄ TSINUSKI 
RAITATOFFEE 
SKOTTITOFFEE 
TOFFEE /FAZER 
TOFFO KERMA 
TOFFO LAKRITSI 
TOFFO MONIMAKU

PURUKUMIT

HUBBABUBBA 
JENKKI
JUICY FRUIT 
PK
PK XYLITOL 
SOR-BITS 
STIMOROL 
STIMOROL XYLITOL 
TRIDENT
XYLITOL JENKKI 
YAMMY-JENKKI

JÄÄTELÖ/MEHUJÄÄ

FAZER 
KOTISAARI-INGMAN
PAULIG 
PIETARSAARI 
T-KAUPAN SINIVALKOISET 
VALIO

JOGURTIT

KOTISAARI-INGMAN 
PAASIVAARA
PIRKKA 
VALIO

YSKÄNLÄÄKKEET

CODESAN 
EXPIGEN 
FORTUS 
KVILLA 
MUCOSYL 
PEKTOSAN 
RESIPECKT 
RESYL 
TINTUS

SÄRKYLÄÄKKEET

ASPIRIN 
BURANA 
DISPERIN 
НОТА 
IBUSAL 
JOMO
OPTIMAL
PANADOL 
SELIRAN 
TREO

FLUNSSALÄÄKKEET

ASPIRIN 
COLDREX 
FORT AL C 200 
POSIVIL 
RINASIN

PYYKINPESUAINEET

ARIEL
BIO ACTIV
BIO LUVIL
CORAL
DARF
HAVILLA
HYVÄ JA HALPA
KIP
K-PESUJAUHE
LV-PESUJAUHE
MINIRISK
OMO
PIRKKA
SERTO
SURE
T-KAUPAN SINIVALK. PYYKINP 
T-KAUPAN SINIVALK. BIOPESUJ. 
TAG 
TEND 
UNIC 
VAAVI 
VISKO

ASTIANPESUAINEET

ASTIS
FAIRY
FINISH (KONEPESU)
FLINK (KONEPESU) 
HYVÄ JA HALPA 
K-ASTIANPESUAINE 
K-KONETISKIAINE 
KONE-TEPS 
KOTIM.ASTIANPESUAINE (EKA) 
LV
MAX
MINIRISK
PIRKKA-ASTIANPESUAINE
SÜIT SAIT
SÜIT SAIT KONEPESU 
SUN (KONEPESU) 
SUNLIGHT
T-KAUPAN SINIVALKOINEN 
T-KAUPAN SINIVALK.KONEPESU 
UNIC

YLEISPUHDISTUSAINEET

AJAX
ANDY
EPEX
KLORIN
MRPROPER
NEOX
PIRKKA
PUTIPUHDAS 
SANIKLOR 
SPICK & SPAN 
SUPER KLORIITTI 
T-KAUPAN SINIVALKOINEN 
TEPS 
TOLU 
UNIC
VIM

FOLIOT, KELMUT

ELMU
GLAD ALUMIINIFOLIO
GLAD TALOUSKELMU
GLAD ALUMIINIFOLIO, PAKSU 
JULIA ALUMIINIFOLIO 
KOTIFOLIO (EURA) 
PAKASTUSFOLIO (EURA) 
PIRKKA ALUMIINIFOLIO 
PIRKKA TUOREKELMU 
SERLA TALOUSKELMU 
T-KAUPAN SINIVALK. ALUM.F. 
T-KAUPAN SINIVALK. TUOREK.

KERTAKÄYTTÖASTIAT

MARIMEKKO
MENY
POLARPAK
SÄÄSTÖSARJA 
VALKOISET 
WALT DISNEY 
WHIZZ

PAPERISET LAUTASLIINAT

FEELINGS (HAARLA)
JULIE
JULIETTE
MARIMEKKO
NOKIA
NOKIA RUOKALIINA
WHIZZ
WHIZZ FEELINGS



HAMMASTAHNAT

AQUAFRESH
COLGATE
CREST
DENIVIT
DENTS
ELMEX
LÄHEKKÄIN
PIRKKA
PEPSODENT
OXYGENOL
T-KAUPAN SINIVALKOINEN
TEELAK
VADEMECUM

SAIPPUAT

BLIW
CAMAY
DOBBEL DUSCH
FRESH
HELST
IMPERIAL
KASTEHELMI
LINNA SUIHKU
LUX
LV-SAIPPUA
LE CHAT MARSEILLE
NIVEA
PALMOLIVE
PIRKKA
REXONA
SAUNA SUVI
SOFTY
SUNLIGHT
T-KAUPAN SINIVALKOINEN
ZEST

LASTENVAIPAT

BAMBOS
HELPPO VAIPPA
K-LASTENVAIPAT
KUIVA PEPPU
LENINA
LIBERO
PAMPERS
PEPPUSET
PICCOLO
PIRKKA-LASTENVAIPPA
PP-VEITIKKA
SERLA BABY/BABYSOFT 
T-KAUPAN SINIVALKOINEN 
VEITIKKA

KISSANRUOAT

FELINE HERKKUATERIA
FELINE KALA-ATERIA
FELINE KALA-LIHA
FELINE LIHA-ATERIA
MASCOT
PRIMACAT KALA
PRIMACAT KALA-LIHA
PURINA
TASSU
TÄHTIMISSE KALANMAKSA 
TÄHTIMISSE MAKSAMAKKARA

KOIRANRUOAT

DOGMAN
HAU-HAU LIHA
KENNEL-BIFFI
KENNEL LIHA
KENNEL LIHA-KALA
KENNEL TÄYSRAVINTO
MASCOT
PIRKKA
PLUTO
ROYAL CANIN RUSKEA
ROYAL CANIN PUNAINEN
ROYAL CANIN SININEN 
SERTI KUIVARAVINTO 
TASSU

SHAMPOOT

ACTIV
AGREE
ALBERTO
CUTRIN
ERITT.HIENO SUOMAL.
HERBINA
KASTEHELMI
LINNA
LV
MINIRISK
NATUSAN
PALMOLIVE
PIRKKA
SILKIENCE
SILKKI-LEENA
T-KAUPAN SINIVALKOINEN
TERVA
TIMOTEI
TUULITUKKA
VAAHTOPÄÄ
YVESROCHER
XZ

HIUSTEN HOITOAINEET

ACTIV
AGREE
ALBERTO ALOE
BRECK
CATZY
ELVITAL
ERITTÄIN HIENO SUOM.
FAMILY FRESH
FINESSE
HERBINA HENNAHOITO
JASMIN
KASTEHELMI
LINNA
NIVEA
PALMOLIVE
PIRKKA
REVLON FLEX
SILKAMIN
SILKIENCE
T-KAUPAN SINIVALKOINEN
TIMOTEI
VITAPLUS.ÖLJY
WELLA
XZ

DEODORANTIT

AXE
BARRACUDA
BRUT 33
FAMILY FRESH
FII
FLEURS DE HOLLANDE
JUST
LILIANE
LUMENE
MENNEN
MINIRISK
MUM STICK
MUM ROLL-ON
NATUREL
PIERRE ROBERT
PIRKKA AEROSOLI
PIRKKA ROLL-ON
RAI
REXONA AEROSOLI
REXONA ROLL-ON
TABAC

HIUSTEN VÄRJ/SÄVYTYSAINEET

JANE HELLEN
MELODY
NUANCE
ORIENT HENNA
POLYCOLOR
POLYLADY

KAMPAUSVAAHDOT

ALBERTO
CATZY VITAL
HELENA & HECTOR S
HERBINA HENNA
HIGH HAIR
KIMALLUS
L'OREAL:FREE STYLE
SILKAMIN
SILKIENCE
TUULITUKKA
WELLA FLEX
VIDAL SASSOON
XZ

KAMPAUSGEELIT

ALBERTO
BRECK
HELENA & HECTOR'S
JANE HELLEN
KIMALLUS
L'OREAL:STUDIOLINE
NEW WAVE
SILKAMIN
TUKKATAIKA
WELLA

IHOVOITEET

AAPRI
BELLA-VITA
DESERT FLOWER
ENDOCIL
ERIOIL
HERBINA
HTH
HYDRODERM
JUVENA
LANCOME
LINNA PERUSVOIDE
LUMENE
MINIRISK
NATUSAN
NIVEA CREME
NIVEA FACE
NIVEA MILK LIGHT
OIL OF ULAY
PIERRE ROBERT LDB
REVLON

TOKALON 
VITALIS CREAM 
YVESROCHER

KEHONHOITOTUOTTEET

BIOTHERM 
BODYREFORM 
CLARINS 
ELANCYL 
ELLEN BETRIX 
JEAN D AVEZE JDA 
QUICK SLIM

IHONPUHDISTUSAINEET

AVECOS 
AVECYD 
ELLEN BETRIX 
ENDOCIL 
MAXFACTOR 
JUVENA 
LACTACYD 
LAPONIE 
LINNA 
LUMENE 
NIVEA 
PEACH
PIERRE ROBERT

TERVEYSSITEET, TAMPONIT

CAREFREE 
HELLÄN HYVÄ 
LIBRESSE 
MIMOSEPT 
MINI MENSESS 
MONELLA 
NAINEN SIDE 
OB NORMAL 
PERFEKTA 
PIRKKA 
SABA
SAMETTISET 
SALAISET SINISET 
SIDE 15 
SOFT &SAFE 
TAMPAX 
T-KAUPAN SINIVALKOINEN 
VUOKKOSET

PIKKUHOUSUNSUOJAT

CAREFREE 
FEMINITA 
LIBRESSE 
MIMOSEPT 
MONELLA 
PIRKKA 
SAMETTISET 
SCANDIA 
TAMPAX
T-KAUPAN SINIVALKOINEN 
VUOKKOSET

SUKKAHOUSUT

ACTUELLE 
AMAR 
DIM 
EISER 
ELLI
FINNWEAR 
NORLYN 
OODI
PIRTA-MILLIE 
SUOMALAISET SUKKAHOUSUT 
T-KAUPAN SINIVALKOISET 
VOGUE ■ 
ZINO

MAALIT

BIORA 
FERREX 
JOKER 
KIRJO 
LASTEX 
MAALARIN LATEKSI 
MIRANOL 
PANSSARIMAALI 
PANU 
PESTO 
PIKATEHO
PINOTEX.PINOTEX EXTR 
REMONTTI-ÄSSÄ 
SIRO 
TEHO
VALTTI COLOR 
VINHA 
WINTEX 
ÖLJY PENTOL

HENKILÖAUTOT

AUDI 
BMW 
CITROEN 
DATSUN/NISSAN 
FIAT 
FORD 

HONDA 
LADA 
MAZDA 
MERCEDESBENZ 
MITSUBISHI 
OPEL 
PEUGEOT 
RENAULT 
SAAB 
SAMARA 
SEAT 
SKODA 
SUBARU 
SUZUKI 
TALBOT 
TOYOTA
VOLKSWAGEN 
VOLVO

AUTOVAKUUTUKSET

AUTOILIJAT 
KANSA 
POHJOLA 
SAMPO 
TAPIOLA 
TEOLLISUUSVAKUUTUS 
YRITTÄJÄIN-FENNIA

POLTTOAINEOSTOT

UNION 
FINNOIL 
ESSO 
KESOIL 
SHELL 
TEBOIL

KESÄRENKAAT/TALVIRENKAAT

BRIDGESTONE 
CONTINENTAL CONTACT 
DUNLOP 
ESSO
FIRESTONE 
GISLAVED 
GOODYEAR 
KLEBER 
MICHELIN 
NOKIA 
PIRELLI 
UNIROYAL 
VIKING

MOOTTORIÖLJYT

ESSO 
BP 
CASTROL 
GULF 
KESOIL 
MOBIL
NESTE VOITELU 
SHELL 
TEBOIL
TEXACO 
SUNOCO

AUTORADIOT/-STEREOT

ALPINE 
BLAUPUNKT 
CLARION 
GRUNDIG 
KNUTSSON 
PANASONIC 
PHILIPS 
PIONEER 
ROADSTAR 
SAMSUNG 
SANYO 
SONY

ASTIANPESUKONEET

AEG 
ASEA-SKANDIA 
BAUKNECHT 
CYLINDA
ELEKTRO-HELIOS 
ELEKTROLUX 
HUSQVARNA 
IGNIS 
MIELE 
PHILIPS 
ROSENLEW 
SIEMENS 
UPO 
ZANUSSI

KAHVINKEITTIMET

AEG 
AKA 
BRAUN 
FINCA 
KENWOOD 
KRUPPS 
MELITTA 
MOCCAMASTER 
MOULINEX



PHILIPS 
ROWENTA 
SIEMENS

MIKROAALTOUUNIT

ASEA-SKANDIA 
BAUKNECHT 
ELECTRO-HELIOS 
ELECTROLUX 
HITACHI
HUSQVARNA 
IGNIS
KENWOOD 
MOULINEX 
PANASONIC 
PHILIPS 
ROSENLEW 
SHARP 
SIEMENS 
TOSHIBA 
UPO 
ZANUSSI

YLEIS/MONITOIMIKONEET

BOSCH 
BRAUN 
ELECTROLUX 
KENWOOD 
MOULINEX 
PHILIPS 
SIEMENS 
TEFAL 
VALIANT

STEREOJÄRJESTELMÄT

AKAI 
DUX 
FISHER 
HITACHI 
JVC
PANASONIC 
PHILIPS 
PIONEER 
SCHNEIDER 
SHARP 
SONY 
TECHNICS 
YAMAHA

CD-SOITTIMET

FISHER 
JVC
HITACHI 
PHILIPS 
PIONEER 
SANYO 
SONY 
TECHNICS 
YAMAHA

TELEVISIOT

ASA 
BLAUPUNKT
BANG & OLUFSEN 
DUX 
FINLUX 
GRUNDIG 
ITT 
LUMA 
LUXOR 
PHILIPS 
SALORA 
SANYO 
SONY

VIDEONAUHURIT

AKAI 
ASA 
FINLUX 
FISHER 
GOLD-STAR 
HITACHI 
JVC 
LUXOR 
NEC 
NESCO
PANASONIC 
PHILIPS 
SALORA 
SANYO 
SHARP 
SONY

VIDEOKASETIT

AGFA 
BASF 
DEXA 
FUJI 
HITACHI 
JVC 
KODAK

KONICA 
MAXELL 
NATIONAL/PANASONIC 
PHILIPS 
SAMSUNG 
SCOTCH 
SONY 
TDK

POLKUPYÖRÄT

ALPINA GX 2000 
BIANCHI 
CRESENT
HELKAMA,JOPO 
JUPITER 
MONARK 
MONTANA 
NISHIKI 
NOPSA 
PBG
PEUGEOT 
RALEIGH 
SOLIFER
TERÄSSIIPI 
TUNTURI 
STRADA

PARISTOT

AIRAM 
BEREC 
DAIMON 
DURACELL 
HELLESENS
HITACHI 
MEMOREX 
NATIONAL 
PANASONIC 
PHILIPS 
UCAR 
VARTA

KELLOT

CARDINAL 
CASIO 
CERTINA 
CITIZEN 
JUPITER 
LEHONA 
LORUS 
OMEGA 
ORIENT 
PULSAR 
PUMA 
Q&Q 
ROLEX 
SEIKO 
SWATCH 
TIMEX 
TISSOT 
ZENITH

POSTI M Y YNTILIIKKEET

ANTTILA 
APILANLEHTI 
ELLOS
FLEUR DE SANTE 
HOBBY HALL 
KUVASAMPO 
LAGONDA
SEPPÄLÄ OY 
UNIMAIL 
VALITUT PALAT 
YVESROCHER

KERHOT

FAZERIN MUSIIKKIKERHO 
JOHANNA
JOKANAISEN KÄSITYÖKERHO 
KIRJA VALIOT
KOKO KANSAN KIRJAKERHO 
KUKK1VA KOTINI
LASTEN OMA KIRJAKERHO 
LASTEN PARHAAT KIRJAT 
SUURI SUOMALAINEN KIRJAKERHO 
UUDET KIRJAT 
UUSI NEULEKERHO 
UUSI KIRJAKERHO

FILMIT

AGFA 
FUJI 
IFICOLOR 
ILFORD 
KODAK 
KONICA 
MITSUBISHI 
POLAROID 
SCOTCH3M

MATKANJÄRJESTÄJÄT

AREA
AURINKOMATKAT 
ETUMATKAT 
FINNSOV TOURS 
FINNMATKAT
HASSEN MATKAT 
LOMAMATKAT 
MATKA-KALEVA 
MATKARENGAS
MATKAYHTYMÄ
SILJA LINE
SKANDINAVIAN MATKAPALVELU 
SPIES-MATKAT
SUOMEN MATKATOIMISTO 
TJÄREBORG
TRAVELA
VIKING LINE

LAIVAYHTIÖT

FINNJET
JAKOB LINE
SILJA LINE
VAASANLAIVAT
VIKING LINE 
KOTIMAAN SISÄVESIL. 
TALLINNAN LAIVA 
SALLY ALBATROSS

HOTELLIT

ARCTIA
CUMULUS
KANTAKIEVARIHOTELLIT 
POINT HOTELS
POLARHOTELLIT
RANTASIPI 
SOKOS-HOTELLIT

VAKUUTUSPALVELUSOPIMUKSET

KANSAN KESKITTÄMISETU 
KOTIPIIRISOPIMUS (YRITTÄJÄIN- F.) 
POHJOLAN MONITURVA 
TAPIOLA-SOPIMUS 
SAMPOSOPIMUS

PANKIT

KOP
OSUUSPANKKI/OKO 
POSTIPANKKI
SYP
SÄÄSTÖPANKKI/SKOP 
STS PANKKI

PANKKIKORTIT

KOP
OKO/OSUUSPANKIT
POSTIPANKKI 
SÄÄSTÖPANKIT/SKOP 
SYP

LUOTTO/MAKSUKORTTIT

AKTIIVIRAHA
AMERICAN EXPRESS 
DINERS CLUB
E-TILIPALVELU
EUROCARD
KESOIL
KEY CARD
K-LUOTTOKORTTI 
KULTAKORTTI
KÄYTTÖLUOTTO
MAXER-KÄYTTÖLUOTTO 
MUSTA PÖRSSI
OK-MAKSUKORTTI
OK-KORTTI LUOTOLLINEN 
SEPPÄLÄ
SOKOS/S-KORTTI 
STOCKMANN
VENDITO
VISA
FINNOIL
ESSO
SHELL
TEBOIL
UNION

RAHAPELIT

VAKIOVEIKKAUS
LOTTO
JOKERI-PELI
V5-RAVIVEIKKAUS
TOTO
BINGO
BINGO-LOTTO
RAHA-ARPA
VENTTI 21 -ARPA 
ÄSSÄ-ARPA

TUOTEMERKKI- JA PALVELU- 
LUETTELO UUSIUTUU JONKIN 
VERRAN VUOSITTAIN

NÄISTÄ KAIKISTA TUOT- 
TEISTA JA PALVELUISTA 
VOIDAAN SELVITTÄÄ:

-TUOTTEEN ASEMA
KILPAILIJOIHIN NÄHDEN

- MITEN ERI MERKKIEN 
KÄYTTÄJÄT POIKKEAVAT 
TOISISTAAN
* muun tuotekäytön,
* harrastusten tai
* elämäntyylien suhteen

-TUOTTEEN KÄYTTÖUSEUS, 
HEAVY JA LIGHT USER IT

- KÄYTTÄJÄKUNNAN 
KEHITYS 80-LUVULLA

- MILLÄ MEDIOILLA 
KÄYTTÄJÄKUNTA TAVOL 
TETAAN

-KÄYTTÄJÄKUNNAN
TAUSTATIEDOT

TAUSTATIETO- 
MAHDOLLISUUDET 
LÖYDÄT 
KÄÄNTÖPUOLELTA



TGI - TUTKIMUKSESSA 
KÄYTÖSSÄ OLEVAT

TAUSTAT:
SUKUPUOLI

NAINEN
MIES

IKÄ

12-19 V
20-29 V
30-44 V
45-64 V
65- V

KOULUTUS

KANSAKOULU
KESKIKOULU
YLIOPPILAS, OPISTO
AKATEEMINEN

SIVIILISÄÄTY

NA1MATON
NA1MISISSA,AVOLIITOSSA
LESKI,ERONNUT

ASUINPAIKKA

SUUR-HELSINKI
KAUPUNKI YLI 30 000 AS
MUUT KAUPUNGIT
MAASEUTU

ALUE

ETELÄ-SUOMI
VÄLI-SUOMI
POHJOIS-SUOMI

TALOUDEN VUOSITULOT

ALLE 50 000 MK
50 - 75 000 MK
75-100 000 MK
100- 125 000 MK
125 - 150 000 MK
150 - 175 000 MK
175 - 200 000 MK
YLI 200 000 MK

OMA SOSIOEKONOMINEN ASEMA

JOHTAVA ASEMA
MUU YLEMPI TOIMIHENKILÖ
ALEMPI TOIMIHENKILÖ
TYÖNTEKIJÄ
MAANVILJELIJÄ
YKSINÄISYRITTÄJÄ
ELÄKELÄINEN
OPISKELIJA/KOULULAINEN
KOTIROUVA
TYÖTÖN/TIETO PUUTTUU

ANSIOTYÖSSÄ KÄYNTI

EI ANSIOTYÖSSÄ
OSA-AIKATYÖ
KOKOPÄIVÄTYÖ
TYÖ KOTONA

ELÄMÄNVAIHE

EI OMA TALOUS, EI TYÖSSÄ
EI OMA TALOUS, TYÖSSÄ
OMA YKSINÄISTALOUS
OMA MONITALOUS, EI LAPSIA
OMA TALOUS, LAPSIA KOTONA
ELÄKELÄINEN, OMA YKSINÄISTALOUS
ELÄKELÄINEN, MONITALOUS

DEMOGRAFIAT/PERHEENEMÄNNÄT

IKÄ

- 29 VUOTTA
30 - 44 VUOTTA
45 - 64 VUOTTA
65 -■ VUOTTA

ANSIOTYÖSSÄ KÄYNTI

EI ANSIOTYÖSSÄ
KOKOPÄIVÄTYÖ
OSA-AIKATYÖ
TYÖ KOTONA, MAANVILJELIJÄ

ASUINPAIKKA

SUUR-HELSINKI
YLI 30 000 AS. KAUPUNKI
MUUT KAUPUNGIT
MAASEUTU

ALUE

ETELÄ-SUOMI 
VÄLI-SUOMI 
POHJOIS-SUOMI

TALOUD.SOSIOEKONOMINEN ASEMA

YLEMMÄT TOIMIHENK/JOHT.ASEMA 
MUUT YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
ALEMMAT TOIMIH/YKS.YRITTÄJÄT 
TYÖNTEKIJÄT
MAANVILJELIJÄT
MUUT
YL.TOIMIH. ELÄKKEELLÄ
AL.TOIMIH. ELÄKKEELLÄ 
TYÖNTEKIJÄT ELÄKKEELLÄ 
MAANVILJELIJÄT ELÄKKEELLÄ

TALOUDEN VUOSITULOT

ALLE 50 000 MK 
50 - 75 000 MK 
75 - 100 000 MK 
100 - 125 000 MK 
125 - 150 000 MK 
150- 175 000 MK 
175 - 200 000 MK 
YLI 200 000 MK

LASTEN IKÄ

0 - 6VUOTTA
7-11 VUOTTA
12- 15 VUOTTA
16-20 VUOTTA
EI LAPSIA

RUOKAOSTOKSIIN/KK

- 600 MK
601 - 900 MK
901 - 1 200 MK

1 201 - 1 500 MK
1 501 - 2 000 MK
YLI 2 000 MK

ELÄMÄNVAIHE

EI OMA TALOUS, EI TYÖSSÄ 
EI OMA TALOUS, TYÖSSÄ 
OMA YKSINÄISTALOUS
OMA MONITALOUS, El LAPSIA 
OMA TALOUS, LAPSIA KOTONA 
ELÄKELÄINEN, OMA YKSINÄISTAL. 
ELÄKELÄINEN, MONITALOUS

TALOUDEN KOKO

1 HENKILÖ
2 HENKILÖÄ
3 HENKILÖÄ
4 HENKILÖÄ
5 - HENKILÖÄ

LISÄKSI KAIKISTA: ASUNTOTYYPPI

KERROSTALO
RIVITALO. PÄRIT ALO
OMAKOTITALO TONTTIMAALLA 
OMAKOTITALO V1LJELYSMAAL.

ANSIOTYÖSSÄ KÄYVIEN LUKUMÄÄRÄ

1 HENKILÖ
2 HENKILÖÄ
3 - HENKILÖÄ

ÄIDINKIELI

SUOMI 
RUOTSI 
MUU

ELÄMÄNTYYLIT

IHMISKESKEISET 
KULTTUURISET JÄRJESTÖIHMISET 
PERINTE1SET PERUSMIEHET 
VAPAAT ELINTASONUORET 
TUNNOLLISET TYÖIHMISET 
VARTTUNEET KOTI-IHMISET
SEURALLISET NUORET AIKUISET 
VALIKOIVAT VARTTUNEET

ERI HARRASTUKSET

URHEILULAJIT, KULTTUURI, JNE

ESIMERKKEJÄ SIITÄ, MITEN 
TIETOJA VOIDAAN TULOSTAA 
GRAAFISESTI:
(NORMAALIT RAPORTIT TAULUK- 
KOMUODOSSA)

MERKKI Z:N KÄYTTÄJÄKUNTA 1984 - 1989

TUOTTEIDEN KÄYTTÄJIEN ELÄMÄNTYYLIT (INDEKSIT)

□ MERKKI X

■ MERKKI Z

LISÄKSI TAUSTATIETOMAHDOLLISUUTENA:

ACORN-TYYPIT
(23 ASUNTOALUETYYPPIÄ)

ACORN-TEKNIIKALLA TGI-TIETOJA VOIDAAN
TARKASTELLA KÜNTA- JA/TAI POSTINUMEROTASOLLA.
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Radio for organizations
Neighbourhood radio (närradio) started on a trial basis at 16 places in 
1979. A State committee grants franchises to organizations. These often 
torm an association. Neighbourhood radio - contrary to SR - is allowed to 
be partial and is not subject to the scrutiny of the Radio Council. In 1985 
franchises were given to almost 80 places. Low power transmitters (about 
5 km) are rented out by the Telecommunications Administration. Neigh
bourhood radio broadcasts about 85 000 hours a year (1985) by 1.000 or
ganizations. Different churches answer for 40-45% of the broadcasts. 
Advertising is not allowed. The Parliament gave neighbourhood radio а 
permanent status in spring 1985.
2



On July 1st, 1979, Sveriges Radio was divided into four 
subsidiaries and a parent company (SR). The duties of the 
parent company are mainly allocation of money and long- 
term planning. The shareholders are popular movements 
60%, the press 20% and industry and commerce 20%. 
The programme producing companies are independent, 
both of the parent company and the State. They all have 
their own boards and management.

The 24 local radio stations are very independent. Within 
the framework of objectives and regulations laid down by 
the company's Central management, they decide on pro- 
gramming, budget control, working hours and conditions. 
However, the board of governors and the Central manage
ment have the overall responsibility. It is their duty to supp- 
ly funds, technical resources, Information and Service of va- 
rious kinds. Local radio started in 1977 and was from the 
beginning a subsidiary of SR.

3



Locations
LRAB has premises in 80 places covering 33,000 square 
metres of Office and studio ground. The policy is to rent the 
premises, mostly in ordinary office buildings. The main offi- 
ces are mentioned first. There are 42 sub offices.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

20.

Radio Kalmar
Kalmar, Västervik
Radio Kronoberg
Växjö, Ljungby
Radio Jönköping
Jönköping, Värnamo,
Tränis
Radio Göteborg/Sjuhärad
Göteborg, Boris,
Stenungsund

Radio Skaraborg
Skövde, Mariestad,
Lidköping
Radio Halland
Halmstad, Varberg

Radio Trestad
Uddevalla, Vänersborg, 
Ämil, Strömstad

Radio Norrbotten
Lulei, Gällivare, Pajala
Arvidsjaur, Jokkmokk,
Pitei
Radio Västerbotten
Umei, Skelleftei, Storuman,
Lycksele
Radio Västernorrland
Härnösand, Sundsvall,
Örnsköldsvik
Radio Jämtland
Östersund, Sveg
Radio Gävleborg
Gävle, Ljusdal, Bollnäs
Radio Dalarna
Falun, Mõra
Radio Värmland
Karistad, Torsby, Arvika
Radio Uppland ..
Uppsala, Tierp, Östhammar
Enköping
Radio Stockholm
Stockholm, Norrtälje,
Södertälje, Nynäshamn
Radio Örebro
Örebro, Karlskoga
Radio Västmanland
Västeris, Fagersta
Radio Sörmland
Eskilstuna, Nyköping,
Katrineholm
Radio Östergötland
Norrköping, Linköping,
Motala
Radio Gotland
Visby, Burgsvik
Radio Blekinge
Karlskrona, Karlshamn
Radio Kristianstad
Kristianstad, Simrishamn,
Ängelholm
Radio Malmöhus
Malmö, Helsingborg

18.
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Air times
There are three radio channels in Sweden. P1 is mainly a channel for news. 
current affairs and cultural programmes. P2 provides serious music, pro
grammes in minority languages and education. P3 Mas popular music and 
entertainment. Local radio uses P3 for its transmissions at the following 
hours:

Weekdays:
Saturdays:
Sundays:

06.00-08.00
07.00-08.00
08.00-09.00

12.00-12.30
17.00-18.00
17.00-18.00

17.00-18.00

20.45-21.00

The Swedish Parliament decided that local radio should use P3, the only 
channel that can be split up. National news from network radio is inserted 
into the morning programme and at noon. Local news are also broadcast at 
15.02. Regional education programmes, produced by UR, are also inser
ted. All the three radio companies have the right to broadcast and must 
coordinate the times of their transmissions.

18,7 hours per week
In 1983-84 the average station transmitted
18,7 hours a week.

Cooperation with national radio
There is an exchange of Services between the 
local and national radio companies. LRAB can 
use the archives of the national radio and in ex
change the local radio stations supply the na
tional news room with news items. The national 
radio has 10 districts that account for aboutone 
third of the programme production of the natio
nal network.

County radio
The transmission area of a local radio station is 
a county, except in the Western part of Sweden. 
Radio Sjuhärad belongs to Radio Gothenburg 
but has separate broadcasts covering five com- 
munities around Boräs. Radio Sjuhärad will de- 
velop to the 25th station. 1) 2 hours from Radio Sju

härad included.
2) Broadcasts over Stockolm 
P5 and 3 hours from Radio 
Södertälje included.

Transmisson hours per
week 1983/84
Blekinge 19
Dalarna 20
Gotland 19
Gävleborg 26
Göteborg 20,5 D
Halland 18
Jämtland 18,5
Jönköping 20,5
Kalmar 19
Kristianstad 23,5
Kronoberg 19
Malmöhus 23,5
Norrbotten 19,5
Skaraborg 18
Stockholm 57 2)
Sörmland 21
Trestad 19,5
Uppland 25,5
Värmland 17,5
Västerbotten 17,5
Västernorrland 17,5
Västmanland 19
Örebro 26
Östergötland 18
Average 18,7
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27.000 hours

A local channel in the future

During 1983/84 the transmission 
hours of local radio totalled 27 
303 hours. This exceedsthe natio- 
nal network radio transmission ti
me by more than 7 600 hours.

Transmissions over limited areas 
including Radio Södertälje, Radio 
Sjuhärad and Radio Stockholm 
P5, 3 428 hours.

the whole station areas
23 875 hours

Transmissions over

Planning is going on for a fourth channel although the Parliament has not 
taken any decision yet. The fourth channel is supposed to be a local one.
As a preparation forthis channel of its own LRAB made it possibleforthree 
stations to broadcast all day lõng during three months from March 1985. 
Radio Gothenburg, Malmöhus and Örebro produced 12 hours a day. They 
stiil have the transmitters and can broadcast whenever they want. Radio 
Stockholm has had a transmitter of its own, P5, for several years.
The Telecommunications Administration has mobile low power transmit
ters fortheother stations to use. Some stations usetheseforall day broad- 
casts once a week over restricted areas.
For special events, cultural or sport, the stations can be granted extra time 
on P3.

News and current affairs
News and current affairs dominate the production (50%). Usuallythereare 
five to six newscasts a day - on week-days. There is no news Service on 
week ends. The news agency in Stockholm covers different authorities, 
Parliament and government agencies whenever requestad by the stations.

1 2 3 4 5 6 hours
News

Culture
Iive music 
Gramophone 
Linguistic min.

The output per week for an

24% of the output is music - gra
mophone 19% and Iive music 
5%, i e about two music pro
grammes per week and station. 
Thus local radio has given local 
musicians and singers a new

average station 1983/84. channel to the public.
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Eight different languages
LRAB has a duty to serve linguistic minorities. More than 50 employees 
work on minority broadcasts in eight languages. In the beginning, the idea 
was that a language group exceeding 2 000 persons should get radio Ser
vice. This plan has not been fullfilled due to lack of resources.

Finnish Serbo-Croatian Greek
Only four stations have 
no Service in this lang
uage. The unstriped 
areas have joint trans-

Two stations have se- 
parate broadcasts. Five 
stations have joint 
transmissions.

Four stations havetheir 
own broadcasts. Three 
stations have joint 
transmissions.

Three stations have transmissions in the Lapp language (two different dia- 
lects). Radio Stockholm has a Service in Turkish, Spanish and for assyrian 
people. Together with Radio Malmöhus and Gothenburg they will also 
start broadcasts in Polish. Just about 9% of the total output isfor linguistic 
minorities.
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47% listen weekdays
Listener surveys show that 47% of the population (9-79 
years of age) listen at some time during the day to local ra
dio.

Local radio on P3 P1 P2

47% 1 2% 1 %

on P3 on P3 on P3
The newscasts attractthe biggest audience. On an average 
nine out of ten local radio listeners have heard one of the 
daily newscasts. But also other programmes, current af- 
fairs, cultural programmes and debates, attract a bigger 
audience on local radio than corresponding programmes 
on the national network radio.
The figures are based on surveys made by Sveriges Radio's Audience and 
Programme Research department 1982-85. *
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Listening among 
different groups. 
An average of one 
day's transmis- 
sions:

50 Men
45 Women
20 9-14
42 15-24
54 25-44
55 45-64 <
43 65-79
52
50

Low 
Middle О

46 High ш
56 Full-time
50 Part-time Q.
35 Students
54 Housew õ
45 Retired

Blekinge 
Dalarna 
Gotland 
Gävleborg 
Göteborg 
Halland 
Jämtland 
Jönköping 
Kalmar 
Kristianstad 
Kronoberg 
Malmöhus 
Norrbotten 
Skaraborg 
Stockholm 
Sörmland 
Trestad 
Uppland 
Värmland 
Västerbotten 
Västernorrland 
Västmanland 
örebro 
Östergötland

Genomsnittlig station

Percentage of listeners an average weekday. 
The surveys were made between 1982-85.

30 50 70%

58
52
66
50
41
46
55
51
55
58
50
42
49
49
45
44
47
47
48
45
45
46
51
54

47

27

26

Transmission time - listening time
Per cent of 
transmission time

Per cent 
of listening

27

An average weekday
7 Local radio

_____Entertainment
14 L Light music ___J14

9 Youth J 11
8!___ News J9

3 Sports I5
1 г Facts and Culture J4

161____________ Serious music I 1

7 Others b
The three kinds of programming that attract the most listeners - light 
music, entertainment and local radio - accountforalmosttwo-third of the 
listening time, but correspond to only one-third of all broadcasts.
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Staff
In 1983/84 LRAB had 687 employees in full-time posi- 
tions:

Programming 409,5 (149 women)
Engineering 138,5 ( 6 women)
Administration 139 ( 84 women)
(including 49 at the Central management in Stockholm)

An average-sized station has a staff of 23: 3.5 in admini
stration, 5.5 in engineering and 14 journalists including 2 
for linguistic minorities.

There are 42 sub-offices (see page 4 for the locations). 
They have a staff varying from 1 to 5. More than 100 
employees are located outside the main offices. The whole 
staff work for the same broadcasts. A journalist at a sub- 
office is working both with news and other kinds of pro
gramming.

The working schedule for journalists is weekdays 04.00 to 
22.00. A local radio journalist is supposed to have basic 
technical skills as well as a command of radio journalism. 
Training and suitable technical equipment makes it pos- 
sible.

Engineers and administrators can, if they are interested, 
get the opportunity to produce. This policy, that the staff 
should work as much as possible as an integrated group in 
order to produce radio together in a rational way, was laid 
down at the beginning.
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Budget 1984/85

costs, programme Service, 
information, research and

SKR 
miil kr %

1. Personnel 146 66
2. Cost of premises 26 12
3. Engineering (running 8 4

costs, vehicle costs)
4. Administration 14 6
5. Programming (direct 28 13

development, training)

For Capital expenditure the budget amounts to SKR 1.7 
million. A medium-size station Mas a budget of SKR 7 mil- 
lion 1983/84 (eost of premises not included).
Total eost per hour (on average) SKR 8.087. Programme 
expenditure per hour SKR 365 (1983/84).
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Licence fees
Broadcasting operations are financed by the levying of a special 
chargeforTV receivers. Each yearthe amount of such licencefees 
is fixed by the Parliament.

Licence fees are accumulated in the Broadcasting Fund, from 
which the Parliament allocates an annual sum to Sveriges Radio 
based on its submitted budget requests.

_ Radio Council 2

Division within SR 1983/84

Swedish Local 
Radio, 215 (9,5)

Swedish Telecommunications 
Administration 378

Swedish Radio 
Company 
411 (19,5)

In the fiscal year 
1983/84 appropria- 
tions from the Broad
casting Fund totalled 
SKR 2,288 million, of 
which SKR 120 mil
lion was earmarked 
for Capital expendi- 
ture.

Sveriges Radio 
(mother company) 
69 (13)

Licence money is also used to pay the Telecommunications Admi
nistration for its programme distribution costs, the National Board 
of Public Building for its radio and TV construction projects and 
the Radio Council for its work.

National Board of 
Public Building 65

Te evision
Company
1 148 (78)

Swedish

465 hours TV

Budget 
SKR 

million

Number of 
employees 

(in full-time 
positions) Transmission hours

LRAB 215 687 27.303 hours/year
RR 387 1.299 19.687 hours/year
SVT 1.082 3.360 4.529 hours/year, 

nationwide
SR 69 233 —
UR 102

(tax money)
356 702 hours national radio

1 97 hours local radio
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LRABs obligations
The obligations of local radio are clearly stated in the Charter bet- 
ween the company and the government made in 1979. §10 reads 
as follows:

»The provisions of Articles 8 and 9 imply an obligation on the part 
of IRAB to
1. convey news and comment upon or otherwise east light on 

events and proeesses, offering the all-round Information the 
citizenry need to inform themselves and form opinions on so- 
cial and cultural issues,

2. stimulate debate on important social and cultural issues,
3. serutinize authorities, organizations and private enterprises 

that exert influence over deeisions that concern the citizenry 
and to monitor aetivities in these and other organizations.

4. utilize and develop potentialities speeifie to the sound radio 
medium in order to offer cultural experiences and stimulate 
the imagination, thereby affording opportunities for empathy, 
involvment and amusement,

5. promote artistic and cultural innovation, monitor and seruti
nize events and developments in the Arts and, in collaboration 
with cultural institutions and workers, make known and stimu
late various cultural aetivities,

6. cater to a reasonable extent for a variety of interests in sueh 
areas as religion, culture and Science,

7. observe the needs and wishes of linguistic and ethnic minori- 
ties,

8. observe the needs and wishes of various groups of handi- 
capped persons.»

The charter of the Swedish Radio Company is identical, with the 
addition of the elause: nmake Creative use of the medium in artis
tic expression».

New charter 1986
The charters between the State and Sveriges Radio and the programme 
companies are to be renewed in 1986. A parliamentary group was appoin- 
ted at the beginning of 1985 to make proposals. A special study is being 
done on advertising. It is likely that the renewal will be postponed due to 
laek of time. General elections will be held in September 1985, and they 
may have effeet on the organization of radio and tv in the future.
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Swedish Local Radio
Board
Chairman of the board is Bertil Löfberg, County Governor.

The board consists of 11 governors appointed by the board of 
the parent company Sveriges Radio, two governors (and two 
deputies) appointed by the staff and the managing director.

Management
Managing director: Lena Wennberg
Programme director: Jan Engdahl
Director of Finance: Tomas Roxström
Director of Personnel: Lars Frithiof
Director of Engineering: Per Olof Wall
Director of Administration: George Elgesten
Head of Information: Gudrun Ekeflo
Head of planning and int. relations: Anne Chaabane 
Secretary: Mailis Gustavsson

24 local radio stations
The transmission area, the number of inhabitants and communi- 
ties and the staff at main Office and suboffice are given: manager, 
administration, engineer, reporter, reporter for linguistic minorities 
are abbreviated.

Staff at different stations 1984/85 Total 687
Radio Norrbotten
266.983 inh, 99.000 km^, 14

Luleä: 1 man, 5 adm, 5,5 eng, 
11 rep, 2 min. rep.
Gällivare: 1 eng, 3 rep, 1 min.

Arvidsjaur: 2 rep.
Pajala: 1 rep, 1 min.rep, 0,5

Jokkmokk: 1 min.rep.
Total staff: 35
Radio Västerbotten
234.000 inh, 59.000 km^, 13

Umeä: 1 man, 3 adm, 5 eng,
9,5 rep, 2,5 min.rep. 
Skellefteä: 3 rep, 0,5 eng. 
Lycksele: 2 rep.
Storuman: 2 rep.
Total staff: 28,5
Radio Västernorrland
268.000 inh, 24.000 knv, 7

Härnösand: 1 man, 2 adm, 5 
eng, 9 rep.
Sundsvall: 1 eng, 3,5 rep, 2 
min.rep.
Örnsköldsvik: 1,5 rep.
Total staff: 25

Radio Jämtland
132.000 inh, 50.000 kirv, 8

Östersund: 1 man, 2 adm, 6 
eng, 11,5 rep, 0,5 min.rep. 
Sveg: 1,5 rep.
Total staff: 22,5
Radio Gävleborg
292.000 inh, 18.000 km=, 10

Gävle: 1 man, 2 adm, 5 eng, 
9 rep. 2 min.rep.
Ljusdal: 4 rep.
Bollnäs: 2 rep.
Total staff: 25
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Radio Dalarna
278.000 inh, 30.000 km’, 15

Falun: 1 man, 2,5 adm, 6 eng,
10.25 rep, 2 min.rep.
Mõra: 2,25
Total staff: 24
Radio Värmland
283.000 inh, 18.000 km=, 16

Karistad: 1 man, 2,5 adm, 6 
eng, 9,5 rep, 1 min.rep.
Torsby: 2 rep.
Arvika: 1 rep.
Total staff: 23
Radio Uppland
245.000 inh, 7.000 km’, 6 com.
Uppsala: 1 man, 3 adm, 5 eng,
9,5 rep, 2 min.rep.
Tierp: 0,75 rep.
Östhammar: 0,75 rep.
Enköping: 1 rep.
Total staff: 23
Radio Stockholm
I. 534.000 inh, 7.000 km=, 25

Stockholm: 1 man, 5,5 adm, 5 
eng, 18 rep, 7,5 min.rep. 
Norrtälje: 1,5 rep, 1 eng.
Nynäshamn: 1 rep.
Radio Södertälje 
(broadcasting over one com.) 
Södertälje: 1,5 eng, 3 rep.
Total staff: 45
Radio Örebro
274.000 inh, 9.000 km=, 1 1

Örebro: 1 man, 2 adm, 5,6 eng,
II, 6 rep, 2 min.rep.
Karlskoga: 1 rep.
Total staff: 23
Radio Västmanland 
260.000 inh, 6.000 km’. 11

Västeräs: 1 man, 1,5 adm, 5,75 
eng, 11,75 rep, 2 min.rep.
Fagersta: 1 rep.
Total staff: 23
Radio Sörmland
249.000 inh, 6.000 km’, 7 com.
Eskilstuna: 1 man, 2,5 adm,
4.25 eng. 8 rep, 2 min.rep. 
Nyköping: 1 eng, 3,25 rep. 
Katrineholm: 2 rep.
Total staff: 24

Radio Õstergötland
393.000 inh, 12.000 km’, 13

Norrköping: 1 man, 2,5 adm, 3 
eng, 5,75 rep, 1 min.rep.
Linköping: 0,5 adm, 3 eng, 5,25 
rep, 1 min.rep.
Motala: 2 rep.
Total staff: 25
Radio Gotland
55.000 inh, 3.000 km’, 1 com.
Visby: 1 man, 2,5 adm, 5,5 
eng, 1 0,5 rep.
Burgsvik: 0,5 rep.
Total staff: 20
Radio Blekinge
153.000 inh, 3.000 km’, 5 com.
Karlskrona: 1 man, 3 adm, 3,5 
eng, 10,5 rep.
Karlshamn: 2 rep.
Total staff: 20
Radio Kristianstad
279.000 inh, 6.000 km’, 13

Kristianstad: 1 man, 2 adm, 5 
eng, 11 rep.
Ängelholm: 2 rep.
Simrishamn: 2 rep.
Total staff: 23
Radio Malmöhus
731.000 inh, 4.000 km’, 20

Malmö: 1 man, 3 adm, 5 eng, 
1 8 rep, 4 min.rep.
Helsingborg: 2 rep.
Total staff: 33
Radio Kalmar
240.000 inh. 11.000 km’, 1 2

Kalmar: 1 man, 2,5 adm, 5 eng,
8,5 rep.
Västervik: 1 eng, 3 rep.
Total staff: 21

Radio Kronoberg
171.000 inh, 9.000 km’, 8 com.
Växjö: 1 man, 2 adm, 5 eng, 11

Ljungby: 1 rep.
Total staff: 20
Radio Jönköping:
302.000 inh, 11.000 km’, 11

Jönköping: 1 man, 2 adm, 5 
eng, 12 rep, 4 min.rep.

Värnamo: 2 rep, 1 min.rep.
Total staff: 27
Radio Göteborg
883.000 inh, 10.000 km’, 19

Göteborg: 1 man, 4,5 adm, 5,5 
eng, 1 8 rep, 4 min.rep.
Stenungsund: 1 rep.
Radio Sjuhärad 
(broadcasting over five com.) 
Boräs: 2,5 eng, 7 rep.
Total staff: 43,5
Radio Trestad
243.000 inh, 7.000 km’, 14

Uddevalla: 1 man, 2 adm, 5,5 
eng, 10,5 rep, 2 min.rep. 
Vänersborg: 1 eng, 2 rep.
Ämäl: 1 rep.
Strömstad: 1 rep.
Total staff: 26
Radio Skaraborg
270.000 inh, 8.000 km’, 16

Skövde: 1 man, 2 adm, 5 eng, 
10 rep, 2 min.rep.
Mariestad: 1 eng, 3 rep.
Lidköping: 1 rep.
Total staff: 25
Radio Halland
231.000 inh, 5.000 km’, 6 com. 
Halmstad: 1 man, 2,5 adm. 4,5 
eng, 8,5 rep, 1 min.rep.
Varberg: 3 rep, 0,5 eng.
Total staff: 21
Reportagebyrän
(Central news agency) 
Stockholm: 1 man, 1 adm, 1 
eng, 10 rep.
Total staff: 13
Centrala ledningen
(the Central administration) 
Stockholm: 48,5 employees

15



Swedish Local Radio

Irab
Spring 1985



Rönkä Saarinen Huikko-21 Mirolybov Hosia Inkinen
Salminen Hagelberg Kontio-19 Melleri Parikka Muuronen-13
Ojaniemi Riuttu Laine-19 Ropponen Sarvamaa Niiranen
Havumäki Lysmä-21 Ahonen Seppälä Säynätkari
Nihti sr Vestinen-19 Brandt Hannikainen

Koponen-21 Heiskanen Kuusi у
Palmolahti у KESKIVIIKK0 7.11.90

POLITIIKKA
SDP:n puolueneuvosto klo 9.30 HTx:lia. Paasion tiianneKatsaus У.40. Meilen.
TUPO
Kallio jatkaa neuvottelukierrostaan.
TÄLOUS
-Suomen Pankki kertonee tänään tulkintojaan ruplan käyttäytymisestä.
-Tapiola-yhtiöiden tulosennusteinfo 9.30 Revontulentie 7, Tapiola. Heiskanen.
PERSIANLAHTI
UM infoaa suurlähettilästapaamisesta klo 13 Kanavakatu 3 C.
JAKOVLEV
Koponen haastatellut Jakovlevia oikeuskysymyksistä.
YDINJÄTELAIVAT
Sjögreniltä juttu Kuolavuonon ydinjätelaivoista .
ILMAILU
Pohjanmaan lennoista jatketaan neuvotteluja.
TERVEYS
Tartuntatautipäivien info 11.30 Finlandia-talossa. Kontio perehtynyt.
ROMANIAN LAPSET
Kirkon ulkomaanavun info Romanian lapsista klo 12. Palanneet Romaniasta yöllä.
KEHITYSYHTEISTYÖ
Construction in development -kehitysyhteistyöseminaarin info klo 12 
Hanasaaressa. Esillä Mosambikin ja Vietnamin hankkeet.
PAKOLAISPOLITIIKKA
Suomen pakolaispolitiikka -seminaarin info eduskunnan auditoriossa klo 16.30. 
Sorsa avaa klo 10.00, klo 10.20 pakolaisen puheenvuoro.
VALLANKUMOUSTA
Koivisto NL-lähetystön vallankumousjuhlilla klo 18.15. Tallinnasta on pyydetty 
vallankumous- ja demokuvaa.
OPINTOTUKI
Jaakkola yrittää juttua opintotuen uudistamishankkeista .
SAAMELAISOPETUS
Inarin saamelaiskansanopisto uhkaa mennä nurin. Kouluhallituksen edustajat 
tutkimassa tilannetta. Sulo Aikio tarjoaa juttua / Norrback jututettava.
ALUEILLA MUUTA
-Postipankin pääjohtaja Seppo Lindblomin info Kuopiossa klo 14.15.
-Rimpiläiseltä sähke Uljuan elohopeoista. Arkistokuvaa (23.10. -läh.) 
-LSO Foodin yt-neuvottelut jätkuvat Treella. Järvinen tsekkaa.
MUUTA
-Merivartioalus VMV 11:n entisöinti alkaa, Santahaminan telakka klo 13.30.
-Miljoonien markkojen koronkiskontaoikeudenkäynti Helsingin rosiksessa. 
-Aikuisten peruskoulukokeet järjestetään 7.-8.11.
-Salolainen Prahassa, neuvottelee sikäläisen ulkomaankauppaministerin kanssa.
URHEILU Malmström
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DEAR 
READER

The newsletter in front of you is one of the results of our efforts in recent years to 

strengthen feminist research in Denmark.

In 1985 the Danish Parliament passed a bill to improve conditions for feminist research. 

One of the initiatives contained in this bill was to grant the surn of Danish kroner 9 

miil, (approx $ 1.5 million) to the Danish Council for Scientific Policy and Planning with 

which to provide support for feminist research and the publication of its results. This 

special support was granted for a three-year period beginning in May 1986, and it is our 

hope that Parliament will extend the appropriation act for another three years till May 
1992.

With the money granted in this act we have been able to support a great variety of 

research projects, primarily in the Humanities, the Social Sciences and Medicine, from 

which fields we have seen the largest number of applications.



Scholars have made great advances in these fields. In others, such as the Natural and 

Technical Sciences, they have just started. At the moment one of our aims is to inspire 

and urge scholars in the Natural and Technical Sciences to introduce feminist perspec- 

tives in their research. This will have a stimulating effect on their fields and will enrich 

their possibilities. For feminist research is a tool by means of which new aspects of the 

oid academic fields can be considered. And feminist research will prosper with а 

working connection to these fields and with the potential for interdisciplinary research 

that lies in combining the Humanities, the Social, Technical and Natural Sciences and 

Medicine -to mention only some of the possibilities.

Besides giving money to research we have employed two feminist scholars as part-time 

coordinators to establish contact between scholars inside and outside the country, and 

to arrange conferences, seminars, ete. We have published a newsletter five times а 

year. If you look at the cover of this special issue you will realize why we have given it 

the pet name "The Apple-Letter".

We are very pleased to publish this issue of "The Apple-Letter" in English so that it can 

be a souree of knowledge to Eve’s daughters and sons "out there" about the whereabouts 

of Danish feminist research.

We hope you enjoy reading about us.

Mette Kun0e

Chairwoman of the Women’s Studies Commission.

The Action Program for Women’s Studies in Denmark.
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RESEARCHING
WOMEN

WOMEN'5 STUDIES AND FEMINIST RESEARCH IN DENMARK

When - in the 1960's - student 

protests at the Danish Universiti- 

es and schools of higher education 

took the shape of mass organisa- 

tion, women were there. They 

marched to protest the oldfash- 

ioned and rigid organisation of 

curricula and degree programs; 

they participated in the protest 

against the undemocratic compo- 

sition of the university councils, 

and they staged happenings to 11- 

lustrate the elitism of higher ed

ucation. In Denmark, however, 

the system of government intro- 

duced at the universities in the 

läte 60's and early 70's, where 

students gained seats on the coun

cils, meant that the revolt be- 

came less violent than in other 

Western European countries.

As government reform policies 

were effectuated in higher educa

tion, protest developed into criti- 

que of scientific methodology, а 
critique based on renewed efforts 

in marxist analysis of social phe- 

nomena. This took place in indivi- 

dual departments and faculties, 

especially centered around de

partments in the Humanities and 

Social Science Faculties. The gist 

of the criticism raised was that 

universities were pervaded by un

democratic ideology, in their po- 

wer structure as well as in their 

concept of learning and in the 

basic attitudes passed on to stu

dents. The focus of these critical 

students was on oppressed groups 

in society. However, this did not 

indude an understanding of the 

specific position of women in 

these contexts. Thus there was 

nowhere to turn for an analysis of 

society and consciousness that 

would go beyond pervasive ideolo

gy-

The New Women's Movement
While women students were be- 

ginning to question this situation, 

women outside the universities 
were forming groups to protest 

the sexual and economic oppres- 

sion of women. Suddenly there 

were issues that could bridge the 

gulf between women inside and 

outside the institutions of higher 

education and for a decade The 

New Women's Movement (in Den

mark called The Redstockings) 

became a symbol of this unity. 

This movement was supported by 
and in turn gave strength to wo

men students who organised sepa- 
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rate feminist groups at their 

schools and departments and а 

whole body of papers and reports 

based on feminist critique saw the 

light of day. Feminist research 

and the later Women's Studies 

Programs emerged in this country 

at the initiative of women stu- 

dents and younger faculty who 

had their bases in the critique of 

the bourgeois university by the 

student movements on the one 

händ and in the struggle of the 

New Women's Movemenfs against 

the oppression of women on the 

other.

The Danish Universities
Feminist research, in short, start- 

ed precisely in those schools 

where women had been admitted 
since 1875, and where research is 

an organic part of the educational 

pursuit. It started in the Humani- 

ties and the Social Sciences of the 

universities. There are five uni

versities in Denmark to cater for 

a total population of five million. 

"The Grand Oid Lady" among 

them is the 500-year-old Copen- 

hagen University, situated in the 

heart of the Capital. The universi

ties of Aarhus and Odense were 
established in 1928 and 1966 re- 

spectively. They were organised 

along the same lines as the Uni

versity of Copenhagen, with five 

faculties consisting of a number 

of departments. The two new uni

versity centers that were estab

lished in the 1970's - Roskilde 

University Center and The Uni

versity of Aalborg - were inspired 

by the student critique mentioned 

above and by new pedagogical 

ideas. Studies were organised to 

emphasize interdisciplinary ap- 

proaches to Science and student 

cooperation in the shape of pro- 

ject and group work oriented to- 

wards problem-solving strategies.

In all five universities feminist 

activities have resulted in the or- 

ganisation and establishment of 

Women's Research Centers. From 
the start feminist scholars em- 

phasized the interdisciplinary 

character of feminist research 

and Women's Studies courses, and 

it was clearly less difficult for 

feminists to gain ground at the 

new university centers at Roskil

de and Aalborg, where the inter

disciplinary approaches are an in- 

tegral part of the university cur- 

ricula. Whereas in the early phase 
interdisciplinary meant each per- 

son's responsibility to undertake 

research projects encompassing 

all or many scientific aspects of а 

problem, it now also embraces re

search projects with participation 

and cooperation between scholars 

in different fields.

"Pre-history"
When women students and some 

younger faculty began to do femi

nist research in the early 70's, 

they did so in reaction to tradi- 

tions and methodology in universi

ty curricula. Unknown to them 

were the number of women who 

had researched and written about 

women's history and literature, 

about women in political life and 

on the labour market. They were 

simply not dealt with at univer

sity level. One reason for this 

might be that their feminist work 
was closely linked with the oid 

Women*s Movement, which in the 
early 70's was considered reform-
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ist and inadequate in a revolu- 

tionary context. Another reason 

might be that for most of the 

older generation of women acade- 

mics, who were few and far be- 

tween and as individuals totally 

integrated in the male academic 

world with its standards and con- 

ceptions of right and wrong aca

demic pursuits, writing about wo

men in the context of academic 

research was simply not a viable 

route to an academic career. So 

when these women did think of 

women's position they tended to 

do so in their leisure time, as 

members of the Women's Move- 

ment. In contrast to these new 

feminists, who could nourish their 

academic work via their commit- 

ment to the New Women's Move- 

ment, these older generation fe

minists were obliged to separate 

their university activities from 

their life in the movement. Ne- 
vertheless, their work on Danish 

women in cultural history, in poli- 

tics, in the labour market, their 

recordings of the history of the 

Danish Women's Movement ete. 

later came to be diseovered and 

used by the new feminists.
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Feminism and Scholarship
In the past 15 to 20 years feminist 

research in this country has run 

through roughly two phases: the 
first phase which was characteri- 

zed by polarisation and the claim 

that research should be oriented 

towards political action, and the 

second phase, which has been 

characterized by a more intro- 

spective and mediating tendency. 

This does not, of course, mean 

that one period was directed by 

one train of thought alone, but а 

pattern seems to emerge, accord- 

ing to which we are stiil in the 

second phase.

Feminist research has been con- 

cerned with critiquing established 

scientific methodology, with fur- 

thering interdisciplinary work and 
with analysing new areas of life 

formerly considered outside the 

field of academic interest (such 

as fashion, friendship patterns 

among girls, the organisation of 

domestic life seen from the per- 

spective of wage as well as non- 

wage-earning women, to mention 

a few).

In the first years of feminist re

search and teaching Women's 
Studies courses the emphasis was 

on opposition to the male acade

mic canon. In literary criticism, 

for instance, this was expressed in 

the rediscovery of forgotten 

women writers or simply dealing 

with contemporary women writers 

and giving them serious analytic 

attention on the one händ, and on 

the other looking at what men had 

written about women writers and 

criticising this while rereading 

male writers and analysing their 

representations of women. This 

soon developed into criticism of 

ideologies under the influence of 
marxism.

Even in a small country like Den- 

mark it is difficult to generalise. 

Differences will appear. Whereas 

feminist literary criticism at one 
university tended to emphasise 

the marxist conception of litera- 

ture as a specific instance of pro

duction, at others it would - stiil 

from a predominantly marxist 

stance - focus on psychology and 

social norms and expectations.

Within the Humanities, literary as 

well as historical criticism was 
predominant, and this can be sum

meri up by the emphasis on mak- 
ing visible women and their ex- 

periences as well as making clear 

the historicity, that is the 

changeable nature, of this experi- 

ence. There was a tendency to 

look upon the disciplines of the 

Humanities as variants of social 

Science, and to insist on their 

utility value in the social and po

litical arena.

In the Social Sciences this result- 

ed in a wave of writings on wom

en on the labour market and in 

politics, and in women's position 

in the intersection of production 

and reproduction. Thus, by inclu- 

ding reproduction, feminist social 

scientists have analysed how the 

biological difference between 

men and women has become а 

social difference and resulted in 

inequality and oppression.

The Equal Pay struggle culmina- 

ted in 1973 as did the struggle for 

free abortion, and feminist social 
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scientists produced numerous em- 
pirical studies of the inequality of 

the sexes in production and repro- 

duction as well as more tentative 

probings into theory and methodo- 

logy. Others have worked on rela- 

tions of power in terms of sex/ 

gender, some with specific refer- 

ence to the on-going debate (esp. 

in The U.S.) on patriarchy and 

capitalism. Central to this has 

been the analysis of the changing 

relations between the market, the 

family and the State in the wel- 

fare State. The poignancy of these 

studies and their value in the In

ternational discussion must be un- 

derstood as an effect of the ad- 

vanced stage of the welfare Sys

tem in Denmark. Other aspects of 

the research carried on in the 

distribution of power have been 

the work to reinterpret notions of 

politics and the term "power" it- 

self. There is a growing interest 

in combining analysis of men's 

power and control over women 

with analysis of women's "empow- 

erment" - i.e. women's ability to 

act with the aim of changing their 

gender-specific situation. A spe-

cial combination of social Scien

ces and psychology created a new 

discipline, the theories of social- 

isation, where studies of actual 

processes of bringing children up 

to adolescence were combined 

with a political program for 

equality. This, in turn, created 

another link with feminist re
search in the Humanities, in the 

specifics of women's conscious- 

ness, their cultures and their hi- 

stories.

Gradually, as it became clear that 

things did not change overnight, 

that women could sometimes con- 

sciously, sometimes unconscious- 

ly, resist radical changes, the 

character of the struggle in the 

Women's Movement as in the uni- 

versities changed. From project- 

ing images of the enemy on to 

patriarchy, to Capitalism, to so- 

ciety, women began to work on 

their own shadows, and in femi

nist research this became evident 
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in the upsurge in the interest in 

psychoanalysis and in a revalua- 

tion of the feminine.

Psychoanalysis, post-structural- 

ism, deconstruction and new aes- 

thetic theories of expression seem 

to have created a new and dyna- 
mic debate within the aesthetic 

disciplines, especially, not least 

under the influence of a serious 

critique raised by a younger gene- 

ration of women researchers and 

students and aimed at the "older" 

generation of feminist scholars, 

who have been accused of being 

ensconced in the marxist world 

view to the extent of overlooking 

new and significant developments 
in society.

In a sense it is legitimate to say 

that the original demand for po- 

litical utility value has faded, 

especially if one considers this to 

be politics at a grass-roots level. 

However, there has been an in- 

creasing demand for research in 

the fields of equal rights in edu- 

cation, the labour market and po

litics; a demand that is coming 

from the top of the administrati- 

ve centers of social life, from the 

government, from trade unions, 

from employment Service centers, 

ete. At present there seem to be 

two strong eurrents in the Social

Sciences: One is concerned with а 

critical evaluation and reworking 

of theory. The other deals with 

speeifie problems in implementing 

equal opportunity praetiees in 

response to government policies 

on equal rights. This development 

has contributed to a fruitful com- 

bination of empiricism and theory 

and has given feminist scholarship 

proper appreciation and reeogni- 

tion.
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This account has focused on the 

Humanities, the Social and Politi- 

cal Sciences. Though these (inclu- 

ding psychology) are the oldest 
and most dominant areas of femi

nist research, they are by no 

means the only ones. Feminist 

scholarship can now be found in 

many areas, one of the most pro- 

lific being Pedagogics. But invalu- 

able work is being done in Law, 

Theology, Medicine, Economics, 

Technical as well as Natural Sci

ences, to mention some of the 

more well known. And it is our 

hope that the enclosed list of 

women researchers and the few 

keywords for their research will 

function as a guide to the broad 

scope of Danish research.

Special Support to Feminist Re
search from The Danish Parlia- 
ment
Feminist scholars have experien- 
ced difficult working conditions in 

the initial stages, and women's 

studies has taken some time to 

become properly established as 

waged work. Opening new fields 

of research and pursuing new ex- 

periments and methods require ti

me as well as money. From the 

mid-seventies a number of women 

- often holding precarious posi- 

tions as teaching assistants - be- 

gan to organise and lobby for 

funding, rather modestly at first, 
for the burgeoning new field. 

Thereby the informal but wide- 

spread network of feminist stu- 

dents and teachers in junior po- 

sitions was reinforced by the 

establishment of admittedly small 

and local but nevertheless profes

sional initiatives, such as The 

Women's Research Center in 

Social Science. In 1977 the Danish 

Social Science Research Council 

supported the first national wom- 

en's studies conference. The 

Danish Research Council for the 

Humanities gave feminist scholar- 
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ship high priority in the period 

1979-84, and both agencies coop- 

erated in arranging the second na

tional conference in 1980, where 

the first stage was assessed and 

new ideas and future plans 

exchanged.

Meanwhile, the existing Women's 

History Archive in Aarhus saw re- 

newed attention, and in 1979 the 
Center for Interdisciplinary Infor

mation on Women's Studies 

(KVINFO) was established in Co- 

penhagen. Both initiatives reflect 

the rapid growth in Women's Stud

ies projects in institutions of 

higher education. This as well as 

the establishment of centers at 

all five universities and the in- 
creasing number of feminist 

scholars - inside as well as outside 

established academia - resulted in 

1982 in the formation of the Inde

pendent organisation The National 

Forum for Feminist Scholars in 

Denmark. In the Forum, feminist 

scholars from the universities, 

technical and business colleges 

and the Royal Danish School of 

Educational Studies - as well as 

unaffiliated scholars - exchange



experiences and ideas. The Na

tional forum has also been instru- 

mental in making contact with 

politicians sympathetic to Wom- 

en’s Studies. This initiative and 

the joint efforts of feminist 

scholars and women politicians 

resulted in the Action Program 

for Women's Studies, which was 

passed by the Danish Parliament 

in 1985.

In accordance with the Action 

Program eight associate profes- 

sorships/senior lectureships have 

been created. Secondly, over а 
three year period 9 million Dkr. 

(approx. 1,5 million dollars) have 

been set aside for the financing of 

research projects, conferences, 

newsletter and two part-time ad- 

ministrators, whose job it is to 

coordinate the various activities 

on a national basis and to initiate 

new ones. Thirdly, the Action 

Program has included funds for 

the Center for Interdisciplinary 

Information on Women’s Studies in 

Copenhagen and the Women’s Hi- 

story Archive in Aarhus. Finally 

the whole Action Program is to be 

evaluated in 1989 - and hopefully 

renewed - by a special Women's 
Studies Commission which also 

handles the distribution of funds 

and grants.

This welcome and much needed 

injection of funds has contributed 

to the creation of a stable and 

productive climate at the Wom- 
en's Studies Centers and to the 

launching of projects within new 

and otherwise neglected fields of 

research. 3udging from the inter- 

est of the world outside the edu- 

cational institutions a sizeable 

amount of feminist scholarship 

has been characterized by versa- 

tility and usefulness. The new 

knowledge is in demand - and thus 
ensures a continuing dialogue be- 

tween academia and the rest of 
society - but although feminist 
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scholars have preferred to do 

away with the ivory tower, they 

do from time to time need peace 

and quite to carry out the in- 

depth thinking and analysis that is 

a prerequisite of any research 

process. Therefore efforts have 

been renewed to have Parliament 

continue the Action Program.

Feminist scholarship in Denmark 

has always been in contact with 

foreign theories and organisation- 

al ideas. In the early phase im- 
portant sources of inspiration - 

within the Humanities and the So- 

cial Sciences - were German 

theories of culture and the con- 

struction of ideology and gender 

specific processes of socialisa- 

tion, to name a few. The second 

phase has witnessed a keen inter- 

est in French psychoanalysis and 

semiotic approaches to female 

language and writing, as well as 

English and American theories of 

deconstruction and - within socio- 

logy - the question of women’s 

relation to power. Throughout, 

Danish feminist scholars have 

been in close contact with their 

Scandinavian colleagues, and 

there is extensive and continuing 

cooperation on research projects. 

They indude two current large 

seale projects, one on the sex- 

segregated labour market and how 

to change it, and another on the 

literary history of Scandinavian 

women writers.

For the last 15 years Danish wom

en have developed a body of 

original research nourished by i- 

deas shared with scholars from all 
over the world as well as by the 

specific eireumstanees under 

which Danish feminist research 

has developed: the advanced stage 

of the welfare State with its so- 

phisticated educational, social 

and health systems which has pro- 

vided material for advanced re

search on the funetion of the wel

fare State as inheritor of patriar- 

chal traditions; the strong anti- 

authoritarian current which has 

laid the foundation .for strategies 

based on aetive, informal net- 

works; and the tradition of inex- 

tricably linking research and edu- 

cation, which has resulted in а 

constant need to translate re

search results into a language 

shared by people inside and out- 

side the educational institutions 

and in Research Centers which 

are also educational centers. The 

result is challenging research in 

women and politics, law, pedago- 

gy, aethetics, history, communi- 

cation, the labour market, ete. 

which has brought Danish scholars 

into diseussions and cooperation 

with feminists all over the world.

May, 1988

Anne Margrete Berg, Ann-Dorte 

Christensen, Hanne Tang Grödal 

and Kirsten Busck Mellor.

11



12



FEMINIST SCHOLARS 
IN DENMARK

AALBORG KVINDEFORUM

The Center of Feminist Research
University of Aalborg

Fibigerstraede 2 
DK-9220 Aalborg 0.

Phone: 08-158522, ext. 2292

Office hours: Weekdays 9 to 12

a.m.

The Center of Feminist Research 

is an organisation of women in the 

Social Sciences, the Humanities 

and the technical section of the 

Natural Sciences doing research 

in the fields of history, econom- 

ics, sociology, psychology, tech-

nology and politics. Projects 

range from Computer technology 

and epistemology to research in 

the history of the sexual division 

of labour and the modern welfare 

State. Education is offered as а 

one-year Women's Studies degree 

program within the Social Sci

ences Department. The courses in 

this program can be crosslisted 

with and credited in other depart- 

ments within the Technical Sci

ences and the Humanities.

MAREN ВАК, Assoc. Prof./Senior Lecturer, University of Aalborg, Kroghstrasde 7, DK- 
9220 Aalborg 0.

Single-parent families. Social and educational programs related to unemployed 
women (and mothers). Evaluation-research.

BODIL BJERRING, Research Fellow.
Women, anthropology and regional planning in Denmark.

ANN-DORTE CHRISTENSEN, Research Fellow/Coordinator of Feminist Research in 
Denmark.

Women in social movements and their ways of organising and creating political 
identities. The relationship between political culture, counterculture and women's 
culture.
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MONA DAHMS, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Department of Electronic Systems, 
University of Aalborg, Frederik Bajersvej 7, DK-9220 Aalborg 0.

Feminist perspectives in technology, esp. engineering.

LONE DIRCKINCK-HOLMFELD, Ass. Prof./Lecturer, Department of Communication, 
University of Aalborg, Langagervej 6, P.O. Box 159, DK-9100 Aalborg.

Information-technology and education. Computer-mediated communication in 
distance education. Technology, pedagogical assessment and system development.

RUTH EMEREK, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Home address: M. A. Schultzvej 5, DK- 
9000 Aalborg.

The sex-segregated labour market and education as access to this market. 
Methods of compiling statistics.

BIRGITTE GREGERSEN, Assoc. Prof./Senior Lecturer, University of Aalborg, Fibiger- 
straede 3, DK-9220 Aalborg.

The roie of the public sector in creating, maintaining and developing national 
systems of innovation in small welfare countries.

ULLA KOCH, Research Fellow, University of Aalborg, Kroghstraede 5, DK-9220 
Aalborg 0.

Economics. Feminist theory and research. The informal economy.

LISE BUSK KOFOED, Research Fellow.
Processes involved in the introduction of new technology. Power, influence and 
consequences of this in relation to the work environment, esp. the psychological 
aspects of the environment.

ANETTE KOLMOS, Research Fellow, Department of Social Development and Planning, 
University of Aalborg, Fibigerstrasde 2, DK-9220 Aalborg 0.

Feminist perspectives in technology assessments, especially concerning the engi
neering education and engineering culture.

INGER LYTJE, Assoc. Prof./Senior Lecturer, University of Aalborg, Langagervej 6, 
P.O. Box 159, DK-9100 Aalborg.

Development of Computer based systems. Artificial intelligence. Women in 
Computer Science educations.

GITTE MARLING, Assoc. Prof./Senior Lecturer.
Processes involved in the introduction of new technology. Power, publicity and 
participation in a women's perspective.
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MARY-ANN KNUDSTRUP OLESEN, Ass. Prof./Lecturer, University of Aalborg, Fibi— 
gerstrasde 11, DK-9220 Aalborg 0. Home address: Bejsebakkevej 34, DK-9000 Aalborg.

The conception of women in city planning, urban development planning and 
housing policy.

ANNA-BIRTE RAVN, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Department of Sõelal Development 
and Planning, University of Aalborg, Fibigerstrasde 2, DK-9220 Aalborg 0.

The sexual division of labour and social development - gender, power and identity 
in a historical perspeetive.

MARIANNE ROSTGÄRD, Ass. Prof./Lecturer.
The connection between changes in the sexual division of labour and the 
technological development in Denmark from 1830 to 1930.

BIRTE SIIM, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Department of Social Development and 
Planning, University of Aalborg, Fibigerstrasde 2, DK-9220 Aalborg 0.

Gender, power and politics - a theoretical rethinking of the welfare State from а 
feminist perspeetive and comparative studies of women’s relation to the welfare 
State in Denmark, England and the U.S.

BIRGITTE WÄHLIN, Assoc. Prof./Senior Lecturer, University of Aalborg, Kroghstrasde 
5, DK-9220 Aalborg 0. Home address: Knudsgade 4, DK-9000 Aalborg.

Rights of possession and use in the early Nordic Middle Ages.
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AARHUS
CEKVINA

Women's Research-Center in
Aarhus
University of Aarhus

Finlandsgade 26 

DK-8200 Aarhus N.

Phone: 06-165855.

Office hours: Monday to Friday 9 

a.m. to 3. p.m.

The center contains a reference 

library, a documentation center 

and an archive of women's Crea

tive writing. Current research in 

the following fields: Feminist re

search in language, textual criti- 

cism and theory, communication, 

women's aesthetics, history, psy-

chology, women's position in the 

legal system, in politics and in the 

labour market, and women in 

theology. Courses are offered to 

graduate students as interdiscipli- 

nary studies to be credited at the 

student's "home" department and 

to others as Open University 

courses. The center offers a one- 

year degree program in Women's 

Studies for graduate students.

GERDA BONDERUP, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Dept. of History, University of 
Aarhus, Building 322, DK-8000 Aarhus C.

ANA BUNDGAARD, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Dept. of Romance Languages, 
Tr0jborg Komplekset, Niels Juelsgade 84, DK-8200 Ärhus N.

Textual theory and analysis in the semiotic tradition. Literature in the Spanish 
speaking world.

HILDA R0MER CHRISTENSEN, Research Fellow.
History of girls* and youth organisations between the Wars. Women, power and 
health in Denmark, 1880-1980.

CHRISTA LYKKE CHRISTENSEN, Research Fellow, Center for Kulturforskning, Fin
landsgade 26, DK-8200 Aarhus N.

Fashion, mass culture and forms of perception.

ELISABETH FLENSTED-JENSEN, Assoc. Prof./Senior Lecturer.
The culture of women's labour. Women and the media. Video as a tool in research 
and educational practices.
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KIRSTEN GOMARD, Assoc. Prof./Senior Lecturer. Home address: Tornskadevej 16 DK- 
8210 Aarhus V.

Communication and gender. The early socialist women's movement in Germany 
and the journal "Die Gleichheit". .

ÄSE MYGIND MADSEN, Adjunct.
Women and development in the Third World. Culture vs. socio-economy as reasons 
for differences in women’s positions in the world. Women and the Danish labour 
market.

RANDI MARKUSSEN, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Home Address: Sankt Paulsgade 7, 
DK-8000 Ärhus C.

Women and Computer Science. Women and part-time labour. The culture of 
women's work.

KIRSTEN BUSCK MELLOR, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Department of English, 
University of Aarhus. Home address: R0de M011e, Granslev, DK-8870 Langä.

The social, psychological and spiritual aspects of women's aesthetics. American 
women's culture after World War II.

HANNE RIMMEN NIELSEN, Research Fellow. Home address: Ny Munkegade 62B, 1. th., 
DK-8000 Aarhus C.

Work and community among educated and working women in Denmark 1880-1940. 
Women teachers in Aarhus. Girls at school.

LIS WEDELL PAPE, M.A. Home adress: Svejstrupvej 18, Svejstrup, DK-8370 Hadsten.
The witch in history and modern witches (the witch during the Reformation and 
witches in the new women’s movement). Gender and modernity.

KAREN KLITGAARD POVLSEN, Ph. D. Home adress: Stagh0jvej 2, DK-8210 Aarhus V.
Women and cultural analysis (fashion, food, everyday life). Mass culture and 
women’s literature.

ANNA RUTHERFORD, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Dept. of English, University of 
Aarhus, Building 326, DK-8000 Aarhus C.

Women and writing in the Commonwealth countries.

KAREN S0GAARD, Coordinator of the Women's Creative Writing Archive.
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KIRSTEN S0HOLM, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Dept. of German Literature, Univer- 
sity of Aarhus, Building 326, DK-8000 Aarhus C.

German women*s literature, esp. during fascism. East-German Literature. The 
Romantic period in literature, the 19th century. Women’s utopias.

BODIL MARIE THOMSEN, Research Fellow, Dept. of Scandinavian Literature, Univer- 
sity of Aarhus, Tr0jborgkomplekset 84, Niels Juelsgade, DK-8200 Aarhus N.

BETTY VANG, Research Fellow. Home adress: Dr. Margrethesvej 53, DK-8200 Aarhus 
N.

The conception of women in public physical planning in Denmark 1925-1985.

Affiliated Scholars at the Department of Political Science, University of Aarhus, DK- 
8000 Aarhus C. PHONE: 06-130111

ANETTE BORCHORST, Assoc. Prof./Senior Lecturer.
Women and the welfare State. Motherhood and child care policies. Carework.
Gender divison of paid and unpaid work. Theories of patriarchy.

DRUDE DAHLERUP, Assoc. Prof./Senior Lecturer.
Women's political representation. The women*s movement. Sex segregation and 
the labour market. Theories of patriarchy.

BIRTHE DALSGAARD, Research Fellow.
Mothers on social security - everyday life and strategies for living.

ULLA SKOVGÄRD JENSEN, Asst. Prof./Lecturer.
Feminist theory. The political economy of gender inequalities. The politicization 
process of women’s issues.

NINA SMITH, Assoc. Prof./Senior Lecturer.
Women's labour force attachment. Labour supply. Wage differentials between men 
and women.
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Affiliated Scholars at the Faculty of Law, University of Aarhus, DK-8000 Aarhus C. 
Phone: 06-130111.

LIS FROST, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Department of Private Law, University of 
Aarhus. Phone: 06-130111, ext. 3269.

Women's law, especially critical legal theory. Welfare legislation and labour 
legislation. Law of domestic relations. Equality law. Health legislation.

INGRID LUND-ANDERSEN, Assoc. Prof./Senior Lecturer. Department of Private Law, 
University of Aarhus. Phone: 06-130111, ext. 3267.

Law of domestic relations. The legal status of unmarried couples. Women’s 
situation after separation, divorce and termination of cohabitation. Children’s 
law.

BETH GROTHE NIELSEN, Assoc. Prof./Senior Lecturer. Department of criminal law 
and the law of procedure, University of Aarhus.

Criminal law. Criminology. Criminal law in history. Critical theories of criminal 
law. Children and young people as offenders and as victims of crime.

KVINDEMUSEETI 
DANMARK

The Women's Museum collects ob- 

jects and other forms of docu- 

mentation of women's lives in the 

past century. When possible the 

collections are coordinated with

oral history projects meant for 

presentatiön to the public. The 

exhibitions present women's hi
story by means of a combination 

of many different forms of ex- 

pression and presentatiön, and 

they are open to the public Tues- 

day to Sunday. The Museum provi- 

des facilities for a number of cul- 

tural activities.

AARHUS

The Women's Museum in Denmark
Domkirkeplads 5 
DK-8000 Aarhus C.

Phone: 06-136979 or 06-136144

Office hours: Monday to Friday 
8:30 a.m. to 4 p.m.
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AARHUS
Women's History Archive
The State Library
Universitetsparken 

DK-8000 Aarhus C.

Phone: 06-122022, ext. 319

Office hours: Monday to Friday 10 

a.m. to 3. p.m.

KVINDEHISTORISK 
SAMLING

The Women*s History Archive 

contains material from Danish 

women's organisations and wo- 

men's movements. In addition 

there are a sizeable number of

private archives, taped inter- 

views, a poster and photograph 
collection, and a collection of 

100,000 newspaperclippings. Fur- 

thermore, the Archieve functions 

as a center of documentation for 

Women's Studies, as the head of 

the Archive is also the reference

specialist in Women's Studies at 

the State Library.

EVA LOUS, Research Librarian. Home address: Graven 7, DK-8000 Aarhus C.
Danish women’s organisations, women's clubs and women's movements.

BRITTA SKOVGAARD, Research Librarian.
Danish women writers. Textual analysis.

FREE-LANCE FEMINIST 
SCHOLARS

AARHUS

VIBEKE AARESTRUP, M. A. Home address: Elmeh0jvej 36, DK-8270 H0jbjerg.
Danish women’s literature 1880-1930. Danish women writers in the 1970*s and 
1980's.

ALICE ANDERSEN, M. A. Home address: Lollandsgade 59, st., DK-8000 Aarhus C.
Femininity and masculinity in art history.
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LONE FALSTER, Director of video films. Home address: Ny Munkegade 66, DK-8000 
Aarhus C.

Manuscript writing and directing (film and video) about gender in youth culture.

HANNE TANG GR0DAL, Translator. Home address: Nyborggade 6, 3.tv. DK-8000 
Aarhus C.

Literary translation. Women’s aesthetics.

AGNETE MUNCK, M.A., CEKVINA, Finlandsgade 26, DK-8200 Aarhus N.
Extra-mural education for women.

KIRSTEN HOLST PETERSEN, M.A., Dept. of English, University of Aarhus, Building 
326, DK-8000 Aarhus C.

Women in African literature.

KAREN KLITGAARD POVLSEN, Ph. D. Home address: Stagh0jvej 2, DK-8210 Aarhus V. 
Women and cultural analysis (fashion, food, everyday life). Mass culture and 
women’s literature.
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COPENHAGEN
FORUM FOR 
KVINDEFORSKNING 
VED DANMARKS 
L/tRERHOJSKOLE

The Forum for Feminist Research 
at The Royal Danish School of 
Educational Studies, an institution 
with branches in different parts 
of the country.
Emdrupvej 101
DK-2400 Copenhagen NV 

Rhone: 01-696633, ext. 2447 

Office hours: Monday 2-3 p.m.

The School of Educational Studies 

offers in-service courses and а 

degree program within elementa- 

ry school subjects and their didac- 

tics and within psychological and 

pedagogical fields for teachers in 

the Danish elementary and lower 

secondary schools. The Forum for 

Feminist Research is a group of

associate professors and senior 

and junior research fellows from 

the different local sections of the 

School. The group has introduced 

feminist perspectives in their re

search, connected to elementary 

school subjects and/or to psycho- 

logy and pedagogy, as well as in 

the in-service courses and degree 

programs at the School of Educa
tional Studies.

INGEBORG APPEL, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Emdrupvej 101, DK-2400 Copenhagen 
NV. Home address: Platanvej 24, 3., DK-1810 Frederiksberg C.

Language and gender with special reference to the differences in the ways girls 
and boys talk and participate in conversations.

KAREN BORGNAKKE, Ass. Prof./Lecturer, Emdrupvej 101, DK-2400 Copenhagen NV. 
Home address: Gudrunsvej 11, DK-2920 Charlottenlund.

Alternative pedagogy. Pedagogy in adult education. Pedagogical strategies for 
change. Analysis of didactic processes and mapping out of sex roles and the roles 
of teachers and pupils. Youth culture, mass culture.

BENTE ELKJvER, Research Fellow, Emdrupvej 101, DK-2400 Copenhagen NV. Home 
address: Raadmandsgade 44, DK-2200 Copenhagen N.

The analysis of technology of Information and education seen from a sociological 
and gender specific perspective.
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INGELISE FLENSBORG, Research Fellow, Emdrupvej 101, DK-2400 Copenhagen NV. 
Home address: C. F. Frandsensvej 5, DK-2400 Copenhagen NV.

Spatial expression and the reading of pictures. Female perspectives in postmodern 
visual art.

BIRGIT TRIER FREDERIKSEN, Assoc. Prof./Senior Lecturer and planner of physical 
education for women. Emdrupvej 101, DK-2400 Copenhagen NV. Home address: 
Danstrupvej 6, DK-2100 Copenhagen 0.

The culture of the body and the pedagogy of health in school and education with 
particular reference to the situation of girls and women.

ELISABETH HENRIKSEN Assoc. Prof./Senior Lecturer, Emdrupvej 101, DK-2400 Co
penhagen NV. Home address: Stockholmvej 1, DK-3060 Espergaerde.

The problems and consequences for the structure, contents and methods of 
applying gender specific aspects in pedagogical practices.

ADDA HILDEN, Research Fellow, Emdrupvej 101, DK-2400 Copenhagen NV. Home 
address: Dommervaenget 26 C, DK-4000 Roskilde.

Feminist pedagogical strategies as emancipatory tools and the rise of bourgeois 
society in the mid 19th century.

TÕVE HVID, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Rudolfgärdsvej 1, DK-8260 Viby J. Home 
address: Samspgade 76, DK-8000 Aarhus C.

The socialization of girls and the psychology of women. Women's attitudes to body 
and nourishment with regard to anorexia nervosa and bulimia.

LISBETH HAASTRUP, Research Fellow, Emdrupvej 101, DK-2400 Copenhagen NV. 
Home address: Pile Alle 19 A st., DK-2000 Copenhagen F.

The social and cultural background of the pupils in domestic Science classes. 
Domestic Science as women’s work and a factor in the socialization of women.

ANNE JERSLEV, Research Fellow, Emdrupvej 101, DK-2400 Copenhagen NV. Home 
address: Dronningensvej 15, DK-2000 Copenhagen F.

Gender and mediareception. The fascination of the feature film for boys and girls 
and its gender specific differences.

MINNA KRAGELUND, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Emdrupvej 101, DK-2400 Copen
hagen NV. Home address: Kaervangen 3, DK-2820 Gentofte.

The significance of needlework classes for the gendered consciousness and the 
conception of seif of female pupils.
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ANNE-METTE KRUSE, Research Fellow, Aarhus School, Rudolfsgärdsvej 1, DK-8260 
Viby 3. Home address: Sjasllandsgade 19, DK-8000 Aarhus C.

Gender-specific pedagogy. Sex-segregated primary and secondary schooling. Equal 
rights- equal worth. Girls, women and technology/natural Science.

NINA TANGE KRISTENSEN, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Emdrupvej 101, DK-2500 
Copenhagen NV. Home address: 0rumvej 23, DK-2630 Hvidovre.

Sex and morality. Feminist theology.

MARCHEN M0LLER, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Rudolfsgärdsvej 1, DK-8260 Viby 3. 
Home address: Skovagervej 5, DK-8240 Risskov.

Group therapy based on experience with main focus on the individual resulting in 
emphasis on female as well as male socialization and creation of norms.

ELLEN N0RGAARD, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Department of Danish School 
History, Emdrupvej 101, DK-2400 Copenhagen NV. Home address: Amagertorv 3, DK- 
1160 Copenhagen K.

The social history of education with special emphasis on school practices and the 
teaching of hierarchial and time structures. Gender aspects of this.

BIRGITTE POSSING, Research Fellow, Emdrupvej 101, DK-2400 Copenhagen NV. Home 
address: Saxogade DK-1662 Copenhagen V.

Analytical biography of Nathalie Zahle, the pioneer in girls* schools, emphasising 
the themes of gender, knowledge and power.

KIRSTEN REISBY, Assoc. Prof./Senior Lecturer. Aarhus School, Rudolfsgärdsvej 1, DK- 
8260 Viby 3. Home address: Havgärds Tvaervej 11, 8240 Risskov.

Gender specific pedagogy and womenls life cycles.

HELENE S0RENSEN, Research Fellow, Emdrupvej 101, DK-2400 Copenhagen NV. 
Home address: Vibeholms Vasnge 11, DK-2635 Ish0j.

Girls and the technical and natural Sciences. Research aiming to improve girls* 
relation to elementary school education in physics and chemistry.

BIRGITTE TUFTE, Ass. Prof./Lecturer, Emdrupvej 101, DK-2400 Copenhagen NV. 
Home address: Kildebakkegärds Alle 138D, DK-2860 S0borg. •

TV and video as educational tools. Developing pedagogical practices for the media 
on the basis of the media habits and preferences of elementary school pupils in 
relation to age, gender and class.
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CENTER FOR
KVINDEFORSKNING
OGUNDERVISNING

COPENHAGEN

The Center is tunded by the Hu- 

manities Faculty and embraces 
research in psychological theories 

of femininity as well as women's 

aesthetics, women's history and 

feminist interpretation of the Na- 

tural Sciences and Medicine. Edu- 

cation is offered as a one-year 

degree program in Women's Stud- 

ies. Single courses are 'offered to 

students as interdisciplinary stud- 

ies to be credited at the student's 

"home" department.

The Center for Feminist Research 
and Women's Studies.
The University of Copenhagen- 

Amager.

Njalsgade 106
DK-2300 Copenhagen S.

Phone: 01-542211, ext. 2360

Office hours: Monday 2 to 5 p.m., 

Tuesday 9 to 12 a.m., Wednesday 

9 to 12 a.m. and 1 to 5 p.m., and 

Friday 9 to 12 a.m.

TINE ANDERSEN, Adjunct, Home address: Husumgade 10, DK-2200 Copenhagen N.
Modern women's history after 1950.

ANNE MARGRETE BERG, Research Fellow, Coordinator of Feminist Research in 
Denmark.

Women's history, esp. legal history in Denmark in the 18th century.

NANNA DAMSHOLT, Ass.Prof./Lecturer, Home Address: L0ngangstrsde 24, DK-1468 
Copenhagen K.

Women in the Middle Ages in Denmark and Europe. Theories of patriarchy and 
patriarchal aspects of social life.

DORRIT EINERSEN, Assoc. Prof./Senior Lecturer.
Medieval women. Woman as monster in English Literature.
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TÕVE HANSEN, Teaching Assistant, Home address: Bergensgade 3, DK-2100 Copenha- 
gen 0. ■

Photography as performance - performance for the camera.

FRAN HOPENWASSER, Research Fellow, Home address: Jyllandsgade 3, DK-2000 
Copenhagen F.

Sexuality and spirituality in the Afro-American women’s literary tradition.

INGEBORG NIKON, Assoc. Prof./Senior Lecturer. Home address: Asmundsh0j 311, DK- 
3480 Fredensborg.

Women in English literature, esp. in the 19th century.

BENTE ROSENBECK, Assoc. Prof./Senior Lecturer, Home address: Nordre Alle 12, DK- 
2500 Valby.

Recent Danish women's history. Theories and methods of feminist research.
History of medicine.

MARIANNE S0RENSEN, Teaching Assistant.
English women writers in the 19th century.

TANIA 0RUM, Ass. Prof./Lecturer.
Modernist women’s aesthetics.

COPENHAGEN
CENTERFOR
SAMFUNDSVIDENSKABELIG
KVINDEFORSKNING

Women's Research Center in So- 
cial Science.
Nansensgade 1, kld.

DK-1366 Copenhagen K.

Phone: 01-122314

The Center is a non-profit Inde

pendent institution founded in 

1980. It publishes a newsletter 

and a series of working papers 

(some of which are in English).
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ELSE CHRISTENSEN, Psychologist.
Evaluation of social programs such as crisis centers. Battered wives. Battered 
children. Children of battered mothers. Alchoholism.

KIRSTEN HVIDTFELDT, Ass. Prof./Lecturer. Home address: Solbakkevej 22b, Dalby, 
DK-3630 Jaegerspris.

Evaluation of training programs for integrating women in the labour market.
Women’s pedagogy.

KIRSTEN J0RGENSEN, M.A. Home address: Kuhlausgade 44, DK-2100 Copenhagen 0.
Women in developing countries.

METTE M0NSTED, Assoc. Prof./Senior Lecturer. Institut for Erhvervs- og Samfunds- 
forskning, Nansensgade 19, DK-1366 Copenhagen K.

Women in managerial positions. Small seale companies. Entrepreneurs.

RUTH NIELSEN, Assoc. Prof./Senior Lecturer. Institut for Erhvervsret, Nansensgade 
19, DK-1366 Copenhagen K.

Labour legislation. Equality law. Legal theory/legal economy. Comparative law.

GRUPPEN FOR MEDICINSK 
KVINDEFORSKNING

The aim of this interdisciplinary 

group is to initiate, support and 

coordinate feminist research in 

medieine, i.e. medieal research 

that foeuses on the physical, psy- 

chical and social situation of wo

men. The group arranges inter- 

Nordic and loeal courses as well 

as regular meetings for the dis- 

cussion of ongoing research.

COPENHAGEN
Feminist Research in Medieine
Institute of Social Medieine

Panum Institute

Blegdamsvej 3 

DK-2200 Copenhagen N.

Phone: 01-357900, ext. 2407
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KARIN GARDE, Chief psychiatrist, Sct. Hans Hospital, DK-4000 Roskilde.
Sexological study of Danish women. Women's biology in general.

MARIANNE KASTRUP, Chief Physician, Frederiksberg Hospital, DK-2000 Frederiks- 
berg.

The career patterns of women physicians and reasons for gender division in 
careers.

ANNE K0STER, Research Fellow.
The menopause in social, psychological and sexual perspective. Women's biology in 
general.

BIRGIT PETERSSON, Assoc. Prof./Senior Lecturer.
Eating disorders, esp. bulimia. Abortions. The career patterns of women physi
cians and reasons for gender division in careers. WomerVs biology in general.

SIGNILD VALLGÄRDA, Research Fellow.
The history of the hospital sector esp. the development of natal care.

COPENHAGEN
KVINDEGRUPPENVED
DANMARKS
FORVALTNINGSH0JSKOLE

The Women's Group at The Danish 
School of Public Administration 
Lindevangs Alle 6

DK-2000 Frederiksberg

Phone: 01-861870

The Danish School of Public Ad

ministration is responsible for ed- 

ucational and training activities 

for all categories of employees in 

the public sector. Some training 

and consultancy activities aim 
specifically at improving women's

influence and career possibilities. 

Courses are offered within the 

following fields: Management 

training for female managers, 

management development train

ing for women, training activities 

for managers responsible for per

soonel recruitment and admini

stration.
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GITTE HASLEBO, Director.
Organizatiönal barriers to women's influence and career. Training and consultancy 
activities to further equality between men and women in the public sector.

INGER H0EDT, Lecturer.

NINA LINDHOLST, Lecturer.

LISE N0RGÄRD, Lecturer.

HANNE SANDAGER, Consultant.

COPENHAGEN HANDELSH0JSKOLENS
KVINDENETVälRK

The Women's NetWork at the Co- 
penhagen School of Economics 
and Business Administration
Institute of Organisation and In- 

dustrial Sociology 

Blaagaardsgade 23 В

DK-2200 Copenhagen N.

Phone: 01-370555

A group of women scholars are in 

the process of establishing a net- 

work at the Faculty of Econo

mics. At monthly meetings the 
discussions range from better job 

opportunities for women at the 

School of Economics and Business 

Administration to the research 

projects of the members of the 

network. Current fields of re

search indude: women in the eco- 

nomy, women at the executive 

levels, women and technology and 

women and the labour market.
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3YTTE BONDE, Research Fellow.
Work environment. The technological development and the psychological atmos- 
phere of clerical work. The experiences of women students in the Department of 
Economy at the School of Economics and Business Administration.

YVONNE DUE BILLING, Research Fellow.
Gender, leadership and organisation (KLEO). Supportive factors/impediments to 
women's advancement to executive positions.

ANN LUNDEN 3ACOBY, Research Fellow.
Patterns In work hours. Strategies for everyday life. Division of labour and the 
physical and psychological reflections of this in the family. Career and parenthood 
in the Ilves of men and women.

LISE DREWES NIELSEN, Ass. Prof./Lecturer.
New technology and local labour markets. Women and technology. Women in the 
local communities. The structuring of work and time.

COPENHAGEN
KVINDEUDVALGETVED
DANMARKSTEKNISKE
H0JSKOLE

The Women's Committee at the 
Technical University of Denmark
The Technical University of Den

mark

Studiekontoret, Building 101

DK-2800 Lyngby.

Phone: 02-882222, ext. 2216

The function of the Women's 

Committee is to introduce and 

emphasize women*s attitudes to 

technology in education, research 

and working conditions. At pres

ent the Women's Committee is 

engaged in the foilowing tasks:

new strategies for recruiting 

more women students to the 

Technical University combined 

with the development of new edu- 

cational possibilities; - assuring 

sexual equality in employment re- 

cruitment and representation on 

committees in general; developing 

a forum for Women’s Studies and 

Women's Research.
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ELSE NYVANG ANDERSEN, Civil Engineer. Institut for Samfundsfag, Bygn. 310, The 
Technical University of Denmark, DK-2800 Lyngby.

New ideas in basic education of technicians in order to strenghten seif reflective 
communicative competences.

VIBEKE ANDERSEN, M. Sc.
Analysis of the qualifications of draftsmen in order to demonstrate the strength 
and resources in this predominantly female occupational group.

LISE DAMKJ4SR, Civil Engineer.

METTE 3ENSEN, M. Sc.
Qualifications of female technicians in the building and construction trade.

KVINFO
COPENHAGEN

The Center has been an indepen

dent institution since 1982 and is 

funded by the Ministry of Culture. 

It contains a reference library, а 
collection of newspaper clippings 
and subscribes to a number of 

feminist journals and magazines. 

Additional activities indude pub-

lication of a series of bibliogra- 

phies and a quarterly journal and 

public lecture series.

The Center for Interdisciplinary 
Information on Woman's Studies 
.Laederstraede 15, 2. sai

-do $71
DK-1-2&4- Copenhagen K.

Phone: 01-139473 0<C

Office hours: Monday 12 to 8 

p.m., Tuesday to Friday 10 a.m. 

to 4 p.m.

EL i
LENE KOCH, Director. Home address: Krusemyntegnde 20, PK 1318 l<0benhavn K.

Feminist critique of technology. Technology of reproduction and genetic technolo- 
gy. Feminist theory.

3YTTE LARSEN, Research Librarian. Home address: Anders Henriksensgade 2A, lejl. 
506, DK-2300 K0benhavn S.

Information, documentation, classification.
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COPENHAGEN
The Forum for Feminist Social 
Studies at the University of Co- 
penhagen
St. Kannikestrasde 18

DK-1169 Copenhagen K.

Phone: 01-912166, ext. 24-2.

SAMKVIND

The Forum for Feminist Social 

Studies is an interdisciplinary fo

rum under the Social Science Fac- 

ulty at the University of Copen

hagen. The purpose is to coordina- 

te and support Women's Studies

within the Faculty. Members of 

the Board are students and schol- 

ars appointed by the Faculty 

Councils.

FREE-LANCE FEMINIST
SCHOLARS COPENHAGEN

ELISE ANDERSEN, M.A., Tinggärden 170, DK-4681 Herfplge.
Danish women writers in the period between the World Wars.

MARGRETHE ANDREASEN, M.A., Rundholmen 6, DK-2720 Vanlpse.
Women’s reconstructions of the past. Lacanian theory.
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NELLY BLUMENKRANTZ, Ph. D., Rädmand Steins Alle 16, А 303, DK-2000 Frederiks- 
berg.

Basic and applied research in collagen and glycosaminoglycans.

INGELINE BONDE, M.A., Hollaenderdybet 36, DK-2300 Copenhagen S.
Women and anti-feminism in the U.S. today.

INGA CHRISTENSEN, M.A., Rebekkavej 29, DK-2900 Hellerup.
Women teachers and girls’ schools in the 19’th century.

EVA JENSEN, M.A., Elmegade 4, DK-2200 Copenhagen N.
Women and therapy.

LISSI MADSEN, M.A., Bremerholm 26, DK-1069 Copenhagen K.
The economic, sexual and ideological oppression of women in the 1930’s and 
1940’s.

YVONNE M0RK, Anthropologist, Peter Bangsvej 171, DK-2500 Valby.
History of life cycles as anthropological method.

LIS SCHIMMING, M.A., Bakkegärdsalle 15, DK-1804 Frederiksberg C.
Women’s pedagogy.

LENE S30RUP, Theologian, Skatteb011evej 22, DK-5953 Tranekaer.
Mysticism, psychology of religion in a feminist perspective. Spirituality.

ULLA WEBER, M.A., N0rrebrogade 200, DK-2200 Copenhagen N.
Danish and German women’s movements.

VIBEKE WEGENER, Art Historian, 3. E. Ohlsensgade 14, DK-2100 Copenhagen 0.
The Women’s Gallery as a women’s organisation.

HELLE WINCKLER, M.A., Holmevej 78, DK-2860 S0borg.
Women in the evangelical branch of the Church of Denmark.
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ODENSE CENTER FOR 
KVINDESTUDIER

Center for Women's Studies
Odense University

Campusvej 55

DK-5230 Odense M.

Phone: 09-158600, ext. 3189

Office hours: Monday to Friday 8 

a.m. to 1 p.m.

The center is funded by the Fac- 

ulty for the Humanities and the 

Sõelal Sciences. Research pro- 

jects in the following fields: Fem

inist epistemology, feminist psy- 
choanalysis, women's literature 
and the relationship between

women's culture and the culture 

of technology, feminist pedagogy. 

Courses are offered to graduate 

student as interdisciplinary stud

ies and to other as an Open Uni

versity degree in nWomen*s Cul

ture and the Culture of Technolo

gy"-

METTE BRYLD, Assoc. Prof./Senior Lecturer. Slavonic Department, Odense University, 
Campusvej 55, DK-5230 Odense M.

Women's culture/culture of technology. Philisophy of gender and Science, espe- 
cially in the Soviet Union. Women’s literature in Russia and the Soviet Union.

NINA LYKKE, Assoc. Prof./Senior Lecturer.
Feminist epistemology, feminist psychoanalysis. Women's culture/culture of tech
nology. Philosophy of gender and Science. Women's literature.

ANNELISE BALLEGAARD PETERSEN, Assoc. Prof./Senior Lecturer. Department of 
German, Odense University, Campusvej 55, DK-5230 Odense M.

German women's literature from 1880 till today, especially 1880-1890 and 1920
1930. Women’s literature in the German Democratic Republic.

ANNE SCOTT S0RENSEN, Research Fellow.
Girls* culture. Girl-oriented schooling and feminist pedagogy. Women’s literature 
in Denmark.
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GRUPPEN FORMEDICINSK 
KVINDEFORSKNING PÄ FYN

The Forum is open to women phy- 

sicians and to women employed in 
Health and Soela! Services. The 

Forum is concerned with consid- 

ering health and disease in a fe

minist perspeetive.

ODENSE
The Forum for Feminist Research 
in Medicine
The Institute of Community 

Health Department of Social 

Medicine
Odense University

3. B. Winsl0wsvej 17

DK-5000 Odense C.

Phone: 09-158600, ext. 4930

INGER SCHAUMBURG, Physician, Home address: Vesterbro 79, DK-5000 Odense C.
Birth defeets in children born to women working in pharmaeies and in the textile 
and elothing Industries.

BIRGIT VISKUM, Physician, Home address:'H.C. Andersensgade 4, DK-5000 Odense C.
Health in day-care.

HANNE WIELAND, Physician, Home address: Svenstrupvej 66, DK-5260 Odense S.
Sexual behavior and the uses of contraception among 16 to 20 year-olds.
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ROSKILDE

The Feminist Research Center
House 03.2.5.
Roskilde University Center

P. O. Box 260

DK-4000 Roskilde

Phone: 02-757711, ext.

2555/2369/2363

Office hours: Monday to Friday 9 
a.m. to 4. p.m.

KVINDER PÄTVälRS

The Feminist Research Center is 

an interdisciplinary unit at Ros

kilde University Center especially 

concerned with theories and 

methods in feminist research. The 

Center offers courses and semi- 

nars to students and organises 

study and discussion groups.

LINDA ANDERSEN, Research Fellow.
The education of women.

SIGNE ARNFRED, Assoc. Prof./Senior Lecturer.
Women in Mozambique.

KIRSTEN BAUNEGAARD PETERSEN, Teaching Assistant.
History of childbirth.

ELNA BERING, Teaching Assistant.
Unskilled women.

KIRSTEN BRANDSHOLM PEDERSEN, Ass.Prof./Lecturer.
Women in Greenland.

HENRIETTE CHRISTRUP, Assoc. Prof./Senior Lecturer.
Women in Health and communication.
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ELSE H0YRUP, Research Librarian.
Women in the Natural Sciences.

BIRGIT LAND, Assoc. Prof./Senior Lecturer
Technology in hospitals.

ANNE BIRGITTE RICHARD, Ass. Prof./Lecturer.
Women in Scandinavian literature.

INGER STAUNING, Research Fellow.
Birth technology.

KIRSTEN SIMONSEN, Assoc. Prof./Senior Lecturer.
City planning theory.

KAREN S30RUP, Assoc. Prof./Senior Lecturer.
Women and technology. Office automation. Theories of patriarchy.

MARGIT THOMSEN, Research Fellow.
The education of women.

SUSANNE THORBECK, Assoc. Prof./Senior Lecturer.
Women in South-East Asian slums.

FORUM FOR
KVINDEFORSKERE
I DANMARK

The National Forum for Feminist
Scholars in Denmark
Contact: Bente Rosenbeck, Assoc.

Prof./Senior Lecturer, History.

Center for Feminist Research and

Women's Studies

University of Copenhagen-Ama-

ger

Njalsgade 106

DK-2300 Copenhagen S.

Phone: 01-542211

The aim of the National Forum is: 
to further cooperation within 

women's studies, establish contact 

and exchange between the diffe- 

rent women's studies centers, to 

lobby the research councils, to 

further Scandinavian and Interna

tional cooperation within women's 

studies and to support the recruit- 

ment of a new generation of fem
inist scholars.
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SOSIOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET
1) Antaa perusteelliset tiedot sosiologian historiasta, käsitteistöstä, 

teorloista ja nilden sovellutukslsta;
2) perehdyttää keskeislln yhteiskuntateorioihln ja yhteiskunnan yleisiln 

lainalaisuuksiin, yhteiskunnan ja sen laitosten ja ryhmien rakentee- 
seen ja toimintaan sekä yhteiskunnallisiin päätöksentekojärjestel- 
mlin;

3) antaa yhteiskunnallisten muutosprosessien tieteelliseen erittelyyn ja 
tutkimlseen tarvittavat tiedot ja taidot sekä valmludet soveltaa näitä 
käytäntöön; sekä

4) perehdyttää sosiologian metodologiaan ja niihin menetelmiln, joita 
käyttäen voidaan tutkia yhteiskuntaa ja sosiaalista käyttäytymistä se
kä itsenäisesti eritellä yhteiskunnassa ilmeneviä ongelmia;

5) antaa valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen sosiologiassa.

Tutklmukselliset tavoltteet
Sosiologia on laajan tutkimusalansa vuoksi yleinen yhteiskuntatiede. Sii- 
nä tutkitaan sosiaalista toimintaa, siitä muodostuvia sosiaalisia 
järjestelmiä ja näiden välisiä suhteita. Sosiologia on luonteeltaan ja 
tavoittelltaan teoreettinen tiede, mutta sen tutkimuskäytännössä empli- 
risellä työllä on merkittävä osuus. Sosiologian yhtenä tehtävänä on koko- 
naiskuvan antaminen yhteiskunnasta, sen rakenteesta ja toiminnasta. 
Sillä on myös yhteiskuntakriittinen tehtävä. Se käsittelee esiintyviä epä- 
kohtia ja rlstiriltoja. Llsäksi soslologialla on käytännön päätöksentekoa 
tukeva tehtävä: tutkimusten suorittaminen sosiologian erikoisaloilla pää
töksentekoa ja suunnittelua värten. Sosiologisen tiedon merkitys ulottuu 
kaikille yhteisö- ja kulttuurielämän aloille, joilla tähdennetään 
lisääntyvässä määrin tämän tleteen- ja tutkimusalan tarvetta.
Sosiologian tutkimus- ja opetuspoliittisen ohjelman mukaan tutkimuk- 
sen yleinen painopistealue on sosiaalisen muutoksen ja erityisesti 
tuotantotoimlnnan rakenteen muutosten ja niiden välittömlen seuraus- 
ten tutkiminen. Jatkuvan perustutkimuksen ohella korostuvat oppiai- 
neen tutkimusaiheina mm. seuraavat: työelämään ja tuotantoon liittyvät 
kysymykset, koulutus, yhteiskunnalllset liikkeet, pienyhteisöjen rakenne 
ja toiminta, kulttuurin muutos, sosiaalinen kontrolli ja sosiaallset ongel- 
mat, oikeussoslologia, kaupunkisosiologia, asuminen ja vapaa-aika sekä 
ympäristökysymykset.

Opetukselllset tavoltteet
Sosiologisen tutkimuksen tavoitteet, yhteiskunnan rakennetta ja toimin
taa selittävä teoreettinen tehtävä, yhteiskunnallista päätöksentekoa pal- 
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veleva soveltava tehtävä sekä yhteiskunnan ongelmia paljastava 
krllttinen tehtävä luovat samalla sosiologian opetuspollittiset tavoitteet. 
Koulutusohjelman kalkllla tasoilla on tämän vuoksi painotettu 
sosiologisten teorloiden ja tutkimusmenetelmien sekä sosiologisen 
kysymyksenasettelun omaksumisen tärkeyttä. Opplalneen ylelsten slsäl- 
lölllsten tavoittelden saavuttamisen llsäksi oplskelljalle tarjoutuu 
mahdollisuus erikoistumiseen. Tällainen ammatlllisen valmiuden 
kehittämlnen käy päinsä osittain jo aineoplnnolssa, mutta selvimmin sy- 
ventävlen opintojen valheessa, jossa oplntojen painopiste silrtyy itsenäi- 
seen oplskeluun. Syventävät opinnot suorlttaneelta edellytetään kykyä 
tolmla Itsenäisesti ja yhtelstyössä mulden kanssa.

Valmludet eri ammattlalollle
Sosiologian koulutusohjelma antaa valmludet tolmla soslologista aslan- 
tuntemusta edellyttävissä valtion, kunnan, elinkelnoelämän ja järjestöjen 
suunnittelu-, tutkimus-, koulutus-, tiedotus-, ja hallintotehtävlssä sekä 
valmiuden tehtäväalueen kehlttämlseen. Myös erllalset kansainväliset 
tehtävät näyttävät edellyttävän yhä enemmän soslologista asiantunte- 
musta.
Sosiologian koulutusohjelman tarjoama vahva teoreettinen sisältö ja pe- 
rusteelllnen menetelmlen hallinta ovat tarkoituksenmukalsena ja hyvänä 
lähtökohtana varsinaisen ammatin oppimisessa, mikä käytännössä 
tapahtuu lähinnä työpalkollla. Oplskelljan on hyvä jo oplntojensa 
kestäessä suunnltella omaa sijoittumlsalaansa ja pyrkiä oplntojensa lop- 
puvaiheessa hakeutumaan tulevan ammattinsa totmiln. Sosiologlaa pää- 
alneenaan lukevan on työnsaantlnäkymlen takia kiinnitettävä vakavaa 
huomlota myös slvuainelden vallntaan.

Työmarkklnatllanne
Soslologlt ovat sljolttuneet hyvin edelllsessä kohdassa mainittulhin teh- 
tävlln ja malnltullle aloille, mutta yleinen työllisyystilanne heljastuu 
myös sosiologlaa oplskelleiden työnsaantlln. Sosiologian aslantunte- 
musta edellyttävien tehtäväalojen jatkuva laajentuminen kohentaa sosio- 
logien työmarkkinatilannetta.

SOSIOLOGIAN KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE
YLEISOPINNOT 21 ov
Tiedekunnan ylelsoplnnot 10,5 ov
Johdantokurssi 1 ov
Kieliopinnot 8 ov
Tietokoneen käytön alkeet 1 ov
Tekstinkäsittelykurssl (WP-kurssi) 0,5 ov
Koulutusohjelmakohtaiset ylelsoplnnot 10,5 ov
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Sosiologian opinnot jakaantuvat teoreettisiin, metodisiin ja yhteiskunta- 
rakennetta ja sosiologian edtyisaloja koskeviin opintokokonaisuuksiin. 
Opinnot etenevät aineopinnolsta (l-lll oppimäärät) syventäviin opintol- 
hin. Opintojaksojen koodit käyvät llmi kyselsten opintojaksojen eslttelyn 
alusta.

Excel-kurssi 0,5 ov
Tllastomenetelmlen perustiedot I 3 ov
Tllastomenetelmlen perustiedot II 3 ov
Tleteenfilosofia 1 1 ov
Yhteiskuntafllosofia 1 1 ov
Yhtelskuntatletelden metodologia 2 ov
PÄÄAINEOPINNOT 85 ov
Sosiologian aineopinnot 41 ov
Opplmäärä 1 (perusopinnot) 15 ov
Opplmäärä II 17 ov
Opplmäärä III 9 ov
Sosiologian syventävät opinnot 44 ov
Klrjallisuus ja kurssit , 18 ov
Tutkielma 20 ov
Harjolttelu 6 ov
SIVUAINEOPINNOT 54 ov

Yht.160 ov

SOSIOLOGIAN OPINTOJAKSOJEN RAKENNEKAAVIO: 
OPINTOKOKONAISUUDET JA OPPIMÄÄRÄT

Aineoplntojen oppimäärät Syventävät
Opintokokonaisuudet

I II III opinnot
Teoria A.I.1. A.II.1 А.III.1-2. S.1.
Tutkimus- A.I.2. А.II.2-3. А.III.3-4. S.2.
menetelmät 
Yhteiskuntara-

A.I.3.
A.I.4.

A.II.4.
A.II.5. А.III.5-6. S.3.

kenne ja erl- A.I.5. A.II.6. S.4
tyisalat A.I.6.

A.I.7
S.5.

SIVUAINEIDEN OPINNOT KOULUTUSOHJELMASSA
Sosiologian koulutusohjelmaan sisältyy sivualneopintoja 54 opintoviik 
koa.

Sosiologian koulutusohjelmassa ei ole pakollisia sivuaineita. Opiskelija 
päättää slvuaineiden valinnasta itse. Vaihtoehtolna ovat kaikki tiedekun- 
nassa edustettuina olevat tieteenalat. Aineyhdlstelmään vol ottaa sivual
neopintoja myös muiden tiedekuntien oppiaineista. Koulutusohjelman
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opintojen menestykselllsen suorittamisen ja tulevlssa ammattitehtävls- 
sä suorlutumlsen kannalta on hyvä ottaa huomioon seuraava:
— Käytännöllinen filosofia antaa tieteellisen ajattelun perusteita ja pää- 

aineopinnoille syvyyttä;
— Kansantaloustiede ja yleinen valtio-oppi ovat yhdessä sosiologian 

kanssa yhtelskuntatieteellisen alan perustieteet;
— Sosiaalipolitiikka on kohteeltaan sosiologiaa lähellä;
— Hyvä kielitalto on välttämätön; suositellaan toisenkin vieraan kielen 

opintoja tiedekunnan kieliopintojen tarjonnasta;
— Tilastotieteelliset valmiudet tukevat pääaineen metodiopintoja;
— Multakin pääaineopintoja tukevia sekä opiskelijan oman suuntautu- 

misen ja kiinnostuksen mukaisia opintojaksoja on mahdollista liittää 
sivuaineopintoihin.

Sosiologia suosittelee lisäksi:
— yleisopintojaksoja tiedekunnan kunkin vuoden tarjonnasta,
— tietojenkäslttelyn opintojaksoja yleisopintojen tarjonnasta,
— muiden tiedekuntien antamia aineopintoja, etenkin oikeustieteellisiä, 

kulttuurimaantieteellisiä, historiatieteellisiä ja kasvatustieteellisiä 
opintoja sekä ympäristönsuojelun, kehitysmaatutkimuksen ja 
naistutkimuksen opintoja.

Slvuaineiden rakennekaavio voi tällöin olla esimerkiksi seuraavan kaltai- 
nen:
(1) ensimmäisestä sivuaineesta täydet aineopinnot 35 ov
(2) toisesta sivuaineesta perusopinnot 15 ov
(3) valinnaisia yleisopintoja ja/tai aine-

opintojaksoja 4 ov
Yhteensä 54 ov

Muunkinlaiset tarkoltuksenmukaiset yhdistelmät ovat mahdollisia.
Slvuaineiden opintokokonaisuudet määräytyvät luonnollisesti ко. koulu
tusohjelman rakenteen ja tarjonnan mukaisesti (suppeat tai laajat sivuai- 
nekokonaisuudet). Slvuaineiden koostaminen järkeviksi opintokokonai- 
suuksiksi näyttää edellyttävän muutaman opintoviikon ylimääräisiä opin
toja.
Sivuaineopintojen ongelmissa avustavat ко. koulutusohjelman neuvon- 
ta-assistentti, tiedekunnan opinto-ohjaaja sekä opintosihteeri.
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AINEOPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA

I OPPIMÄÄRÄ ELI PERUSOPINNOT 15 ov

PERUSTEET 3 ov t
A.I.1. SOSIOLOGIAN PERUSKURSSI (P) 3 ov 1 i / A,

Tavoltteet Ja slsältö:
Oplntojakson suorltettuaan opiskelljan tulee tuntea sosiologian 
peruskäsltteet, sosiologian tukimuksen teoreettiset ja menetelmälliset 
lähtökohdat sekä sosiologian tehtävät ja mahdollisuudet yleisenä yhteis- 
kuntatieteenä sekä tuntea pääpiirtelttäin:
— sosiologian synty ja kehitys
— sosiologian teorlat ja menetelmät
— sosiologian eritylsalat
— sosiologiset sovellutukset yhteiskunnassa.

Suorltustapa:
28 h luentoja ja kirjalllsuus, joka tentitään sosiologian 
tenttipäivlnä

Kirjalllsuus:
Sulkunen, Johdatus sosiologiaan
Eskole, Vuorovalkutus, muutos, merkitys t

TUTKIMUSMENETELMÄT 4 ov
A.I.2. SOSIOLOGIAN TUTKIMUSMENETELMÄT I (P) 2 ov > v

i ‘Tavoltteet ja slsältö: x
Oplntojakson tavoitteena on antaa yleiskuva sosiologisen tutklmuksen 
menetelmistä ja niiden käytöstä .
— eri tieteenkäsltysten ja tutkimusmetodiikan suhde
— hypoteesien käyttö ja teorianmuodostus
— tutkimusongelman ja menetelmän valinnan suhde
— keskeiset aineistonkeruumenetelmät
— keskeiset analyysimenetelmät

Suorltustapa:
Pääaineopiskelijoille ja syventäviin jatkaviIie 24 h luentoja, 12 h harjoituk- 
sia ja harjoitustyö. Sivuaineopiskelijoille 24 h luentoja ja Eskola, 
Sosiologian tutkimusmenetelmät I.

A.I.3 YHTEISKUNNAN TUTKIMISEN OPETUSSEMINAARI (P) 2 ov

v i Tavoltteet ja slsältö: •
Opetussemlnaarln tavoitteena on:
— tutustuttaa yhtelskuntatieteellisen tledostamisen perusteisiin
— johdattaa sosiaalisten ongelmien havaltsemlseen ja paikantami- 

seen sekä ongelmien ja kokonaisyhteiskunnallisten prosessien 
keskinäissuhteen hahmottamiseen

— antaa valmiuksia suomalalsen yhteiskunnan ongelmien tutkimi- 
seen.

Suorltustapa:
14 h luentoja ja ohjattu harjoitustyö 4 h (väin yht.tdk:n opiskelljolIie). Mul- 
den tiedekuntien opiskelijoiIie kaksi esseetä ensimmäisellä luentokerral- 
la annettavista teoksista.

YHTEISKUNTARAKENNE JA ERITYISALAT 8 ov . „ . -•2>1 b
A.I.4. SUOMALAINEN YHTEISKUNTA (P) 2 ov J

Tavoltteet Ja slsältö:
Oplntojakson tavoitteena on esitellä , suomalaisen yhteiskunnan 
rakennetta, suomalaisen elämäntavan keskeisiä piirteitä ja yh 
teiskunnalllsen muutoksen aiheuttamia ongelmia:
— elinkeino- ja väestörakenteen muutos
— kerrostumat
— elämäntavan ulottuvuudet
— maaseutuyhteisön muutosongelmat
— kaupunkiyhteisön muutosongelmat
— suunnittelun ja ongelmien suhde
— Suoml verrattuna muihin pohjoismaihln

Suorltustapa: 4 tV\
Opintojakso sisältää kotona tehtävänWseen ja luentosarjan (24 h) tai kir
jan. Essseeteokset ja aiheet saa luentojen alussa tai oppiaineen 
kansllasta.

Kirjalllsuus:
Valkonen, Alapuro, Alestalo, Jallinoja & Sandlund, Suomalaiset
(uusin painos)
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А.1.5 TYÖELÄMÄN TUTKIMUS (P) 2 ov /Р P
Tavoltteet ja slsältö:
Oplntojakson suoritettuaan opiskelijan tulee tuntea työelämän sosio- 
logisen tutkimuksen kehltys, teoreettlset ja menetelmälliset periaatteet 
sekä soveltamlsmahdolllsuudet työelämässä
— työnsosiologiset teorlat ja tutkimuskäytäntö
— työelämän sosiologian tehtävä- ja sovellutusalat
— julkishalllnnon ja yrittäjyyden sosiologia
— organisaatio ja johtajuus

Suorltustapa:
24 h luentoja, joista opsam-tentti sekä kirjallisuus, joka tentitään luento- 
jen yhteydessä.

Kirjalllsuus:
Asp & Peltonen, Työelämän sosiologia

A.1.6 SOSIOLOGIAN ERITYISALAT (P) 3 ov - x

Tavoltteet ja slsältö:
Oplntojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija joihinkin sosiologian 
erityisaloihin, niiden tutklmusongelmiin, peruskäsitteisiin ja tutkimustu- 
loksiln.

Suorltustapa:
24 h luentoja ja kirjallisuustentti
luento (P) joltakin eri ty isalalta ja luento tai teos kahdelta muulta alalta

Kirjalllsuus:
Perhesoslologia:
Haavlo-Mannlla, Jalllnoja & Strandell, Perhe.työ ja tunteet

Nuorlsotutklmus:
Heiskanen & Mltchell, Lättähatuista punkkareihin tai
Hoikkala, Nuorisokulttuurista kulttuuriseen nuoruuteen

Soslaaliantropologla:
Keeslng, Cultural anthropology (vastaa kahta teosta = 2ov)

Sivillsaatiohlstorla:
Wallersteln, Historiallinen kapitalismi tai
Beck, Riskiyhteiskunnan vastamyrkyt
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Polkkeavan käyttäytymlsen sosiologia:
Anttlla & Törnudd, Krimlnologia ja kriminaalipolitiikka (uusin painos)

Organisaatlososlologia:
Abrahamsson, Varför flnns organisationer

AJ.7 KOULUTUSSOSIOLOGIA (P) 1 ov xX^xLl' VO
Tavoltteet ja slsältö:
Opintojakso avaa sosiologisen näkökulman koulutusjärjestelmän 
kokonaisuuteen. Keskeiset teemat ovat valikointi, kvalifiointi ja 
integrointi sekä koulutuksen järjestelmäkehitys.

Suorltustapa:
24 h luentoja tal kirja

Kirjalllsuus:
Walker & Barton, Changing policies, changing teachers.

Enslmmälsen opplmäärän teokset tentitään kokonaisuuksina otsikkojen 
mukaisesti. Luennot tentitään luentosarjan yhteydessä. Kirjatentit suori- 
tetaan tiedekunnan tenttipäivinä kohdan vastuulliselle opettajalle (ilmoi- 
tetaan erilllsessä tiedotteessa lukukausittain). Merkinnän opintokoko- 
naisuudesta antaa oppiaineen professori.

II OPPIMÄÄRÄ 17 ov

TEORIA Xov
A.II.1. YLEINEN YHTEISKUNTATEORIA (P) 2 ov -j- '/. C HV4.

Tavoltteet ja slsältö:
Opintojakso tutustuttaa yhteiskunnan teoreettiseen jäsentämiseen ja 
sosiologian tutkimuskohteen käsitteellistämiseen.

Suorltustapa:
1. Yhteiskuntatieteiden historia -luento (V, 1 ov) ja yhden teoksen 
klrjatentti tal essee (1 ov) tai
2. Kahden teoksen kirjatentti tai esseet kahdesta teoksesta (2 ov)

Kirjalllsuus:
Abrams, Historical Sociology
Cralb, Modern Social Theory
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Ellas, What is Soclology? (on saksaksl) 
österberg, Metasociology

TUTKIMUSMENETELMÄT \ ov
A.II.2—3. SOSIOLOGIAN T

Tavoltteet Ja slsältö:
Oplntojakso perehdyttää sosiologlsen tutkimuksen suunnitteluun ja kes- 
kelsiin kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin aineistonhankinta- ja analyysi- 
menetelmiin.

Suorltustapa pääaineopiskelijoille ja syventäviin jatkaville:
A.II.2. Kvalltatilviset menetelmät -opetussemlnaari(P, 1,5 ov)
12 h luentoopetusta ja 12 h seminaari, jossa käsitellään opiskelijoiden 
ryhmätyönä analysoimia metoditeoksia.

Pakolliset edeltävät oplnnot: Sosiologian tutklmusmenetelmät I.
A.II.3. Kvantltatiiviset menetelmät -opetusseminaari (P, 1,5 ov)
12 h luento opetusta ja 12 h seminaari, jossa käsitellään opiskelijoiden 
ryhmätyönä analysoimia metoditeoksia.

Pakolliset edeltävät oplnnot: Sosiologian tutklmusmenetelmät I ja Tilas- 
tomenetelmien perustiedot I ja II.

Suorltustapa: Sivuaineopiskelijoille: ' | •

A.II.2. Sosiologian tutklmusmenetelmät II -luento (1 ov, 24 h)Ttit essee tai 
tenttl yhdestä klrjasta (1 ov): ,
Bryman, Quantity and Quality in Social Research tai c
Pletllä, Selittämisestä yhteiskuntatieteessä 

f X- >-4-C4_ / i C' / cfX/
A.II.3. Kahden metoditeoksen kirjatentti tai esseet (2 ov) 
Mäkelä, (tolm.), Kvalltatiivisen ainelston analyysl ja tulkinta 
Reid, Worklng with Statistics

Pakolliset edeltävät oplnnot: Sosiologian tutklmusmenetelmät I

A.II.4. PRAKTIKUM-KURSSI (P) 5 ov (V r ц

Tavoltteet Ja slsältö:
Opintojaksolla perehdytään jonkin tutkimusmenetelmän soveltamiseen, 
tutklmusalneiston analysointiin, johtopäätösten tekoon ja raportolntiin 
konkreettisessa tutkimusharjolttelussa.

Suorltustapa:
1. Pääaineopiskelijoille ja syventäviin opintoihln jatkaville
Ryhmässä tehtävä laaja tutkimusharjoltus ja raportil; 30 h ohjattuja har- 
joituksla (5 ov)

Pakolliset edeltävät oplnnot:
Teorla (А.И.1.), tutklmusmenetelmät (A.II.2-3.) ja proseminaari (A.II.6)
2. Sivuaineopiskelijoille
Neljän teoksen kirjatentti (5 ov, kirjoja voi korvata luennoilla tai esseillä)

Klrjalllsuus:
Bertaux, Blography and Society
Bulmer, Soclologlcal Research Methods: An Introduction
Rose, Decipherlng Soclologlcal Research
Rosenberg, The Logic of Survey Analysis
Strauss, Qualitative Analysis for Social Sclentists
0yen, Comparatlve Methodology. Theory and practlce In International so
cial research.

YHTEISKUNTARAKENNE JA ERITYISALAT 7 ov
A.II.5 YHTEISKUNTARAKENNE JA SOSIOLOGIAN ERITYISALAT

(P)3ov fi

Tavoltteet Ja slsältö:
Oplntojakso perehdyttää ajankohtaiseen sosiologiseen tutkimukseen ja 
sosiologian erltylsalolhln.

Suorltustapa:
1. Soslologla -lehdet (1 ov) ja opiskelijan valinnan mukaan 2 ov:n kirjapa- 
ketti tal esseet yhdeltä erltyisalalta tal
2. Soslologla -lehdet (1 ov), luento (1 ov) ja kirjatentti tai essee (1 ov).
Luento voi olla eri erityisalalta kuin kirja tai
3. Sosiologia -lehdet (1 ov) ja luentoja (2 ov). Luennot võivat olla eri erityis- 
alollta.

Klrjalllsuus:
AJankohtalnen tutklmus
Sosiologia -lehden neljä vlimeisintä numeroa

Luokka- Ja kerrostumarakenne
Crompton & Mann (tolm.) Gender and stratification
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Glddens, The Class structure of advanced societies
Kivinen, Paremplen plirlen Ihmlsiä
Wrlght (tolm.), The debate on classes . .

Työelämä
Amsden, The economics of women and work
Edwards, Contested terrain
Julkunen, Työprosessi ja pltkät aallot
Kasvlo, Teolllsesta vallankumouksesta työyhteiskunnan kriisiin
Knlghts & Wlllmott, Gender and labour process
Robertson, Future work
Wood, Transformation of Work

Kulttuurl
Bourdleu, Distinction (on ransk. ja saks., vastaa kahta teosta)
Harvey, The Condition of Postmodernity
Hoikkala, (toim.), Kieli, kertomus, kulttuuri
Lash, Sociology of Postmodernism
Ellas, The hlstory of manners. The Civilizlng Process. Vol.1.
Ellas, Power & Civility. The Civilizing Process. VoL2.
Hall & Jefferson (toim.), Resistance through rituals
Saariluoma et ai. (tolm.), Taide modernissa maailmassa

Koulutus
Bourdleu, Homo Academicus
Hurn, The limits and possibilities of schooling
Kivinen, Koulutuksen järjestelmäkehitys
Rlchardson, Theory and research for the sosiology of education
Kivinen, Rinne & Ahola, Koulutuksen rajat ja rakenteet ja Willis, Koulun- 
penkiltä palkkatyöhön

Alueyhtelsöt
Bell & Newby, Community studies
Holton, Cities, capitalism and civilization
Saunders, Social theory and the urban question (2nd editlon)
Smith, City and social theory
Sllskonen, Emännän ja isännän roolin muutos maatalouden uuden 
aikaistuessa ja Rannikko, Metsätyö - pienviljelykylä

Nalstutklmus
Andersen, Thinking about Women
Haug et aL, Female Sexualisation
Jallinoja, Naisasialiikkeen taistelukaudet
Pateman, The Sexual contract

Rantalalho (toim.), Miesten tiede, naisten puuhat ja Siilus (toim.) Kvinnor
I mansdomlnerade yrken ■
Smith, The Everyday World as problematic

Organisaatiot
Ahrne, Acengy and Organization
Etzlonl & Halevy, Bureaucracy and democracy (revised edition)
Etzlonl, Comparative analysis of complex organizations (revised and en- 
largened edition)
Mouzelis, Organizations and bureaucracy (revised edition)

Soslaallnen kontrolli
Chrlstie & Bruun, Hyvä vihollinen
Cohen, Vislons of social control
Foucault, Tarkkailla ja rangaista
Kyntäjä & Laitinen, Oikeussosiologia
Weeks, Sexuality and its discontents

Polltilkan soslologla
Dowse & Hughes, Political sociology
Jessop, The Capitalist State
Lane, Institutional reform
Lovenduskl, Women and European Politics
Melucci, Nomads of the present
Mlchels, Puoluelaitos nykyajan demokratiassa
Rammstedt, Soziale Bewegung

Taloussosiologia
Kosonen, Hyvinvointivaltion haasteet ja pohjoismaiset mallit
Kyntäjä (toim ), Talouden kahtiajako
Stlnchcombe, Economic sociology
Therborn, Why some peoples are more unemployed than others
Uotila & Uusitalo, Työttömyys, laki ja talous

Ympäristösosiologla
Brown ym., Maailman tila 1991 (tai uusin laitos)
Ericsson, Ett surt regn kommer att falla
Massa & Salrinen (tolm.) Ympäristökriisi yhteiskunnassa
Sandbach, Envlronment, ideology and policy

A.II.6 SOSIOLOGIAN PROSEMINAARI (P) 4 ov

Tavoltteet Ja slsältö:
Opintojaksossa tavoitteena on,
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— harjaantua palkantamaan ja jäsentämään yhtelskunnan llmlöltä ja 
ongelmla sekä perehtyä nllden teoreettlseen ja tutklmukselllseen 
käslttelyyn eli tutklmuksen tekemiseen

— perehtyä tutklmusklrjallisuuden etsimiseen kotimaislsta ja 
ulkomaisista tietokannoista

— oppla soveltamaan kriittlsestl hanklttua klrjallisuutta
— selvittää tutklmusraportin klrjoittamisen tekniset selkat
— semlnaariesltelmän laadlnta sekä esitelmien yhtelsen tarkastami- 

sen myötä tieteellinen keskustelu ja arviointi.

Suorltustapa:
— enslmmäiseen istuntoon luetaan Luostarlnen & Vällverronen, 

Tekstinsyöjät
— osallistuminen keskusteluun, oman esitelmän pitäminen ja tolml- 

minen opponenttina proseminaarl-istuntolssa (24 h)

Toisen opplmäärän teokset tentltään tiedekunnan tenttipäivinä opln- 
tojaksojen mukalsina klrjapakettelna: teoria, tutklmusmenetelmät, 
praktikum, rakenne ja erityisalat. Korvaavuudet ja muut suorltustavat 
on merklttävä tentti-ilmoltuskuoreen. Useampia oplntojaksoja vol 
tenttlä samalla kertaa, jos huomattava osa klrjolsta on korvattu luen
noilla tai esseillä.
Merkinnän toisen oppimäärän suorittamisesta antaa apulaisprofesso-

III OPPIMÄÄRÄ 9 ov

TEORIA 4 ov
А.III.1-2. SOSIOLOGIAN TEORIAHISTORIA (P) 4 ov il" I Ö

Tavoltteet Ja slsältö:
Oplntojakso antaa yleiskuvan sosiologian yleisestä teoriahistoriasta ja 
suomalaisen sosiologian historiasta ja tutustuttaa alustavast! sosio- 
logian tunnetulmplen klasslkolden alkuperälstuotantoon.

Suorltustapa:
Neljän teoksen kirjatentti: yksl sosiologian yleisestä historiasta, yksl 
suomalaisen sosiologian historiasta ja kaksi kirjaa klasslkolden 
tuotannosta. Kirjoja voi korvata luennoilla.

Klrjalllsuus:
Sosiologian ylelnen historia:
Kandal, The Woman Question in Classical Sociological Theory
Rltzer, Sociological theory
Szackl, Hlstory of sociological thought (ss. 132-461)

Suomalaisen sosiologian historia:
Alapuro, Alestalo & Haavio-Mannlla, Suomalaisen sosiologian juuret

Klasslkolden tuotanto:
Durkhelm, Itsemurha
Uskontoelämän alkeismuodot
Sosiaalisesta työnjaosta
Weber, Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki
Maailmanuskonnot ja moderni länsimainen rationaalisuus
Marx, Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset
Vuosien 1857-1858 taloudelliset käsikirjoltukset(”Grundrisse”) 1. osa.

TUTKIMUSMENETELMÄT 2 ov
А.III.3-4. METODOLOGIAN PERUSTEET (P) 2 ov

Tavoltteet Ja slsältö:
Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan tietämystä yhteiskun- 
tatieteen suuntauksista ja niiden keskinäissuhteista ja lisäksi esitellä 
näkökulmia sosiologian metodologisiin lähtökohtiin ja kysymyksiin.

Suorltustapa:
— Kahden teoksen kirjatentti tai essee. Kirjoja voi korvata luennoilla.

Klrjalllsuus:
Alttola & Pirttllä, Tleto yhtelskunnassa ja Eskola, Persoonallisuustyy- 
peistä elämäntapaan
Kosklaho, Ohi, läpi ja reunojen yli. Tutkimuksenteon peruskysymyksiä
Llndholm, Kunskap frän fragment till helhetssyn
Mills, Sosiologinen mielikuvitus
Töttö, Sosiologia teoriana modernista yhteiskunnasta
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YHTEISKUNTARAKENNE JA SOSIOLOGIAN ERITYISALAT 3 ov
A.III.5-6. YHTEISKUNNALLISET ONGELMAT (P) 3 ov

Tavoitteet ja slsältö:
Opintojakso täydentää opiskelljan valmiuksia yhteiskunnallisten 
ongelmien havaitsemlsessa ja tutkimisessa sekä ohjaa ryhmätyön tai klr- 
jallisuuden avulla jonkin erityisen kysymyksen erittelyyn.

Suoritustapa:
1. Pääalneopiskelijoille ja syventäviin jatkaville:
Opetusseminaarl (24 h), siihen liittyvä ryhmätyö ja sen tarkastus (3 ov).

2. Sivuaineopiskelijoille:
Kolmen teoksen kirjatentti (3 ov)

Kirjalllsuus:
— valitaan 3 kirjaa opintojaksosta A.II.5. yhdeltä sellalselta 

erityisalalta, jota ei ole aiemmin tentitty

Kolmannen opplmäärän teokset tentitään tiedekunnan tenttipäivinä kah- 
dessa erässä: teoriahistorian kirjat (А.III.1-2) yhtenä kokonaisuutena ja 
metodologiaa ja yhteiskunnallisia ongelmia käsittelevät kirjat (А.III.3-4, 
A.III.5-6) töisena kokonaisuutena.
Korvaavat luennot ja suoritetut esseet on mainittava tentti-ilmoituskuo- 
ressa. Kuulustelut ottaa vastaan apulaisprofessorl, joka myös antaa mer- 
klnnän kolmannesta oppimäärästä.

7. SYVENTÄVIEN OPINTOJEN OPETUSSUUNNITELMA

Syventävien opintojen vaiheessa opetuksella on kolme päämäärää: 
teoreettisen tiedon syventäminen koskien ennen kaikkea opiskelijan 
oman erlkolsalan teorioita, riittävän tutkimusteknisen valmiuden hankki- 
minen yksityiskohtaisella metodiopetuksella ja tieteelliseen työhön vaa- 
dittavan kypsyyden saavuttaminen.

Edeltävät oplnnot:
Suoritetut alneoplnnot (cum laude approbatur).

(laudaturlin) kuuluvat teokset yhdessä erässä tiedekunnan tenttipäivänä 
pro gradu -tutklnnon jälkeen professorille. Tenttl-ilmoituslomake on 
jätettävä henkilökohtaisestl kuulustelijalle. Loppukuulustelussa on otta
va vähintään yksi teos sosiologian tutklmusperinteestä (S.I.3) ja yksi teos 
sosiologian erityisalalta (S.lll ).

5.1 TEORIA 7 ov
5.1.1 YLEINEN YHTEISKUNTATEORIA (P) 3 ov 1MU

Tavoltteena on sosiologisen tutkimuksen teoreettisiin lähestymistapoi- 
hin perehtyminen kokonaiskatsauksen luontoisesti niin että niistä jo ai- 
kaisemmin omaksuttuja tietoja syvennetään ja erilaisia lähestymistapoja

vertaillaan tolsiinsa.

Suoritustapa:
Klrjalllsuustenttl, kaksi teosta niin, että toinen valitaan kohdasta a) ja toi 

nen kohdasta b)

Kirjalllsuus:
a) Abercromble, Class, structure and knowledge
Glddens, Soclology
Lee & Newby, The problem of sociology
Turner, The structure of sociological theory
Wrlght, Classes

b) Clarke, Marx, marginalism and modern society
Galtung, Theory and methods of social research (vastaa kahta teosta)
Galtung, Methodology and ideology (vol.l)
tai Papers on methodology (vol.ll)
Glddens, Constitutlon of society

S.I.2 SOSIOLOGISEN TUTKIMUKSEN TEORIA-JA z
ANALYYSIMALLIT, P, 1 ov
Tavoltteena on perehdyttää opiskelija sosiologisen tutkimuksen teoreet
tisiin ja menetelmällisiin ratkalsuihln, uusimpaan tutkimuskirjallisuu- 
teen sekä sosiologisen tutkimuksen sovellutuksiin.

Suorlttamlsjärjestys:
Oppimäärään S.1.1. ja opintojaksoon S.ll kuuluvat teokset suoritetaan tie
dekunnan tenttipäivänä yliassistentllle ja muut syventäviin opintoihln

Suoritustapa:
24 h luentoja ja projektityöskentelyä
Luennot voi korvata teoksella Riley, Sociological research I
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S.1.3. SOSIOLOGIAN TUTKIMUSPERINNE, P, 3 ov ' 4 ' ' '

Perehtyminen sopimuksen mukaan yhden sosiologian klassikon tuotan- 
toon ja sitä koskevaan arviointiin. Kysymykseen tulevat esim. Durkheim, 
Malinowski, Marx, Michels, Parsons, Simmel, Sorokin, Tönnies, Weber ja 
Westermarck.

Suorltustapa:
Kirjallisuustenttinä tai esseena kolmea teosta vastaava oppimäärä em. 
klassikolden tuotantoa. Näistä teoksista voidaan yksi korvata teoksella 
Bottomore & Nisbet, A history of sociological analysls tai Lukes, Emile 
Durkheim, his life and work tai Kronman, Max Weber.

S.ll TUTKIMUSMENETELMÄT 6 ov
5.11.1 SEMINAARI, P, 2 ov
Seminaarin tavoitteena on oppia sosiologian teorioiden ja menetelmien 
soveltaminen tutkielmaan. Ensimmäisenä semlnaari-kautena esitetään 
tutkimussuunnitelma ja töisena tuloksia tutkimuksesta.

Suorltustapa:
Aktiivinen osallistuminen seminaariharjoituksiin kahden lukukauden 
aikana eslttämällä kumpanakin omaan tutkielmaan llittyvät esitelmät.

5.11.2 YLEISET MENETELMÄT, P, 1 ov | j } 
Tutklmusmenetelmien harjoituskurssi
Tavoitteena on perehtyminen johonkin yleiseen tutkimusmenetelmään 
tai menetelmäalueeseen valinnan mukaan. Suositeltavaa on suorittaa va- 
linta pro gradu -tutkielmassa käytettävlen menetelmien mukaan.

Suorltustapa:
Osallistuminen tutkimusmenetelmien harjoituskursslin, esim. joko 
suorittamalla jokin ylelsopintoihln kuuluva soveltuva menetelmäkurssl 
tal jokin erikseen sovittava metodologian kurssi tai yksi teos seuraavista 
vaihtoehdoista:

Klrjalllsuus:
Adams & Schwaneveldt, Understanding research methods
Berger & Wolf (tolm.), Handbuch der soziologischen Forschung
Glassner & Moreno, The qualitative and quantitative dls- 
tinction in social Sciences
VanParljs, Evolutionary explanation in the social Sciences

Rlley, Sociological Research I
Rose, Declphering social research

S.II.3 ERITYISMENETELMÄT, P, 3 ov r

Perehtyminen eritylsmenetelmiln joko tarjolla oleviin kursseihin osallis- 
tumalla tai teoksia suorittamalla. Teoksia voidaan korvata soveltuvilla 
metodikursseilla, joita sosiologian omien kursslen ohella on eri 
oppiaineissa ja korkeakouluissa. Menetelmät suosltellaan valittaviksi 
niin, että nlitä voidaan soveltaa pro gradu -tutkielmassa.

Suorltustapa:
Osallistuminen vähintään yhteen metodikurssiin sekä sen lisäksi kahden 
teoksen tenttiminen esim. alempana seuraavista kirjalllsuuden vaihtoeh
doista. Yleensä suosltellaan pikemmin kursseja kuin menetelmäteoksia. 
Teoksen voi suorittaa myös laatimalla slitä esseen. Myös kolmep 
teoksiltenttiminen on mahdollista. Vaihtoehdoista sovitaan opettajäd 
Orissa
Kurssln soveltaessa tllastolllsla näkökohtla sen menestykselllnen suorlt- 
tamlnen edellyttää kohtuulllsla tllastotleteen Ja atk:n tletoja ja taltoja. 
Atk-taitoja oppii lähinnä harjolttelemalla, joten lisätaitoja voi hankkla 
suorittamalla esim. empllrlsen tutklmuksen tietojenkäslttely (1 ov) tai jo
kin ohjelmaklrjastokurssl (esim. SAS-kurssI (1 ov)) tal jokin laskentakes- 
kuksen järjestämä VAX:n käyttökurssi. Mikäll haluäa opiskella tilastollis- 
ta mallintamista, josta on hyötyä myös sosiologeille, 
tllastollinen malllntamlnen slsältyy tilastotieteen I opplmäärään (15 ov).

Klrjalllsuus:
Abeli, Model bulldlng in soclology
Blalock, Conceptuallzation and measurement in the social Sciences
Brewer & Hunter, Multlmethod Research. A synthesis of styles
Lelnhardt, Social networks
Jackson & Borgatta, Factor analysis
Mlles & Huberman, Qualitative data analysis. A sourcebook of new met
hods
Moser & Kalton, Surve у methods In social investigation
Patton, Qualitative evaluatlon and research methods
Rock, Maklng of symbollc Interactlonlsm
Schwartz & Jacobs, Qualitative soclology
Sllverman, Qualitative methodology.
Slngleton ym., Approaches to social research
Slnger & Presser, Survey research methods. A reader.
Strauss, Qualitative analysis for social scientists
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Yllä olevat teokset ovat ohjeelllsla, joten oplskellja vol valita 
suoritettavia teoksla pro gradu- tutkielmansa tarpelden perusteella myös 
eslm. Sagen sarjoista Quantltatlve appllcatlons In the social Sciences ja 
Qualltatlve Methods kuulustelijan kanssa neuvotellen. On otettava 
huomloon, että kyseessä ovat suppeat Universlty papers-tyyppiset julkal- 
sut. •

S.lll YHTEISKUNTARAKENNE JA ERITYISALAT 3 ov
Perehtymlnen johonkin sosiologlan erltylsalaan
a) osallistumalla luentokurssiin ja
b) suorittamalla kahta teosta vastaava oppimäärä yhdeltä eritylsalalta so- 
pimuksen mukaan. Kysymykseen tulevat mm. seuraavat: sosiologlan teo- 
ria ja metodologla, perhesosiologia, väestötiede, yhteiskuntaluokat ja - 
kerrostumat, politiikan sosiologia, joukkotiedotus, uskontososiologia, 
sosiaallantropologia, kaupunki- ja maaseutusosiologia, kehitysmaaso- 
siologia, kasvatussosiologia, organisaatio- ja työnsosiologia, poikkeava 
käyttäytymlnen, kulttuurisosiologia, terveyden sosiologia, oikeussosio- 
logia, naistutkimus, ympäristösosiologia, taloussosiologia.

Suorltustapa:
Luento- ja/tai kirjallisuustentti vastaten yhteensä kolmen teoksen 
oppimäärää.

S.IV TUTKIELMA 22 ov
Pro gradu tai laudatur-tutkielma (20 ov), jonka aiheen hyväksyy professo
ri.
Lisäksi harjoitusaineet (2 ov)
Toinen harjoitusaine on mahdollista korvata yleisopintokurssilla "Kirjal- 
lisen ja suullisen viestinnän taitojen syventäminen”, ks. yleisopinnot.

S.V HARJOITTELU 6 ov
Edellytyksenä harjoittelulle on aineopintojen (cl) suorittaminen kokonai- 
suudessaan ennen harjoittelua. Harjoittelu tarkoittaa ohjattua työharjoit- 
telua. Laitos voi hankkia osalle opiskelijoita harjoittelupaikan, osa 
joutuu hankkimaan sen itse. Kun opiskelija Itse hankkii harjoittelupai
kan, siitä on etukäteen sovittava oppiaineen professorin tai lähtö- ja 
tuloseminaarin ohjaajan kanssa, jotka myös tarvittaessa võivat tukea 
opiskelijaa tässä hankinnassa.
Valtion harjoittelupaikat kattavat noln puolet sosiologlan harjoittelupaik- 
kojen tarpeesta. Koska sosiologlan opiskelijat võivat hakea myös eri kou-

lutusohjelmlen yhtelsiä paikkoja, palkkoja on Itse aslassa enemmän so- 
slologien ulottuvilla. Nliden jako ylioplston laitosten kesken ja niiden au- 
kl julistaminen ei ole vakiintunut paikkojen avauduttua 1987, joten opis
kelijoita kehotetaan tammi-helmikuussa tarkkaan seuraamaan kulloisen- 
kln vuoden hakuohjeita. . .
Slvuaineopiskelijan työharjoittelu järjestetään sopimuksen mukaan. 
Hankittu työkokemus saattaa korvata harjoittelun, mutta tästä on sovitta
va ohjaajan kanssa.
Lähtö- ja paluusemlnaari (6 h), ohjaaja yllassistentti. Seminaareja järjes
tetään lukukausien alkana tarvittaessa niin, että harjoittelun suorittaneet 
sopivat ohjaajan kanssa alustuksensa ajankohdasta vähintään kaksi viik- 
koa ennen seminaaritilaisuutta. Seminaariin osallistutaan kaksi kertaa 
ennen harjoittelua, ja harjoitteluraportti ja seminaarialustus esitetään 
harjoittelun päätyttyä.
Harjoittelun tavoitteita ja käytäntöä esitellään oppiaineen professorin 
vanhoille opiskelijoille pidettävän ohjausluennon yhteydessä.

Merkinnän syventävien opintojen tai laudaturin suorituksesta antaa pro
fessori.

SOSIOLOGIAN TARJOAMAT SIVUAINEOPINNOT JA OPISKELIJAKSI 
ILMOITTAUTUMINEN

Suppeat sivuaineopinnot
Oppimäärä I eli perusopinnot (15 ov)
Oppimäärä I sekä oppimäärä II opintojaksot 1-3 ja 6 (23 ov)

Laajat sivuaineopinnot
Oppimäärät I ja II (32 ov)
Oppimäärät I, II ja III (41 ov) 
llmoittautuminen sosiologlan toimistoon syyslukukauden alussa.

OPETUSOHJELMA
Opetusohjelmatledotteen saa lukukauden alussa oppiaineen kansliasta

TIETEELLINEN JATKOKOULUTUS
Tiedekunnassa suoritettavia valtiotieteen lisensiaatin ja tohtorin 
tutkintoja koskevat yleiset vaatimukset on esitetty opinto-oppaan 
alussa. Sosiologlan jatko-opintojen vastaava opettaja on oppiaineen pro
fessori.
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Tutklmustyöohjaajana ja opintosuorltusten pääaslalllsena vastaanottaja- 
na toimi! opplalneen professori tal muu opettaja, joka tledekunnan ; 
hyväksymässä henkllökohtalsessa opintosuunnitelmassa on määrätty 
tutklmuksen ohjaajaksl.
Soslologlan Jatkokoulutuksen työskentelymuotoja ovat lukukauslttaln 
järjestettävät tutklmus- tai llsenslaattlsemlnaarit ja eritylset luento- tal 
semlnaarlkurssit. Nälstä tllaisuukslsta llmoitetaan osanottajille erik- 
seen. i
Uuden tutkintojärjestelmän mukaisen jatkotutklntokuulustelun laajuus 
on noln 10 oplntovilkkoa. Sen tledekunnan vahvistama ylelnen osa (4-7 
ov) on seuraava: 1

I

Kolme kuulustelljan kanssa sovittavaa teosta
a) Qlddens & Held, Classes, Power and Confllct tal

Turner, The Structure of Sociologlcal Theory •
Glddens & Turner, Soolal theory today

b) Galtung, Theory and Methods of Soolal Research VoL l-ll tai 
Rlley, Sociologlcal Research I

c) Genov (ed.), National Traditlons In Sociology tai
Borgatta & Cook (ed.), The Future of Sociology tal i
soslologlan aikakauslehtiä sopimuksen mukaan.

Opiskelijakohtaisesta osasta sekä sen mahdollisesta oslttaisesta 
korvaamlsesta muilla tutkintojärjestelmän edellyttämillä suorituksllla on 
sovittava tutklmuksen ohjaajan ja vastaavan opettajan kanssa.
Jatko-opintoihln ryhtyvän on esitettävä hyvlssä ajoln yhtelskuntatieteel- 
liselle tledekunnalle tutkintojärjestelmän edellyttämä oplntosuunnltel- 
mansa.

TILASTOTIETEEN KOULUTUSOHJELMA

KOULUTUSOHJELMAN TAVOITTEET
Tilastotieteen koulutusohjelman tavoitteena on (TS 29 )
1) antaa perusteelliset tledot tilastotieteen historiasta, käsltteistöstä, 

teorioista ja nilden sovellutuksista sekä menetelmistä;
2) perehdyttää tilastotieteen eri lähestymistapoihin ja niiden perustei- 

siin sekä näihin perustuviin tilastollisiin menetelmiln siten, että opis- 
kelija saa valmiuden tilastolli sten menetelmien käyttämiseen 
erityisesti yhteiskuntatieteellisellä alalla;

3) antaa perustiedot yhteiskuntatieteiden metodologiasta ja sen perus- 
teista; sekä

4) antaa valmius tieteelliseen jatkokoulutukseen tilastotieteessä.

Tutklmukselliset tavoltteet
Tilastotiede kehlttää menetelmiä, tilastomenetelmiä, joiden avulla rajoi- 
tetusta määrästä tutkittavaan ilmiöön liittyviä havaintoja tehdään ilmiötä 
koskevia päätelmiä. Havaintoaineistoille, joihin tilastollisia menetelmiä 
sovelletaan, on luonteenomaista niihin sisältyvä satunnainen ell ns. 
kontrolloimaton vaihtelu. Tilastotieteen kehittämät menetelmät käsittä- 
vät havaintoaineiston keräys- ja käsittelymenetelmät sekä menetelmät, 
joiden avulla tehdään havaintoaineistoon perustuvia päätelmiä tai 
päätöksiä.
Tilastotieteen tutkimuskohteet määräytyvät paljolti muiden empiiristen 
tieteenalojen ja käytännön ongelmista. Tilastotieteen ylelnen teoria taas 
on luonteeltaan matemaattinen ja se esltetään pääasiassa todennäköi- 
syyslaskennallisin keinoin.
Tutklmustoimlnta Turun yliopistossa suuntautuu tällä hetkellä lineaaris- 
ten mallien teoriaan, empiiriseen Bayes -teoriaan, sekä monimuuttuja- ja 
aikasarja-analyysiin. Tilastotieteen koulutusohjelman tavoitteena on luo- 
da edellytykset tutkimustoiminnan edelleen kehittämiselle.

Opetukselllset tavoltteet
Luonteenomainen plirre tilastotieteelle oppiaineena on sen jakautumi- 
nen kahteen osaan: tilastolliseen yleiseen teoriaan ja kehitettyihin tilas- 
tomenetelmiin. Tilastotieteen teorian osassa esltetään yleiset käsitteet, 
päättelymenetelmät ja perustulokset. Teoriaosan opetukselle on 
ominaista, että opetuksen varhaisemmassa valheessa esitetyt asiat vol- 
daan nähdä myöhemmin esitetyn yleisen teorian erikoistapauksina. 
Tilastomenetelmät johdetaan tai esitellään tarkastellen niiden soveltu- 
vuutta eri käytännön tilanteisiin. Menetelmien esittelyssä lähdetään 
yksinkertaisiin tilanteisiin soveltuvista menetelmistä päätyen lopulta
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Department of History • ' . .
General History: Prof. Kalervo Hovi, Assoc. Prof. Reino 
Kero (Acting: Auvo Kostiainen)
Finnish History: Acting Prof. Jussi Lappalainen, Assoc.
Prof. Jussi Lappalainen (Acting: Ulla Heino)
Cultural History : Prof. Keijo Virtanen

Department of Cultural Studies
Archaeology: Acting Prof. Pirkko-Liisa Lehtosalo-
Hilander ' •
Ethnology: Prof. Matti Räsänen
Folklore und Comparative Religion: Prof. Lauri Honko 
(Acting: Päivikki Suojanen), Acting Assoc. Prof. Aili 
Nenola

Department of Art, Literature and Music
Finnish Literature: Prof. Pertti Karkama, Assoc. Prof. 
Pirkko Alhoniemi
Comparative Literature and Drama: Acting Prof. Hannu
Riikonen, Assoc. Prof. Hannu Riikonen (Acting: Pirjo 
Vaittinen) ■
Cinema and TV Studies: Acting Assoc. Prof. Jukka Sih- 
vonen
Musicology: Prof. Mikko Heiniö
Art History: Prof. Aimo Reitala .

Department of Finnish and General Linguistics
Finnish Language: Prof. Aimo Hakanen, Assoc. Prof.
Päivi Rintala, Assoc. Prof. Valma Yli-Vakkuri
Finno-Ugric Languages: Prof. Alho Alhoniemi
Phonetics: Prof. Kalevi Wiik ■
General Linguistics: Assoc. Prof. Esa Itkonen (Acting:
Anneli Pajunen

Department of Philology
Classical Philology: Prof. Toivo Viljamaa ■
English Philology: Prof. Risto Hiltunen, Assoc. Prof.
Liisa Dahl, Assoc. Prof. Marita Gustafsson
Germanic Philology: Prof. Jarmo Korhonen, Assoc. Prof.
Erkki Miettinen, Assoc. Prof, (vacant) .
Nordic Philology: Acting Prof. Ilkka Hirvonen, Acting
Assoc. Prof. Christer Hummelstedt
Romance Philology: Prof. Lauri Lindgren
Russian Language and Literature: • Acting Assoc. Prof.
Riitta Pyykkö

Department of Translation Studies:
English: Assoc. Prof. Jorma Tommola
French: Acting Assoc. Prof. Yves Gambier
German: Assoc. Prof. Marja-Leena Itälä
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FACULTY OF MATHEMATICS AND 
NATURAL SCIENCES
Founded 1920
Number of students: 2666 (31.12.1991)
Dean: Prof. Pentti Yli-Jokipii
Faculty Secretary: Liisa Riihelä 
Study Secretary: Katariina Juhola
Office: Natural Science Block II, SF-20500 Turku, Finland 
Tel. +358 21 633 5601 (Faculty Secr.)

Department of Mathematical Sciences
Mathematics: Prof. Arto Salomaa (Acting: Juhani Karhu- 
mäki), Prof. Veikko Ennola, Prof. Aimo Tietäväinen 
(Acting: Tauno Metsänkylä), Assoc. Prof. Tauno Metsän- 
kylä (Acting: Valtteri Niemi), Assoc. Prof. Matti Jutila, 
Assoc. Prof. Magnus Steinby, Assoc. Prof. Kari Ylinen 
Applied Mathematics: Prof. Ulla Pursiheimo, 
Prof, (vacant), Assoc. Prof. Timo Leipälä
Computer Science: Prof. Timo Järvi, Assoc. Prof. Olli Ne- 
valainen, Assoc. Prof. Markku Nurminen

Department of Physics
Physics: Prof. Matti Punkkinen, Prof. Lasse Niemelä, 
Assoc. Prof. Asko Aurela
Theoretical Physics: Prof. Kauko Mansikka, Assoc. Prof. 
Aarre Pietilä

' Astronomy: Prof. Mauri Valtonen (Acting: Pekka Teeri- 
korpi) . . ■

Department of Applied Physics •
Physics: Prof. Jyrki Kauppinen, Assoc. Prof. Martti 
Hämäläinen, Assoc. Prof. Juhani Väyrynen
Materials Science: Prof. Eero Suoninen
Electronics and Information Technology: Prof. Heikki 
Ihantola
Information Technology: Acting Prof. Unto K. Laine

Department of Chemistry and Biochemistry
Analytical Chemistry: Prof. Jouko Kankare, Assoc. Prof.
Keijo Haapakka ■
Inorganic Chemistry: Prof. Jorma Hölsä 
Analytical and Inorganic Chemistry: Assoc. Prof. Pentti 
Kosonen
Physical Chemistry: Prof. Kalevi Pihlaja, Assoc. Prof. 
Alpo Kankaanperä
Organic Chemistry: Acting Prof. Harri Lönnberg, Assoc. 
Prof. Pertti Äyräs
Biochemistry: Prof. Pekka Mäntsälä, Assoc. Prof. Raimo
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Raunio, Assoc. Prof. Reijo Lahti
. Biotechnology: Assoc. Prof. Timo Lövgren

Food Chemistry: Prof. Heikki Kallio, Acting Assoc. Prof.
Rainer Huopalahti .

Department of Biology
Animal Physiology: Prof. Kari Lagerspetz (Acting Rauno
Tirri), Assoc. Prof. Rauno Tirri (Acting: Juhani Kohonen) 

' Animal Ecology & Systematics: Prof. Erkki Haukiöja,
Assoc. Prof. Manti Soikkeli, Assoc. Prof. Jouko Sarvala
Plant Physiology: Prof. Pirjo Sewön, Assoc. Prof. Eva- 
Mari Aro
Plant Systematics & Ecology: Prof. Arne Rousi (Acting: 
Heikki Toivonen), Assoc. Prof. Sakari Hinneri
Genetics: Prof. Petter Pörtin, Assoc. Prof. Jaakko Puro
Zoological Museum: Curator Pekka T. Lehtinen
Herbarium: Curator Yijö Mäkinen

Department of Geography .
Physical GeograpHy: Acting Prof. Sakari Tuhkanen, 
Assoc. Prof. Hannu Mansikkaniemi
Human Geography: Prof. Pentti Yli-Jokipii, Assoc. Prof.
Mauno Mielonen

Department of Geology
Geology and Mineralogy: Prof. Heikki Papunen, Assoc.
Prof. Jyrki Lehtovaara (Acting: Jouko Talvitie)
Quatemary Geology: Acting Prof. Veli-Pekka Salonen, 
Assoc. Prof. Gunnar Glückert .

FACULTY OF MEDICINE
Founded 1943 „
Number of students: 1544 (31.12.1991) .
Dean: Prof. Esko lisalo
Faculty Secretary: Risto Knuuti
Study Secretary: Anita Toivola •
Office: Lemminkäisenkatu 1, SF- 20520 Turku, Finland
Tel. + 358 21 633 71 (Switchboard, Medicine)
Tel. + 358 21 633 81 (Switchboard, Dentistry) 
Tel. + 358 21 633 8408 (Faculty Secr.)

Institute of Biomedicine
Anatomy: Prof. Mikko Niemi, Assoc. Prof. Risto Santti, 
Assoc. Prof. Manti Parvinen
Medical Biochemistry: Prof. Jukka Finne, Assoc. Prof.
Risto Penttinen
Medical Genetics: Assoc. Prof. Pertti Aula
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Molecular Biology: Prof. Eero Vuorio
Pharmacology: Prof. Pertti Neuvonen (Acting: Erkka Sy- 
välahti), Assoc. Prof.'Erkka Syvälahti (Acting: Jarmo Hie- 
tala)
Physiology: Prof. Про Huhtaniemi, Acting Assoc. Prof.
Pekka Uotila
Chemistry: Assoc. Prof. Heimo Laato
Medical Physics and Engineering: Acting Prof. Erkki 
Soini -

Institute of Microbiology and Pathology
Bacteriology and Serology: Prof. Paavo Toivanen, Assoc. 
Prof. Anssi Jokipii
Electron Microscopy: Assoc. Prof. Lauri Pelliniemi 
Forensic Medicine: Prof. Pekka Saukko , .
Pathology: Prof., Timo Nevalainen, Assoc. Prof. Yijö Col- 
lan
Virology: Prof. Aimo Salmi

Institute of Clinical Medicine •
Anaesthesiology: Acting Prof. Jussi Kanto 
Child Psychiatry: Prof. Jorma Piha , 
Clinical Allergology: Prof. Erkki O. Terho 
Clinical Chemistry: Assoc. Prof. Veikko Näntö • 
Clinical Neurophysiology: Prof. Heikki Lang 
Clinical Pharmacology: Prof. Esko lisalo
Clinical Positron Emission Tomography: Prof. Uno 
Wegelius •
Dermatology and Vene real Diseases: Prof. Väino K. 
Havu, Assoc. Prof. Christer Jansõn
Didgnostic Radiology: Prof. Mariti Kormano, Assoc. Prof. 
Peter Dean
General Practice: Acting Prof. Kari Mättila
Geriatrics: Prof. Leif Sourander
Infectious Diseases: Assoc. Prof. Pentti Hänninen 
Intemal Medicine: Prof. Auli Toivanen, Assoc. Prof. 
Jukka Nikoskelainen,’ Assoc. Prof. Tapani Rönnemaa, 
Assoc. Prof. Jorma Viikari ‘ .
Neurology: Prof. Urpo Rinne, Assoc. Prof. Martin 
Panelius
Obstetrics and Gynaecology: Prof. Matti Grönroos, 
Assoc. Prof. Martti Pulkkinen
Occupational Health: Prof. Gustav Wickström 
Oncology and Radiotherapy: Prof. Eeva Nordman

■ Ophthalmology: Prof. Matti Saari, Assoc. Prof. Eeva 
Nikoskelainen .
Otorhinolaryngology: Prof. Erkki Virolainen, Assoc. Prof.
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Heikki Puhakka
Paediatric Neurology: Prof. Matti Sillanpää • 
Paediatrics: Prof. Olli Simell, Assoc. Prof. Ilkka Väli- 
mäki
Public Health: Prof. Markku Koskenvuo, Acting Assoc.
Prof. Matti Rimpelä
Pulmanary Diseases: Prof. Eero Tala

' Psychiatry: Prof. Raimo Salokangas, Assoc. Prof. Reijo 
Holmström, Assoc. Prof. Ville Lehtinen (Acting: Simo 
Saadjärvi)
Surgery:. Prof. Juha Niinikoski, Assoc. Prof. Allan Aho, 
Acting Assoc. Prof. Seppo Renvall

Institute of Dentistry -
Cariology: Prof. Jorma Tenovuo
Community Dentistry: Assoc. Prof. Pentti Alanen
Dental Prosthetics: Prof. Antti Yli-Urpo
Dental Radiology: Prof. Erkki Tammisalo
Oral Biology: Acting Prof. Eva Söderling
Oral Development and Orthodontics: Prof. Olli Rönning
Oral Pathology and Forensic Dentistry: Assoc. Prof.
Stina Syrjänert •
Oral Surgery: Prof. Erkki Oksala
Periodontology: Prof. Keijo Paunio
Stomatognathic Physiology: Assoc. Prof. Pentti Kirveskari

Department of Nursing
Nursing Science: Prof. Sirkka Lauri (Acting: Helena 

' Leino-Kilpi)

FACULTY OF LAW
Founded 1960
Number of students: 1018 (31.12.1991)
Dean: Prof. Antero Jyränki -
Faculty Secretary: Mirja-Tuula Erkkola

■ Study Secretary: Tarja Hyppönen
Office: Vänrikinkatu 2, SF- 20500 Turku, Finland •
Tel. +358 21 633 5500 (Faculty Secr.)

Administrative Law: Prof. Olli Mäenpää
Civil Law: Prof. Allan Huttunen, Prof. Leena Kartio, Prof.
Ari Saamilehto, Acting Assoc. Prof. Jukka Urpo
Constitutional and International Law: Prof. Antero Jyränki
Criminal Law: Prof. Eero Backman
Criminal and Procedural Law: Assoc. Prof. Pekka Viljanen
Financial Law: Prof. Kauko Wikström, Assoc. Prof. Matti
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Myrsky ■ .
Jurisprudence and International Private Law: Acting Prof. 
Hannu Tolonen
Jurisprudence and Legal History: Assoc. Prof. Hannu Tolo
nen (Acting: Juha-Pekka Rentto)
Labour and Social Law: Assoc. Prof. Martti Kairinen
Private Law: Assoc. Prof. Markku Helin (Acting: Eva Gott- 
berg) ■
Procedural Law: Prof. Antti Jokela
Public Law: Assoc. Prof. Kari Joutsamo
Roman Law and Legal History: Prof. Lars Bjöme
Sociology of Law: Assoc. Prof. Ahti Laitinen

FACULTY OF SOCIAL SCIENCES
Founded 1967 ■
Number of students: 1365 (31.12.1991)
Dean: Assoc. Prof. Hannu Nurmi
Faculty Secretary: Liisa Santti
Study Secretary: Raija Roslakka
Office: Hämeenkatu 6, 8th floor, SF- 20500 Turku, Finland
Tel. +358 21 633 5360 (Faculty Secr.)

Department of Political Studies and Sociology
Political History: Prof. Jorma Kalela
Sociology: Prof. Erkki Äsp, Assoc. Prof. Ari Haavio 
Political Science: Prof. Jaakko Nousiainen, Assoc. Prof. 
Voitto Helander .

Department of Economics and Social Policy
Economics: Prof. Esko Vuorela, Prof. Matti Viren, Acting 
Assoc. Prof. Erkki Kivistö ■
Social Policy: Prof. Kari Salavuo, Acting Assoc. Prof.
Ismo Söderling

Department of Philosophy and Statistics •
Practical Philosophy: Prof. Juhani Pietarinen
Theoretical Philosophy: Prof. Risto Hilpinen (Acting: Olli 
Koistinen)
Methodology of the Social Sciences: Assoc. Prof. Hannu
Nurmi
Statistics: Assoc. Prof. Esa Uusipaikka .

Department of Psychology .
Prof. Kirsti Lagerspetz, Assoc. Prof. Pirkko Niemelä 
Assoc. Prof. Heikki Hämäläinen

i
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FACULTY OF EDUCATION
Founded 1974
Number of students: 1698 (31.12.1991)
Dean: Prof. Erkki Lahdes
Faculty Secretary: Kaarina Koski nen .
Study Secretary: Irmeli Aalto
Office: Lemminkäisenkatu 1, SF- 20520 Turku, Finland
Tel. +358 21 633 8801 (Faculty Secr.) •

Department of Education .
Prof. Erkki ■ Olkinuora, Assoc. Prof. Emo Lehtinen 
(Acting: Kimmo Lehtonen), Assoc. Prof. Risto Rinne 
(Acting: Joel Kivirauma) .

Department of Teacher Training in Turku
Prof. Erkki Lahdes (teacher training), Assoc. Prof. Katri 
Sarmavuori (didactics of mother tongue), Assoc. Prof: 
Jorma ' Heikkilä (didactics), Assoc. Prof. Kaarina Yli- 
Renko (didactics of foreign languages), Assoc. Prof.

■ Sirkku Aho (education)
Department of Teacher Training in Rauma

Prof. Kari Niinistö, Prof. Juhani Peltonen (didactics of 
handicrafts), Assoc. Prof. Hannele Niemi (didactics), Ac- 

' ting Assoc. Prof. Väinö Kolehmainen (didactics of techni- 
cal crafts), Acting Assoc. Prof. Kaarina Laine (education)

SPECIAL UNITS .
Library: Head Librarian Marja Engman
Language Centre: Director Vesa Väätäjä
Computing Centre: Director Heikki Aalto
Centre for Extension Studies: Dr. Martti Julkunen
Centre for Maritime Studies: Dr. Juhani Vainio
Cardiorespiratory Research Unit: Assoc. Prof. Ilkka Väli- 
mäki .
Archipelago Research Institute: Dr. Ilppo Vuorinen
Kevo Subarctic Research Institute: Dir. Matti Sulkinoja
Satakunta Environmental Research Centre:
Prof. Erkki Haukioja ‘ *
Research Unit for. the Sociology of Education: . .
Dr. Osmo Kivinen
Tuorla Observatory: Prof. Mauri Valtonen (Acting: Pekka 
Teerikorpi)
Turku Centre for Biotechnology: Dr. Markku Jalkanen

Printed July 1, 1992
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Finnpaneioy 69 AUTOPANEELIN PÄIVÄKIRJA

Päiväkirjanpitojakso 02.12 - 15.12.90 Viim. palautuspäivä 17.12.90

Kllometrllukema 
jakson alussa km jakson lopussa km

Ulkomallla ajettu____ ________ km

Auton maksul (osamaksul, autolalnat ja korot, leaslng-maksut yms.).
Vakuutusmaksut, katsastus-, sakko-, autotalll-, lämpöplstoke-, pysäköintl- ym. maksul.

Tapahtuma Pälvä Summa
 /  
 /  
 /  
 /  

Muutokset perheen auton käytössä. Auton vaihto, uuden auton hankinta:

Merkki, vuosimalli:
Uuden hlnta/hyvitys vanhasta: 
Uusi luottokortti, käteisalennuskortti:
Mlkä/mlnkä yhtiön? 
Muuta, (kirjoita):

—
Muistutukset, kysymykset, kommentit: 

Pälväkirja palautetaan tyhjänä, syy:



1
2
3
4
5
6
7
e
9

10
11
12
13
14

Merkitse polttoalneen ostopaikka aina öljy-yhtlön mukaan, siis joku valhtoehdolsta 1-7 (ei ostopalkkaa 8-12)

A Ostot/ostokäynti В Polttoaine
Ostopaikka

3 Fkuwil
4 Kesoil Huolto-

Maksuta pa Merkitse rastilla (x) 
mitä kaikkea ostokäynti sisälsi.

Utra- 
määrä

Summa Palvelu- 
muoto

1 Palvelu

Oktaani- 
Luku

4 95E

Alennus

Huolto- Maksettu 1 llta/sunn.Poltto- Moottori- Auto- Maks. Muut Kahvio- Käteis- Jälki-
5 Shell asema 1 Käteinen aine öljy tarvik- huolto, huolto- ostot 2 Itsepalv. 7 97 alennus alennus aseman litrahinta lisä
6 Teboil 2. Kät.alen. keet korjaus asem. (erill. 3 Seteli- 8 98E luotto- perus- 2 Alennus-7 Union kortli ja ja ostetut kahvio) autom. 9 99 kortin hinta kuponki1 Seo 5 Pankki- varaosal pesu tuot- 4 Kortti- 1 Diesel yhteydessä 3 Molem-
8 Merkkikorjaamo kortti teet autom. mat
9 Yleiskorjaamo 3 Öljy-yht.
10 Merkkivaraosaliike luotto (Huolto-
11 Yleisvaraosa/ kortti aseman

tarvikeliike 4 Muu kassa)
Päivä 12 Muu paikka luotto n а —
määra 13 Rengasliike (kortti) В c D E F G 0,11 Mk P P/l P/l Mk/Utra Mk/litra

»

C lioottoriöljy (valhtetoto- ja periöljyt kohtaan d)

Päh* 
määri

Osto
paikka

Tapahtuma 
1 

Erilllnen 
osta 

2 
Llsäys 

3 
Valhto

Utra, 
määri

Merkitse 
koko 

ostettu 
määri

Itse 
öljystä 

maksettu 
summa

Pakk, 
koko

Jos 
ostettu 

valmllssa 
pakkauk- 

sessa

Öljymerkkl |a 
•laatu

Klrjolta koko 
nimi

1 
Kuponki

2 
Muu 

erlkols- 
taijousMk P

) Autotervlkkeet J1 varaosal (myöo eutokomlkaallt)

Pilvi- 
määri

Osto- 
paikka

Klrjolta jokalnen eri tuote 
omalle rivllleen Kpl 

tal 
lltraa

Summa 1 Kuponki
2 Muu 

tarj.

10stettu 
korj. yht.

2 Ost. eriks.lUote Merkkl Mk P



Makiullliet huolto- Ja kodaustolmenplteet (työn osuus)

Pilvi- 
miiri

Osto
paikka 
kuten 

kohdassa 
А

Huolto- ja korjaustolmenplde
Muiata: Moottoriöljyn llsäys tai 

valhto merkltiän myös taulukkoon C

Tarvlkkeet ja varaosal eritelläin taulukkoon D

Summa Automaattlpesu

2 
Tarjous

iyö
1 peruspesu
2 pp + kuumavaha
3 pp + vaahtoeal-

pesu
4 pp + kv + vep
5 pp + lluotin
6 pp + II + kv

MK p

Huoltoaseman kassalta ostetut muut tuotteet (ei autotarvlkkelta)

Piivä- 
määrä

Huoltoaseman 
kassa

2 Esso
3 Flnnoil
4 Kesoil
5 Shell
6 Teboil
7 Union
1 Seo

Huoltoasemalta ostetut muut kuin 
autotuotteet 

Klrjolta jokainen tuote 
omalle rivilleen

Ostettu 
määra

kpl

Summa 2 
Tarjous

Tuote Merkki Mk P

G Ostot huoltoaseman kahvlosta

Pvm Huoltoasema Mitä ostettu (klrjolta) Kpl Mk P

H Ilse tehdyt huolto- ja korjaustolmenplteet

Huolto- ja korjaustolmenplde. Kun lisäät tai vaihdat öljyä aiemmin osta- 
Muista mastasi pakkauksesta, merkitse myös öljymerkki ja laatu sekä määra.

Älä unohda pesua, ym. "pieniä” toimenpiteitä.
Huomautuksia
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Finnpaneioy 63 AUTOPANEELIN PÄIVÄKIRJA

Päiväkirjanpitojakso 09.09 - 22.09.90 Viim. palautuspäivä 24.09.90

Kllometrilukema 
jakson alussa km jakson lopussa km

Ulkomallla ajettu____________ km

Auton maksul (osamaksul, autolalnat ja korot, leasing-maksut yms.).
Vakuutusmaksut, katsastus-, sakko-, autotalll-, lämpöplstoke-, pysäköintl- ym. maksul.

Tapahtuma Pälvä Summa
 / - 

__________________________ ________ /  ____________________________________ ________ /  ____________________________________ ________ /  __________

Muutokset perheen auton käytössä. Auton vaihto, uuden auton hankinta:

Merkki, vuosimalli:
Uuden hinta/hyvitys vanhasta: 
Uusi luottokortti, käteisalennuskortti:
Mikä/minkä yhtlön? 
Muuta, (kirjoita):

Muistutukset, kysymykset, kommentit:

Päiväkirja palautetaan tyhjänä, syy:



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Merkitae polttoaineen ostopaikka aina öljy-yhtiön mukaan, alla joku vaihtoehdoiata 1—7 (ei oatopalkkaa 8—121

A Ostot/ostokäynti В Polttoaine

Ostopaikka

2 Esso
3 Finnoil

Maksuta pa Merkitse rastilla (x) 
mitä kaikkea ostokäynti sisälsi.

Litra- 
määrä

Summa Palvelu- 
muoto

Oktaanl- 
Luku

Alennus

4 Kesoil Huolto-
5 Shell asema
6 Teboil
7 Union
1 Seo

1 Käteinen
2. Kätalen.

kortli
5 Pankki-

Poltto
aine

Moottori- 
öljy

Auto- 
■ tarvik- 

keet 
ja 

varaosal

Maks, 
huolto, 
korjaus 

ja 
pesu

Muut 
huolto- 
asem. 
ostetut 
tuot-

Kahvio- 
ostot 
(erill. 

kahvio)

1 Palvelu
2 Itsepalv.
3 Seteli- 

autom.
4 Kortti-

4 95E
7 97
8 98E
9 99
1 Diesel

Käteis- 
alennus

Jälki- 
alennus 
luotto- 
kortin 

yhteydessä

Huolto- 
aseman 
perus- 
hinta

Maksettu 
litrahinta

1 llta/sunn. 
lisä

2 Alennus- 
kuponki

3 Molem-

Päivä 
määra

8 Merkkikorjaamo
9 Yleiskorjaamo
10 Merkkivaraosaliike
11 Yleisvaraosa/ 

tarvikeliike
12 Muu paikka
13 Rengasliike

kortli
3 Öljy-yht. 

luotto- 
kortti

4 Muu 
luotto 
(kortti)

teet

(Huolto- 
aseman 
kassa)

autom. mat

В О D E F G 0,11 Mk P P/l P/l Mk/Utra Mk/Utra

C Moottorlöfly (valhteisto- ja periöljyt kohtaan d)

määri
Osto
palkka

Tapahtuma 
1 

Erilllnen 
oste 

2 
Llaäys 

3 
Valhto

Utra, 
määril

Merkitae 
toto 

oatettu 
määril

Itse 
öljystä 

maksettu 
summa

Pakk, 
toto

Joa 
ostettu 

valmllasa 
pakkauk- 

sosaa

öljymerkkl ja 
■laetu

Klrjolta toto 
nimi

1 
Kuponki

2 
Muu 

erltols- 
tarjousMk P

D Autotarv kkeet Je varaosal (туба autokemHcaam)

Pälvä- 
määrä

Osto- 
paikka

Klrjolta jokalnen eri tuote 
omalle rMlleon Kpl 

tal 
lltraa

Summa 1 Kuponki
2 Muu 

tarj.

10$Wtu 
torj. yht.

2 Ost. erika.lUote Merkld Mk P



Miksull set huolto- ja kotjeustolmenplteet (työn osuui)

Pälvü- 
määrä

Osto- 
palkka 
kuten 

kohdassa 
А

Huolto- ja korjauatolmenplde
Mulata: Moottoriöljyn llsäys tal 

vaihto merkitään myös taulukkoon C

Tarvikkeet ja varaosal eritellään taulukkoon D

Summa Automaattlpeau

2 
Tarjous

iyö
1 peruspesu
2 pp + kuumavaha
3 pp + vaahtoesl-

pesu
4 pp + kv + vep
5 pp + lluotln
6 pp II 4- kv

MK P

Huoltoaseman kassalta ostetut muut tuotteet (ei autotarvlkkelta)

Päivä- 
määrä

Huoltoaseman 
kassa

2 Esso
3 Finnoil
4 Kesoil
5 Shell
6Teboil
7 Union
1 Seo

Huoltoasemalta ostetut muut kuin 
autotuotteet 

Kirjoita jokainen tuote 
omalle rivilleen

Ostettu 
määrä

kpl

Summa 2 
Tarjous

Tuote Merkki Mk P

3 Ostot huoltoaseman kahvlosta

4 Itse tehdyt huolto- ja korjaustoimenpiteet

Pvm Huoltoasema Mitä ostettu (kirjoita) Kpl Mk P

Huolto- ja korjaustoimenpide. Kun lisäät tai vaihdat öljyä aiemmin osta- 
Muista mastasi pakkauksesta, merkitse myös öljymerkki ja laatu sekä määrä.

Älä unohda pesua, ym. "pieniä" toimenpiteitä.
Huomautuksia
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taloustutkimus оу
Т-6620

All VOISА VASTAANOTTAJA!

Soitimme Teille jokin aika sitten ja antamanne suostumuksen perusteella lähetämme 
tämän päiväkiijan, johon voitte kirjata kätken radion ja äänitteiden (=äänilevyt ja 
kasetit) kuuntelunne.

Tämä kysely on lähetetty väin pienelle määrälle suomalaisia. Teidät on sattumanvaraisesti 
valittu mukaan tähän tutkimukseen. Vastauksellanne Te edustatte lukuisia muita.

Taloustutkimus Oy on Suomen markkinatutkimuslaitosten liittoon kuuluva 
puolueeton markkinatutkimuslaitos.

Vastauksenne on luottamuksellinen
Teidän henkilökohtainen vastauksenne on ehdottoman luottamuksellinen ja jää väin 
tutkimuslaitoksen käyttöön. Tulokset esitetään yhteenvetona, j osta ei võida erotella 
yksittäisiä vastauksia tai vastaajia.

Vastauksia käytetään radion ohjelmatarjonnan kehittämiseen
Te olette radiokuuntelija ja kuuntelutavoillanne on suuri merkitys.
Vastauksenne on tärkeä myös siinä tapauksessa, jos ette küüntele yleensä 
radiota tai ette kuunnellut tutkimusviikon aikana radiota.

Vastaaminen on helppoa ja nopeaa
Merkitkää pystyviivalla kuunteluajat kuuntelemanne aseman ja küüntelupaikan 
mukaiseen sarakkeeseen. Kiijatkaa äänitteiden kuuntelu samalla tavalla.

Vastauspalkkiot
Päiväkirjaa pitäneille ja sen määräaikaan mennessä palauttaneille lähetämme vaivan- 
palkaksi kiitoksena osallistumisesta tutkimukseen j okaiselle valokennolaskimen 
(arvo noin 20-25 mk ). Lisäksi arvomme kaikkien kesken yhden hengen täysristeilyn 
Helsingistä tai Turusta Tukholmaan (arvo noin 800 mk ).
Täyttäkää oheinen vastauspalkkiokortti ja palauttakaa se täytetyn päiväkiijan mukana. 
Samalla osallistutte arvontaan.

Kysyttävää

•
 Jos Teillä on kysyttävää päiväkiijan täyttämisestä, allekiijoittanut vastaa mielellään 

kysymyksiinne numerossa (90-) 755 6511.

Toi vomme Teidän kiijaavan kuuntelunne viikon aj aita.
Tutkimusviikko on to 7.6. - ke 13.6.1990.

Ohessa on palautuskuori, jonka postimaksun olemme jo maksaneet puolestanne.
Palauttakaa päiväkiijanne postitse viimeistään maanantaina 18.6.1990.

Kiitos antamastanne arvokkaasta tutkimusavusta.

Ystävällisin terveisin

TALOUSTUTKIMUS OY

Kari Niklander 
tutkimuspäällikkö

HELSINKI Susitie 11
Finland 00800 Helsinki

Puhelin (90) 7556511
Telekopio (90) 788939

TURKU Brahenkatu 6 А 
20110 Turku 
Puhelin (921) 511 342 
Telekopio (921) 513053

TAMPERE Kuninkaank. 15 А 
33210 Tampere 
Puhelin (931) 115333 
Telekopio (931) 148880



NÄEN TÄYTÄTTE RADIOPÄIVÄKIRJAN

Jokaiselle päivälle on oma aukeamansa. Sivun yläreunassa on mainittu 
viikonpäivä ja päivämäärä. Uusi kirjauspäivä alkaa klo 05.30, kirjatkaa 
aamuyön kuuntelu (00.00 - 05.30) aukeaman oikeaan alanurkkaan 
edellisen vuorokauden “jatkoksi”.

Kirjatkaa huolella kaikki ne ajankohdat, jolloin itse olette kuunnellut 
radiota. Kuunteluna pidetään vähintään 8 minuutin yhtäjaksoista 
kuuntelua neljännestunnin jakson aikana.

Pitäkää päiväkirja aina mukananne, jotta voitte merkitä siihen myös 
kodin ulkopuolella (autossa, työpaikalla, vierailulla ja matkoilla) 
tapahtuvan radion kuuntelun.

Kuuntelim kirjaaminen tapahtuu merkitsemällä pystyviivalla 
kuuntelemanne ajanjaksot sen aseman kohdallejota kuuntelitte. 
Jokaiselle päivälle on oma aukeama päiväkirjassa. Tunnit on jaettu 
neljään 15 minuutin jaksoon. Vetäkäävain pvstwiiva niiden 
kellonaikojen kohdalle, jolloin kuuntelitte radiota. Käyttäkää 
kuuntelemanne aseman mukaista saraketta.

Kuuntelupaikan kirjaaminen tapahtuu vastaavalla tavalla. *Kirjatkaa 
kaikki autossa tapahtuva radionkuuntelu autosarakkeeseen, myös 
mahdollisesti autossa työskennellessänne.
Mallitäyttö: radioasema)

Aamupäivä Ylen 
1-verk.
Ylen 

Ykkö- 
nen 

1

Ylen 
2-verk. 
Radio- 
mafia

2

Ylen 
3-verk. 
Radio 
Suomi 

(Yöradio) 
3

Ylen 
ruotsin- 
kielinen 
Riks- 
radio 

4

Yksi- 
tyiset 
radio- 
asemat 

5

Äänit- 
teet 

6

□ En kuun
nellut radiota 
täna päivänä

05.30 - 05.45
05.45 - 06.00
06.00 - 06.15
06.15-06.30
06.30 - 06.45
06.45 - 07.00
07.00-07.15
07.15-07.30

Esimerkissä on kuunneltu Ylen 1-verkkoa klo 05.30 - 06.30 kotona ja Ylen 
2-verkkoa 06.30 - 07.00 autossa.

Kirjaaminenkannattaa tehdä useinpäivän aikana.Näin kirjaaminen 
käy vaivattomasti ja Teidän ei tarvitse myöhemmin palauttaa mieleen 
aiempaa kuuntelua. Mieleenpalauttaminen pidemmältä ajanjaksolta on 
sekä työlästä että epätarkkaa.



Radio-ohjelmia lähetetään ympäri vuorokauden. Uusi päivä alkaa aina 
klo 05.30.

Merkitkää, mihin aikaan kuuntelitte päiväkirjaviikolla teittepä sen 
sitten kotona, kylässä, autossa, työpaikalla, matkalla tai muualla. 
Merkitkää myös kuuntelupaikka. ,

Muistakaa merkitä myös äänitteiden (levyt ja kasetit) kuunteluaika- ja 
paikka.

b^ikitkää yhden ohjelman kuuntelu väin yhdelle kanavalle, Kirjatkaa 
iSKtystaajuuden mukaisesti.

PÄIVÄKIRJAAN MKRKITTÄVÄ KUUNTELU;

Yleisradion radioverkkojen nimet on uusittu 1.6.1990 alkaen.

1. Yleisradion ohielmat

- radion 1-verkko (Ylen Ykkönen)
kulttuuriohjelmien ja klassisen musiikin kanava

- radion 2-verkko (Radiomafia)
populaarikulttuurin kanava nuorisolle ja nuorille aikuisille

-Yleisradion 3-verkko (Radio Suomi)

Alueelliset ia paikalliset ohielmat
Yleisradion 3-verkon kautta lähetetään omaa paikallista ja 
alueellista radio-ohjelmaa sekä valtakunnallisia nutis-ja 
ajankohtaislähetyksiä, myös yöradio toimii tällä kanavalla.

® - Uudellamaalla Ylenaikainen
- Länsi-Suomen alueellaTurun Radio ja Satakunnan Radio
- Hämeen alueella Tampereen Radio (Pirkanmaa), Lahden Radio

ja Kanta-Hämeen radio
- Keski-Suomen alueella Radio Keski-Suomi
- PohjanmaallaRadio Pohjanmaa
- Kaakkois-Suomen alueella Etelä-Karjalan Radio ja

Kymenlaakson Radio
- Itä-Suomen alueella Kuopion länj, Etelä-Savon Radio ja

Pohjois-Karjalan Radio
- Oulun alueellaOulu-Radio ja Kainuun Radio
- Lapissa Lapin Radio

-radion ruotsinkielisen verkon kuuntelu (Riksradio) 
ruotsinkielinen, täyden palvelun valtakunnan kanava



2, Yksitviset paikallisradiot

Yksityisiä paikallisradioita toimii useilla eri paikkakunnilla. Merkitkää 
niiden kuuntelu kellonajan mukaan. Käyttäkää merkitsemiseen 
saraketta “yksityiset radioasemat” riippumatta siitä, mitä asemaa tai 
asemia näistä kuuntelitte. Aseman nimeä 
ei tarvitse eritellä.

Seuraavassa on lueteltu eräillä paikkakunnilla toimivia yksityisiä 
paikallisradioasemia.

PAIKKAKUNTA ASEMA

Alajärvi 
Äänekoski 
Espoo 
Harjavalta 
Hämeenlinna 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Huittinen 
Hyvinkää 
lisalmi 
Ikaalinen 
Jämsä 
Joensuu 
Jyväskylä 
Kajaani 
Kaustinen 
Kerava 
Klaukkala 
Kokkola 
Kotka 
Kouvola 
Kuopio 
Kurikka 
Lahti 
Lappeenranta 
Lapua 
Mikkeli 
Oulu 
Oulu

JÄRVIRADIO
RADIO NELOSTIE
RADIO WEST
RADIO SATAKIELI
RADIO JANNE
RADIO CITY
RADIO YKKÖNEN
RADIO SYKE
RADIO LÄNSITUULI
RADIO PIKKUPÄKÄ
RADIO SALMINEN
RADIO SATAHÄME
RADIO JÄMSÄ
RADIO JOKINEN
RADIO JYVÄSKYLÄ
RADIO KAJAUS A
AVAIN ASEMA V
ETELÄN ÄÄNI
RADIO KOLME
RADIO KOKKOLA
RADIO LOKKI
SBC-RADIO
OIKEA ASEMA
RADIO PAITAPIISKA
RYTMIRADIO
SAIMAAN AALLOT
RADIO SIMPSIÖ
MATVEK RADIO
RADIO MEGA
RADIO KAIKU



ASEMAPAIKKAKUNTA

Pieksämäki RADIO PIEKSÄMÄKI
Pietarsaari RADIO BOTNIA
Pori RADIO PORI
Raahe RADIO POOKI
Rauma RADIO RAMONA
Rovaniemi RADIO ROY
Ruovesi RADIO PIRKKA
Salo RADIO SUOMENSALO
S ^nlinna RADIO SAVONMAA
Sysmä PÄIJÄNNERADIO
Tampere RADIO 957
Tampere RADIO MUSA
Tampere RADIO TAMPERE
Turku AURAN AALLOT
Turku RADIO SATA
Uusikaupunki RADIO UBC
Vaasa RADIO VAASA
Vammala RADIO MANTA
Velkua MERIRADIO

3, Äänitteiden kuuntelu (= lewt ia kasetit)

Merkitkää päiväkirjaan levyjen ja kasettien kuunteluun käyttämänne 
aika.

J
Jokainen vastaus on yhtä tärkeä riippumatta siitä, kuunteletteko radiota 
yleensä tai kuuntelitteko tutkimusviikon aikana. Pyrimme saamaan 
luotettavan kuvan tutkimusviikon radionkuuntelusta.

TÄYTÄTTEHÄN PÄIVÄKIRJAN LOPUSSA OLEVAT KYSYMYKSET, 
VAIKKA ETTE SEURAISIKAAN OHJELMIA

HUOM. Tutkimusjakso alkaa torstaina 7.6.1990 ja päättyy keskiviikkona 
13.6.1990.



Torstai 7.6.1990 | radioasema]

Aamupäivä Ylen 
1-verk. 
Ylen 

Ykkö- 
nen 

1

Ylen 
2-verk. 
Radio- 
mafia

2

Ylen 
3-verk. 
Radio 
Suomi 
(Yöradio) 

3

Ylen 
ruotsin- 
kielinen 
Riks- 
radio 

4

Yksi- 
tyiset 
radio- 
asemat 

5

Äänit- 
teet 

6

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

□ En kuun- 
nellut radiota 
täna päivänä

05.30 - 05.45
05.45 - 06.00
06.00 - 06.15
06.15 - 06.30
06,30 - 06.45
06.45 - 07.00
07.00-07.15
07.15-07.30
07.30 - 07.45
07.45 - 08.00
08.00 - 08.15
08.15-08.30
08.30 - 08.45
08.45 - 09.00
09.00 - 09.15
09.15-09.30
09.30 - 09.45
09.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45,-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30

| KUUNTELUPAIKKA |

Koti 
1

Työ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu

4

50
51
52
53 
s 

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96 
97

| RADIOASEMA |

lltapäivä Ylen 
1-verk.
Ylen 

Ykkö- 
nen 

1

Ylen 
2-verk. 
Radio- 
mafia

2

Ylen 
3-verk. 
Radio 
Suomi 
(Yöradio) 

3

Ylen 
ruotsin- 
kielinen
Riks- 
radio

4

Yksi- 
tyiset 
radio- 
asemat 

5

Äänit- 
teet 

6
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15
18.15-18.30
18 118.45
18. *19.00

19.00-19.15
19.15-19.30
19.30 -19.45
19.45-20.00
20.00 - 20.15
20.15-20.30
20.30 - 20.45
20.45-21.00
21.00-21.15
21.15-21.30
21.30-21.45
21.45-22.00
22.00-22.15
22.15-22.30
22.30 - 22.45
22.45 - 23.00
23.00-23.15
23.15-23.30
23.30 - 23.45
23.45,- 24.00
00.00 - 00.15
00.15 - 00.30
00. У' ■ 00.45
oo. jbi.oo

01.00-01.15
01.15-01.30
01.30-01.45
01.45-02.00
02.00-02.15
02.15-02.30
02.30-02.45
02.45 - 03.00
03.00-03.15
03.15-03.30
03.30 - 03.45
03.45 - 04.00
04.00-04.15
04.15-04.30
04.30 - 04.45
04.45 - 05.00
05.00-05.15
05.15-05.30

98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

| KUUNTELUPAIKKA |

Koti 
1

Työ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu

4

146
147 
148 
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175 
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192 
193



Perjantai 8.6.1990 RADIOASEMA | KUUNTELUPAIKKA

Aamupäivä

□ En kuun- 
nellut radiota 
tänä päivänä

Ylen 
1 -verk.
Ylen 

Ykkö- 
nen

1

Ylen 
2-verk. 
Radio- 
mafia

2

Ylen 
3-verk. 
Radio 
Suomi 
(Yöradio) 

3

Ylen 
ruotsin- 
kielinen
Riks- 
radio

4

Yksi- 
tyiset 
radio- 
asemat 

5

Äänit- 
teet 

6
Koti 

1

Tyõ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu

4

05.30 - 05.45 2 50
05.45 - 06.00 3 51
06.00-06.15 4 52
06.15-06.30 5 53
06.30 - 06.45 6 .54
06.45 - 07.00 7

^55

07.00-07.15 8 56
07.15-07.30 9 57
07.30 - 07.45 10 58
07.45 - 08.00 11 59
08.00 - 08.15 12 60
08.15-08.30 13 61
08.30 - 08.45 14 62
08.45 - 09.00 15 63
09.00 - 09.15 16 64
09.15 - 09.30 17 65
09.30 - 09.45 18 66
09.45-10.00 19 67
10.00-10.15 20 68
10.15-10.30 21 69
10.30-10.45 22 70
10.45-11.00 23 71
11.00-11.15 24 72
11.15-11.30 25 73
11.30-11.45 26 74
11.45,-12.00 27 75
12.00-12.15 28 76
12.15-12.30 29 77
12.30-12.45 30 78
12.45-13.00 31 ) )79 i

13.00-13.15 32
80 I

13.15-13.30 33 81 j
13.30-13.45 34 82
13.45-14.00 35 83
14.00-14.15 36 84
14.15-14.30 37 85
14.30-14.45 38 86
14.45-15.00 39 87
15.00-15.15 40 88
15.15-15.30 41 89
15.30-15.45 42 90
15.45-16.00 43 91
16.00-16.15 44 92
16.15-16.30 45 93
16.30-16.45 46 94
16.45-17.00 47 95
17.00-17.15 48 96
17.15-17.30 49 97

| RADIOASEMA | | KUUNTELUPAIKKA |

lltapäivä Ylen 
1-verk.
Ylen 

Ykkö- 
nen 

1

Ylen 
2-verk. 
Radio- 
mafia

2

Ylen 
3-verk. 
Radio 
Suomi 
(Yöradio) 

3

Ylen 
ruotsin- 
kielinen 
Riks- 
radio 

4

Yksi- 
tyiset 
radio- 
asemat 

5

Äänit- 
teet 

6
Koti 

1

Työ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu 

4

17.30-17.45 98 146
17.45-18.00 99 147
18.00-18.15 100 148
18.15-18.30 101 149
1 1-18.45 102 150
18.45-19.00 103 151
19.00-19.15 104 152
19.15-19.30 105 153
19.30-19.45 106 154
19.45 - 20.00 107 155
20.00 - 20.15 108 156
20.15 - 20.30 109 157
20.30 - 20.45 110 158
20.45 - 21.00 111 159
21.00-21,15 112 160
21.15-21.30 113 161
21.30-21.45 114 162
21.45-22.00 115 163
22.00-22.15 116 164
22.15-22.30 117 165
22.30 - 22.45 118 166
22.45 - 23.00 119 167
23.00 - 23.15 120 168
23.15 - 23.30 121 169
23.30 - 23.45 122 170
23.45,- 24.00 123 171
00.00 - 00.15 124 172
00.15-00.30 125 173
0C j 00.45 126 174
0G. .Z01.00 127 175
01.00-01.15 128 176
01.15-01.30 129 177
01.30-01.45 130 178
01.45-02.00 131 179
02.00 - 02.15 132 180
02.15-02.30 133 181
02.30 - 02.45 134 182
02.45 - 03.00 135 183
03.00-03.15 136 184
03.15 - 03.30 137 185
03.30 - 03.45 138 186
03.45 - 04.00 139 187
04.00 - 04.15 140 188
04.15-04.30 141 189
04.30 - 04.45 142 190
04.45 - 05.00 143 191
05.00-05.15 144 192
05.15-05.30 145 193



Lauantai 9.6.1990 | RADIOASEMA | KUUNTELUPAIKKA

Aamupäivä

□ En kuun- 
nellut radiota 
täna päivänä

Ylen 
1-verk.
Ylen 

Ykkö- 
nen 

1

Ylen 
2-verk. 
Radio- 
mafia

2

Ylen 
3-verk. 
Radio 
Suomi 
(Yöradio) 

3

Ylen 
ruotsin- 
kielinen 
Riks- 
radio 

4

Yksi- 
tyiset 
radio- 
asemat 

5

Äänit- 
teet 

6
Koti 

1

Työ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu

4

05.30 - 05.45 2 50
05.45 - 06.00 3 51
06.00 - 06.15 4 52
06.15-06.30 5 53
06.30 - 06.45 6 h 54
06.45 - 07.00 7 55
07.00 - 07.15 8 56
07.15-07.30 9 57
07.30 - 07.45 10 58
07.45 - 08.00 11 59
08.00 - 08.15 12 60
08.15 - 08.30 13 61
08.30 - 08.45 14 62
08.45 - 09.00 15 63
09.00 - 09.15 16 64
09.15 - 09.30 17 65
09.30 - 09.45 18 66
09.45-10.00 19 67
10.00-10.15 20 68
10.15-10.30 21 69
10.30-10.45 22 70
10.45-11.00 23 71
11.00-11.15 24 72
11.15-11.30 25 73
11.30-11.45 26 74
11.45.-12.00 27 75
12.00-12.15 28 76
12.15-12.30 29 77
12.30-12.45 30 ' X 78
12.45-13.00 31 79
13.00-13.15 32 80
13.15-13.30 33 81
13.30-13.45 34 82
13.45-14.00 35 83
14.00-14.15 36 84
14.15-14.30 37 85
14.30-14.45 38 86 i
14.45-15.00 39 87
15.00-15.15 40 88
15.15-15.30 41 89
15.30-15.45 42 90
15.45-16.00 43 91
16.00-16.15 44 92
16.15-16.30 45 93
16.30-16.45 46 94 |
16.45-17.00 47 95
17.00-17.15 48 96
17.15-17.30 49 97 :

| RADIOASEMA KUUNTELUPAIKKA |

lltapäivä Ylen 
1 -verk.
Ylen 

Ykkö- 
nen 

1

Ylen 
2-verk. 
Radio- 
mafia

2

Ylen 
3-verk. 
Radio 
Suomi 
(Yöradio) 

3

Ylen 
ruotsin- 
kielinen 
Riks- 
radio 

4

Yksi- 
tyiset 
radio- 
asemat 

5

Äänit- 
teet 

6
Koti

1

Työ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu

4
17.30-17.45 98 146
17.45-18.00 99 147
18.00-18.15 100 148
18.15-18.30 101 149
j )-18.45 102 150
18.45-19.00 103 151
19.00-19.15 104 152
19.15-19.30 105 153
19.30 -19.45 106 154
19.45-20.00 107 155
20.00 - 20.15 108 156
20.15 - 20.30 109 157
20.30 - 20.45 110 158
20.45 - 21.00 111 159

. 21.00-21,15 112 160
21.15-21.30 113 161
21.30-21.45 114 162
21.45-22.00 115 163
22.00-22.15 116 164
22.15-22.30 117 165
22.30 - 22.45 118 166
22.45 - 23.00 119 167
23.00 - 23.15 120 168
23.15 - 23.30 121 169
23.30 - 23.45 122 170
23.45,- 24.00 123 171
00.00 - 00.15 124 172
00.15-00.30 125 173
0C j 00.45 126 174
ОС Z-01.00 127 175
01.00-01.15 128 176
01,15-01.30 129 177
01.30-01.45 130 178
01.45-02.00 131 179
02.00 - 02.15 132 180
02.15-02.30 133 181
02.30 - 02.45 134 182
02.45 - 03.00 135 183
03.00 - 03.15 136 184
03.15-03.30 137 185
03.30 - 03.45 138 186
03.45-04.00 139 187
04.00 - 04.15 140 188
04.15-04.30 141 189
04.30 - 04.45 142 190
04.45-05.00 143 191
05.00-05.15 144 192
05.15-05.30 145 193



Sunnuntai 10.6.1990 ADIOASE.ma| I KU UNTELIJPAIKKA | RADIOASEMA | KUUNTELUPAIKKA |

Aamupäivä Ylen
1 -verk. Ylen

Ylen 
3-verk.

Ylen 
ruotsin- Yksi-

lltapäivä Ylen
Ylen 

2-verk. 
Radio- 
mafia 

2

Ylen 
3-verk. 
Radio 
Suomi 
(Yöradio) 

3

Ylen 
ruotsin- 
kielinen 
Riks- 
radio 

4

Yksi- 
tyiset 
radio- 
asemat 

5

□ En kuun- 
nellut radiota 
täna päivänä

Ylen 
Ykkö- 

nen 
1

2-verk.
Radio- 
mafia

2

Radio 
Suomi 
(Yöradio)

3

kielinen
Riks-
radio

4

tyiset 
radio- 
asemat 

5

Äänit- 
teet 

6
Koti 

1

Tyõ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu

4

Ylen 
Ykkö- 

nen 
1

Äänit- 
teet 

6
Koti 

1

Työ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu

4

05.30 - 05.45 2 50 17.30-17.45 98 146
05.45 - 06.00 3 51 17.45-18.00 99 147
06.00 - 06.15 4 52 18.00-18.15 100 148
06.15 - 06.30 5

53 Л
18.15-18.30 101 149

06.30 - 06.45 6 ) 54 16 b 18.45 102 150
06.45 - 07.00 7 55 18.40-19.00 103 151
07.00-07.15 8 56 19.00-19.15 104 152
07.15-07.30 9 57 19.15-19.30 105 153
07.30 - 07.45 10 58 19.30-19.45 106 154
07.45 - 08.00 11 59 19.45 - 20.00 107 155
08.00 - 08.15 12 60 20.00 - 20.15 108 156
08.15 - 08.30 13 61 20.15 - 20.30 109 157
08.30-08.45 14 62 20.30 - 20.45 110 158
08.45 - 09.00 15 63 20.45 - 21.00 111 159
09.00-09.15 16 64 21.00-21,15 112 160
09.15-09.30 17 65 21.15-21.30 113 161
09.30 - 09.45 18 66 21.30-21.45 114 162
09.45-10.00 19 67 21.45 - 22.00 115 163
10.00-10.15 20 68 22.00-22.15 116 164
10.15-10.30 21 69 22.15-22.30 117 165
10.30-10.45 22 70 22.30 - 22.45 118 166
10.45-11.00 23 71 22.45 - 23.00 119 167
11.00-11.15 24 72 23.00 - 23.15 120 168
11.15-11.30 25 73 23.15 - 23.30 121 169
11.30-11.45 26 74 23.30 - 23.45 122 170
11.45,-12.00 27 75 23.45,- 24.00 123 171
12.00-12.15 28 76 00.00 - 00.15 124 172
12.15-12.30 29 77 00.15 - 00.30 125 173
12.30-12.45 30 • ■ X 78 00 ' , 00.45 126 174
12.45-13.00 31 79 0C /01.00 127 175
13.00-13.15 32 80 01.00-01.15 128 176
13.15-13.30 33 81 01.15-01.30 129 177
13.30-13.45 34 82 01.30 - 01.45 130 178
13.45-14.00 35 83 01.45-02.00 131 179
14.00-14.15 36 84 1 02.00-02.15 132 180
14.15-14.30 37 85 1. 02.15-02.30 133 181
14.30-14.45 38 86 | 02.30 - 02.45 134 182
14.45-15.00 39

87 l
02.45 - 03.00 135 183

15.00-15.15 40 88 03.00 - 03.15 136 184
15.15-15.30 41 89 03.15-03.30 137 185
15.30-15.45 42 90 03.30 - 03.45 138 186
15.45-16.00 43 91 03.45 - 04.00 139 187
16.00-16.15 44 92 04.00 - 04.15 140 188
16.15-16.30 45 93 04.15-04.30 141 189
16.30-16.45 46 94 04.30 - 04.45 142 190
16.45-17.00 47 95 04.45 - 05.00 143 191
17.00-17.15 48 96 05.00-05.15 144 192
17.15-17.30 49 97 05.15-05.30 145 193



Maanantai 11.6.1990 RADIOASEMA | KUUNTELUPAIKKA | iADKDASE MA KU UNTEL UPAIK KA

Aamupäivä Ylen
1 -verk. Ylen

Ylen 
3-verk.

Ylen 
ruotsin- Yksi-

lltapäivä Ylen 
1-verk. Ylen

Ylen 
3-verk.

Ylen 
ruotsin- Yksi-

□ En kuun- 
nellut radiota 
täna päivänä

Ylen 
Ykkö- 

nen 
1

2-verk.
Radio- 
mafia

2

Radio 
Suomi 
(Yöradio) 

3

kielinen
Riks-
radio

4

tyiset 
radio- 
asemat 

5

Äänit- 
teet 

6
Koti 

1

Työ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu

4

Ylen 
Ykkö- 

nen
1

2-verk.
Radio- 
mafia

2

Radio 
Suomi
(Yöradio)

3

kielinen
Riks-
radio

4

tyiset 
radio- 
asemat

5

Äänit- 
teet 

6
Koti 

1

Työ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu

4

05.30 - 05.45 2 50 17.30-17.45 98 146
05.45 - 06.00 3 51 17.45-18.00 99 147
06.00 - 06.15 4 52 18.00-18.15 100 148
06.15-06.30 5 53 ♦ 18.15-18.30 101 149
06.30 - 06.45 6 1 54 1 ¥ 18.45 102 150
06.45 - 07.00 7 55 18.нэ- 19.00 103 151
07.00-07.15 8 56 19.00-19.15 104 152
07.15-07.30 9 57 19.15-19.30 105 153
07.30 - 07.45 10 58 19.30-19.45 106 154
07.45 - 08.00 11 59 19.45-20.00 107 155
08.00 - 08.15 12 60 20.00-20.15 108 156
08.15-08.30 13 61 20.15 - 20.30 109 157
08.30 - 08.45 14 62 20.30 - 20.45 110 158
08.45 - 09.00 15 63 20.45 - 21.00 111 159
09.00 - 09.15 16 64 21.00-21,15 112 160
09.15 - 09.30 17 65 21.15-21.30 113 161
09.30 - 09.45 18 66 21.30-21.45 114 162
09.45-10.00 19 67 21.45-22.00 115 163
10.00-10.15 20 68 22.00-22.15 116 164
10.15-10.30 21 69 22.15-22.30 117 165
10.30-10.45 22 70 22.30 - 22.45 118 166
10.45-11,00 ' 23 71 22.45 - 23.00 119 167
11.00-11.15 24 72 23.00 - 23.15 120 168
11.15-11.30 25 73 23.15 - 23.30 121 169
11.30-11.45 26 74 23.30 - 23.45 122 170
11.45,-12.00 27 75 23.45.- 24.00 123 171
12.00-12.15 28 76 00.00 - 00.15 124 172
12.15-12.30 29 77 00.15 - 00.30 125 173
12.30-12.45 30 ' X 78 00 ' "r 00 45 126 174

12.45-13.00 31 79 ОС Л 01.00 127 175
13.00-13.15 32 80 01.00-01.15 128 176

13.15-13.30 33 81 01.15-01.30 129 177
13.30-13.45 34 82 01.30-01.45 130 178
13.45-14.00 35 83 01.45-02.00 131 179

14.00-14.15 36 84 * 02.00-02.15 132 180

14.15-14.30 37 85 02.15-02.30 133 181

14.30-14.45 38 86 02.30 - 02.45 134 182

14.45-15.00 39 87 02.45 - 03.00 135 183

15.00-15.15 40 88 ‘ 03.00-03.15 136 184

15.15-15.30 41 89 03.15-03.30 137 185

15.30-15.45 42 90 03.30 - 03.45 138 186

15.45-16.00 43 91 03.45 - 04.00 139 187

16.00-16.15 44 92 04.00 - 04.15 140 188

16.15-16.30 45 93 04.15 - 04.30 141 189

16.30-16.45 46 94 04.30 - 04.45 142 190

16.45-17.00 47 95 04.45 - 05.00 143 191
17.00-17.15 48 96 05.00-05.15 144 192
17.15-17.30 49 97 05.15-05.30 145 193



Tiistai 12.6.1990 |räDK)ASEMa| | KUUNTELUPAIKKA | _____ |radioasema | KUUNTELUPAIKKA

Aamupäivä Ylen 
1-verk.
Ylen 

Ykkö- 
nen 

1

Ylen 
2-verk. 
Radio- 
mafia

2

Ylen 
3-verk. 
Radio 
Suomi 
(Yö radio)

3

Ylen 
ruotsin- 
kielinen 
Riks- 
radio 

4

Yksi- 
tyiset 
radio- 
asemat 

5

Äänit- 
teet 

6
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Koti
1

Työ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu

4

50
51
52
53 •
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

lltapäivä Ylen 
1-verk.
Ylen 

Ykkö- 
nen 

1

Ylen 
2-verk. 
Radio- 
mafia 

2

Ylen 
3-verk. 
Radio 
Suomi 
(Yöradio) 

3

Ylen 
ruotsin- 
kielinen 
Riks- 
radio 

4

Yksi- 
tyiset 
radio- 
asemat 

5

Äänit- 
teet 

6

98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Koti 
1

Tyõ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu

4

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

□ En kuun- 
nellut radiota 
täna päivänä

05.30 - 05.45 17.30-17.45
17.45-18.0005.45 - 06.00
18.00-18.1506.00 - 06.15
18.15-18.3006.15 - 06.30
18' VI 8.4506,30 - 06.45 j 18. *19.00

06.45 - 07.00
У

19.00-19.1507.00 - 07.15
19.15-19.30 .. ..07.15-07.30

07.30 - 07.45 19.30-19.45

07.45 - 08.00 19.45-20.00
20.00 - 20.1508.00 - 08.15
20.15 - 20.3008.15-08.30

08.30 - 08.45 20.30-20.45
20.45 - 21.0008.45-09.00
21.00-21.1509 00 - 09.15
21.15-21.3009.15 - 09.30
21.30-21.4509.30 - 09.45
21.45-22.0009.45-10.00 115

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

22.00-22.1510.00-10.15
22.15-22.3010.15-10.30
22.30-22.4510.30-10.45
22.45-23.0010.45-11.00
23.00 - 23.1511.00-11.15
23.15 - 23.3011.15-11.30
23.30 - 23.4511.30-11.45
23.45,- 24.0011.45.-12.00
00.00 - 00.1512.00-12.15

12.15-12.30 00.15-00.30
00.30 - 00.4512.30-12.45 00. Il .00

12.45-13.00
01.00^01.15

13.00-13.15
01.15-01.3013.15-13.30
01.30-01.4513.30-13.45 82

83
84 '

13.45-14.00 01.45-02.00
02.00-02.1514.00-14.15

14.15-14.30 02.15-02.30
02.30 - 02.4514.30-14.45 86

87 .
88
89
90
91
92
93
94
95
96

02.45 - 03.0014.45-15.00
03.00 - 03.1515.00-15.15
03.15-03.3015.15-15.30
03.30-03.4515.30-15.45
03.45 - 04.0015.45-16.00
04.00-04.1516.00-16.15
04.15 - 04.3016.15-16.30
04.30 - 04.4516.30-16.45

16.45-17.00 04.45 - 05.00

17.00-17.15 .... 05.00 - 05.15
05.15-05.3017.15-17.30



Keskiviikko 13.6.1990 radkdasema | KUUNTEL LIPAIK KA |

Aamupäivä

□ En kuun- 
nellut radiota 
täna päivänä

Ylen 
1-verk.
Ylen 

Ykkö- 
nen 

1

Ylen 
2-verk. 
Radio- 
mafia

2

Ylen 
3-verk. 
Radio 
Suomi 
(Yöradio) 

3

Ylen 
ruotsin- 
kielinen 
Riks- 
radio 

4

Yksi- 
tyiset 
radio- 
asemat 

5

Äänit- 
teet 

6
Koti 

1

Työ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu

4
05.30 - 05.45 2 50
05.45 - 06.00 3 51
06.00 - 06.15 4 52
06.15-06.30 5 53
06.30 - 06.45 6 1 к 54
06.45-07.00 7 55
07.00-07.15 8 56
07.15-07.30 9 57
07.30 - 07.45 10 58
07.45 - 08.00 11 59
08.00 - 08.15 12 60
08.15 - 08.30 13 61
08.30 - 08.45 14 62
08.45-09.00 15 63
09.00-09.15 16 64
09.15-09.30 17 65
09.30 - 09.45 18 66
09.45-10.00 19 67
10.00-10.15 20 68
10.15-10.30 21 69
10.30-10.45 22 70
10.45-11.00 23 71
11.00-11.15 24 72
11.15-11.30 25 73
11.30-11.45 26 74
11.45.-12.00 27 75
12.00-12.15 28 76
12.15-12.30 29 77
12.30-12.45 30 78
12.45-13.00 31 79
13.00-13.15 32 80
13.15-13.30 33 81
13.30-13.45 34 82
13.45-14.00 35 83
14.00-14.15 36 84
14.15-14.30 37 85
14.30-14.45 38 86
14,45-15.00 39 87
15.00-15.15 40 88
15.15-15.30 41 89
15.30-15.45 42 90
15.45-16.00 43 91
16.00-16.15 44 92
16.15-16.30 45 93
16.30-16.45 46 94
16.45-17.00 47 95
17.00-17.15 48 96
17.15-17,30 49 97

[rADKDASE MA I*JUNTEL UPAIkCKA

lltapäivä Ylen 
1-verk.
Ylen 

Ykkö- 
nen 

1

Ylen 
2-verk. 
Radio- 
mafia

2

Ylen 
3-verk. 
Radio 
Suomi 
(Yöradio) 

3

Ylen 
ruotsin- 
kielinen
Riks- 
radio

4

Yksi- 
tyiset 
radio- 
asemat 

5

Äänit- 
teet 

6
Koti 

1

Tyõ- 
paikka 

2
Auto

3
Muu

4
" 17.30-17.45 98 146

17.45-18.00 99 147
18.00-18.15 100 148
18.15-18.30 101 149
18.2' J 8.45 102 150
18. |э.00 103 151
19.00-19.15 104 152
19.15-19.30 105 153
19.30-19.45 106 154
19.45 - 20.00 107 155
20.00 - 20.15 108 156
20.15 - 20.30 109 157
20.30 - 20.45 110 158
20.45-21.00 111 159
21.00-21.15 112 160
21.15-21.30 113 161
21.30-21.45 114 162
21.45 - 22.00 115 163
22.00 - 22.15 116 164
22.15-22.30 117 165
22.30 - 22.45 118 ■ •

166
22.45 - 23.00 119 167
23.00 - 23.15 120 168
23.15 - 23.30 121 169
23.30 - 23.45 122 170
23.45,- 24.00 123 171
00.00 - 00.15 124 172
00.15 - 00.30 125 173
00.30 - 00.45 126 174
007 к .00 127 175
01.00-01.15 128 176
01.15-01.30 129 177
01.30-01.45 130 178
01.45-02.00 131 179

. 02.00-02.15 132 180
02.15-02.30 133 181
02.30 - 02.45 134 182
02.45 - 03.00 135 183
03.00 - 03.15 136 184
03.15 - 03.30 137 185
03.30 - 03.45 138 186
03.45 - 04.00 139 187

... 04.00-04.15 140 188
04.15-04.30 141 189
04.30 - 04.45 142 190
04.45 - 05.00 143 191
05.00-05.15 144 192
05.15-05.30 145 193



TAUSTATIEDOT
Tietoja tarvitaan tulosten atk-käsittelyssä.

Oletteko (195)
10 Nainen
20 Mies

Ikäryhmäjohonkuulutte (196)
1Q 9-14
20 15-24
30 25-34
40 35-44
50 45-64
60 65-74
70 yli 74 vuotta

Ammatti (197)
1  työväestö
2  toimihenkilö
3  johtavassa asemassa oleva
4 0 maatalousyrittäjä
5  muu yrittäjä
6  kotirouva
7 0 eläkeläinen
8  koululainen
9 0 opiskelija

Koulupohjani on...
(merkitkää ylin suorittamanne koulutusaste) (198)

1  kansakoulu, kansalaiskoulu
2  peruskoulu, keskikoulu
3  ammatti-, tekninen-Zkauppakoulu
4  ylioppilas, opisto
5  yliopisto- tai korkeakoulututkinto

Perheen yhteenlasketut bruttotulot vuodessa
(verojavähentämättä) (199)

1Q alle 60 000
2 0 60000-100000
3 0 100001-140000
4 0 140001-200000
5 О yli 200 000



Asuinkunta
1O
20
30
40
50
60
70
80
90

' OO

(200) 
Pääkaupunkiseutu 
Turku
Tampere 
Jyväskylä 
Lahti 
Kuopio 
Oulu 
Vaasa 
Muu kaupunki 
Muu künta

Lääni (201)
10
20
30
40
50
60
70
80
90

10 О
И О

Uudenmaan 
Turun ja Põrin 
Hämeen 
Kymen 
Mikkelin 
Kuopion 
Pohjois-Karjalan 
Keski-Suomen 
Vaasan 
Oulun 
Lapin

Voitteko kotonanne, työpaikallenne, autossanne tai jossain muualla 
kuunnella yksityisten paikallisradioiden lähetyksiä (202)

) lü
20
30

Kyllä
Ei
En tiedä

Perheen elin vaihe (203)
1O
20
30
40

yksinäistalous 
lapseton pari 
aikuistalous 
talous, jossa lapsia

Työaika (204)
1O
20
30
40

säännöllinen virka-aika / päivätyö 
vuorotyö
osa-aikatyö
ei työssä



Ajatteko Te itse autoa (205)
1O
2Q
3U

säännöllisesti 
satunnaisesti 
en lainkaan

Avaatteko yleensä itse radion. kun kuuntelette sitä? (206)
!□
2Q
3Q

aina
joskus
tuskin koskaan

Onko Teillä kotona sellainen radiovastaanotin, jossa tarjolla olev 
kanavat voi esivirittää kanavavalinnan helpottamiseksi? (207)

ia
20

Kyllä
Ei

Tunnetteko ennalta eri kanavien ohjelmatarjontaa? (208)
1O
2a 
за

hyvin
hieman
en lainkaan

Luetteko esim. lehdistä radion olyehnatietoja? (209)
ia
20 
за

päivittäin 
harvoin 
en koskaan

Kummasta pidätte enemmän (210)
10
2a

Yleisradion radiolähetyksistä
Yksityisten paikallisradioiden radiolähetyksistä

Soitetaanko radiossa riittävästi suomalaista musiikkia? (211)
ia
2a

Kyllä 
Ei

Pääsevätkö kuuntelijat mielestänne riittävästi mukaan radio- 
ohjehniin? (212)

ia
2a
за

liian vähän 
riittävästi 
liian paljon



Mitä mieltä olette, jos Suomessa olisi koko maan kattava mainoksia 
lähettävä radiokanava? (213)

!□
20
за

hyvä ajatus 
nykyiset riittävät 
huono ajatus

Montako radiovastaanotinta perheellänne on käytössä? (214)
ia
20
за

2 kpl tai useampia 
1 kpl
ei lainkaan

Kuunteletteko yleensä musiikkia levyiltä tai kaseteilta? (215)
ia
20 
за
4a

Kuuntelen yleensä kaseteilta 
Kuuntelen yleensä levyiltä (myös cd) 
Kuuntelen sekä levyjä että kasetteja 
En (juuri) küüntele äänitteitä

Yleisradion ohjelmataijonta eri veikoissa on muuttunut 1.6.1990 
alkaen. Koetteko muutoksen (216)

1O
2a

etupäässä myönteisenä
etupäässä kielteisenä

Oletteko muuttanut radionkuuntelutapojanne ja -aikojanne tämän 
muutoksen johdosta? (217)

ia
20

Kyllä 
Ei

Täytittekö päiväkirjaan radionkuuntelunne? (218)
1O 
2a 
за 
40

päivittäin
lähes päivittäin
silloin tällöin 
kirjausjakson päätteeksi



JOS ETTE KUUNNELLUT RADIOTA TUTKIMUSVÜKOLLA

Miksi ette kuunnellut radiota päiväkirjaviikolla? (219)
1 
2 
3 
4 
5 

Olinmatkoilla
Olin sairaana
En ehtinyt seurata ohjelmia (työ-, perhe- yms. asiat)
En ole kiinnostunut ohjelmista, enkä yleensä seuraa niitä
Muu syy, mikä__________________________________

)

Jokainen vastaus on yhtä tärkeä riippumatta siitä, kuunteletteko 
radiota yleensä tai kuuntelitteko tutkimusviikon aikana. Pyrimme 
saamaan luotettavan kuvan tutkimusviikon radionkuuntelusta.

Kiitos osallistumisestanne tähän tutkimukseen!

Muistattehan täyttää ja palauttaa myös arvontakorttinne. 
(Täytetyn päiväkirjan voitte myös halutessanne palauttaa ilman 
arvontakorttia).



YLEN TEKN1IKAN T1E T U S L E H TI
Lokakuu 1990

Freelance.graafikot Raimo Hartela (vas,) ja Juhani Korpinen, jot- 
ka ovat suunnittelleet ja toteuttaneet Urheiluruudun tunnuksen. 
Не ovat määräaikaisessa työsuhteessa kouluttamassa yhtiön 
graafi koita 3-D graflikkaan ja laativat suomenkielistä käyttö- 
opasta 3-D laitteille.

■III grafiikkaa mikrolla
Kolmiulotteisen (3D) tieto- 
konegrafiikan ja animaati- 
oitten teko alkoi yhtiössäm- 
me vuonna 1986, kun Am- 
mattiopistolle oli hankittu 
yhdysvaltalaisen Cubicom- 
pin laitteisto ja PictureMa- 
ker-ohjelmisto.
Vuonna 1987 "Cubi" siirret- 
tiin TVl:n kehitys- ja 
projektitehtäville. Työmää- 
rä lisääntyi niin nopeasti, 
että seuraavana vuonna han- 
kittiin toinen laitteisto. Lait- 
teilla tehdyt animaatiot nau- 
hoitetaan vuonna 1989 han- 
kitulla Sony Betacam SP 
nauhoittimella. Viime
vuonna TV2 sai oman PictureMakerinsa.

lähetyksessä. Esimerkkejätäl- 
laisista ku vista ovat tv-uutisten 
maailmankartta uutistenluki- 
jan taustakuvana ja Urheilu
ruudun nykyinen tunnus.
PictureMakerilla voidaan 
myös tehdä kolmiulotteisia 
tekstejä. Laitteiston mukana 
seuraa kahdeksan erilaista 
kirjasinvalikoimaa.

ANIMAATION TEKO Kun 
kappale on tehty, se voidaan 
elävöittää eli animoida anta- 
malla sille liikerata. Halutta- 
essa kappale saadaan muutta- 
maan muotoaan, kokoaan, vä- 
riään,kiiltoaanjne. Senjohon-

kin pintaan voidaan myös tapetoida liikkuva 
Urheiluruudun uusi tunnus pyörivi-PictureMaker vaatii tehokkaan IBM yhteen- kuva kuten Urheiluruudun uudessa tunnuk-

sopivan mikrotietokoneen, jossa on matema- 
tiikkaprosessori.Ohjelmistoedellyttäälisäk- 
si Cubicompin toimittamaa erikoiselekt- 
roniikkaa, joka asennetaan tietokoneeseen.

ne taustakuvioineen on esimerkki 
vaativasta kolmiuloitteisesta tieto- 
koneanimaatiosta, joka on toteutet- 
tu Cubicompilla.

sessa on tehty. Valonlähteetkin voidaan 
saada liikkumaan ja muuttamaan väriään, 
voimakkuuttaan ja luonnettaan.
Animaation tallennus nauhalle tapahtuu

KAPPALEEN MALLINNUS "Cubi" suoriu- 
tuu useimmista sellaisista tehtävistä kuin 
paljon kalliimmatkin laitteet, mutta se vaatii 
käyttäjältään huomattavan paljon teknistä 
osaamista.
Tarvittavat kappaleet luodaan näyttöruudun 
kuvaamaan kolmiulotteiseen avaruuteen 
piirtämällä ne piste pisteeltä näppäimillä tai 
elektronisella kynällä annetuilla käskyillä. 
Näitä on useita satoja ja ne saadaan näkyviin 
näyttöruudulle.
Jos esimerkiksi haluamme luoda tangon, 
jonka poikkileikkaus on neliö, piirrämme 
ensiksi tämän neliön. Sitten kõne komenne- 
taan tekemään siitä kopio tangon pituuden 
verran kauemmaksi ja lopuksi yhdistämään

nämä kaksi päätyneliötä keskenään. Tankoa 
ei varsinaisesti "ole olemassa", mutta kõne 
osaa maalata siitä kuvan näyttöruudulle 
halutussa perspektiivissä ja valaistuksessa. 
Kappaleen väri voidaan valita noin 17 
miljoonan värin paletista. Väri voi olla 
läpikuultava, heijastava tai kiiltävä. Myös 
heittovarjojen synnyttäminen on mahdollis- 
ta. Kappale voidaan myös "tapetoida" halu- 
tulla kuvalla. Esimerkiksi maapallo on aivan 
oikean näköinen, kun se päällystetään sopi- 
vasti piirretyllä karttakuvalla, joka on val
mima tietokoneen muistissa.
Tietokoneen maalaamaa kuvaa voidaan käyt- 
tää sellaisenaan tv-ohjelmissa. Kuva tallen- 
netaan kuvamuistiin ja kutsutaan esiin 

automaattisesti. PictureMaker maalaa näky
viin kuvan kerrallaan laitteen käyttäjän 
laatiman käsikirjoituksen mukaan. Kõne 
tekee työtä yöllä ja viikonloppuna, kunnes 
kaikki kuvat on nauhoitettu.
Yksinkertaisenkappaleenyhdenkuvanmaa- 
laaminen ja tallentaminen nauhalle ei kestä 
minuuttiakaan. Jos kappaleita on useita ja 
ne ovat monimutkaisia, aikaa kuluu 10 - 60 
minuuttiakuvalta. Koska "tv-sekunnissa" on 
25 kuvaa ja tunnus yleensä on noin 10 
sekunnin mittainen, nauhoitusaika saattaa 
olla satoja tunteja eli jopa kymmenen 
vuorokautta. Esimerkki tällaisesta vaativas
ta työstä on em. Urheiluruudun uusi tunnus.

Torbjörn Fagerholm



0
 lemme saaneet iloita ensimmäisen TK- 
lehden saamasta myönteisestä vastaan- 
otosta. "Lehti on loistava idea", kehut- 
tiin. Tai sanottiin, "että me jotka emme 
tekniikastapaljon ymmärrä kaipaamme juuri 

tällaista". Kiitokset näistä ruusuista.
Risujakin saatiin. Juhani Borenius on luke- 
nut TK-lehden kiinnostuksella ja aikonut 
mapittaa sen yhdessä ruotsalaisten Tekniken 
informerar ja Kuulemma lehtien kanssa, 
mutta ei saanutkaan sitä mahtumaan näiden 
A4-kokoa olevien lehtien kanssa samaan 
mappiin. Hän ihmettelee, miksi TK on näin 
kummallista kokoa ja ehdottaa samalla, että 
TK:n sivukoko muutetaan standardimittoi- 
hin.
Kiitosta väin Sinulle, Jussi, että olet havain- 
nut TK:n säilyttämisen arvoiseksi lehdeksi. 
Olet aivan oikeassa, että TK samoinkuin 
LINKKIkin on painettu vähän isommalle 
arkille. Tämä johtuu siitä, että nämä lehdet 
painetaan arkille, joka on tasan puolet ns. 
raaka A2:n 63 x 44 cm kokoisesta arkista. 
Tätä ns. tabloidkokoa käytetään yleisesti 
kirjojen painamiseen. Siinä oleva yli- 
määräinen leikkuuvara poistuu. kun kirja 
leikataan lopulliseen kokoonsa.
LINKKI ja sen vanavedessä kulkeva TK 
pyritään painamaan mahdollisimman halval 
la. Käyttämällä tätä "epästandardia" arkki 
kokoa säästytään ylimääräiseltä arkinleik 
kaukselta. Jos tähän mentäisiin, Ylen offset- 
painoon pitäisi palkata lisää henkilökuntaa. 
Toimitus ehdottaa, että lukijat tilaavat TK- 
lehden säilyttämiseen LINKIN säilytyskote- 
loita. Toivomme, että vastaus tyydyttää Jussia 
ja muitakin TK:n lukijoita.
Ammattiviestinnän erikoislehti VISIO on 
myös huomannut lehtemme. Päätoimittaja 
Timo Rinta tiedusteli, voiko TK ottaa 
julkaistavakseen Vision ilmoituksen. Toimi
tus on pohtinut asiaa ja tullut siihen 
tulokseen, että TK on Ylen sisäinen tiedo- 
tuslehti eikä näin ollen voi julkaista ulko- 
puolisia mainoksia. Kiitokset Timolle ja 
Vision poppoolle heidän osoittamastaan 
mielenkiinnosta.
Syksy on kansainvälisten kongressien ja 
messujen aikaa. Tämä syksy on erityisen 
vilkas. IBC, AES, Bild o. Ljud, kotimaiset 
Kodintekniikka-messut, Photokina ja 
SMPTE on jo järjestetty. Lokakuun lopulla 
on Messukeskuksessa vielä AV-90. Tässä 
numerossa keskitymme IBC:n raportoimi- 
seen.

Heikki Kilpeläinen

isio-javideoalan tekninen konferenssi jalaitenäyttely IBC (International Broadcasting 
Convention) järjestettiin viimeisen kerran Brightonissa Englannissa 21.-25.9.1990. 
Seuraava IBC järjestetään Amsterdamissa 1992. Paikan vaihto on tullut välttämättömäksi, 

sillä Brighton ei enää kykene tarjoamaan sen paremmin näytteilleasettajille kuin näyttely- 
vieraillekaan näyttelynlaajenemisenedellyttämiätarkoituksenmukaisiapuitteita.Tänävuonna
näytteilleasettajafirmoja oli 30% enemmän kuin edellisellä kerralla vuonna 1988.
IBC:n esitelmäohjelma oli laaja kattaen sekä tv-ohjelmien tuottamisen että jakelun tekniset 
kysymykset. Avausesitelmissä pääpaino oli HDTV:tä sivuavilla aiheilla.

Hotelli Metropole, 
laitenäyttelyn 
keskeisin tila ja 
esitelmien pitopaikka.

IBC:ssä jaetaan palkintoja teknisesti mittavista 
työsuorituksista ja laitekehittelystä. Perinteinen IBC-pal- 
kinto jaettiin Matsushitan Fujiolle hänen ansioistaan 
teräväpiirtotekniikan kehittämisessä.
Uusi innovaatiopalkinto annettiin Panasonicille heidän 
uudesta digitaalisesta kameranauhoittimestaan.



Toiinitiisjärjestelmien
toinenPALphis - parempi tv-kuva puliiilti IBI:ssä

Käytössä olevien televisiojärjestelmien laadun parantaminen nykytekniikan mahdollisuuksin 
on vilkkaan keskustelun ja tutkimuksen kohteena keskieurooppalaisten yleisradioyhtiöiden 
ja vastaanotinteollisuuden piirissä. Aihe oli oikeutetusti saanut oman esitelmäsarjansa 
IBC:hen.
Saksan, Itävallan ja Sveitsin yleisradioyhtiöt ovat perustaneet vastaanotinteollisuuden 
keskeisten yritysten, Grundigin, Nokian, Philipsin ja Thomsonin kanssa niin kutsutun 
PALplus-ryhmän, jonka toimintaa ja teknisiä tavoitteita selvitti professori Messerscmid 
saksalaisesta yleisradioyhtiöiden tutkimuslaitoksesta IRT:stä.
PALplus-ryhmän tärkeimpänä tavoitteena näyttää olevan uuden, HDTV :stä tutun sivusuhteen 
16:9 käyttöön saaminen myös PAL-lähetyksiin. Töisena teknisenä tavoitteena on eräiden 
PAL-järjestelmästä tuttujen virheiden poistaminen. Ryhmä on päätynyt siihen, että vanhoissa 
4:3 vastaanottimissa PALplus-kuva esitetään kuten laajakangaselokuvat nykyään, eli 
"letter-box"-muodossa.Ryhmänontarkoitusesitelläjäijestelmäänsäelokuussal991 Berliinin

põlvi 
tulossa

kulutuselektroniikkanäyttelyssä. Se on hakemassa tukea hankkeelleen muun muassa 
pohjoismaista ja Englannista.
BBC:n ja IBA:n tutkimusosastot esittelivät PAL-järjestelmän parantamiseen liittyvien 
tutkimustensatuloksiaesitelmin jademonstraatioin IBC-näyttelyssä. BBC pyrkii käyttämään 
tutkimuksissaan hyödyksi sitä tietoa, jota se on saanut eurooppalaisessa Eureka 95 
HDTV-hankkeessa, vaikka toteaakin, että tekniset laatutavoitteet ovat PAL-järjestelmän 
parantamisessa luonnollisesti matalammalla. IBA on tutkinut muun muassa letter 
box-esitysmuodonjasenyhdenvaihtoehdonsivupaneelimenetelmänsopivuuttajavaikutuksia.  
Esitelmän pitäjä Chris Dalton toi tehtyihin selvityksiin perustuen julki epäilyksensä 
letter-box-esitysmuodon sopivuudesta ja haluttavuudesta englantilaisten katsojien kes- 
kuudessa.

LETTER-BOX

Toisen polven atk-pohjaiset toimitusjärjes- 
telmät perustuvat teollisuustandardin mu- 
kaisiin laite- ja ohjelmaratkaisuihin. Pääte 
korvautuu PCdlä myös toimittajan työvä- 
lineenä ja verkkoratkaisuilla luodaan yh- 
teyksiä sekä tietolähteisiin että teknisten 
laitteiden ohjaukseen. Alan markkinajohtaja 
Basys International suunnittelee integroitua 
verkkoaälykkäine työasemineenjakilpailija 
Dynatech esitteli oman pöytämikroihin pe- 
rustuvan toisen polven Newstar-järjestel- 
mänsä.
V aikka alan markkinat ovatkin valtaosaltaan 
kahden suuren, Basyksen ja Dynatechin 
käsissä, oli IBC näyttelyssä mukana jälleen 
uusi yrittäjä CEA (Computer Engineering 
Associates) Newsroom System, jonka esitte- 
lemä toimitusjärjestelmä perustui Data 
Generalin laitteistoon ja standardiohjelmis- 
tojenyhdistelemiseen. Yhdysvaltain kolmas 
suuri järjestelmätoimittaja Jefferson Pilot 
Data Systems ei ole pyrkinyt Euroopan 
markkinoille.
Basys-ryhmän päätuote, Basys Newsroom 
System, joka Yleisradion päivittäistoimin- 
nallehankittiin!986,onvainosajärjestelmä- 
kokonaisuutta, jota Basys markkinoi tulevai- 

IBC:n esitelmät kuunneltuani jäi minulle vai- 
kutelma, että vielä tarvitaan runsaasti sekä 
teknistä selvitystyötä että eri osapuolien 
välisiä neuvotteluja, ennen kuin saadaan 
aikaan yhteiseurooppalainen parannetun 
PAL-järjestelmän määritelmä.

Juha Vesaoja
IBC-messuilla esiteltyyn tuotekokonaisuu- 
teen kuuluvat arkistointijärjestelmä (Basys 
Newsroom Archive System), laiteohjausjär- 
jestelmä MCS (Machine Control System), 
tuotannonsuunnittelujärjestelmä RMS (Re- 
source Management System) ja salkkumik- 
roissa pyörivä toimitusjärjestelmä PET (Por- 
table Editing Terminal). Uutuuksista PET 
on tuttu meilläkin. Otimme Yle:n uutistoi- 
minnassa jo viime keväänä käyttöön PET- 
järjestelmän ensimmäisenä maailmassa. Ul- 
komaankirjeenvaihtajien ja kotimaan uutis- 
kirjeenvaihtajien, ns. valtakunnantoimittaji- 
en työkaluna yhdistelmä PET/Infonet on 
osoittautunut toimivaksi ja tarpeelliseksi. 
PTL:n Infonet palveluverkon kautta toimit- 
tajamme Hongkongissa tai Oulussa on PET- 
ohjelmiston avulla samassa asemassa kuin 
kotitoimituksessa päätteensä ääressä istuva 
reportteri.
Basys MCS voidaan liittää toimitusjärjestel- 
män versioon 10, joka Ylelläon ollut jo puolen 
vuoden ajan käytössä. Järjestelmä ohjaa 
nykyversiossaan tekstigeneraattoreita, tele- 
promptereita, kuvamuisteja, cart-laitteita ja 
kamerarobotiikkaa. Järjestelmää esiteltiin 
näyttelyssä kokoonpanossa Aston 4 teksti- 
generaattori, Basys-teleprompteri, Gallery 
2000kuvamuisti,Betacartulosajoautomaatti 
ja kaksi robottikameraa, joita kaikkia ohjat- 
tiin MCS-ohjelmalla. Ongelmana on järjes- 
telmän vaatima prosessointikyky ja muisti- 
kapasiteetti, joka vaatisi esimerkiksi Ylen

nykyisen, kahden Microvax ILn varassa 
pyörivän keskusyksikön laajentamista.
Basyksen kovin kilpailija Yhdysvaltain 
markkinoilla on Dynatech-yhtymän tuote 
Newstar, joka on rakennettu erityisesti 
pieniä, alle 40 päätteen, järjestelmiä värten. 
Newstarin perusongelma, erittäin kategori- 
nen ja hankalasti modifioitavissa oleva 
tiedostojärjestelmä, on vaikeuttanut suurten 
sovellutusten rakentamista. Nyt Dynatech 
onkin päättänyt luopua vanhasta 
perusrakenteestaanjaesitteli IBC-näyttelys
sä toisen polven Newstar-version, joka on 
rakennettu PC-laitekokonaisuudeksi. Jär
jestelmää esiteltiin standardinmukaisena 
OS/2käyttöjärjestelmällä toimivana pientoi- 
mitusten järjestelmänä. Esittelyssä työ- 
asemina olivat IBM PC/AT-tason pöytäko- 
neet ja verkkopalvelijana (LAN Server) 
80486 prosessorilla ja 12 MB:n RAM-muis- 
tilla varustettu PC. Newstarin PC-version 
toimituskäytöstä arkityössä ei vielä ole 
kokemuksia, mutta versio näyttää selkeästi 
suuntaa seuraavan polven ratkaisuille. Myös 
BasysliputtaaomanPC-ratkaisunsapuolesta 
- luvassa on versio 12, jota ennakoitiin 
standardinmukaiseksi sekä PC-verkoissa 
että keskuskoneympäristössä toimivaksi toi
sen polven järjestelmäksi.
PC-versionsa lisäksi Newstar on mukana 
kehittämässä järjestelmäänsä liittyvää auto
maadeta: teleprompteri-, tekstigeneraattori- 
, cart-ja kuvamuistiohjaukset voidaan liittää 
vanhaan Newstar-järjestelmään. Vastaavat 
toiminnat saadaan tulevaisuudessa varmaan 
myös PC-versioon.
Kumpikin valmistaja kaavailee tulevaisuu- 
den järjestelmäksi älykästä työasemaa,jossa 
voidaan normaalin tekstinkäsittelyn ja teks- 
titietoyhteyksien lisäksi käsitellädigitaalista 
ääntä ja kuvaa, selata kuvamuisteja ja ohjata 
oheislaitteita. Pyrkimyksenä on nopeuttaa 
tiedon saantia ja käsittelyä ja samalla 
yksinkertaistaa nykyisiä toimitusprosesseja 
ja vähentää tarvittavaa henkilökuntaa. Eten- 
kin Yhdysvalloissa, missä osaavan 
ammattilaisen hinta on korkea, pyritään 
rutiineita automatisoimaan ja työvaiheita 
vähentämään älykkäillä työkaluilla.

Ilkka Koskimies

suuden toimitusjärjestelmänä. Basyksen



Sonyn raskas TV-ulkotuotanto- 
auto, joka on täysin kalustettu 
analogisin komponenttilaittein 
ja jossa on 10 BVP 70 CCD 
(FIT) kameraa varustettuna ca- 
nonin zoomeilla 50:1, 20:1, 
13:1 ja 8:1.
Auton I6,5m pituus mahdollis- 
taa sen tilan jakamisen neljään 
erilliseen työtilaan: 10 hengen 
ohjaamo- ja tuotantotilaan, aa- 
nitarkkaamoon, kuvatarkkaa- 
moon ja kuvanauhoitintilaan.

Shiil i oleku iikan trendejä IB(:ssä

ahkosti, ei sel- 
TV-kameroiden 
i valaistustehon 
istäon valaistava 
en studioissa voi

ovittuja normeja 
idio HDTV-tek- 
ia muut studiot

siin äänipöytiin, 
<.d sarjamuotoinen

IBC :ssä tuli selvästi esille, että videotekniikan tulevaisuuden 
näkymät ovat niin mullistavia, että ne tulevat hallitsemaan 
tulevaisuuden suunnittelua, kun Pasilan tv-studioryhmä A:n 
laiteuusintoja suoritetaan. Eräinä esimerkkeinä näistä mullis- 
tuksista ovat teräväpiirtotelevisio HDTV, nykyisen tv-kuvan 
parannettu versio EDTV ja digitaali- ja analogiakomponentti- 
tekniikalla toteutetut laitteet.
Uusi tulevaisuuden studiotekniikka ei tosin tule aiheuttamaan 
rakennusteknisiä muutoksia olemassa oleviin studiorakennuk- 
siin, mutta jos olisimme suunnittelemassa aivan uutta studiota 
vaikuttaisi uusi kuvasuhde 16:9 todennäköisesti studiohallin ja 
tarkkaamotilojen mittasuhteisiin.
Uusittaessa studioita analogiakomponenttitekniikalla, olisi to
dennäköisesti halvempaa rakentaa itsenäisiä "studiosaarekkei- 
ta" kaikkine tarvittavinekuvalähteineenjanauhureineen, mutta 
analogiakomponenttitekniikan aika näyttää olevan menossa ohi. 
Tulevaisuuden TV-studiot tultanee rakentamaan 
digitaalikomponenttitekniikalla käyttäen sarjamuotoista siir- 
tosignaalia, jolloin keskitetyn KN- ja kuvalähdekapasiteetin 
tarve tulee jälleen ajankohtaiseksi riippuen luonnollisesti 
tulevaisuuden digitaalinauhureiden ja -matriisien hintojen 
kehityksestä.
Koska EDTV - "parannettu nykynormi" - on vielä sellaisella 
kehitysasteella, ettei siitä ole vielä mitä 
olemassa, näyttäisi mielekkäältä uusia у 
niikalla pysyäksemme kehityksen mul 
nykyisellä komponenttitekniikalla.
Valaistuslaitteistoissa, joita IBC:ssä oh 
laisenaan ole tapahtunut mullistavaa kehi 
lisääntynyt herkkyys tosin tulee vähent 
tarvetta, mutta koska kuvattava kohde mui 
huolellisesti, ei valaistuslaitteisto tulevai 
merkittävästi vähetä.
Aänilaitteistoissa ollaan menossa digi 
työasemiin ja nauhoittimiin. Edellä mai 
digitaalikomponenttisignaali sisältää myös 4 äänikanavaa, mutta 
studio-olosuhteissa kuva-ja äänisignaalien reitit poikkeavat sen 
verran toisistaan, ettei niitä võida täysin hyödyntää. Aäni- 
tekniikan kehitys ei kovin paljoa tule vaikuttamaan totuttuun 
käyttötekniikkaan.
Grafiikkalaitteiden ja ns. "temppulaitteiden" kehittyminen 
johtanee studiotuotannossa lavasteiden rajoitetumpaan 
käyttötarpeeseen, mutta vaikka tietynlainen "jälkilavastami- 
nen" olisikin teknisesti mahdollista, uskotaan sillä olevan 
haitallinen vaikutus näyttelijöiden ja esiintyjien eläytymiseen. 
Pohdittaessa studiouusintojen lähtöarvoja, olisi myös hyvä 
harkita onko tarpeellista ylläpitää samanaikaisesti täydellistä 
studiotekniikkaa.
Studiosaarekeidea on osoittautunut hyväksi yhtiön uutistiloissa 
Pasilassa. Studiotilantarve on selvästi pienentynyt, kun käyte- 
tään elektronista grafiikkaa taustakuvien tekoon. Palkkamenois- 
sa voidaan niinikään säästää, kun saarekestudioissa käytetään 
monitoimimiehiä eri tehtäviin.

Seppo Kangas/llkka Koskimies

Television 
ÜT-yksiköt 
IBtaä
Television ut-autoja oli tavallista runsaammin esillä. Näyttävän osan 
muodostivat useat todella isot ja raskaat perävaunuiksi rakennetut 
ut-yksiköt. Pari HDTV-autoa avasi näkökulmaa jo todellisuutta 
olevaan uuteen tv-tekniikkaan.
Yleisvaikutelmaksi jäi, että suuret ja raskaat ut-yksiköt tulevat yhä 
suuremmiksi ja raskaammiksi ja vastaavasti kevyissä yksiköissä 
pyritään yhä suurempaan keveyteen ja liikkuvuuteen. Näytti siitä, 
ettäEFP-autojenkategoriaperinteisestiymmärrettynäonkuihtumassa 
pois. Sitä tuotantoa, jota aikaisemmin tehtiin EFP-yksiköillä, tehdään 
yhä enenevässä määrin modernilla ENG-kalustolla. Esillä oli myös 
kevyitä ja ketteriä yhden kameranauhuriyksikön autoja, joihin 
kuitenkin sisältyi kerätyn materaalin editointimahdollisuus sekä 
linkki materaalin lähettämiseksi nopeasti eteenpäin. Myös kiinteästi 
asennetulla aggregaatilla ja tarkkailulaitteilla varustettuja erillisiä 
linkkiautoja oli esiteltävänä.
Raskaidenyksiköidenkohdallaolihavaittavissapyrkimysvarustuksen 
osalta erittäin suureen joustavuuteen asiakkaan kulloisenkin tarpeen 
ja tuotannon vaatimusten mukaan. Kameroiden lukumäärä saattaa 
vaihdella raskaimmissa yksiköissä kuudesta kahteentoista, 
kuvanauhoittimien määrä lähes samoissa rajoissa. Kaapelointi ja 
tarkkailukaitteet ovat kuitenkin kiinteästi asennetut maksimilaite- 
määrää värten. Lisälaitteille on myös varattu kiintät paikat, joten 
kameroiden tai kuvanauhoittimien lukumäärän kasvattaminen käy 
suhteellisen helposti. Raskaimmissakin yksiköissä, joiden pituus 
saattaa olla jopa 13,5 m (ilman vetoautoa), äänitarkkaamo on varsin 
usein vaatimattoman kokoinen, mikä selittyy sillä, että suurissa 
tuotannoissa käytetetään aina erillistä ääniautoa.
Yhteisenä piirteenä englantilaisille ja myös useille keskieurooppa- 
laisille ut-yksiköille on se, että kaapeleita ei kulj eteta itse ut-yksikössä, 
vaan erillisessä kuljetusautossa. Näin kaikki mahdollinen tila voidaan 
käyttää tuotannon aikaisiin toiminnallisiin tarpeisiin.

Esillä olleissa ut-yksiköissä käytetään lähes yksinomaan CCD- 
kameroita ja Betacam SP-kuvanauhoittimia. Videosignaalia käsitel- 
lään komponettimuodossa.

Englannissa tehdään runsaasti ut-yksiköitä sekä omaan maahan että 
ulkomaille useiden eri valmistajien toimesta. Kuitenkin näytti siitä, 
että sellaiset tärkeät osa-alueet kuin korinrakennus ja ilmastointi- 
laitteistojen suunnittelu ja toimitus ovat keskittyneet väin parin 
yrityksen käsiin.

Olavi Sinervuo/Matti Parviainen



HDTV IBC:ssä
S

ekä eurooppalainen 1250/50 että ja- 
panilainen 1125/60 teräväpiirtotele- 
visiotekniikka top):(HDTV) olivat näyt- 
tävästi esillä. Verrattuna aikaisempiin 
vuosiin oli tällä kerralla luovuttu suurista 

erillisistänäyttelytiloistajapaviljongeista. 
HDTV:tä esiteltiin rinnan tavanomaisten 
tv-laitteiden kanssa samoilla osastoilla. 
Tällä haluttiin ilmeisesti osoittaa, että 
HDTV on siirtymässä vähitellen prototyyp- 
pivaiheesta jokapäiväiseksi tuotanto- ja 
lähetystyökaluksi.
Suomalaisittain mielenkiintoista oli, että 
Eureka EU95-projektin osallistumista 
IBC-näyttelyyn koordinoi Nokia. Myöskin 
ensimmäinen YLE:n tekemä HDTV-ohjel- 
ma, joka käsittelee auringonpimennystä ja 
Savonlinnan oopperajuhlia, kuului esitte- 
lyohjelmistoon.
Eureka-projektin HDTV-ohjelmalähteinä 
IBC-näyttelyssä olivat ITVA:n, BBC:n ja 
BTS:n ulkotuotantoautot sekä Eurekan liik- 
kuva satelliittivastaanottoyksikkö. Sen avul- 
la otettiin vastaan HD-MAC-lähetyksiä, 
jotka välitettiin Kopemikus ja TV-SAT 
satelliittien kautta Mannheimista. Katselu- 
tiloja oli ulkotuotantoautojen läheisyydessä 
BBCdlä ja Eurekalla sekä niiden lisäksi mm. 
Eureka teatteri, Eurekan informaatio-osasto 
ja eri näyttelyosastot näyttelyalueella. Ohjel- 
mansiirtoon näyttelyalueen pisimmillä yh- 
teysväleillä käytettiin valokaapelijärjestel- 
miä.
Sony esitteli näyttävästi japanilaista HDTV- 
tekniikkaa neljässä eri elokuvateatterissa, 
jotka olivat näyttelyalueen yhteydessä. Yh- 
dessä teattereista esitettiin 3-ulotteista 
HDTV-ohjelmaa, jonka kuvan laatu oli 
yllättävän hyvä, joskin syvyysvaikutelma oli 
ylikorostunut.
Yleisradiossa selvitetään kokeellisen 
HDTV-lähetystoiminnan aloittamista. Sen 
kannalta on tärkeää, että sopivia laitteita on 
saatavilla.
Japanilaiset laitevalmistajat eivät vielä ole 
tulleet 1250/50 HDTV-laitteiden mark- 
kinoille. Tähän vaikuttavat keskeneräinen 
standardointi, normipoliittiset tekijät ja sup- 
peat markkinat alkuvaiheessa. Eu- 
rooppalaisilta ja eräiltä amerikkalaisilta 
valmistajilta on saatavissa eurooppalaisen 
normin mukaisia laitteita.
HDTV-kameroista olivat nähtävinä mm. BTS 
KCH 1000 ja Thomson HD 1250 ProScan, 
joita on saatavina eri HDTV-normeilla. 
Niissä käytetään Saticon ja Plumbikon 
kameraputkia. CCD-tekniikkaan perustu- 
via HDTV-kameroita on kehitteillä, mutta 
kestänee vielä muutaman vuoden ennenkuin 
ne syrjäyttävät putkikamerat HDTV tuo- 
tannossa.
120/50 kuvanauhoittimista oli esillä BTS 
BCH 1000 jota mm. ITVA käyttää ulkotuo- 
tannossaan. Tämä nauhoitin perustuu ana- 
logiatekniikkaan. Japanilaisilla laiteval- 
mistajilla on jo tarjolla digitaalisia ku- 

vanauhoittimia, jotka ovat myös eurooppa- 
laisten tärkein tuotekehittelyn kohde.
BBC käyttää ulkotuotantoautossaan neljää 
Dl nauhoitinta digitaliseen HDTV-tallen- 
nukseen. Mielenkiintoista ratkaisua esitteli 
IBC-näyttelyssä Thomson, joka kompressoi 
HDTV-signaalia siten, että sitä voidaan 
käsitellä kahdella rinnankytketyllä 4:2:2 
digitaalivideomikserillä. Nauhoitukseen 
käytetään kahta Dl nauhoitinta. Digitaa- 
linauhoitusta voidaankin pitää tärkeänä pää- 
määränä hyvälaatuisen HDTV-tallennuksen 
kannalta.
Ränk Cintel esitteli HDTV-filmikanavaa, 
joka perustuu Mk III Flying Spot-teknologi- 
aan. CCD-tekniikkaan perustuvia fdmi- 
kanaviaonkehitteilläBTSdläsekäKodakilla 
yhteistyössä Ränk Cintelin kanssa.
HDTV-monitoreja esittelivät mm Barco ja 
BTS. Myöskin japanilaisvalmisteisiaprojek- 
toreita ja monitoreja pienin muutoksin oli 
käytössä 1250/50 näyttölaitteina.
BTSdtä on saatavilla HDTV-komponentti- 
mikseri RMH 1000. BBC ja ITVA käyttävät 
UT-autoissaan modifioitua GVG 100 video- 
mikseriä.
HDTV-versioina oli IBC näyttelyssä esillä 
mm. Ultimatte, Quantel Paint Box sekä 
Aston-kirjaingeneraattori.
Mittalaitteita ja signaaligeneraattoreita 
HDTV-toimintaan valmistavat mm. Tekt
ronix ja Magni.

Useimmatuusistakytkentälaitteistajavideo- 
jakovahvistimista soveltuvat HDTV-käyt- 
töön, koska niiden taajuustoisto ulottuu yli 
30MHz:iin.
Kaikki merkittävimmätobjektiivivalmistajat 
tarjoavat tuotteitaan myöskin eurooppalai- 
siin HDTV-kameroihin.
HDTV-signaalin muuntamiseksi PAL-sig- 
naaliksi tarvitaan ns. Downconverter. Sel- 
lainen oli nähtävillä mm. Snell & Wilcoxin 
näyttelyosastolla.
HDTV-lähetysten kannalta välttämätön lait- 
teisto on HD-MAC-kooderi, jonka kehitystyö 
on meneillään. Vuoteen 1992 mennessä 
rakennetaan viisi laitteistoa, joita käytetään 
mm. vuoden -92 Olympiakisojen tele- 
visiointiin.
Yhteenvetona voidaan todeta, että kokeelli
sen HDTV-lähetysyksikön laitteita on saata- 
vana, mutta laitetarjonta ei ole vielä niin 
monipuolinen kuin mihin tavanomaisten 
tv-laitteiden osalta on totuttu.

Kalervo Karppinen

HDTV-n kuvapinnan tulisi olla 
kooltaan 65", jos kaikki kuvain- 
formaatio halutaan hyödyntää 
2,4m katseluetäisyydeltä



Kamerauutuuksia IBtaa
C

CD-kameroiden kehitys on painottunut 
tähän asti erottelukyvyn parantamiseen, 
joka on tapahtunut kennojen pak-

kaustiheyttä kasvattamalla.
Tällä hetkellä kaikki suurimmat yleisra- 
diolaatuisten kameroiden valmistajat ovat 
päässeetpakkaustiheyksissäänkohtuullisel- 
le tasolle, joten IBC uutuuksia tänä vuonna
olivatkin erikoissovellutuksiin kuten pimei- 
siin olosuhteisiin kehitetyt kamerat, entistä 
herkemmät sekä FIT-kennolla varustetut 
kameranauhurit (combokamerat). FIT-ken- 
non (Frame Interlane Transfer) его vanhaan 
IT-kennoon (Interlane Transfer) verrattuna 
on parempi kirkkaiden kohteiden sieto. 
Ongelmahan on CCD-kameroiden pahimpia 
ja näkyy kuvassa kirkkaista kohteista lähte- 

suuremmalla antennilla jopa 600 m ja paino 
kameroineen sekä akkuineen 9,7 kg.
BTS ja Ikegami esittelivät kumpikin kehit- 
tämänsämuistikortin,jolla kükin kuvaajavoi 
asettaa kameraan omat tai yhtiön asetukset. 
Tämä saattaa olla hyödyllistä esim. kuvatta- 
essa vuokralaitteilla. Kortit tosin sopivat 
väin valmistajiensa uusimpiin kameroihin. 
Mullistavimman uutuuden esitteli Pa
nasonic: FIT-combokamera digitaalisella 
l/2"komposiittinauhoittimella.Tässäkame- 
rassa osa signaalinkäsittelystä tapahtuu di
gitaalisest! ja kuvainformaatio kulkee digi
taalisena kamerasta nauhuriin minimoiden 
laatuhäviöt.
Painoa yhdistelmällä kerrottiin olevan n. 8,5 
kg sisältäen akut, nauhan ja objektiivin. 
Tehon kulutus max. 40 W ja .
max. nauhoitusaika 64 min.
Betacam kameranauhurin vastaavat arvot 
ovat n. 7 kg, 22 W ja 36 min.
Hitachin uutuutena oli kamera, jonka herk- 
kyys on Sonyn hyper-HAD luokkaa. Tosin 
heidän tutkimuksensa mukaan linssit ken- 
non edessä vaikuttavat väripuhtauteen ja 
erottelukykyyn, joten he eivät sitä suuremmin 
mainostaneet.

Kari Risberg

Ikegamin kameranauhuri HL-V55 ja 
radiolinkkiadapteri PTR, jossa on 
automaattinen linkkiyhteyden haku- 
järjestelmä. Se toimii silloinkin, kun 
suora yhteys kameran ja linkkipeilin 
välillä estyy. Sallii kuvaajan vapaan 
liikkumisen suorissa lähetyksissä.

vinä valkoisina tai punaisina pystysuorina 
viivoina (häntimisenä).
Sony julkisti uuden FIT-kameroihin kehite- 
tyn hyper-HAD-(Hole Accumulated Diode) 
kennon, joka parantaa CCD-kameran herk- 
kyyttä yhden aukon verran. Putkikameraan 
verrattuna eroa on kaksi aukkoa. Tästä 
johtuen voidaan joko valaistusta pienentää 
neljäsosaan tai parantaa syvyysterävyyttä 
vanhaan tekniikkaan verrattuna. Parantunut 
herkkyys saadaan aikaan lisäämällä ken- 
noihin pienet linssit, jotka keskittävät valon 
kennon valoherkille osille. Sonyn mukaan 
linssit eivät vaikuta kameran muihin omi- 
naisuuksiin.
Uutta oli myös Sonyn kameranauhuri (FIT- 
combokamera) BVW-400P, jossa on niin- 
ikään hyper-HAD-kenno. Jo IT-comboka- 
merassa BVW-300P on kaivattu mahdolli- 
suus rinnakkaiseen komponenttiulostuloon. 
Esillä oli myös radiolinkkiadapteri, joka 
mahdollistaa johdottoman kuvauksen.
Ikegamin mielenkiintoisin kameranauhuri- 
uutuus oli FIT-combokamera HL-V55, jossa 
on Iken HL-55:n kamera sekä Sonyn runko 
ja nauhoitin. Erikoislaitteista Ike esitteli 
radiolinkkiadapterin PTR-1. Siinä on auto
maattinen tracking-systeemi, joten se hakee 
yhteyden muuta kautta, jos suoralle yhteydel- 
le tulee este. Laitteen toimintasäde on 

Igegamin automaattisella tracking- 
järjestelmällä toimivan lähetin/vas- 
taanottimen ja mikrolinkillä varus- 
tetun kameran toimintaperiaate.В Bidirectional portable automatic tracking 

transmitter and receiver
Camera system (HDF-6E 4- PP-70 TX)
(HL-95/HL-99A/HL-55 + PTR-1) With Bidirectional



Kuvantallemiuslaitteet
Eittämättä mielenkiintoisin uutuus IBC:ssä nähdyistä kuvanauhoi- 
tuslaitteista oli Panasonicin kannettava kameranauhuri AJ-D310 
(kuva 1). Laite koostuu digitaalisesta DX-formaatin kaset- 
tinauhoittimesta ja digitaalisesta CCD-kamerapäästä. Painoltaan laite 
vastasi suunnilleen Betacam SP kameranauhuria. Tehon kulutukseksi 
ilmoitettiin 40 W. Koneessa on neljä digitaalista äänikanavaa. Yhteen
12,7 mm nauhakasettiin mahtuu 65 min ohjelmaa ja se voidaan 
nauhoittaa yhdellä nauhurin perässä olevalla akulla. Tämä laite sai 
näyttelyn aikana jaetun ns. Peter Wayne-palkinnon, jonka jakaa 
Kansainvälinen Yleisradioalan Valmistajien Yhdistys IABM.
Lisäksi Panasonic esitteli DX-järjestelmän mukaisen studio- 
nauhoittimen AJ-D350 (kuva 2). Näitä laitteita tullaan käyttämään 
mm. 1992 olympialaisissa ja BBC:n uudessa jälkikäsittely- 
keskuksessa.
Muista kuvanauhoitustekniikan uutuuksista mainittakoon Sony’n 
kannettavaD2/PALnauhoitinDVR-2P. Sony esitteli myöskin Betacam 
SP studionauhurin BVV-85P, joka on varustettu kahdella PGM 
äänikanavalla sekä kameranauhurin BVV-400P. Esillä oli myöskin 
uusi HDTV 12,7 mm kasettinauhuri HDV-10 (kuva 3), joka toimi 
UNIHI formaatilla.
Ampex esitteli mm. uusia D2 formaatin koneita sarjaa VPR-300 (kuva 
4) sekä monikasettikoneen ACR-225.
Muista kuvantallennuslaitteistoista mainittakoon kiintokuva-arkistot 
ja koostamisyksiköiden kuvankäsittelylaitteet, joissa tallennus tapah- 
tuu kiinteälle RAM-muistille tai kuvalevylle. Erityisesti uutuutena 
mainittakoon magneettis-optiset levyt, joihin voidaan tallentaa ja 
toistaa aina600megatavuun asti. T allennusaj at ovat parista sekunnista 
ylöspäin.
Digitaalitekniikan etuina kuvanauhoituslaitteissa ovat työ- 
menetelmien oleellinen helpottuminen ja ohjelmanteon vapaus.

Aimo Javanainen/Kari Tattari/Pekka Kakkori

Kuva 2
Panasonicin digitaalinen studionauhoitin AJ-D350 puo- 
len tuuman nauhalle. Kuuden kilon painoinen kannetta
va versio tulee markkinoille 1991.

Kuva I
Panasonicin digitaalinen kameranauhuri AJ-D3I0, joka 
käyttää puolen tuuman nauhaa (MII) jolle mahtuu I tun
ti ohjelmaa. Laite painaa 10 kg ja siinä on neljä digitaalis
ta äänikanavaa.

Kuva 3
Sonyn HDVS kasettinauhoitin HDV-10 puolen tuuman 
nauhalle.

Kuva 4
Ampexin uusin D2-formaatin kõne VPR-300 sarjasta

Teksti-tv
Teksti-tv-järjestelmien laite- ja ohjelmistovalmistajia näyttelystä 
löytyi kourallinen.
Yleisradioyhtiöiden kohtuullisesta painostuksesta johtuen mark
kinoille on tullut teksti-tv-järjestelmiä, joiden tiedonhallinta-ja 
muokkauslaitteiksi on otettu VAX-pohjaiset järjestelmät pai- 
kallisverkoilla (VAX = tietokoneperhe, jossa on eri tehokkuuksia 
omaavia keskusyksiöitä). V arsinainen lähetyspuoli on edelleen pidetty 
entisillä ratkaisuilla. Tämän lisäksi muutama valmistaja on kehitellyt 
PC-pohjaiset järjestelmät, jotka soveltuvat varsin hyvin pieniin 
teksti-tv-sovellutuksiin.
Teksti-tv-tekstityksessä on kaksi laitevalmistajaa tuonut markkinoille 
uudet tekstityslaitteet, joista toisen valmistajan laitteet ovat meillä jo 
käytössä.

Raimo Nummi
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uutisia
SMPTE laajenee USA:n elokuva- ja tekninen 
yhdistys SMPTE (Society of Motion Picture 
and Television Engineers) on akanut laajen- 
taa toimintaansa myöskin Eurooppaan. 
Vuonna 1989 käynnistyi ensimmäinen eu- 
rooppalainen jaosto Italiassa. Hyvänä kak- 
kosena ovat Skandinavian maat, joista 
muodostettiin pohjoismainen jaosto tämän 
vuoden huhtikuussa. Neuvotteluja käydään 
parhaillaan Saksassa ja Neuvostoliitossa 
oman jaoston perustamiseksi.
Jo aikaisemmin on muodostettu jaostoja 
Kanadaan (3 jaostoa) ja Australiaan (I jaos
to). USArssa jaostoja on 17. Jo vuonna 1916 
perustetussa järjestössä on jäseniä yli 
10.000.
SMPTE on standardisoimis-, koulutus- ja 
informointijärjestö, joka järjestää teknisen 
konferenssin ja laitenäyttelyn vuorovuosina 
itärannikolla New Yorkissa tai länsiranni- 
kolla Los Angelesissa ja julkaisee nimellään 
alan ammattilehteä ja kirjallisuutta.
SMPTE on saanut useita EMMY- ja OSCAR- 
palkintoja teknisistä saavutuksistaan, joista 
viimeisin on 4:2:2 digitaalivideostandardi. 
Pohjoismaiden jaostossa on jäseniä 78 
henkeä Ruotsista, Suomesta, Norjasta ja 
Tanskasta. Jaoston puheenjohtajaon Svante 
Larsson Ab Filmteknikistä. Hallituksen jä
seniä on kaikista pohjoismaista. Suomen 
edustajana on Otto Mikkelä Ylestä.
Pohjoismainen jaosto on alkanut toimia 
aktiivisesti. Marraskuun puolessa välissä 
jaosto järjestää mm. tutustumismatkan 
Brysselissä sijaitsevaan Kinepolis-elokuva- 
teatteriin, jossa esitetään 70 mm elokuvia 
digitaaliäänellä (showscan-menetelmällä). 
Myöhemmin syksyllä on suunnitteilla 
HDTV-informaatio- ja keskustelutilaisuus 
SMPTEm, EUREKAm, EBU:n ja CCIRm 
asiantuntijoiden kesken.
Tarkoituksena on lisäksi, että koulutustilai- 
suuksia järjestetään kaikissa pohjoismaissa 
erikseen toistamalla sama ohjelma kussakin 
maassa. SMPTEm tilaisuuksista on olemassa 
videokasetteja, joita voidaan toistaa eri 
maissa.

HK

Inter-Union-kokoukset
Maailman kaikki yleisradioliitot (EBU, ABU, ASBU, CBU, OTI ja URTNA) ovat jo 
toistakymmentävuottasittenalkaneetpitäämääräajoinyhteisiälnter-Union-kokouksia. 
Viidennen kerran sellainen oli viime vuoden kevätpuolella Washingtonissa. Siellä 
todettiintarpeelliseksi pitääteknistenasioiden käsittelyä värten vuosittainvälikokouksia. 
Sellainen oli ensimmäisen kerran Tukholmassa huhtikuussa. Kokouksessa päätettiin, 
että Inter-Union-kokoukset aloitetaan vastedes päivää paria aikaisemmin tekniikkaa 
koskevillaasioilla, jottamyös tekniikan väellä on mahdollisuusosallistuayleistenasioiden 
käsittelyyn ohjelma-ja hallintoväenkanssa. Seuraavalnter-Union-kokousonMeksikossa 
ensi vuoden keväällä.
LIITANNAISJASENYYDET Yhäuseammatyleisradiolaitoksetovatottaneetliitännäisjäse- 
nyyksiä muissakin kuin oman alueensayleisradioliitossa. Suomi on liitännäisjäsen Aasian 
ja Tyynen valtameren alueen liitossa ABU:ssa. Teknisten järjestelmien kehittämiseksi 
liitännäisjäsenyydestä on ilmeistä hyötyä - periaatteessa samalla tavalla kuin Euroopan 
liittojen yhteistyökokouksista. Tietysti ohjelmatoiminnassa ja uutisten välittämisessä 
on liitännäisjäsenyydellä tärkeä merkityksensä.

Kari llmonen

Ljud & Bild 90
Järjestyksessä toiset ammattielektroniikan 
messut järjestettiin Alvsjön messukeskuk- 
sessa Tukholmassa 1.-5.10.1990. (Ensim- 
mäiset messut pidettiinv. 1988). Näyttelyssä 
oli edustettuna 40 firmaa.
Alvsjön messukeskus,jokaonsuurinpiirtein 
yhtä suuri kuin Helsingin Messukeskus, 
sijaitsee 8 min junamatkan päässä Tukhol- 
man keskusrautatieasemalta etelään. Ky- 
seistä messutapahtumaa värten oli varattu 
meidän messukeskuksemme salia E2 vastaa- 
va sali.
Messuilla esiteltiin ammattielektroniikkaa 
yleisradioyhtiöiden, levytys- ja videotuotan- 
tofirmojen sekä teattereiden tarpeisiin.
Messujen ajoitus ei ollut onnistunut, sillä 
äänitekniikan suurtapahtuma AES Konven- 
tio Los Angelesissa ja IBC messut Brightonis- 
sa olivat syyskuun lopussa ja Photokina 
Kölnissä lokakuun alussa.
Tukholmassa esiteltiin uutuuksia kuten 
muuallakin maailmassa. Silmiinpistävin 
puute oli mielestäni HDTV-esittelyn puut- 
tuminen. Muita puutteita olivat RDS-laittei- 
den puuttuminen sekä DAT-nauhoittimien 
heikkoedustus.Muutenkinvaikuttisiltäkuin 
messut olisivat keskittyneet tämän päivän 
myyntiin eikä tulevaisuuden hahmotelmien 
esittelyyn.
Esittelyssä oli silti mielenkiintoisia yksityis- 
kohtia:
Lyrec Frida, kevyt 3-nopeuksinen kuuntelu- 
ja montteerauskone toimittajakäyttöön tai 
kevyempäänuutisautokäyttöön.(Hinta-arvio 
28.000 SEK)
PPD CD-soitin (kaksoissoitin). Tarkkaamoi- 
hin on ollut vaikea sijoittaa CD-soittimia 
käyttäjäystävällisesti, koska soittimien on 

oltava vaakasuorassa. Tämä soitin antaa 
paremmat mahdollisuudet, sillä soitin on 
kaksiosainen. Soitinosa voidaan sijoittaa 
vaakatasoon ja käyttöpaneliosa voidaan 
esim. upottaa äänipöydän pystypaneliin so- 
pivasti kallistettuna.
Norjalainen Tore Seem esitteli tavanomai- 
sesti laajaa äänimikserikalustoaan.
Sonyn Music Editor CD-soittimille mahdol- 
listaa jopa480 CD-levyn selaamisen yhdestä 
käyttäjäosasta.
Videopuolelta oli merkittävää, että kalusto 
kokonaisuudessaan on menossayhä pienern- 
pään suuntaan. Videonauhoittimet olivat 
tyyppiä S-VHS, Betacam, MII, Video 8 ja Hi 
8 mm.
Panasonic mainosti näyttävästi omaa digitaa- 
lista komposiittivideotaan, ja antoi samalla 
tiedon siitä, että tämä on BBCm valinta.
Pari mielenkiintoisia kamerajalustaa oli 
myös esillä. Multiglider, joka on normaalija- 
lustaan kiinnitettävä kiskorakennelma, an
taa mahdollisuuden liikutella kameraa sivut- 
tain. Toinen melko kevytrakenteinen oli 
nimeltään Ultra Crane. Laitteistolla oli 
mahdollista liikutella pienikokoista kameraa 
j alustan varassa portaattomasti eteen taakse, 
ylös alas sekä sivuttain.
Valaistuspuolelta ei ollut mitään süüria 
mullistuksia. Tietokone on tälläkin alalla 
pienissäkin laitteistoissa välttämätön.
VaikkaLjud & Bild-messut ovatkin luonteel- 
taan ammattilaitteiden myyntinäyttely, olen 
sitä mieltä, että yhtiön kannattaisi seuraavan 
kerran lähettää ryhmä tutustumaan näytte- 
lyyn, koska matkakulut muodostuvat varsin 
kohtuullisiksi.

Häkan Lönnqvist
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TV-KATSOJATUTKIMUKSEN VALLANKUMOUS

Yleistä

Nykyinen Finnpanel Oy:n käytössä oleva TV- 
indeksitutkimuksen tutkimusmenetelmä (päi- 
väkirja + paneeli) toimii hyväksyttävästi 
tilanteessa, jossa television katselukäyt- 
täytyminen on yksinkertaista. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, ettei kanavavaihto- 
ehtoja saa olla paljon, lähetysaikojen 
tulee sijoittua normaaliin vapaa-aikaan, 
eikä esim. pikkutunneille jne. Tällaiset 
olosuhteet ovat olleet vallitsevia maassam- 
me ainakin viime aikoihin asti.

REVOLUTION IN TV AUDIENCE MEASUREMENT 
IN FINLAND

Introduction

The method of measuring TV audiences pres- 
ently used by Finnpanel Oy (diary and panel) 
is functional and acceptable in a situation 
where the viewing patterns are simple. In 
practice this means that there should not 
be more than two alternative channels, the 
transmission times should occur during nor- 
mal leasure times and not e.g. in the early 
hours, ete. llntil now, Finnish viewing 
patterns could be deseribed as simple in 
this sense.

Parhaillaan elämme kuitenkin kehitysvaihet- 
ta, jossa kanavatarjonta eri syiden (kaape- 
litelevision leviäminen, satel1iittilähe- 
tykset) myötä on 1isääntymässä. Kuvanauhu- 
reiden yleisyys ja TV-panelien, kotitieto- 
koneiden yms. käyttö on voimakkaassa kas- 
vussa sekä kaukosäätölaitteiden käyttö on 
jo tavallista. Tämä kaikki tuo perinteel- 
liseen katsojakäyttäytymiseen uusia vaihto- 
ehtoja, joiden mittaaminen päiväkirjamene- 
telmällä vaikeutuu.

However, at the moment we are witnessing а 
phase of development in which the number of 
channels is rapidly inereasing. This is 
due to an invasion by cable television net- 
works and satellite channels. Videorecord- 
ers, video games and home computers are 
also multiplying. The use of remote con- 
trol is already quite common. All this 
brings new alternatives to traditional tel
evision viewing, which makes measurement 
more and more difficult to accomplish with 
traditional methods.

Tästä syystä Finnpanel on ottamassa uutta 
askelta TV-katselumittauksessa ja siirty- 
mässä mikropiiritekniikkaan. Seuraava yh- 
teenveto sisältää pääkohdat juuri valmistu- 
neen kotimaisen TV-mittarin toimintaperi- 
aatteista ja tekniikasta.

This is why Finnpanel Oy has taken a step 
forward in measurement technology and de- 
veloped a new domestic meter. The following 
chapters summarize the principles and tech
nology on which the newly constructed TV me
ter is based.

TV-mittarin osat

Mittarilaitteisto koostuu kahdesta osasta 
(ks. kuvaa seuraavalla sivulla).

1. Keskusyksiköstä, joka liitetään TV-vas- 
taanottimen päälle. Keskusyksikköön 
voidaan liittää toinen ja kolmas apuyk- 
sikkö, jos taloudessa on toinen ja kol
mas vastaanotin.

2. Elektronisesta päiväkirjasta (lyhyesti 
päiväkirja), joka kommunikoi keskusyk- 
sikön kanssa infrapunatekniikai la ja 
toimii kaukosäätölaitteen tavoin.

Parts of the TV meter

The meter has two separate parts (look at 
the pieture on the following page):

1. A Central unit which is attached to the 
TV set and placed on top of it. Addi- 
tional Central units can be connected 
to the unit if there is more than one 
set in the household.

2. An electronic diary which communicates 
with the Central unit using infra-red 
technology and funetions like a remote 
control unit.

MARKETINDEX GROUP
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TV-mittarin toimintatapa

Keskusyksikõssa on näyttö, jonka avulla se 
kommunikoi huoneessa olevien henkilöiden 
kanssa antamalla tietoja ja kysymällä lisä- 
selvityksiä. Tämän vuoksi mittaria voi 
kutsua keskustelevaksi. Mittari on itse 
asiassa itsenäinen mikrotietokone, joka on 
ohjelmoitu suorittamaan tehtäväänsä. Mitta
ri voidaan sovittaa uuteen muuttuneeseen ti- 
lanteeseen muuttamalla ohjelmaa. Itse mit- 
tariin ei tarvitse koskea.

Keskusyksikön etupaneelin näytön osat:

1 . Ke11 о
2. Kanava (max. 99 kanavaa)
3. Paikalla olevat henkilöt (max 8)
4. 9 merkin näyttö kommunikointia 

värten
5. Näppäimet kanavan valitsemista 

värten
6. Näppäimet kuvan hienosäätöä värten

Keskusyksikkö saa virtansa sähköverkosta, 
mutta sähkökatkon sattuessa varavirtaläh- 
de ylläpitää tapahtumamuistin sisällön. 
Lisäksi keskusyksikkö liitetään puheiin- 
verkkoon modemin kautta yöllä tapahtuvaa 
tiedonsiirtoa värten. Keskusyksikkö mittaa 
itse automaattisesti television ja kuvanau- 
hurin päälläolon ja kanavan, jolle televi- 
sio on viritetty.

Päiväkirjan osat:

1. Näppäimet kanavan valitsemista 
värten

2. Näppäimet perheenjäseniä värten 
(max. 8)

3. Näppäimet vieraita värten
4. Näppäimet mielipiteen antamista 

värten
5. Virityksen hienosäätö
6. Erikoistoimintanäppäimet

- teksti-tv, kuvanauhuri, TV-peli, 
telset, kotitietokone yms.

Mode of function

The Central unit communicates with the 
viewers via a display in the front panel of 
the device. The display gives Information 
and asks questions. The meter is in fact 
a microcomputer programmed to take care of 
its tasks. If the prevailing circumstances 
change there is no need to make technical 
adjustments to the meter which is simply 
reprogrammed.

The display in the front panel shows:

1. The time
2. The channel
3. The persons present
4. 9-character communicating display
5. Push buttons for channel selec- 

tion
6. Push buttons for tuning

The Central unit has a reserve batteryin case 
of mains power cuts. During a cut the bat- 
tery keeps the memory and clock correct.
The Central unit is connected via a modem to 
the telephone network for data transfer.
The unit automatically records switching on 
and off of the the TV set and videorecorder 
and the channel the TV set is tuned to.

The diary consists of the following buttons:

1. Channel selection
2. Viewers
3. Guests
4. Opinion data insertion
5. Tuning
6. Special functions:

- teletext, video games, video
recorder, home Computer, video 
text ete.



Päiväkirja toimii kuten kaukosäätölaite.
Jos taloudessa ei mittarin asennusvaihees- 
sa ole kaukosäätölaitetta, ei kanavavalin- 
taa tehdä päiväkirjasta käsin vaan on käy- 
tettävä keskusyksikössä sijaitsevia näppäi- 
miä.

TV-mittarin toiminta

Kytkettäessä TV-vastaanotin päälle mittari 
välittömästi rekisteröi tapahtuman sekä 
myös kanavan, jolle TV viritetään. Etupa
neelin näyttöön tulee kysymys "KATSOJAT?" 
jolloin paika!la olevat henkilöt painavat 
nimikkonappejaan. Nyt näyttöön jää pala- 
maan kellonaika, valittu kanava ja pai kai la 
olevien henkilöiden numerot.

Tämän jäi keen keskusyksikkö jatkuvasti tark- 
kailee, tapahtuuko katselutilanteessa muu- 
toksia; vaihtuuko kanava, tapahtuuko katse- 
lijoissa muutoksia jne. Kanava voidaan 
vaihtaa nappia painamalla. Katselija pois- 
tuessaan huoneesta painaa omaa nappiaan, 
jolloin hänen numeronsa sammuu näytössä. 
Muutoksen tapahduttua keskusyksikkö odottaa 
10 sekuntia ennenkuin kirjoittaa uuden ti- 
lanteen muistiinsa. Odotusajan idea on 
siinä, ettei kaikkia lyhyitä kanavan vaihto- 
ja turhaan rekisteröitäisi.

Kun kuvanauhuri kytketään päälle, tunnistaa 
keskusyksikkö tapahtuman heti ja näyttöön 
tulee kysymys "VIDEO?". Tähän vastataan 
erikoistoimintanappia painamalla. Napin 
taakse kätkeytyy useita erikoistoimintavaih- 
toehtoja:

1 . Ohjelman nauhoitus
2. Itse nauhoitetun nauhan katselu
3. Vuokrakasetin katselu
4. TV:n katselu nauhurin kautta 

ilman nauhoitusta
5. Yms. ennalta ohjelmoituja vaihto- 

ehtoja.

Muita rekisteröitäviä erikoistoimintoja ovat 
TV-pelien ja kotitietokoneen käyttö. Nämä 
rekisteröityvät samal la tavalla kuin nauhu- 
rinkin käyttö.

Mielipiteet

Päiväkirjassa on neljä nappia (++, +, - ja 
--) mielipiteiden antamista värten. Toimin- 
to toteutetaan joko niin, että henkilöt või
vat antaa mielipiteensä koska tahansa, kun 
jokin asia antaa sille aiheen tai keskusyk
sikön kysyessä mielipidettä ohjelmasta. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa keskusyksik
kö on edellisenä yönä ohjelmoitu kysymään 
mielipidettä tiettynä ajankohtana.

The diary functions like a normal remote 
control. If the family has no remote con- 
trol when recruited to the sample they 
should not be able to select the channel 
from the diary. Instead they have to use 
the buttons in the Central unit for that 
purpose. This is how we avoid deliberate- 
ly changing viewing patterns in the homes 
recruited to the panel.

How does the meter work?

When the TV set is switched on, the meter 
immediately registers the event and also 
the channels which the set is tuned to. 
The display in the front of the Central 
unit shows the question "VIEWERS?" and the 
family members present and their possible 
guests push their own buttons. At this mo
ment the front panel shows the time, the 
channel and the numbers of viewers present.

After these "opening" functions the Central 
unit concentrates on scanning whether any 
changes occur in the viewing situation. 
The channel can be changed, there might be 
changes in the viewer composition or the 
videorecorder is switched on, ete. After 
a change has oeeured the Central unit waits 
for ten seeonds. If no further change is 
noticed, the new situation is reeorded in 
the memory together with the actual time 
when the change oeeured. This system ex- 
cludes all short scannings of channels and 
false button selections.
If the videoreeorder is turned on, the Cen
tral unit asks the question "VIDEO?". The 
viewers answer the question with special 
key buttons:

1. Recording a program
2. Replaying a reeorded tape
3. Looking at a hired tape
4. Using videorecorder as tuner
5. Any other agreed aiternatives.

Other special key functions used are video 
games, home computers and teletext.

Õpini ons

The diary has four buttons for opinion in- 
sertion. Either the viewers express their 
opinion of the program whenever they want to 
or the opinion insertion is separately asked 
for. In the latter case the main Computer 
at the research institute has commanded the 
meter to ask for the opinion at an exact 
time of the following day.



Tiedonsi irto Data transmission

Keskusyksikkö on langallisesti yhdistetty 
modemin kautta talouden puhelimeen. Yöllä 
keskusyksikkö kommunikoi tutkimuslaitoksen 
tietokoneen kanssa, joka tarkistaa keskus- 
yksikön kellon, tyhjentää muistin, antaa 
mielipidekyselyn määräykset. Tämän kaltai- 
nen tiedonsiirto tekee mahdol1iseksi rapor- 
toinnin seuraavana päivänä.

Viranomaisten vaatimukset

Sähköverkkoon liitettävänä laitteena TV- 
mittarin on saatava hyväksyminen Sähkötar- 
kastuskeskukselta ja tiedonsiirto puhelin- 
linjoja pitkin edellyttää puhelinyhdistyk- 
sen lupaa.
TV-mittarin prototyypin valmistamista edel- 
tävissä tutkimuksissa Finnpanel Oy selvitti 
tarkoin viranomaisten vaatimukset, jotka on 
otettu huomioon protyypin valmistuksessa.

MARKETINDEX

The Central unit is connected via a modem 
to the telephone network. During the night 
the unit communicates with the main Comput
er which checks the time of the Central 
unit, transfers the memory and gives possi- 
ble orders for opinion research. The daily 
data transfer enables the researchinstitute 
to produce overnight audience reports.

The official requirements

When connected to the main power and tele
phone network the device must be approved 
by certain official inspectorates and tel
ephone companies. The construction of the 
TV meter was preceded by careful desk re
search, in which all the official standards 
and requirements were 1 isted in detail and 
then adopted in the development of the 
prototype.

MARKETINDEX

Marketindex-Markkinaindeksi Oy:n 30.8. 
pidetty yhtiökokous valitsi yhtiön 
hallitukseen kaksi uutta jäsentä:

- Diplomiekonomi Ulf Rinne, 45, toi
mi i Marketindexin varatoimitus- 
johtujana.

- Tekniikan tohtori Sten Kaiser, 29, 
toimii tutkijana Kungliga Tekniska 
Högskolanissa Tukholmassa.

Ulf Rinne

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa 
kauppaneuvos Roger Lindberg ja muina 
jäseninä Во P. Kaiser ja Tarmo Vah
vel ainen.

MARKETINDEX EXECUTIVE PROGRAM

MEP-ohjelman viides kurssi 'Opera- 
tions Policy and Business Strategy1 
pidettiin Haikossa 9.-14.9.84.
Kurssin 1uennoitsijana oli Stanford- 
in yliopiston Kauppakorkeakoulun 
1iikkeenjohdon professori Steven C. 
Wheelwright. Kurssin vierailevana 
1uennoitsijana esiintyi professori 
Lars 0. S0dahl Chalmers tekniska 
högskolanista Göteborgista erikois- 
aiheenaan pääomarationalisointi.

Sten Kaiser

Steven C. Wheelwright

Two new members were appointed to the 
Board of Marketindex at the company's 
AGM on 30th August, 1984:

- Mr. Ulf Rinne, 45, B.Sc. (Econ.) 
works as a VI ce Managing Di reetor 
for Marketindex.

- Dr. Sten Kaiser, 
seareher for The 
of Technology in

Mr. Roger Lindberg 
man of the Board. 
members are Mr. Во 
Tarmo Vahvelainen.

29, works as a re- 
Royal Institute 
Stockholm.

continues as Chair 
The other Board 
P. Kaiser and Mr.

MARKETINDEX EXECUTIVE PROGRAM

The fifth course, 'Operations Policy 
and Business Strategy1, within the 
Marketindex Executive Program was held 
on September 9-14. The leeturer was 
Dr. Steven C. Wheelwright, Professor 
of Management, from Graduate School 
of Business, Stanford University. 
Professor Lars 0. Södahl from Chalmers 
University of Technology in Gothenburg 
leetured on Effective Asset Management 
as a guest speaker.

15.10.84
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OY YLEISRADIO AB

1990

Varsinaiset kuuluvuusalueet

PELLO

Asema
Asema

kuuluvuusalueitten ulkopuolelle.

.« HAAPAVES VUOKATT

VI 101,9/3

IISALMI

PYHÄVUORI

II 
III

, II
JU 
JV

II 
III 
IV 
V

IV 
V 

Pl 
p2

II ai.U/JVr’
III 94,2/30
IV 98,6/30 

(V 102,6/30)

I 93,2/50
II 95,5/50 

11197,9/50
IV 100,6/

KRUUNUPYY
I 91,4/60 '

II 94,0/60
III 97,6/60

II- verkko
III- verkko (alueradio)
IV- ja V-verkko (ruotsinkielinen ohjelma)
VI- ja Vll-verkko (lisälähettimiä) 
Rakenteilla tai suunnitteilla

YLLAS
I 92,2/60/C

II 95,3/60/C
III 98,1 /60/С 

VI 103,8/60/C

KILPISJARV
I 88,0/0,1/V

II 90,9/0,1/V
III 96.0/0,1/V -

Lammaskoski
I 88,5/5/C

II 91,4/5/C
III 98,7/5/C

II 97,0/3
III 99,7/3

II 94,3/60
III 98,9/60

RUKA
I 90,7/3

II 92,8/3
III 95,1/3

II 93,4/30
III 99 6/30 
IV102.4/30

11197,0/3 
IV 99,7/ 3 
V102.5/3

KUTTANEN
I 94,1/3/C

II 97,2/3. -
III 99,6/3/C

JOUTSENO
I 88,0/30

II 90,9/30
III 98 5/30

II 90,1/60
III 93,1/60
IV 95 2/60 

(V 101.5/60

KIIHTELYSVAARA
I 88,4/5

II 94,9/5
A x n, III 97,2/5 
/^KERIMÄKI^

I 90,5/30
II 95,8/30

III 99,1/30
VI 97,7/6

УН103.2/6

AAVASAKSA
I 87,9/3

II 89,8/3 _
III 94,7/3*!

TERVOLA
I 88,6/30

II 92,6/30
III 95,6/30

I / IV 
91,3/10 
95,0/10 
97,1/10 Г. 
88 6/10

EURAJOKI
I 87,7/30

II 92,0/30 #•
III 94,8/30 
IV103 0/30,

III 94,3/50 
„ IV 98,2/50^ 
£ (V101.4/50"

Vuoden -90 aikana käyttöön tulevat uudet 
taajuudet ovat suluissa.

VAASA
87,8/1 
89,6/1 
94,8/1 
97 3/1 

101,0/1

О
95,5/50/C

UTSJOKI
I 90,7/2/С

II 93,1/2/C
III 99,4/2/С 

NUVVUS
I 88.1/50W/C

II 90.2/50W/C
III 94.4/50W/

KARIGASNIEMI 
" 89,5/2/C 

93,4/2/C 
96,8/2/С

rakenteilla
Aseman taajuus (MHz)/
Säteilyteho*(kW)/Antennin pola- 
risaatio (C = kierto-, V=pysty- ja 
merkinnän puuttuessa vaaka- 
polarisaatio) *pääsuuntaan

Lievealueet ulottuvat noin 20-30km varsinaisten

Ula 54dB (pV/m); mittauskorkeus 10m 

—— I-verkko 

ESPOO
I 87,9/60

II 91,9/60
III 94,0/60
IV 98,8/60
V 101,1/60 

-VI 97 5/3 LVI1103,7/3

NUORGAM
"" 88,6/3

93,9/3
97,7/3

NÄÄTÄMÖ
AV I 87.6/30W

89.9/30W
97.4/30W

SIPPOLA
I 88,5/30 

____ . II 92,8/30 
i PERNAJ III 96 9/30 

" 89,5/3) IV 99 5/3 
92,3/3) VI 91 4/3 
95,0/3) 
98,3/3) 

102,2/3)

TURKU^
I 89.8/50

FISKARS
I 90.9/ 3

ROVANIEMI
I 88,2/30

II 94,0/30
III 96,7/30

JYVÄSKYLÄ
I 89,9/30

II 92,5/30
III 99,3/30
IV 103.5/30

TAI VAL KOSKI
I 89,2/60

II 91,9/60
III 99^2/60 

V1103,6/60

PIHTIPUDASv
I 88,6/50

II 91,1/50
III 97,0/50

IV 100,8/50

/АН TARI
191,9/3 

II 94.6/3

INARI А
I 88,4/50

II 92,8/50
III 98,8/50

MIKKELI
I 88,9/30

II 92,1/30
III 94,6/30

OULU
I 90,4/50

II 93l2/50
III 97,3/50
IV 100,3/50

VUOTSO

II 90,1/3
II 94,3/3

TAMPERE
I 90,7/60

II 93,7/60
III 99,9/60
IV 102,1/60

-J TAMMELA
I 89,2/5

II 91,2/5
III 96,0/5

KUOPIO
I 91,6/50

II 93,9/50
III 98,1/50 

JV100.2/50

PYHATUNTURI
I 91,0/50/C

II 97,6/50/C
III 99,9/50/C

Jakelutekniikka
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97,4/30W

OY YLEISRADIO AB
VUOTSO

Jakelutekniikka

1989

Varsinaiset kuuluvuusalueet

RUKA

Asema
Asema

kuuluvuusalueitten ulkopuolelle.

IISALMI

IV

3

Pi 
Pz 
Рз

Viii 98,1/50 
1IV1OO,2/5O

II 
iy

II 
(III 
IV

Vuoden -89 aikana käyttöön tulevat uudet 
taajuudet ovat suluissa.

TAIVALKOSKI 
t I 89,2/60 .
II 91,9/60 <

III 99j2/60
V1103,6/60 [

KUTTANEN
I 94,1/3/C

II 97,2/3/C
III 99,6/3/C

II- verkko
III- verkko (alueradio)
IV- ja V-verkko (ruotsinkielinen ohjelma)
VI- ja Vll-verkko (lisälähettimiä) 
Rakenteilla tai suunnitteilla

I- ROVANIEMI 
-- 188,2/30

II 94,0/30 
11196,7/30^

/AHTARI 1 191,9/3 *fll 94,6/3 
, Ш1 96,6/3

YLLÄS
I 92,2/60/C

II 95,3/60/С
III 98,1/60/С 

VI 103,8/60/С

POSIO 
/I 87,6/30
II 91,5/30
III 98 6/30

PYHATUNTURI
I 91,0/50/C I

II 97,6/50/C I
III 99,9/50/C

JOUTSENO 
il 88,0/30 
41 90,9/30 

(III 98 5/30)

PELLO
I 90,2/3

II 97,0/3,
III 99,7/3

90,4/50 
II 93 2/50 
II 97,3/50 

IV 100,3/5

'MIKKELI
I 88,9/30

II 92,1/30
III 94,6/30

II 90,1/3
III 94.3/3

I 90,2/30 
.II 93,4/30 
III 99 6/30 
IV102.4/30

KILPIS JÄRVI
I 88,0/0,1/V JV)

II 90,9/0,1/V KUI
III 96,0/0.1/V

Lammaskoski
I 88,5/5/C <

II 91,4/5/C X
III 98,7/5/C

TAMPERE
i I 90,7/60
II 93,7/60

III 99,9/60
IV 102,1/60

VUOKATTI 
Л I 92,3/60 
'•'II 94 3/60 

III 98,9/60

KRUUNUPYY
I 91,4/60

II 94,0/60 \Г
III 97,6/60

!IV 99,7/60 л

LAPUA X
I 88,2/60*

II 90,1/60
III 93,1/60 
V 95 2/60

TAMMELA
• I 89,2/51II 91,2/5 \
III 96,0/5 J

AAVASAKSAV
I 87,9/3 Л

II 89,8 3
III 94,7/3 . '

TERVOLA
I 88,6/30

II 92,6/30
III 95,6/30

PYHAVUORf 
" 88,9/30 А 

91,0/30/A 
94,2/30) 
98,6/30

EURAJOKI
I 87,7/30

II 92,0/30
III 94,8/30 
IV103 0/30 II 95,5/50

III 97,9/ 50
IV 100,6/50

AHVENANMAA 
1100,3/10 2 

— 93,1/10 » 
91,3/10 /• 
95,0/10 fr 
97,1/10 - 
88 6/10 FISKARS

I 90,9/3 
 1193,1/3 

x* 11197,0/3
IV 99,7/ 3 

— V102.5/3

,-g/ TURKU
УА I 89,8/50О II 92,6/50

III 94,3/50 v*
IV 98,2/50 $.

UTSJOKI
I 90,7/2/С 

il 93,1/2/C 
III 99,4/2/C 

NUVVUS
I 88,1/SOW/C

II 90.2/50W/C'
III 94.4/50W/C1 

KARIGASNIEMI Д
I 89,5/2/C

II 93,4/2/C
III 96,8/2/C

^««JYVÄSKYLÄ
X I 89,9/30 V"

II 92,5/30
III 99,3/30
IV 103.5/30

Lj ESPOO "ll:
I 87,9/60 

v II 91,9/60
III 94 0/60
IV 98,8/60
V 101,1/60 

-VI 97 5/3 *—VII103.7/3

О
95,5/50/C

KIIHTELYSVAARA
I 88,4/5

II 94,9/5
III 97,2/5 

VKERIMAK>
I 95,8/30 

4l 99,1/30 
-VI 97,7/6 
VI1103,2/6

NUORGAM
"" 88,6/3

93,9/3
97,7/3

>\NÄÄTÄMÖ 
A\l 87.6/30W 

II 89.9/30W

rakenteilla
Aseman taajuus (MHz)/ 
Säteilyteho*(kW)/Antennin pola- 
risaatio (C = kierto-, V=pysty- ja 

merkinnän puuttuessa vaaka- 
pOlarisaatio) *pääsuuntaan 

Lievealueet ulottuvat noin 20-30km varsinaisten

, VSIPPOLA 5 
^X(l 88,5/30). Г' II 92,8/30 
№lll 96,9/30 . 
Splv 99 5/30 .
\ VI 91,4/30—

Ula 54dB (pV/m); mittauskorkeus 10m 

— l-verkko

INARI А

PIHTIPUDAS V
I 88,6/50

II 91,1/50
III 97,0/50■*^d'"(iV10p,,8/50)fX„

10?

\\r\S \SAAHUARVI r—' Г1 1
KUOPIO \ 

yf-X • 1 91,6/50 I

KUULUVUUSALUEET 2J 20301-21.1 2.1.1989



KARIGASNIEMI

11-23

OY YLEISRADIO AB

Jakelutekniikka

1989

Varsinaiset näkyvyysalueet

III- ja IV-verkko

Asema TAIVALKOSKI
V OULU> x I-7VAsema rakenteilla

Rakenteilia olevan aseman kanava

S1 = Ruotsin TV 1
S2=Ruotsin TV2

EURAJOKI

‘"Ä76

YLLAS
I- 11

II- 55

(TAMPERE- 
I-8a38

О
( )

INARI
I- 10

II- 40
А

KUTTANEN
I- 5 t

II- 60

U 4^jg»wKtLi\ 
"MIKKELI

Esim: I-4V l-verkko,kanava 4,pystypolarisaatio 
11-28 ll-verkko, kanava 28, vaakapolarisaatio

51- 35^/*^|
52- 41^ ” 
PYHÄVÜORI

' 1-6 '*'■ 
..II T

p 1-10 
*11-32

.s- ESPOO
11-8 

X 111-24 
IV-35

LAHTI  
* 1-9 
J-ll-40 "

K2-4 48dВ (pV/m),K5-11 54 d В (pV/m),K21-60 

66dВ (pV/m) ;mittauskorkeus 10m
— Valmis |

 . . ... Г I- ja ll-verkko;— — Rakenteilla J
• • • • Valmis

g^KIIHTELYS- 
'A VAARA

I-35IO4Y1I-4I

ll-verkko,jos näkyvyysalueissa on 
Rakenteilla J merkittäviä eroja

,rPlSKARS 
?(I-31P "J 

!g (H-41) p 
■ (III-581 

(IV-23)

Lievealueet
K2-4 40dВ (pV/m),K5-11 43dB (pV/m), K21-60 55dB (pV/m)

------ I- ja ll-verkko; lll-verkko

UTSJOKI

ahvenaI4MAA.OW
fÄ-5 06

JS1-28j?$i
Iм Ж|АХ H А MI /X

NÄKYVYYSALUEET 2J 20300-21.2 2.1.1989



Alilähetin l-verkon 
kanava

ll-verkon
kanava

i AAVASAKSA 6 25
2 ALAJÄRVI 28 34
3 ANGELI 6 8
4 ANTERI 6 8
5 ESPOO 49 56
6 FORSSA 46 56
7 HAAPAMÄKI 37 31
8 HANKO 11 5
9 HEINOLA 22 29

10 HEINÄVESI 11 5
11 HYRYNSALMI 

HÄMEENLINNA
(40) (44)

12 - MYLLYMÄKI 27 30
13 - PAPINNIITTY 7 11
14 ILOMANTSI 23 29
15 JALASJÄRVI 36 44
16 JOENSUU 11 5
17 JUVA 42 48
18 JYRÄNVUORI

JYVÄSKYLÄ
26 32

19 - HARJU 45 51
20 JÄMSA 55 58
21 JÄMSÄNKOSKI 46 52
22 KAIPOLA 32 38
23 KAJAANI 39 45
24 KAMILJOKI 47 58
25 KANGASALA 26 32
26 KANKAANPÄÄ 7 25
27 KARKKILA 49 55
28 KARSTULA 36 42
29 KAUNISPÄÄ 22 30
30 KEURUU 33 27
31 KILPISJÄRVI 4V 11
32 KONTIOLAHTI 6 10
33 KOPPELO 6 8
34 KORPILAHTI 22 33
35 KOSKI HL (22) (29)
36 KOUVOLA 31 37
37 KUHMO 6 42
38 KURU 27 31
39 KUUSAMO 26 32
40 KUUSANKOSKI 

KUOPIO
45 53

41 - PUIJO 21 (42) 24 (46)
42 KUOREVESI 

LAHTI
33 27

43 - RADIOMÄKI 22 29
44 - RENKOMÄKI 7 11
45 LAMMASKOSKI 

LAPPEENRANTA
7 9

46 - MUSTOLA (26) (36)
47 MIKKELI (42) (46)
48 MUURATSALO 8 (52) 5 (58)
49 MUONIO 43 49
50 MÄNTTÄ 45 49
51 MÄRÄJÄLAHTI 11 5
52 NILSIÄ 9 11
53 NUORGAM 9 46
54 NUORGAM-RAJA 27 33
55 NUORPINNIEMI 33 43
56 NUVVUS 9 29
57 NÄÄTÄMÖ 5 7
58 ORIMATTILA 28 34
59 ORIVESI 46 49
60 OUTAKOSKI 9 47
61 PADASJOKI 26 32
62 PARKANO 43 49
63 PELLO 33 39
64 PETÄJÄVESI 27 33
65 PIRTTIKOSKI 7 25
66 POLVARNIEMI 41 47
67 PULMANKI JÄRVI 27 33
68 PUOLANKA 5 9
69 PUTKILAHTI (44) (52)
70 RAAHE 5V(41) 37 (47)
71 RAJA-JOOSEPPI 6 8
72 RAUTAVAARA 33 39
73 RISTIJÄRVI (10) 8
74 ROPINSALMI (47) (57)
75 ROVISUVANTO 28 34
76 RUOKOLAHTI 29 40
77 RUOTSINPYHTÄÄ 11 53
78 SAARIJÄRVI 22 28
79 SALLA 10 48
80 SALO

SAVONLINNA
33 9

81 - TALVISALO 5 47
82 - PÄÄSKYLÄ 43 51
83 SEINÄJOKI 36 42
84 SIILINJÄRVI 33 39
85 SIMPELE 24 35
86 SIRKKA 8 6
87 SONKAJÄRVI 35 39
88 SUOMUSSALMI 25 32
89 SÄYNÄTSALO 22 29
90 TAIVALKOSKI 26 32
91 TAMMISAARI 

TAMPERE
31 27

92 - PYYNIKKI 31 35
93 TIIRISMAA 55 58

94 VAAJAKOSKI 27 33 47
95 VAALA 38 48
96 VARPAISJÄRVI 33 39
97 VENEJÄRVI 29 39
98 VIHTAVUORI 48 56 60
99 VIITASAARI 8 6

100 VIRRAT 33 37
101 VOIKKAA 30 34
102 VUOKATTI 5 8
103 VUOTSO 8 35
104 VÄRTSILÄ 46 56

(58) 105 VÄÄKSY 58 55
106 YLITORNIO 33 39
107 YLÄMYLLY 42 48
108 YLÖJÄRVI 46 49 56
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Suomalainen Päättäjätutkimus - avain strategiseen tietoon

Suomalainen Päättäjätutkimus (SUP) on ensimmäinen suomalainen perustutkimus, joka selvittää kattavasti yrityksissä 
tapahtuvaa päätöksentekoa eri toimialoilla.

SUP tarjoaa analysoitua tietoa tuotantohyödyke- 
markkinoinnin ja mainonnan suunnittelun tueksi. Suoma- 
laisella markkinoijalla on nyt ensimmäistä kertaa käytettä- 
vissään yksityiskohtaista, jäsenneltyä tietoa päättäjistä ja 
päätöksenteosta eri toimialueilla.

harjoittamien ostostrategioiden jakautumisen. Kuviosta 
käy ilmi mm., että 35 100 päättäjää käyttää 2-3:a sopimus- 
toimittajaa, joita kilpailuttaa. Näistä 7 400 päättäjää on tyy- 
tymättömiä (tai neutraalia) nykyiseen toimittajaan. Viiva- 
diagrammi ilmaisee kutakin strategiaa harjoittavan ilmaise- 
man hankinnan riskitason.

Keitä on haastateltu?
Suomessa on noin 85.000 yritystoimipaikkaa, joissa työs- 
kentelee runsaat 700.000 toimihenkilöä. Suomalaisen Päät-

Mikä on tutkimuksen päättäjämäärittely?
Edellä esiteltyjen hankintapäätöstietojen lisäksi tutkimuk
sen päättäjämäärittelyyn vaikuttavat myös vastaajakohtai-

täjätutkimuksen otos kohdistuu 
näistä noin puoleen miljoonaan 
ylempään toimihenkilöön, jotka 
edustavat kaikkia toimialoja ja 
yrityksen kokoluokkia. Ainoas- 
taan julkisen sektorin hallinto ja 
järjestöjen päätöksenteko on 
jätetty SUP-tutkimuksen ulko- 
puolelle.
Otos edustaa luonnollisesti myös 
henkilöitä eri orgynisaatiotasoil- 
la ja tehtäväalueilla. Tutkimusta 
värten on tehty 3257 haastatte- 
lua 622 eri toimipaikassa. Tiedot 
on kerätty henkilökohtaisin 
haastatteluin (toimitusjohtajat) 
sekä informoiduin kirjekyselyin, 
joissa haastattelija on jakanut 
kyselylomakkeet henkilö- 
kohtaisesti otokseen valituille 
henkilöille.

Mitä on selvitetty?
Tutkimuksen lähtökohtana on 
52 eri tuote- ja palveluryhmää, 
joiden hankintaan osallistumista

Suomalainen 
Päättäj ätutkimus

set organisatoriset tiedot. Näitä 
ovat mm.
- organisaatioasema
- johtoryhmän jäsenyys
- alaisten lukumäärä
- budjetti- ja tulosvastuullisuus
- tositteiden hyväksymisoikeus
- toimipaikan koko
Näiden kaikkien tietojen perus- 
teella on muodostettu päätök- 
sentekohierarkia, jonka kärke- 
nä on ryhmä PÄÄTTÄJÄT. 
Tämä ryhmä jakautuu vielä 
kahtia, ryhmiin PÄÄTTÄJÄT 1 
ja PÄÄTTÄJÄT 2.

Ryhmittelyä on käytetty apuvä- 
lineenä kuvattaessa kunkin han- 
kinta-alueen keskeisten vaikut- 
tajien ominaisuuksia. Kussakin 
raportin osassa on hankinta-alu- 
een päättäjistä lisäksi selvitetty
- demografiset taustatiedot
- tiedot toimipaikasta (koko, lii- 
kevaihto jne.)

- matkustaminen, osallistuminen
on selvitetty. Nämä hankinta-alueet on puolestaan jaoteltu 
17 pääryhmään. Pääryhmät ja alaryhmät selviävät vierei- 
sen sivun taulukosta.

Prosenttiluku pää- ja alaryhmän jäljessä kertoo niiden 
henkilöiden osuuden kaikista haastatelluista, jotka ilmoitti- 
vat vaikuttavansa toimipaikassa ainakin jollakin tasolla 
kyseisen alueen hankintapäätöksiin.

Päätöksentekoon vaikuttavilta on kysytty eri päähankinta- 
ryhmien osalta heidän:
- päätöksentekorooliaan
- päätöksentekonsa laajuutta
- päätösten markkamääräistä arvoa vuodessa

Lisäksi kunkin päähankintaryhmän osalta on selvitetty
- ostostrategia
- tyytyväisyys nykyiseen tavaran/palvelun toimittajaan
- hankinnan riskipitoisuus
- hankintakriteerit (väin toimitusjohtajat)
Esimerkiksi kuviossa 1 pystypylväiden kokonaispituus il
maisee TUOTANTOVÄLINEIDEN hankinnasta päättävien 

koulutustilaisuuksiin
- yritysauto, luottokortit jne.
- tiedotusvälineiden käyttö: tv, radio, suoramainonta
- lehtien lukeminen 80 keskeisen ammattilehden osalta

KUVIO 1

TUOTANTOVÄLINEET

ERI HANKINTASTRATEGIAA HARJOITTAVIEN MÄÄRÄ, TYYTYVÄISYYS NYKYISEEN 
TOIMITTAJAAN JA HANKINNAN KOETTU RISKIPITOISUUS

OSTOSTRATEGIA

□ NEUTRAALI TAI TYYTYMÄTÖN ü HYVIN TAI MELKO TYYTYVÄINEN RISKITASO 



Esimerkiksi kuviosta 2 ilmenee ATK-alan kaikkien PÄAT- 
TÄJIEN (harmaa pylväs) ja PÄÄTTÄJÄ l:sten (musta pyl- 
väs) sijoittuminen eri toimialoille. ATK-päättäjistä (joita on 
127.000) toimii teollisuudessa 33%.

KUVIO 2

TOIMIPAIKKA
Päätoimiala 

ATK-laitteet ja -palvelat

SUP Gallup-Media

Raportissa kaikkiaan 18 osaa

Suomalainen Päättäjätutkimus ei ole väin yksi tutkimusra- 
portti vaan laaja raporttikokonaisuus, joka sisältää PE- 
RUSRAPORTIN lisäksi ERILLISRAPORTIT päättäjistä 
ja päätöksenteosta 17 eri hankinta-alueelta.

Perusraportissa on päätöksentekoa ja päätöksentekijöitä 
analysoity kokonaisuutena. Teoreettisesta näkökulmasta 
kiinnostuneille Perusraportti tarjoaa myös päätöksenteko- 
teoreettisen viitekehyksen. Tämän osan raportista on laati- 
nut Helsingin Kauppakorkeakoulun professori Kristian 
Möller, joka on yritysten ostokäyttäytymisen tutkimuksen 
eturivin suomalainen asiantuntija. Hän on yhdessä tutki- 
muslaitoksen kanssa si unnitellut tutkimuksen päätöksente- 
ko-osion ja myös analysoi tutkimuksen tuloksia kussakin 
Erillisraportissa.

Erillisraporteissa tarkastellaan kunkin hankinta-alueen 
päätöksentekoa. Kükin raportin osa käsittää useita kymme- 
niä havainnollistavia graafeja ко. alueen päätöksenteon ra- 
kenteesta. Nämä esitykset ovat saatavissa myös kalvoina.

Raporttien hinnal

Perusraportti 9.500,-
Perusraportti + 1 Erillisraportti 15.000,-
Seuraavat Erillisraportit ä 4.500,-

Haluatko tietää enemmän?

Tutkimuspäällikkö Harri Erametsa, puh. (90) 696 0292 
antaa Sinulle mielellään lisätietoja tutkimuksesta.

Eri päätöksentekoalueet ja alueen hankintapäätöksiin (ai- 
nakin jollakin tasolla) osallistuvien osuudet perusjoukosta

EST. = 490 900 %

A. Konttorikoneet ja -tarvikkeet
1. Kopiokoneet
2. Kirjoituskoneet
3. AV-laitteet

52,1
30,1
38,3
24,7

B. Tietoliikenne 39,5
4. Autopuhelimet 15,1
5. Hakulaitteet 14,9
6. Puhelin-, telex- ym. laitteet 30,4

C. Toiniistokalusteet ja -tarvikkeet 62,6
7. Toiniistokalusteet 47,2
8. Toimistotarvikkeet 51,3

D. ATK-laitteet ja -palvelut 42,4
9. Tietokoneet 14,8
lO.Mikrotietokoneet 25,7
ll.Oheislaitteet 24,0
IŽ.Ohjelmistot 27,9
13. Tietojenkäsittelypalvelut 19,7

E. Henkilöstön hankinta ja koulutus 70,3
14. Henkilöstön hankinta 41,7
15. Ulkopuoliset koulutuspalvelut 35,5
16. Lehtien ja kirjojen tilaukset 52,8
17. Liikkeenjohdon konsultointi 14,1

F. Henkilöstön sosiaalinen toiminta 38,0
18. Ulkopuolisen terveydenhoitopalvelut 13,8
19. Virkistyspalvelut 26,3
20. Ruokailu 18,4

G. Rahoitus- ja vakuutusasiat 17,4
21. Pankkipalvelut 10,6
22. Muut rahoituspalvelut 8,5
23. Vakuutuspalvelut 10,9

H. Taloushallinto 17,8
24. Luottokortit 10,0
25. Kirjanpito у ms. palvelut 10,5

I. Toimitilojen hankinta ja ylläpito 38,3
26. Toimitilojen rakennuttaminen 12,2
27. Toimitilojen osto / vuokraaminen 12,4
28. Toimitüojen korjaus 27,5
29. Toimitilojen siivouspalvelut 23,7

J. Henkilöautot
30. Henkilöautot 19,2

K. Kuljetusvälineet 19,4
31. Pakettiautot 11,6
32. Kuorma-autot 8,4
33. Muu kuljetuskalusto 10,3
34. Ajoneuvohuolto 10,3

L. Materiaalitoiminnot 32,4
35. Kuljetuspalvelut 21,6
36. Varastointi 19,9
37. Huolinta ПД
38. Pakkausmateriaalit 15,9

M. Tuotantovälineet 34,4
39. Teollisuusautomaatio 11,8
40. Koneet ja laitteet 22,5
41. Huolto ja varaosal 21,7
42. Työkalut 22,7

N. Raaka-aineet ja alihankinnat 28,1
43. Raaka-aineet 19,5
44. Puolivalmisteet ja komponentitl5,3
45. Tuotannon alihankintapalvelut 16,6

O. Markkinointi 35,6
46. Mainontaan liittyvät palvelut 26,6
47. Markkinointitutkimuspalvelut 17,1
48. Muut markkinoinnin tukitoiminta 22,9

P. Majoitus ja matkustus 45,8
49. Matkanjärjestelyt 39,3
50. Hotelli- ja ravintolapalvelut 32,5
51. Kokous- ja kongressipalvelut 25,8

R. Painopalvelut
52. Painopalvelut 38,5

GALLUP-MEDIA
Itälahdenkatu 21, 00210 Helsinki
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TIETOJA PÄÄTTÄJIEN
MEDIATUTKIMUKSESTA (PMT) 1986

Tekniset tiedot
KENTTÄTYÖ Päättäjien kulutustiedot
Aika 15.2.- 3.7.1986

Tiedonkeruumenetelmä:

- Puhelinhaastattelu (organisaatioselvitys)
- Informoitu kirjekysely (lopullinen tiedonkeruu)

Palautusprosentti: 60

- Autot
- Luottokortit
- Koulutustilaisuudet
- Liikematkustaminen
- Työpaikkailmoittelun seuranta
- Toimistovälineet

Otos Tutkitut mediat
Kohderyhmä: Yrityspäättäjät Otoskoko: 5860

Päättäj äryhmittäin
Haastattelut Kohderyhmä 

kpl
- Päättaja 1 2456 66282
- Päättäjä2 2083 155837
- Osallistujat 940 251599
- Muut 381 99852

Qrganisaatioaseman mukaan
- Ylinjohto = 1981 93630
- Keskijohto = 1413 59804
- Muut esimiehet = 992 68986
- Asiantuntijat = 361 25840
- Muut toimihenkilöt = 1113 325311

*Painoviestimet (Lukijamäärät, peitot, 
lukemisen laatu)
• Ammattilehdet (47 kpl)
- Talous ja tekniikka (21 kpl)
- Rakennusala (9 kpl)
- Kauppa (7 kpl)
- Auto- ja kuljetusala (5 kpl)
- Markkinointi ja mainonta (5 kpl)

• Asiakas- ja suoramainoslehdet (5 kpl)
• Yleis- ja erikoisaikakauslehdet (8 kpl)
• Sanomalehdet (25 kpl)
• Kansainväliset lehdet (9 kpl)

*Sähköviestimet
- Televisio
- Videot
- Kaapeli-TV
- Paikallisradio

*Suoramainonta

TUTKITUT ASIAT
Päätöksentekoalueet
Yhteensä tutkittu 53 päätöksentekoaluetta

Kustakin päätöksentekoalueesta selvitetty:
- Päätöksentekijoiden määrä
- Päätöksen teon laatu (rooli, laajuus, arvo)

Tutkitut päätöksentekoalueet pääryhmittäin 
(suluissa alaryhmien määrä)

* Toimistovälineistö sekä painopalvelut (9)
* ATK-laitteet/palvelut (5)
* Henkilöstö ja hallinto (8)
* Rahoitus- ja vakuutusasiat (5)
* Rakentaminen ja koijaus (3)
* Liikennevälineet (6)
* Materiaalitoiminnot (4)
* Tuotanto (7)
* Markkinointi (3)
* Majoitus ja matkustus (3)

TAUSTATIEDOT
- Yrityskohtaiset taustatiedot
- Henkilökohtaiset taustatiedot
- Pehmeät (johtamistyyli) taustatiedot

TUTKIMUKSEN
TOTEUTTAJA
SUOMEN GALLUP OY

GALLUP-MEDIA

Osoite: Itälahdenkatu 21, 00210 Helsinki
Puh. 90-69601

YHTEYSHENKILÖT
Matti Hirvonen
Harri Erämetsä
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s uomalainen seuraa joukkotiedotusvälinei- 
tä yli viisi tuntia päivässä. Mediamainon- 
taan käytetään vuosittain lahes 6 miljardia

markkaa. Näiden markkojen jakaantuminen kiinnos- 
taa vuosi vuodelta yhä useampia medioita. Mainos- 
tajalle mainonta taas on investointi, jota ei voi tehdä
kepein pemstein.

Molemmat osapuolet tarvitsevat toimintansa 
pohjaksi luotettavaa, vertailukelpoista tietoa, jota voi 
soveltaa ja hyödyntää omien tarpeiden mukaan.

Suomalaisten mediakulutusta ja siihen vaikutta- 
via tekijöitä selvitetään mediatutkimuksin. Ne anta
vat medialle tietoa tuotteensa kehittämiseen, levik- 
kimarkkinoinnin kohdistamiseen sekä ilmoitustilan
tai -ajan markkinoinnin suunnitteluun. Mainostoi- 
mistolle ja mainostajalle niistä puolestaan löytyy 
suuntaviivoja sanoman muotoilulle ja põhja media- 
valinnalle.

Koko viestintäkuvio on tunnettava - ja hallittava.

Markkinointiviestintä on onnistunut, kun oikein viri- 
tetty sanoma lähetetään oikealle kohdeiyhmälle 
optimaalisesti ja ekonomisesti tehokkaimmassa 
mediassa ja kun se saa aikaan haluttua toimintaa.

Yksinkertaista, mutta helpommin sanottu kuin 
tehty. Jotta saataisiin perusta markkinoinnin ja sen 
viestinnän suunnittelulle ja kohdistamiselle, media- 
valinnalle, on tunnettava kaikki markkinointiviestin- 
nän elementit: lähettäjä, sanoma, mediat ja niiden 
yleisö.

Niitä kaikkia on tutkittava ja niiden syy- ja seu- 
raussuhteita toisiinsa analysoitava. Viestinnän vaiku- 
tuksen mittaaminen on viides, olennainen osa koko- 
naisuutta.

Gallup-Median vetäjänä toimii tutkimusyksikön johtaja Matti Hirvo- 
nen. "Yksikössä työskentelee 18 tutkimus- ja erityisesti mediatutki- 
musalan ammattilaista. Heidän käytössään on ainutlaatuisen laaja 
valikoima media-alan tutkimustiedostoja. Emme haina tuottaa kuol- 
lutta tietoa, vaan tietoa käyttöön ja käyttäjille. Niin strategisen suun- 
nittelun pohjaksi kuin päivittäisen myyntityön tueksi.”
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Mainostajalla, mainostoimistolla ja medialla on oma paikkansa ja 
roolinsa viestinnän jatkuvassa kenässä. Siksi niiden suhteet toisiinsa 
on tunnettava. Gallup-Median tutkimuksissa ja tietopankeissa on 
pitkältä ajalta karttunutta trenditietoa viestinnän eri osatekijöistä.

Tietoja yhdistämällä kohti uutta tietoa.

Toisistaan näennäisesti etäälläkin olevien tietojen ja 
tiedostojen yhdistelmästä syntyy kaikkein käyttökel- 
poisinta uutta tietoa. Tietoa, joka on sovellettavissa 
käyttäjän ainutlaatuiseen tilanteeseen, mahdollisim- 
man tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.

MEDIA

MAI-
NOS-

Tulevaisuudessa markkina- ja mediatutkimus jaetaan yhä pienempiin 
osiin, jolloin median ja mainostajan "omien alueiden” rajat hämäity- 
vät. Joillekin yrityksille tämä on todellisuutta jo nyt.

Laajan ja syvän tietokentän hallitseminen ja hyö- 
dyntäminen on tulevaisuuden trendi. Sen sisäistämi- 
nen toiminnan tasolle tulee olemaan yhteistä kaikille 
menestyville yrityksille ja medioille.

Tietojen yhdistäminen edellyttää tiedostojen 
hyvää tuntemusta. Mutta kyse ei ole väin fakto- 
jen uudelleen järjestelemisestä. Omalle intuitiolle, 
subjektiivisuudelle ja luovuudelle on jätettävä tilaa.

Silloin uusi tieto terästää toimintaa ja kirkastaa 
näkemyksiä.

Gallup-Media. Yhteistyökumppani 
tiedonhankinnan perustasolta syvälle 

luotaaviin selvityksiin.

Gallup-Media on Suomen Gallup Oy:n yksikkö, 
joka on erikoistunut medioiden ja mainonnan tutki- 
muksiin.

Sen tekemien mediatutkimusten antama tieto 
- samoin kuin medioihin kohdistuvan tiedon tar
ve - jakaantuu useammalle tasolle: Perustasolla on 
median tavoittamien kontaktien määrän ja raken- 
teen selvittäminen. Sitä seuraa kontaktien laadun 
arviointi. Kontaktin voimakkuuden eli sanoman 
huomioarvon selvittäminen puolestaan johtaa vies- 
tin vaikutuksen mittaamiseen. Ja siitä katsotaan taas 
uutta suuntaa.

Viestinnän vaikutukset

Lukija- ja katselija- 
kontaktien määrät

Vaikuttavuustutkimukset, 
Mates

GALLUP-MEDIAN 
TUTKIMUS- 
TYYPPI

KMT, PMT, SSLT, 
Intermediatutkimus

Viestinnän luku- ja 
huomioarvot

SELVITETTÄVÄ
ASIA

OBSLÄS, Starch, 
Tele-Starch, kampanja- 
mittaukset

Lukijoiden ja 
katselijoiden laatu

KMT, PMT, SSLT

Kuviossa mediatutkimuksen tasot alkaen kattavasta perustutkimuk- 
sesta aina yksittäiseen, syvään tietoon. Sanaan mediatutkimus sisältyy 
paljon muutakin kuin medioiden tutkiminen.

Kuviossa esitetty jako näkyy myös Gallup-Median 
toimintafilosofiassa.

Mediatutkimuksen eri alueisiin erikoistuneet 
Gallup-Median osastot toimivat omina yksikköi- 
nään: Perustutkimukset, Tietopankit ja Erillistutki- 
mukset. Näistä lisää seuraavilla sivuilla.

Tieto osoittaa suuntaa tekemiselle.

Tutkiminen ei ole itseisarvo, eikä vielä tutkimalla 
saatu tietokaan. Tiedon arvon määrää vasta sen käyt- 
tökelpoisuus. Sen arvioimiseksi taas tarvitaan sekä 
tutkimuksen teettäjän että tekijän yhteistyötä, osaa- 
mista ja näkemystä.

Useimmiten tieto toimii tehokkaana työkaluna 
vasta kun se yhdistetään muuhun, yleispätevään tut- 
kimustietoon sekä yrityksen omiin markkinatutki- 
muksiin ja kokemuksiin. Ja tietysti tietotyökalun on 
oltava oikean käyttäjän kädessä.
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MITKÄ MEDIAT
OVAT HENGISSÄ

VIELÄ KYMMENEN 
VUODEN KULUTTUA?

austapeiliin vilkuileminen ei riitä, kun tie 
täyttyy yhä uusista ajajista. Median on tar- 
kasteltava itseään paitsi oman alueen lähim- 

pien kilpailijoiden rinnalla, myös intermediatasolla. 
Sen on koko ajan tiedettävä oma sijaintinsa media- 
kartalla.

Kokonaistilanteen hallitseminen auttaa löytä- 
mään ajolinjoja tiukoissakin kaarteissa. Se auttaa 
näkemään median oman erikoislaadun, sen missä 
roolissa media on kuluttajilleen korvaamaton.

Olisiko siinä vastaus otsikon miljoonan taalan 
kysymykseen? Väin silloin, kun median toimituksel- 
linen sisältö jaksaa kiinnostaa kuluttajaa, media sel- 
viää hengissä.

Asian toinen puoli on, että kuluttajia kiinnostava 
media jaksaa kiinnostaa myös mainostajia. Näiden 
kahden puolen yhteisvaikutus pitää pyörät pyöri- 
mässä.

Toimitus, levikki ja ilmoitukset vetävät yhtä köyttä.

Median eri toiminnot vauhdittavat toisiaan. Korkea- 
tasoinen sisältö löytää yleisönsä, levikki nousee, mai- 
nostajat kiinnostuvat mediasta ja ilmoitusmarkat 
karttuvat. Koko media kasvaa ja kukoistaa.

Varsinkin uusi media, j õlle ilmoitustulot ovat 
elintärkeät, tekee viisaasti etsiessään kohderyhmiä, 
joita myös mainostajat tavoittelevat.

Menestys on varmaa, jos se puhuttelee sellaisia 
merkittäviä ryhmiä, joiden kohdalla nykyiset mediat 
tuntuvat toimivan puutteellisesti.

Omat ja yhteiset tavoitteet.

Kaikkia median tekemiseen ja markkinointiin osal- 
listuvia pitäisi siis jatkuvasti kiinnostaa - joskin eri 
syistä - kuka meidän mediaamme kuluttaa ja kuka 
ei. Miksi kuluttaa ja miksi ei.

Median omista päämääristä tietysti riippuu, mil- 
laista tietoa se kehittyäkseen tarvitsee. Yleensä kui- 
tenkin on tavoitteena kehittää sisältöä, vakiinnuttaa

И
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asemia, kasvaa, mennä eteenpäin.
Media-käyttäjä -suhteen selvittäminen kertoo 

millaisia ovat median kuluttajat; lukijat, küüntel ijat, 
katselijat. Miten tärkeänä mediaa pidetään suhteessa 
muihin, miksi sen parissa viihdytään - ja miksi ei.

Toimituksella on tieto lehden linjasta hyppysis- 
sään. Kun selvitetään lukijoiden odotukset ja erot kil- 
pailijoihin, saadaan tuntumaa, millaisia muutoksia 
tarvitaan - tai miten radikaaleja uudistuksia sisältö 
kestää.

Kokemusten mukaan kuluttajat ovat j oskus yllät- 
tävän konservatiivisia oman mediansa suhteen; varo- 
vaisuus esimerkiksi aikakauslehden toimituksellisen 
sisällön ja taiton uudistamisessa on aiheellista.

Levikkimarkkinoinnin sanoma ja suunta voidaan 
valita oikein vasta kun tiedetään, millaista tuotetta 
ollaan tekemässä ja kenelle. Mainonnan sanoman on 
oltava linjassa median tarjoaman sisällön kanssa.

Medioiden kulutustrendeistä taas näkyy ol- 
laanko tiellä tulevaisuuteen vai uhkaavatko käyttäjät 
(lukijat, kuuntelijat, katselijat) loppua kesken mat- 
kan.

Mediatieto entistä tehokkaampaan 
tuotekehittelykäyttöön.

Gallup-Median kokemusten mukaan esimerkiksi 
Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) tiedoistaval- 
taosa, joissakin tapauksissa jopa 80 %, jää medioilta 
hyödyntämättä.

Erityisesti olisi varaa kehittää olemassa olevan 
tiedon tuotekehittelykäyttöä sekä KMT:n tietojen 
yhdistämistä muihin tiedostoihin.

Medioiden omat tutkimukset tuottavat kiitettä- 
västi tietoa mediamarkkinoinnin tarpeisiin. Samasta 
tiedosta saadaan aineksia myös toimituksellisen 
sisällön kehittämiseen ja terävöittämiseen.

Esimerkiksi kulutuskäyttäytymisen ja kansalais- 

ten asennemuutosten tunteminen auttaa ennakoi- 
maan tulossa olevia trendejä ja varautumaan muu- 
toksiin myös mediamaailmassa. Jo valmiin tiedon 
tulkinnassa onkin arvaamattoman paljon käyttämät- 
tömiä mahdollisuuksia.

Tutkimukseen panostaminen on varma sijoitus.

Mediatutkimuksen painopistettä voidaan myös siir- 
tää, niin että tiedonkeruu entistä paremmin palvelee 
tuotekehittelyä. Systemaattisuus ja pitkäjänteisyys 
takaavat, että tiedoista syntyy pidemmälläkin aikavä- 
lillä käyttökelpoinen sarja.

Panostus tuotekehitystutkimukseen ja median 
kehittämiseen tulee varmuudella takaisin sekä levik- 
ki- että ilmoitusmyynnin kasvavina tuloina. Se taas 
tarkoittaa pysymistä hengissä.
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OBJEKTIMNEN
Т1ЕТОЖ\АОУЕТ

ILMOITUSMYYJÄLLE.

ediamyyjän todellisuus on каш: jos hän 
käynneillään onnistuu väin ikävystyttä- 
mään mainostajan tai mainostoimiston 

ihmiset, ovet pysyvät suljettuina. Ja tiukasti suljettu- 
jen ovien maailmassa on sekä myyjän että median 
vaikea toimia ja menestyä.

Postiluukku on toinen tie mediapäätöksiä teke- 
vien luo. Mutta informaatiotulva näissä ympyröissä 
on totista tõtta; sisällötön mediaposti menee ar- 
motta roskiin.

Valistunut mainostaja ei osta tyhjää tilaa.
Hän ostaa kontakteja...

Mainonta on väline, jota mainostaja haluaa käyttää 
mahdollisimman tehokkaasti. Markkinointi- ja mai- 
nosbudjetit ovat aina suurennuslasin alla.

Tyhjän mediatilan tai -ajan täyttäminen tuskin 
on kenenkään mainostajan ensisijainen tavoite. Esi- 
merkiksi kannatusilmoittelu alkaa olla katoava laji. 
Suunnitelmallinen sponsorointi on asia erikseen.

Asiansa osaava ilmoitusmyyjä taijoaakin yhte- 
yttä kuluttajiin. Onhan mainonnassa ja markkinoin- 
nissa perimmältään kysymys sellaisten medioiden 
löytämisestä, jotka tavoittavat mainostajan kannalta 
kiinnostavimman kuluttajakunnan.

Lukijamäärät, peitot kohderyhmissä, ym. kovat 
kontaktitiedot ovat mainostajalle aina tärkeitä ja 
edelleen arvossaan. Kunhan numerot ovat vertailu- 
kelpoisia muiden medioiden vastaaviin tietoihin.

Usein faktoja on myös osattava tulkita suhteessa 
alan mediakenttään sekä mainostajan alueellisiin tie- 
totarpeisiin.

... mutta väin hyviä kontakteja.

Pelkkä päiden laskeminen ei riitä. Kovat faktat eivät 
selitä yhä yksilöllisempiin ratkaisuihin päätyvien 
kuluttajien tekemisiä.

Kohderyhmien rajat ovat hämärtyneet; lenkka- 
reita kuluttavat niin vauvat kuin mummelitkin ja 
kaikki siltä väliltä. Ketä pitäisi puhutella ja miten?

Vahvakaan asenne tai ryhmän yhteinen ominai- 
suus ei välttämättä takaa yhtenevää mediakäyttöä tai 
samanlaisia kulutustapoja. Julkisesti kokojyvää kan- 
nattavien joukko paljastuu wienerleipien asiantunti-

M
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joiksi. Myös alueelliset erot kulutustottumuksissa ja 
esimerkiksi uusien tuotteiden omaksumisessa saat- 
tavat olla merkittäviä.

Markkinoinnin ydinkohderyhmä saattaa muuttua matkan varrella. 
Edelläkävijät ja varhaiset omaksujat ovat useimpien uusien tuottei
den ensimmäinen kohderyhmä. Jatkossa kohderyhmä on mietittävä 
uusiksi. Indeksit ovat vuodelta 1987. Millaisiksi arvioisit mikroaalto- 
uunien ostoaikeet tänään?

TUOTE/INDEKSIT KUVANAUHURI MIKROUUNI

KOHDERYHMÄÄ Talou- Aiotaan Talou- Aiotaan
RAJAAVA MUUTTUJA dessa on hankkia dessa on hankkia

Talouden asuinpaikka 
Suur-Helsinki 157 131 113
Yli 30.000 as. kaupunki 108 98 104 ?
Muu kaupunki 56 149 112
Maaseutu 91 68 87

Perheen päämiehen 
ammatti
Johtava luokka 166 115 250 ?
Toimihenkilö 111 123 126
Erikoistunut työväestö 83 110 65
Maanviljelijä 55 70 38

Perheenemännän ikä 
-29v 122 163 149
30-44v 112 125 108 7
45-64v 93 43 72
65 v- 33 6 18

Pehmeää tietoa kovan rinnalle.

Mainostajat ovat todenneet, että helile on yhä lisään- 
tyvässä määrin hyötyä kuluttajien laatua kuvaavista 
faktoista, ns. pehmeistä muuttujista.

Erityisen hyödyllistä on tietää, miten ja miks! eri 
medioita kulutetaan. Kauanko niitä luetaan, katsel- 
laan, kuunnellaan. Mikä on median rooli kuluttajalle, 
etsitäänkö sieltä asiaa, viihdettä, rentoutusta. Millai- 
sia ovat median kuluttajien elämäntyylit, asenteet ja 
kulutustavat.

Myös kokemukset - mieluiten esimerkit - mai- 
nonnan toimivuudesta ovat mainostajalle kullanar- 
voista tietoa. Ja kun analysoidaan mainonnan huo- 
maamista ja siihen suhtautumista, on rinnalle otet- 
tava tietoa median tavoittamiskyvystä ja mediaym- 
päristön merkityksestä.

Pehmeän tiedon tulkinta on vaikeampaa kuin 
numeroiden. Mitä parempi on mediamarkkinoijan 
kokonaisnäkemys mediakentästä ja kuluttajista, ja 
mitä paremmin hän tuntee asiakkaansa, sitä rohke- 
ammin voi tulkinnoissa edetä.

Mainostajien omat tutkimukset ja kokemukset 
avartavat näkökulmaa ja syventävät tietopohjaa; saa- 
daan aikaan päteviä mediaratkaisuja.

Valikoitu tai vinosti tulkittu tieto ei alan 
ammattilaisille kelpaa.

Mainostajat ja media-alan ammattilaiset ovat kriit- 
tista joukkoa. Не osaavat lukea tutkimuksia ja näke- 
vät numeroiden taakse: yksisilmäisesti valikoitu ja 
selvästi kotiin päin tulkittu tieto ärsyttää ja joutuu 
hyödyttömänä syijään.

Mikä pahinta, se leimaa lähettäjän epäluotetta- 
vaksi ja näin korottaa vastaanottokynnystä jatkossa.

Mainostoimistot ja mediasuunnitteluun erikois- 
tuneet toimistot ovat perinteisesti mainostajan tär- 
keitä tietokanavia ja media-alan asiantuntijoita. 
Mainostaja antaa niille usein täyden vastuun media- 
valinnoista, joten luottamuspula ei tule kysymyk- 
seenkään. Väin objektiivinen, hyödyllinen tieto voi 
olla põhjana pitkälle, sitoutuneelle asiakassuhteelle.

Kilpailukykyisin mediamyyjä on mediakonsultti.

Mediakentässä tapahtuu jatkuvasti, sen tietävät 
kaikki vähänkin mukana olevat. Kuluttajilla on 
varaa valita mitä lukevat, katsovat tai kuuntelevat. 
Mediauskollisuus on vähentymässä; tehokkaimman 
median valitsemiseen tarvitaan yhä enemmän ja yhä 
tuoreempaa tietoa.

Median on helppo kertoa itsestään ja omasta 
yleisöstään. Mutta mainostajat eivät ole kiinnostu- 
neita medioiden omakuvista. Ryhmäkuva on mie- 
lenkiintoisempi; on siis tunnettava myös kilpailijat - 
ja rohjettava kertoa heistä.

Vasta katsomalla ympärilleen media löytää omat 
vahvuutensa, oman yleisönsä - ja potentiaalisimmat 
asiakkaansa. Sellaiset mainostajat, joille ко. media on 
optimaalinen kanava puhutella kuluttajiaan.

Ehkä ennen kaikkea median on tunnettava asiak
kaansa: mainostajat ja mainostoimistot. Heidän tuot- 
teensa, yrityskuvansa, markkinansa, kuluttajansa - 
koko markkinoinnin ja viestinnän arkipäivän todelli- 
suus.

Mitä paremmin mediamyyjä osaa kartoittaa asi
akkaansa tilanteen ja toimialan ongelmat, sitä perus- 
tellumpia ratkaisuja hän pystyy niihin taijoamaan.

Ja mitä paremmin hän pystyy seuraamaan mai
nonnan vaikutuksia, sitä luotettavammin hän voi jat
kossa asiakkaitaan konsultoida.

Avainsana on asiakaslähtöisyys.

Medioihin kohdistuvat vaatimukset kasvavat ja 
muuttuvat. Tutkimusten asiakaslähtöinen yhdistely 
ja hyväksikäyttö sekä jäijestelmällinen markkinointi 
ovat ne lääkkeet, joilla media menestyy kovassa kil- 
pailussa.

Esimerkiksi eräs länsi-saksalainen aikakauslehti- 
talo tekee ja teettää asiakkaidensa käyttöön tutki
muksia, joilla on vähän tai ei mitään tekemistä perin- 
teisten mediatutkimusten kanssa.

Ideana on jakaa vedenpitävää, hyödyllistä tietoa 
mainostajien käyttöön sekä taijota heidän viestiensä 
kanaviksi hyviä, kohderyhmät tavoittavia lehtiä.

Kun ei tarvitse myydä hintaa, tehdään parempaa 
bisnestä; pysytään hengissä ja kasvetaankin.

Vaikka markkinat Suomessa ovat pienemmät, 
on peruskonsepti selkeä ja sovellettavissa: Tuoreelle, 
asialliselle ja luotettavalle tutkimustiedolle on aina 
halukkaita kuulijoita yllin kyllin. Täydennettynä 
hyvällä tuotteella siitä syntyy vakuuttava yhdistelmä.

Kun mediamyyjän käynnit eivät ole ajanhukkaa, 
hän on tervetullut käymään toistekin.
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TIETÄVÄ
MAINOSTOIMISTO ON 
MAINOSTAJAN TULKKI 
JA SIJOITUSNEUVOJA.

M ainonta on investointi, j õlle mainostaja 
haluaa mahdollisimman hyvän tuoton. 
Vaikkakin hän hyväksyisi vanhan sanonnan, 

jonka mukaan puolet mainontaan uhratusta rahasta 
joka tapauksessa menee hukkaan.

Pitää paikkansa, että mainosinvestoinnin oikeel- 
lisuutta ja tuottavuutta on usein vaikea todistaa. Toi- 
saalta on selvää, että onnistumismahdollisuudet kas
vavat oikean tiedon ja sen asiantuntevan käytön
myötä.

Mainostoimisto on yhteistyökuviossa pantu pal- 
jon haltijaksi. Sen vastuulla on tulkita markkinoinnin 
ja mainonnan sanomat sellaisiksi, että ne puhuttele- 
vat oikeanlaisia kuluttajia. Ja saattaa ne julki sellaisissa 
välineissä, jotka tavoittavat oikeanlaiset kuluttajat 
niin hyvin kuin mahdollista.

Nykyisin, kun ilmoitushinnoista usein voidaan 
neuvotella, korostuu mainostoimiston rooli media- 
tilan osaavana ostajana.

Mainostaja ostaa viestinnän asiantuntemusta.

Mainostajalla riittää tekemistä tuotannossa ja mark- 
kinoinnissa. Pätevä mainostoimisto edustaa sekä 
mainonnan suunnittelussa että mediavalinnassa sel- 
laista asiantuntemusta, jota harvan mainostajan on 
mielekästä pitää omassa talossa.

Mediatutkimukseen ja sen luotettavaan tulkin- 
taan liittyy olennaisesti objektiivisuus ja puolueetto- 
muus. Mitä varmempi tietopohja ja näkemys media- 
kentästä toimistolla on ja mitä paremmat työkalut se 
hankkii tarkentaakseen näkemystään, sitä tehok- 
kaampaa levitystä mainostaja sanomalleen saa.

Asiakashankinnassa on tutkimus- ja mediaosaa- 
minen toimistolle tärkeä kilpailukeino. Vahva osoi- 
tus niistä palveluista ja asiantuntemuksesta, joita se 
mainostajalle taijoaa.

Myös luova puoli hyötyy tutkimuksista.

Vaikka medioista tehtyjä tutkimuksia pääsääntöi- 
sesti käytetäänkin mediavalintojen põhjana, niitä 
voidaan - näkökulmaa vaihtamalla - menestyksek- 
käästi hyödyntää myös luovan suunnittelun apuna.

Mainostoimiston valinnassa painaa mainostajan 
mielestä hyvin paljon se, että "toimisto osaa tehdä

8



sellaista mainontaa, jota kohdeiyhmä ymmärtää”.
Varsin järkeenkäypää. Markkinointiviestinnän 

teho on viime kädessä kiinni sanoman muodosta, 
sen huomioarvosta ja kiinnostavuudesta kuluttajalle.

Kohderyhmän ja sen ajattelu- ja kulutustapojen 
perusteellinen tunteminen edellyttää muutakin kuin 
omia uskomuksia. Ilman tietoa syntyy väin irrallisia 
ideoita.

Parempi mainonta - koskettavampi, vakuutta- 
vampi, miten sen kükin haluaa käsittää - on tuottei- 
den jatkuvasti samankaltaistuessa se ratkaiseva tekijä, 
joka kääntää kuluttajan pään ja käden juuri tämän 
tuotteen puoleen.

Mainonnan onnistunut kohdistaminen taas on 
kohderyhmän todellisen mediakäytön tuntemista. 
Kuluttajien mediauskollisuuden hoijuessa nume- 
roista löytyy tervetullutta tukea mediasuunnittelijan 
kokemuksesta kumpuaville näkemyksille.

Gallup-Media on mainostoimiston 
yhteistyökumppani.

Mainonnan tekeminen on jatkuva prosessi. Tausta- 
tietojen ja tilannekartoituksen kautta edetään luo- 
vaan suunnitteluun ja viestintäratkaisuihin. Media- 
suunnittelun kautta mainonnan toteutukseen ja seu- 
rantaan. Ja sama jatkuu - kokemusten karttuessa 
entistä viisaammissa merkeissä.

Tietoaukkoja ja selvitettäviä asioita tulee eteen 
kokeneellekin mainonnan tekijälle. Kun omat eväät 
loppuvat, on tiedettävä mitä tietoja on taijolla ja 
missä. Ja käytettävä niitä tarkoituksenmukaisesti ja 
oikeaan aikaan.

Osa ammattitaitoa onkin osaavien yhteistyö- 
kumppanien valinta.

Gallup-Media tarjoaa tietoa ja tutkimusmenetelmiä koko mainonnan 
suunnitteluprosessiin. Tietopankit auttavat markkinoinnin lähtötilan- 
teen hahmottamisessa. Mediatieto kertoo millaisia ihmisiä, millaisia 
kuluttajia eri medioilla tavoitetaan. Tavoitteiden ja kohderyhmien 
kirkastuttua analysoidaan keinojen linjakkuus, hiotaan yksityiskohdat. 
Tulosten seuranta kertoo miten onnistuttiin ja mitkä ovat suunta- 
viivat tuleville tekemisille.
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GALLUP-MEDIA
ON MUURANNUT SUOMALAISEN

MEDIAVALINNAN PERUSKIVET

"Kansallinen Mediatutkimus on dynaaminen ja jatkuvasti kehittyvä tutkimus. Kansainvälinen yhteistyö, mm. yhteydet Euroopan maiden 
KMT-tutkimuslaitosten EMRO:on, pitää ovet avoinna tietojen vaihdolle yli rajojen”, sanoo tutkimuspäällikkö Harri Erämetsä (oik.j. Perus- 
tutkimusyksikön tutkimusassistenttina ja yhteyshenkilönä toimii Kirsti Ryytty (vas.). Atk-suunnittelija Jyrki Nyyssönen suunnittelee perus- 
tutkimusten tulostusajot. Sinikka Laine on koko Gallup-Median osastosinteeri.

S
allup-Median perustutkimukset ovat suo- 
malaisen mediamaailman standardeja. Ne 
tunnetaan ja niiden antamissa puitteissa eri 
mediat võivat vertailla toisiaan. Perustutkimuksille 

rakentuvat yksityiskohtaiset, vivahteikkaat media- 
päätökset.

Enemmän irti perustutkimuksista.

Mittava perustutkimus, kuten esimerkiksi Kansalli
nen Mediatutkimus (KMT), saattaa tuntua vähänkin 
tottumattomasta massiiviselta, mutta sitä ei olekaan 
tarkoitus haukata yhdellä kertaa.

Viipaloimalla tietokakusta itselle sopivia paloja 
ja pyrkimällä yleispätevän tiedon taakse, jo standar
diks! muodostunut tutkimus antaa myös yksilölli- 
sesti sovellettavaa tietoa.

Lisää mielikuvitusta tietojen yhdistelyyn.

KMT:n antamat kohderyhmät, peitot, kontaktihin- 

natsekälukijoiden demografiat (ikä, ammatti, sosiaa- 
liryhmä, asuinpaikka jne.) ovat vapaasti yhdisteltä- 
vissä kuluttajien tuotekäyttöä valaisevien tietojen 
kanssa.

Esimerkiksi määrätyn toimialan merkkikohtaista 
kulutustietoa voidaan peilata tietoon siitä, mitä 
medioita eri tuotemerkkien käyttäjät suosivat, mil- 
laisia muutoksia käytössä esiintyy jne.

Tietoa on saatavissa sekä inter- että intramediata- 
solla, eli voidaan verrata eri mediaryhmiä (esim. tv ja 
aikakauslehdet) keskenään tai tarkastella medioita 
määrätyn mediaryhmän (esim. yleisaikakauslehdet) 
sisällä.

Näin media voi tutkailla itseään niin suhteessa 
kilpailijoihin kuin koko mediakenttäänkin.

Ei aina nutta, vaan aina parempaa tietoa.

On ymmärrettävää, että välillä tutkimuksesta ollaan 
innostuneempia ja toisinaan luotetaan pääsääntöi- 
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sesti omaan intuitioon.
Seuraus on, että tutkitaan lyhytjänteisesti, sy- 

käyksittäin. Silloin saattaa unohtua, mitä on aiem- 
min tehty tai miten tutkimusta voitaisiin jatkossa 
täydentää. Aina uuden tiedon kuumeinen etsiminen 
tekee helposti sokeaksi suurille linjoille.

Toinen ääritapaus on, että lukkiudutaan teke- 
mään samoja tutkimuksia yhä uudestaan. Tulokset 
näyttävät aina samanlaisilta; tuntuu, ettei mitään 
tapahdu.

Tutkimus, joka menetelmänä jatkuvasti kehittyy, 
mutta j osta saatava tieto silti piirtää trendiä, on edellä 
esitettyjä tapoja huomattavasti arvokkaampi. Uusi 
tieto voidaan suhteuttaa aikaisempaan kertymään.

Kannattaa esimerkiksi tutkia, millaista on me- 
dian yleisö, onko sen rakenne toivotunlainen, onko 
se muuttunut tai muuttumassa ja mihin suuntaan.

Oman lukijakunnan analysointia tulisi varsinkin 
pienten, yleistutkimusten ulkopuolella olevien leh- 
tien harrastaa. Väin sitä kautta nähdään, mihin kan
nattaa suuntautua, miten kehittyä.

Tilaaja-analyysi (lehden lukijakunnan tarkastelu) 
on eräs tapa saada selville, tehdäänkö lehteä katoa- 
valle sukupolvelle vai kasvavalle ryhmälle.

Omaan lukija- tai tilaajakuntaan ei kuitenkaan 
saisi liikaa keskittyä. Tiedon pitäisi olla ainakin jos- 
sain mitassa vertailukelpoista kilpailijoiden tutkimu- 
sten kanssa.

Tulkintaa, ei valikointia.

On lyhytnäköistä tyytyä valikoimaan omasta 
mediasta hankittua tietoa tai tulkita yksisilmäisesti 
alan medioista tehtyjä vertailuja.

Objektiivisuus on varsinkin mediasuunnittelijoi- 
den, mutta myös mainostajien keskuudessa arvos- 
saan. Heidän on seurattava koko ajan muuttuvaa 
mediatilannetta molemmat silmät auki. Не joutuvat 
jatkuvasti valitsemaan - ja heidän on osattava valita 
aina paremmin ja paremmin.

Menestys on aina tutkimuksen vääriti.

Mediatutkimuksen taso Suomessa on erittäin kor- 
kea. Menetelmät päteviä ja luotettavuus kiitettävä.

Muualla maaümassa, esim. USA:ssa ja Länsi- 
Saksassa, ollaan kuitenkin valmiimpia panostamaan 
tutkimuksiin ja käyttämään enemmän aikaa ja vaivaa 
tulosten analysointiin.

Mutta selvästi j о näkyy, että menestyvät ja me- 
nestyshakuiset mediat ovat Suomessakin havainneet 
asiallisen, objektiivisen tiedon arvon markkinoinnis- 
saan.

Tieto - ja sen jakaminen - tuo tulosta.

Gallup-Median perustutkimukset.

KANSALLINEN MEDIATUTKIMUS (KMT) on 
laajin Suomessa tehtävä tiedotusvälineiden käyttöä 
mittaava jatkuva tutkimus. Se on myös tunnetuin ja 
käytetyin.

Tutkimus tehdään vuosittain. KMT antaa tietoa 
tärkeimpien sanoma- ja aikakauslehtien lukijakun- 
tien suuruudesta ja rakenteesta, erilaisten tuotteiden 
käytöstä sekä eräiden kestokulutustavaroiden omis- 
tuksesta ja palvelujen käytöstä.

KMT:n INTERMEDIAOSA puolestaan antaa 
mediaryhmien välistä vertailutietoa.

Tutkimuksen teettäjä on Levikintarkastus Oy. 
Tutkimuksen käyttöä valvoo Medialautakunta.

TARGET GROUP INDEX (TGI) on Kansalliseen 
Mediatutkimukseen liittyvä osa, joka käsittelee 
kuluttajien tuotekäyttöä, vapaa-ajanviettoa ja elä- 
mäntyylejä.

PÄÄTTÄJIEN MEDIATUTKIMUS (PMT) on 
business-to-business -markkinoinnin KMT.

Se palvelee yritysmainonnan mediavalintaa an- 
tamalla toimialakohtaista tietoa yrityksissä toimivien 
mediakäytöstä sekä yritysten ostopäätöksiä tekevistä 
ja niihin osallistujista. PMT toistetaan joka toinen 
vuosi.

SUURI SANOMALEHTITUTKIMUS JA SUURI 
PAIKALLISLEHTITUTKIMUS ovat suomalaisten 
sanoma- ja paikallislehtien teettämät kattavat tutki- 
mukset, joista tietoja saa lehdiltä itseltään.

Tutkimukset mittaavat lehtien lukijamääriä ja 
antavat tietoa myös suomalaisten yleisestä suhtautu- 
misesta sanomalehteen sekä muihinkin medioihin.

Mediavalintaa ei voi tehdä ilman tukevaa perustaa. Gallup-Median 
tutkimuksista KMT palvelee lähinnä kuluttajamainonnan ja PMT 
yritysmainonnan mediavalinnan tarpeita.
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KÄY TIETOPANKISSA.SAAT 
KOKONAISKUVAN OMASTA ALASTASI 

JA SEN KEHITYSTRENDEISTÄ

Gallup-Median tietopankkien annista kertovat lisää (vasemmalta) Edward Stigzelius, yksikön sihteeri Tiina Ahonen, Risto Salminiitty sekä 
tutkimusjohtaja Yijö Virkola. ”Kun tiedontarve herää, kannattaa ensiksi selvittää, mitä tietoa on jo olemassa. Etenkin useammista lähteistä 
koottavan tiedon yhdistämisessä ja sen tulkinnassa on myös tiedon tarvitsijan panos tärkeä.”

0
aikkea ei tarvitse ryhtyä tutkimaan itse ja 
aasta alkaen. Markkinoiden kokonaistilan- 
teen tai tuotteen tai median kuluttajaraken- 
teen selvittäminen omin voimin olisi työlästä, kus- 

tannuksista puhumattakaan.
Gallup-Median tietopankeissa on runsaasti val

mista tietoa markkinoista, mainonnasta, medioista ja 
kulutuksesta. Koko viestinnän kentästä.

Tiedon tarvitsijan tarpeiden mukaan yhdestä tai 
useammasta tiedostosta ajettu raportti antaa no- 
peasti kokonaiskäsityksen toimialan ja markkinoiden 
tilanteesta tai yhteenvedon vallalla olevista tren- 
deistä.

Näkökulmaa voidaan vielä tarkentaa omilla 
kokemuksilla, olemassa olevalla tutkimustiedolla tai 
erillistutkimuksilla.

Mikä parasta, j о muutamalla tuhannella markalla 
päästään hyvin alkuun. Ja kun on selvillä missä ol- 
laan, on suuntiman valitseminen jatkoa värten hel- 
pompaa.

Mediatutkimusten antamia tietoja voi yhdistää esimerkiksi näin. 
Tietojen yhdistäminen eri lähteistä tapahtuu tiedon tarvitsijan 
ehdoilla, ja yhdistelmä painottuu sen mukaan.
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Markkina- ja mediatutkimuksen voi hahmottaa 
kattavamminkin, kuten kuvio sivulla 3 osoittaa.

Mitä laajempi ja syvempi on tietokenttä, sitä 
käyttökelpoisempaa uutta tietoa sieltä on mahdol- 
lista ammentaa.

Asiallista jutun juurta mediamarkkinoijalle.

Media saa itsestään ja kilpailijoistaan esimerkiksi 
seuraavanlaista tietoa: mainostajien panostukset eri 
medioihin, mainostilan määrä, toimituksellisen ai- 
neiston huomaaminen, mainonnan huomaaminen 
eri medioissa, median käyttäjien - lukijoiden, katseli- 
joiden, kuuntelijoiden - ominaisuudet ja tuote- 
käyttö.

Yhdistelmästä purkautuu runsaasti mainosta- 
jaa kiinnostavaa asiaa mediamarkkinoijan salkkuun. 
Jopa sellaista faktaa, jota mainostaja voi hyödyntää 
markkinointinsa suunnittelussa.

Visioita mainonnan suunnittelijalle.

Mainonnan panostustietoja - ja yleensäkin media- 
tutkimusten antamia kvantitatiivisia numerotietoja 
osataan jo yleisesti käyttää.

Kvalitatiivisen, laadullisen tai ns. pehmeän tie- 
don kanssa ollaan tottumattomampia operoimaan. 
Tulkinta onkin vaativampaa, mutta niin myös esiin 
tulevat asiat ovat monasti numeroita elävämpiä.

Erityisesti tuotekäyttöä ja sen muutoksia mittaa- 
vasta TGLstä löytyy aineksia myös mainossanoman 
sisällön suunnitteluun ja puhuttelun kohdistami- 
seen.

Kuluttajien merkkikohtaiset mieltymykset, eri 
tuotteiden käyttötrendit jne. kertovat osaavalle tul- 
kitsijalle ja markkinoita muutenkin seuraavalle pal- 
jon. Mitä enemmän tietoa on ratkaisun takana, sitä 
vähemmän jää tilaa arvailuille ja kuluttajan arvaamat- 
tomuudelle.

Oma tietojärjestelmä etäispäätteeksi 
Gallup-Median tietopankkiin.

Yrityksen oman tietojärjestelmän kehittämisen es- 
teenä ovat yleensä aika- ja resurssipula.

Võit neuvotella Gallup-Median kanssa oman 
tietojäijestelmäsi linkittämisestä Gallupin jäijestel- 
mään. Silloin saat runsaasti uutta tietoa sormiesi 
ulottuville ja yhdistelymahdollisuudet kasvavat hui- 
masti. Päätekäyttäjä liikkuu tiedostoissa itsenäisesti.

Myös omien tutkimustesi ja tutkimusjäijestel- 
miesi kehittämisessä on Gallup-Median asiantunte- 
mus käytettävissäsi. Näin tulee huomioitua tietojen 
yhdisteltävyys, joka muuten saattaa olla ratkaiseva 
kynnys eri tiedostojen rinnakkaiselle käytölle.

Markkinoiden kansainvälistymisen myötä tarvi- 
taan yhä enemmän tuotekäyttö- ym. markkinatietoa 
yli kansallisen tason.

Gallup-Medialla on hyvät yhteydet johtaviin 
ulkomaisiin tutkimusyrityksiin ja -laitoksiin, joten se 
pystyy tarjoamaan tietopankkitietoa mm. tuotekäy- 
töstä ja mainonnan panostuksista eri maissa.

Gallup-Median markkina- ]a mediatietopankit.

TARGET GROUP INDEX (TGI) eli KOHDE- 
RYHMÄTIEDOSTO syntyy Kansallisen Mediatut
kimuksen yhteydessä, ja sen tiedot ovat yhdisteltä- 
vissä KMT :n tietoihin.

Tutkimus antaa tietoa päivittäistavaroiden ja kes- 
tokulutustavaroiden käytöstä ja käyttäjistä sekä eri- 
laisista harrastuksista. Se mahdollistaa tuotekäytön 
trendiseurannan merkkikohtaisesti sekä syventää 
KMT:n antamaa kohderyhmätietoa.

PMT-TIEDOSTO on business-to-business -markki- 
noinnin perustiedosto, josta saa tietoa sekä markki- 
noista että medioista.

Medioista ovat mukana lehdet (101 kpl), tele- 
visio, radio sekä suoramainonta. Tieto päättäjistä on 
saatavissa toimialoittain. Tutkittuja toimialoja on 53.

Tiedostoon sisältyy myös runsaasti tietoa päät
täjistä ihmisinä. Muuttujina ovat mm. organisaatio- 
asema, tehtävä sekä budjetti- ja tulosvastuu.

OBSLÄS-TIETOPANKKI sisältää henkilökohtaisin 
haastatteluin mitattuja sanoma- ja aikakauslehtien 
huomioarvoja. Tutkimuksessa mitataan sekä lehden 
artikkeleiden että ilmoitusten luku- ja huomioarvot. 
Tulokset kertovat, miten eri ilmoitukset ja artikkelit 
ovat herättäneet lukijoiden huomion.

MAINONNAN PANOSTUSTIEDOT mittaa vuo- 
sittain mainosmarkan jakaantumisen eri medioihin. 
Tietoa on mahdollista jakaa toimialoittain ja tuote- 
ryhmittäin sekä merkkikohtaisesti. Tämä on ainoa 
tiedosto, josta media saa varmaa tietoa muiden 
medioiden ilmoitustulojen rakenteesta ja markki- 
noija kilpailijansa mainospanostuksista.

MATES-TIETOPANKKI rakentuu mainonnan 
huomaamistutkimuksista ja on Gallup-Median tuo- 
reimpia projekteja. Mates mittaa paitsi mainonnan 
huomaamista, myös siihen suhtaütumista. Tutkimus 
kattaa sekä television että printtimainonnan.

Yhdistämällä huomioarvotietoihin median peit- 
to- ja toistotietoja, mainonnan panostustietoja ja 
kampanjan luovan ratkaisun arviointia, voidaan pää- 
tellä, miksi kampanja toimi tai ei toiminut.

MEDIAREKISTERI on tiedosto, josta löytyvät 
medioiden perustiedot. Tekniset tiedot, ilmestymis- 
aikataulut, hinnat, alennukset, aineistovaatimukset, 
yhteyshenkilöt, erikois- tai teemanumerot jne.

Mukana on myös medioiden omaa tutkimustie- 
toa mm. lukijarakenteesta. Mitä vertailukelpoisem- 
paa se on muiden medioiden vastaavaan tietoon, sitä 
parempi medialle.
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KYSY VAIKKA MITÄ. 
ELLEMME JO TIEDÄ, 

TUTKITAAN.

osaa arvioida, millaista tietoa asiakkailla jo on ja mitä 
he kaipaavat.

Lisäksi eri tuotealoilla ja erikoiskohderyhmissä 
on piirteitä, joiden tunteminen auttaa kysymysten 
asettelussa ja jotka selittävät vastauksia ja käyttäyty- 
mistä. Tiedosta on hyötyä erityisesti kun yritys toimii 
suppeilla tai keskikokoisilla markkinoilla, jolloin liika 
yleistäminen on vaarallista.

Tutkija tuo tietysti pöytään sekä tutkimustekni- 
sen että näkemyksellisen osaamisensa, niin että tut- 
kimuksella todella saadaan asioita selvitettyä.

Erillistutkimusyksikön ihmiset tuntevat Gallup-Median sekä koko Gallupin tutkimusvalikoiman. He tietävät mitä ylipäänsä on tutkittu ja millaisia tiedostoja on vafrniina käytettävissä. Vasemmalta:tutkija Sirpa Romppainen, tutkimus- 
sihteeri Anneli Piirto, tutkijat Juha-Pekka Kaartinen, Kari Hautakoski ja Annu Heinemann, atk-ajojen tuntijat tutkimusassistentti Johanna Latikka ja ohjelmoija- Pekka Toivonen, tutkimusassistentti Kirsi Anttonen sekä tutkimussihteeri 
Jaana Ikonen. "Tutkiminen ei ole mitään harvojen huvia, eikä yhteydenotto edellytä tutkimussanaston hallintaa”, vakuuttavat kaikki.

erustutkimuksilla ja tietopankkien tarjoa- 
maa tietoa jalostamalla päästään yleensä 
pitkälle. Mutta on tilanteita, joissa mitta- 

vankin perustutkimuksen tarkkuus joutuu koetuk- 
selle. Aikasaija ei ehkä sovi tarkoitukseen tai otos jää 
alle tilastollisten luotettavuusrajojen.

Silloin tarvitaan syventävä, mediakohtainen eril
listutkimus, joka antaa terävän poikkileikkauksen 
tilanteesta. Näitä leikkauksia voidaan jatkossa määrä- 
ajoin tehdä lisää. Tuloksena on aikasaija, joka kaitut- 
taa trenditietoa ко. erikoisalueelta.

Erillistutkimukset ovat myös sopiva jatko tieto- 
pankkitiedolle. Näin etenkin silloin, kun halutaan 
tietoa tiukasti rajatusta kohderyhmästä, kapealta toi- 
mialalta tai määrätyltä maantieteelliseltä alueelta.

Yritysten ja tuotteiden samankaltaistuessa on 

erottuvuutta yhä useammin etsittävä perusteellisin 
yritys-, tuote- ja markkinakaitoituksin.

Viime vuosien aikana on erillistutkimusten teke- 
minen kasvanut voimakkaasti myös siksi, että tutki- 
musmetodit ovat kehittyneet ja tutkimustietoa on 
opittu käyttämään yhä tehokkaammin.

Erillistutkimuksen suunnittelussa teettäjä 
on asiantuntija.

Erillistutkimus lähtee asiakkaan ongelmasta. Siksi 
asiakas on viisain taho tavoitteiden ja tietojen käyttö- 
tarpeen määrittelyssä.

Tutkimuksen teettäjät voisivat enemmänkin 
arvostaa omasta oiganisaatiosta löytyvää asiakas- ja 
markkinatuntemusta. Varsinkin myyntihenkilöstö 

Aktiivisuus kannattaa.

Suunnitteluvaiheen tärkeyttä ei voi koskaan liikaa 
korostaa. Ja varsinkin tämä pätee erillistutkimuksen 
kohdalla. Onhan sellaisen teettäjällä parhaat mah- 
dollisuudet osallistua ja vaikuttaa tutkimuksen suun- 
nitteluun.

Mittava yleistutkimus ei aina - tosin ymmärret- 
tävistä syistä - käänny eikä taivu aivan niin notkeasti 
kuin haluttaisiin. Erillistutkimuksessa voidaan rajata 
tutkittava aihe tai kohderyhmä, hioa kysymyksiä jne.

Suuntaa on mahdollista tarkentaa vielä tutki
muksen toteutusvaiheessa, jos tarve vaatii.

Asianmukaisesti suunniteltuna erillistutkimus 
on linkitettävissä muihin Gallup-Median ja Gallupin 
tutkimuksiin.

Tämä lisää sen käyttöarvoa ja -mahdollisuuksia.

Gallup-Median erillistutkimukset.

ERILLISTUTKIMUS tehdään - nimensä mukai- 
sesti - median erityisvaatimusten mukaan. Silloin 
projektiin lähdetään puhtaalta pöydältä, tilanteen ja 
tavoitteiden kaitoituksesta. Tutkittava asia voi olla 
hyvinkin rajattu. On kuitenkin pidettävä huolta, että 
tutkimuksen tuottama tieto on tarvittaessa veitailta- 
vissa muiden medioiden vastaaviin tutkimuksiin.

LUKIJATUTKIMUKSET antavat perustietoa luki- 
jakunnan rakenteesta, lukijan suhteesta lehteen, leh- 
den lukutavoista, sen tärkeydestä lukijalle, eri osasto- 
jen ja aiheiden kiinnostavuudesta jne. Mukana on 
myös tietoa lukijoiden harrastuksista sekä kulutusta- 
voista.

KAMPANJAMITTAUKSET selvittävät kampanjan 
tai yksittäisen ilmoituksen muistiarvoa ja sanoman 
välittymistä kohderyhmälle. Mittaus voidaan tehdä 
joko kampanjan aikana tai sen jälkeen tai sekä että.

Tutkimuksessa voidaan kohderyhmä rajata alu- 
eellisesti, sukupuolen mukaan tai muilla tarkoituk- 
senmukaisilla perusteilla.

Kampanjamittaukset soveltuvat kaikkien vies- 
tinten mainonnan mittaukseen. Printtimainonnalle, 
radiomainonnalle, tv-mainonnalle sekä suoramai- 
nonnalle on kullekin kehitetty omat mittausmene- 
telmät.

OBSLÄS-TUTKIMUKSESSA mitataan sanoma- ja 
aikakauslehtien huomioarvoja henkilökohtaisin 
haastatteluin. Selville saadaan sekä lehden artikkelei- 
den että ilmoitusten luku- ja huomioarvot. Tulokset 
kertovat, miten eri ilmoitukset ovat herättäneet luki
joiden huomion, montako prosenttia lukijoista on 
huomannut kuvan ja/tai lukenut tekstin.

STARCH-HUOMIOARVOMITTAUS selvittää 
ilmoitusten kokemista ja vaikutuksia lukijakunnassa.

Vastaaja kuvailee annettujen väittämien puit- 
teissa omaa tilannettaan ja mielikuviaan ilmoituksen 
suhteen.

TELE-STARCH perustuu ns. Starchin menetel- 
mään. Tutkimus suoritetaan puhelinhaastatteluin. 
Teknisesti korkeatasoisen BELLVIEW -haastattelu- 
jäijestelmän ansiosta ensimmäiset tutkimustulokset 
saadaan jo haastatteluja seuraavana päivänä.

MEDIOIDEN YRITYS- JA TUOTEKUVATUT- 
KIMUKSET kartoittavat median imagoa eri kohde- 
ryhmissä. Tutkimuksen kohteeksi voidaan valita 
esim. lukijat, suuri yleisö, mainostajat ja mainostoi- 
mistot, yritysten päättäjät tai muut markkinoinnin 
kohderyhmät.
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HALUAN 1JSÄÄTIETOA
GALLUP-MEDIASTA.

Lähettäkää minulle Gallup-Median Info-kansio, joka sisältää perustiedot 
Gallup-Median tekemistä tutkimuksista.

Haluan lisätietoja erityisesti seuraavista tutkimuksista/tiedostoista:

Toivon yhteydenottoa, puhelin:
Nimi

Tehtävä

Yritys

Postiosoite

Postimo ja toimipaikka _________ _____________________________



GALLUP-MEDIAN 
TUTKIMUKSET, TIEDOSTOT 

JA HENKILÖSTÖ.

Seuraavat körtit antavat perustiedot Gallup-Median tutkimuksista 
ja tiedostoista:

* Perustutkimukset
Kansallinen Mediatutkimus (KMT)
Target Group Index (TGI)
Päättäjien Mediatutkimus (PMT) 
Suuri Sanomalehtitutkimus (SSLT) 
Suuri Paikallislehtitutkimus (SPT)

* Tietopankit
Obsläs-ilmoituspankki
Mainonnan panostustiedot
Mediarekisteri

* Krillistutkimukset
Obsläs-tutkimukset
Lukijatutkimukset
Kampanjamit taukset/Recall-tutkimus
Huomioarvomittaus/Starch-menetelmä
Huomio- ja lukuarvomittaus puhelimitse/Tele-Starch



GALLUP-MEDIAN HENKILÖSTÖ 04.04.1990

Ohivalinta MAIL -osoite

Matti Hirvonen 
Sinikka Laine 
Tarja Löppönen 
Timo Riiali

varatoimitusjohtaja
osastosihteeri
tutkimussihteeri
tutkimusharjoittelija

6960 293
6960 294
6960 335
6960 217

MATTI
SINIKKA
TARJA
TIMO

Erillistutkimukset:

Juha-Pekka Kaartinen
Katriina Manninen

tutkimuspäällikkö 
tutkimusassistentti

6960 289
6960 336

JIIPEE
KATRIINA

Sirpa Romppainen
Jaana Ikonen

tutkimuspäällikkö
tutkimusassistentti

6960 288
6960 285

SIPE
JAANA

Kirsti Ryytty
Tiina Kautonen
Tiina Vainikainen

markkinatutkija 
tutkimusassistentti 
markkinatutkij а

6960 282
6960 244
6960 244

KILLE 
TIINAK
TINTTI

Perustutkimukset:

Harri Erämetsä
Marina Ekholm

tutkimuspäällikkö
tutkimusassistentti

6960 292
6960 264

HARRIE
MARINA

Tietopankkituotteet:

Mediarekisteri/Megabase -ryhmä:

Yrjö Virkola tutkimusjohtaja 6960 358 YKI
Tiina Ahonen sihteeri 6960 221 TIINA
Sirpa Söderlund mediasihteeri" 6960 281 SIRPA

Päätekäyttö -ryhmä:

Kari Anttila myyntipäällikkö 6960 267 ANTT0
Risto Salminiitty tuotantosuunnittelija 6960 399 RATTARI

ATK:

Jyrki Nyyssönen ATK-suunnit telij а 6960 238 JYRKI
Yrjö Perinne ATK-suunnit telij а 6960 254 YRJ0
Leila Wallenius ATK-kirjoittaja 6960 295 LEDI

Koodaus:

Inga Rajanen koodaaja 6960 338 INGAR

Kent tätyönohjaus:

Anneli Putkonen kent tätyönohjaaj а 6960 222 ANNELI



TUTKIMUSHAKEMISTO.

1. MEDIAT

AIHEPIIRl JA HALUTTU TIETO: TUTKIMUS/TIEDOSTO:

Lehden lukijamäärä Kansallinen mediatutkimus 
Päättäjien mediatutkimus 
Suuri Sanomalehtitutkimus 
Suuri Paikallislehtitutkimus 
Lukijatutkimukset

Lukijakunnan rakenne 
(demografiset ominaisuudet)

Kansallinen mediatutkimus 
Päättäjien mediatutkimus 
Suuri Sanomalehtitutkimus 
Suuri Paikallislehtitutkimus 
Lukijatutkimukset

Lukijakunnan alueellinen painottuminen Kansallinen mediatutkimus 
Päättäjien mediatutkimus 
Suuri Sanomalehtitutkimus 
Suuri Paikallislehtitutkimus 
Lukij atutkimukset

Telcvision katsojamäärät 
ja katsojakunnan rakenne

KMT/Intermediaosa

Radion kuuntelijamäärät 
ja kuuntelijakunnan rakenne

KMT/Intermediaosa 
Kuuntelijamäärämittaukset

Sähköviestimien käyttö KMT /I ntermediaosa 
Päättäjien mediatutkimus

Eri kuluttajaryhmien mediakulutus KMT/Intermediaosa

Lehden toimituksellisen sisällön 
seuraaminen ja huomaaminen

Obsläs-tutkimus ja -tietopankki 
Lukijatutkimukset 
Huomionarvomittaukset (Starch ja 
Tele-Starch)

Lehden tuotekuva Obsläs-tutkimus ja -tietopankki 
Lukijatutkimukset

Lukijan suhde lehteen, tyytyväisyys lehden 
käsittelemiin aiheisiin

Lukijatutkimukset 
Starch ja Tele-Starch

Median tekniset ja hintatiedot Mediarekisteri

2. KOHDERYHMÄT JA MARKKINAT

AIHEPIIRl JA HALUTTU TIETO: TUTKIMUS/TIEDOSTO:

Päivittäistavaroiden käyttö Target Group Index

Tuotteiden ja palvelujen käyttö Target Group Index 
Lukijatutkimukset

Kestokulutustavaroiden omistaminen 
ja hankinta-aikeet

Target Group Index

Tuote- ja merkkikohtaiset kulutustrendit Target Group Index

Kuluttajien harrastukset Target Group Index 
Lukijatutkimukset



Kuluttajien elämäntyylit 
ja elämänvaiheet

Target Group Index 
Obsläs-tutkimus 
Lukijatutkimukset

Yritysten hankinnoista päättävien 
ja ostoihin vaikuttavien määrä

Päättäjien mediatutkimus 
Suomalainen päättäjätutkimus

Päättäjäkunnan rakenne Päättäjien mediatutkimus

Päättäjien mediakulutus Päättäjien mediatutkimus 
Suomalainen päättäjätutkimus

Toimialakohtainen päättäjien 
tavoittaminen

Päättäjien mediatutkimus

Päättäjä- ja vaikuttajaketjujen 
rakenne (toimialoittain)

Suomalainen päättäjätutkimus

Päättäjien roolit ja 
päätöksenteon laajuus

Päättäjien mediatutkimus 
Suomalainen päättäjätutkimus

Päättäjien johtamistyylit Päättäjien mediatutkimus

Päätöksentekotyylit Suomalainen päättäjätutkimus

Yrityspäättäjien työhön 
liittyvä kulutus

Päättäjien mediatutkimus

Päättäjien suhtautuminen 
suoramainontaan

Päättäjien mediatutkimus

3. MAINONTA

AIHEPIIRl JA HALUTTU TIETO: TUTKIMUS/TIEDOSTO:

Ilmoitusten huomaaminen 
ja lukeminen

Obsläs-tutkimus ja -tietopankki 
Kampanjamittaukset (Recall)

Ilmoitusten eri elementtien 
huomaaminen

Obsläs-tutkimus ja -tietopankki
Kampanjamittaukset (Recall) •
Huomioarvonmittaus (Starch ja Tele-Starch)

Ilmoituksen muistiarvot Kampanjamittaukset (Recall)

Ilmoituksiin suhtautuminen, 
niiden kiinnostavuus

Starch ja Tele-Starch

Mainonnan vaikutukset Starch ja Tele-Starch

Tuote- ja yrityskuva Kampanjamittaukset (Recall)

Mainontaan sijoitetun rahan 
jakaantuminen eri medioihin

Mainonnan panostustiedot

Toimiala-, tuote- ja tuoteryhmäkohtaiset 
mainonnan panostukset

Mainonnan panostustiedot

Kaupan ketjujen ja vähittäiskaupan 
mainososuudet (toimialoittain)

Mainonnan panostustiedot



K.WSAI .1.1.XE.X M EDI ATI ITKIMUS (KMT).

R
ansallinen mediatutkimus (KMT) on 
laajin Suomessa tehtävä tiedotusvälinei- 
den käyttöä mittaava tutkimus.
KMT on myös vanhin lajissaan; PT-luki- 

jakuntatutkimukseksi nimetty selvitys tehtiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1961. Vuodesta 
1972 tutkimus on tehty säännöllisesti vuo- 
sittain.

KMT on niin medioiden, mainostoimis- 
tojen kuin mainostajienkin yleisimmin tunte- 
ma ja käyttämä media-alan perustutkimus. 
KMT antaa tietoa sanoma- ja aikakauslehtien 
lukijamääristä ja -rakenteesta.

Lisäksi tutkimus kerää tietoa kuluttajien 
tuotekäytöstä. Tutkimuksen ns. TGI-osa 
(Target Group Index) selvittää erilaisten 
tuotteiden ja palvelujen käyttöä (ks. Target 
Group Index -tutkimuskortti).

Kansallinen mediatutkimus tehdään 
Levikintarkastus Oy:n toimeksiannosta.

TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ:

- Laajalevikkiset sanoma- ja aikakauslehdet, 
levikkiraja noin 30.000 kpl.

- Lehtien lukijakuntarakenne iän, koulutuk- 
sen, ammatin, asuinpaikan ja muiden sosio- 
demografisten muuttujien suhteen.

- Eri kohderyhmien tuotekäyttö ja harrastuk- 
set (TGI-osa).

- Eri mediaryhmien käyttö intermediatasolla 
(esim. sanomalehdet vs. televisio). Inter- 
mediatutkimus toteutettu 1986 ja toteute- 
taan 1988.

TUTKIMUKSEN 
KÄYTTÖALUEET:

- Lehden lukijarakennetieto; kilpailevien 
lehtien vertailu.

- Ilmoitusmarkkinointi.
- Levikkimarkkinointi.

- Median tuotekehittely.
- Mediavalinta.
- Medioiden ja tuotteiden käyttö sekä osto- 

potentiaalin kartoittaminen.

TUTKIMUSTEKNIIKKA:

- Noin 5000 henkilökohtaista haastattelua 
vuodessa.

- Haastatteluja tehdään jatkuvasti ympäri 
vuoden.

- Valtakunnallinen näyte edustaa 12 vuotta 
täyttäneitä suomalaisia.

- Tulokset raportoidaan kahdesti vuodessa, 
keväällä ja syksyllä.

- KMT-aineisto on kokonaisuudessaan 
Gallupin tietopankissa ja siihen on 
on-line -käyttömahdollisuus.

TUTKIMUKSEN 
TUOMA HYÖTY:

KMT palvelee medioita, mainostoimistoja ja 
mainostajia tuottamalla mediavalinnan põh
jaks! tietoa tärkeimpien sanoma- ja aikakaus
lehtien lukijakuntien koosta ja rakenteesta, 
erilaisten tuotteiden ja palvelujen käytöstä 
sekä eräiden kestokulutustavaroiden omistuk- 
sesta.

. YHTEYSHENKILÖT:

Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:
- Harri Erämetsä, tutkimuspäällikkö 
-Marina Ekholm, tutkimusassistentti
- Matti Himonen, 
Päätekäyttö:
- Risto Salminiitty, yhteyshenkilö, tietopankit 

ja jälkiajot
-Kari Anttila, myyntipäällikkö

TUTKIMUSKORTTI 1.12.1987



ESIMERKKEJÄ
KMT-TIEDOSTOSTA:

ERAIDEN MENESTYVIEN 1.E1 1TIEN 
LI 1K1.IAMÄÄRÄN KEI IITYS 1977-1986.
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Christien koordinaatisto kertoo median optimaalisen edullisuuden peitto/ 
hinta -akselilla. Se voi antaa ajatuksia myös median hinnoitteluun.
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EARGETGRUl T INDEX (TGI).

^j^arget Group Index eli kohderyhmätie-
1 dosto on saanut nimensä englantilaisen 

esikuvan mukaan. Tutkimuksesta käytetään 
yleisesti lyhennettä TGI.

Nimensä mukaan TGLn avulla on ke- 
rätty tietoa siitä, mitä tuotteita erilaiset kulut- 
tajaryhmät kuluttavat ja mitä suomalaiset 
harrastavat

TGI-tutkimus on ollut osa Kansallista 
mediatutkimusta vuodesta 1978. Sen tiedot 
ovat yhdistettävissä KMT-tietoihin. (Ks. Kan
sallisen mediatutkimuksen tutkimuskortti).

TUTKIMUKSEN 
SISÄLTÖ:

- Päivittäistavaroiden käyttö tuoteryhmä- ja 
merkkitasolla.

- Yli 200 tuoteryhmää, yli 1000 tuotemerk- 
kiä.

- Kestokulutustavaroiden omistaminen ja 
hankinta-aikeet tuoteryhmä- ja merkki
tasolla.

- Palveluiden käyttö (mm. pankkipalvelut ja 
matkailu).

- Harrastukset, vapaa-aika.
- Elämäntyylit, elämänvaihe.

TUTKIMUKSEN 
KÄYTTÖ ALUEET:

- Tuotteiden ja palveluiden käytön sekä 
kuluttajapotentiaalin kartoittaminen.

- Kulutuksen trendien seuraaminen.
- Kohderyhmämääritykset markkinoinnin ja 

mainonnan suunnittelua ja mediavalintaa 
värten (yhdistettävissä kaikkiin Kansallisen 
mediatutkimuksen tietoihin).

- Mainosvälineiden vahvuus- ja heikkous- 
analyysit

TUTKIMUSTEKNIIKKA:

- Runsaat 4000 informoitua kirjekyselyä 
vuosittain.

- Tutkimusta tehdään jatkuvasti ympäri 
vuoden Kansallisen mediatutkimuksen 
(KMT) yhteydessä.

- Valtakunnallinen, vuosittain uusittava näyte 
edustaa 12 vuotta täyttäneitä suomalaisia.

- Tulokset raportoidaan kirjallisesti kerran 
vuodessa.

- Aineisto on kokonaisuudessaan Gallupin 
tietopankissa ja siihen on saatavissa 
on-line -käyttömahdollisuus.

TUTKIMUKSEN 
TUOMA HYÖTY:

TGI on tietopankki, joka taijoaa monipuolista 
kuluttaja- ja kulutustietoa markkinoinnin ja 
mainonnan kohderyhmäpäätösten pohjaksi.

Tutkimus antaa mainostajille, mainos- 
toimistoille ja medioille tietoa tuotteiden ja 
palvelujen käytöstä, harrastuksista sekä kesto
kulutustavaroiden omistuksesta ja hankinta- 
aikeista.

Tieto palvelee uuden tuotteen lanseeraa- 
misessa, kulutuksen seuraamisessa ja kohde- 
ryhmiä analysoitaessa.

Tiedot ovat yhdistettävissä Kansallisen 
mediatutkimuksen mediakulutustietoihin.

YHTEYSHENKILÖT:

Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:
- Harri Erämetsä, tutkimuspäällikkö 
„Marina Ekholm, tutkimusassistentti
Tietopankit ja jälkiajot:
- Kari Anttila, myyntipäällikkö
- Risto Salminiitty, yhteyshenkilö

TUTKIMUSKORTTI 1.12.1987



ESIMERKKEJÄ
TGETIEDOSTOSTA:

'1'1 КУП 'EIDEN КАУТГЛ.ПЕХ 
E1.ÄMÄNTYY1.1T (INDEKSEINÄ).

LAATUTIETOINEN

HINTATIETOINEN

PERHEIHMINEN

TYÖIHMINEN

MUOTITIETOINEN

TUOTTE1DEN ENSISUAINEN KÄ^TTO, 
JOHTAVASSA LUOKASSA (1983-1987).

MUUTOKSET TUOTEMERKIN
KÄYTTÄJÄKUNNASSA (1982-1987).

GALLUP-MEDIA



ESIMERKKEJA
PMT-TIEDOSTOSTA:

PÄÄTPÄHPX MÄÄRÄ 
(PÄÄTTÄIÄ 1 PÄÄTPÄIÄ 2) l'.RI 
PÄÄTÖKS1:N’ITJ\()A1 J il-.II.LA.

EST.000
HENKILÕÄ

EST.000
HENKILÕÄ

HUOM! PMT 1990 kenttätyö tehdään huhtiktoukokuussa 90 
tutkimus valmistun 17.9.90

GALLUP-MEDIA



PÄÄTTÄJIEN MEDIATUTKIMUS PMT

äättäjien mediatutkimus (PMT) on 
business-to-business -markkinoinnin KMT.

Se antaa tietoa yrityksissä toimivien päättäjien 
ja vaikuttajien mediakäytöstä, ja palvelee siten 
ennen kaikkea tuotantohyödykemainonnan 
mediavalintaa. '

¥ritysten hankintapäätösten tekoa ja 
päättäjien työhön liittyvää ns. yrityskulutusta 
selvittävä osa on suunniteltu myös suoraan 
yritysten hyödynnettäväksi.

PMT tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 
1986. Tutkimus toistetaan joka toinen vuosi.

TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ:

1. Painoviestimet: lehtien lukijamäärät, 
lukijarakenteet ja peitot Tutkitut mediat: 
47 ammattilehteä, 8 yleisaikakauslehteä, 
25 sanomalehteä, 5 suoramainoslehteä,
9 kansainvälistä aikakauslehteä.

2. Sähköviestimien käyttö: televisio, videot, 
kaapeli-tv, paikallisradiot

3. Suoramainonnan käyttö: suoramainonnan 
vastaanotettu määrä ja suhtautuminen suora- 
mainontaan.

4. Yritykseen hankittavien tuotteiden ja 
palveluiden ostopäätöksentekoon osallistumi- 
nen. Päättäjätiedot on kerätty 53 päätöksen- 
tekoalueelta. Päätöksentekoalueiden pääryh- 
mät (suluissa alaryhmien määrä):
- Atk-laitteet ja -palvelut (5)
- Henkilöstö ja hallinto (8)
- Liikennevälineet (6)
- Majoitus ja matkustus (3)
- Markkinointi (3)
- Materiaalitoiminnot (4)
- Rahoitus- ja vakuutusasiat (5)
- Rakentaminen ja koijaus (3)
- Toimistevälineistö ja painopalvelut (9)
- Tuotanto (7)

Päätöksentekoalueittain on selvitetty:
- Päätöksentekijöiden määrä.
- Päätöksenteon laatu; päättäjän rooli, 

valtuuksien laajuus, hankintojen arvo.
- Päätöksentekijän asema määritelty 

hierarkisen järjestelmän mukaan.

5. Yrityksen ostopäätöksenteon rakenne ja 
prosessi.

6. Tiedot yrityksistä eri toimialoilta.

7. Tiedot päättäjien työhön liittyvästä 
kulutuksesta:

- Autot
- Luottokortit
- Koulutustilaisuudet
- Liikematkustaminen
- Työpaikkailmoittelun seuraaminen
- Toimistovälineiden kulutus

TUTKIMUKSEN
KÄYTTÖ ALUEET:

- Ilmoitusmarkkinointi.
- Levikkimarkkinointi.
- Median tuotekehittely.
- Yritysmarkkinoinnin mediavalinta.
- Yrityksen kommunikaatiostrategian tuki- 

väline.
- Business-to-business -markkinointi.

TUTKIMUSTEKNIIKKA:

- Perusjoukkona kaikki Suomen toimipaikat 
ja niiden toimihenkilöt, poislukien julkinen 
sektori ja järjestöt

- Noin 5800 haastattelua yli tuhannesta 
toimipaikasta.

- Tiedonkeruu informoidulla kiijekyselyllä.
- Toistetaan joka toinen vuosi.
- Raportointi ja päätekäyttö; on-line -käyttö.

TUTKIMUKSEN 
TUOMA HYÖTY:

Tutkimus palvelee medioita, mainostoimis- 
toja sekä yrityksiä taijoamalla tietoa yritysten 
hankintapäätöksiä tekevien ja niihin vaikutta- 
vien ihmisten mediakulutulcsesta sekä yritys- 
kulutuksesta.

Tutkimus antaa myös taustatietoa eri 
toimialojen ja eri kokoisten yritysten päättäjä- 
joukon rakenteesta ja päättäjien johtamis- 
tyyleistä.

YHTEYSHENKILÖT:

Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:
- Harri Erämetsä, tutkimuspäällikkö 
-Marina Ekholm, tutkimusassistentti
- Matti Hirvonen, varatoimitusjohtaja
- Risto Salminiitty, yhteyshenkilö, tietopankit 

ja jälkiajot
- Kari Anttila, myyntipäällikkö

TUTKIMUSKORTTI 1.12.1987



SUURI SANOMALEIITITUTKIMUS (SSIT).

Suuri Sanomalehtitutkimus on Sanoma
lehtien Liiton toimeksiannosta noin viiden 
vuoden välein tehtävä tutkimus.
Tutkimus on tehty vuosina 1978 ja 1983.

Vuonna 1987 käynnistyi kolmannen, 1988 
valmistu van SSLT:n kenttätyö.

Tutkimuksen kohteena ovat liiton jäsen- 
kuntaan kuuluvat, vähintään kolmasti viikossa 
ilmestyvät lehdet, joita on runsaat 80 kpl.

Lehdistä ja niiden lukijoista kerätään sekä 
määrällistä (kvantitatiista) että laadullista (kva- 
litatiivista) tietoa.

Tutkimustiedon omistaa Sanomalehtien 
Liitto. Lisätietoja saa Gallup-Medialta, 
Sanomalehtien Liitolta ja liiton jäsenlehdiltä.

TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ:

- 80 sanomalehteä.
- Lehtien lukijamäärät
- Lehtien lukijarakenteet; sosiodemografiset 

tiedot
- Lehtien lukijoiden tuotekäyttö ja harras- 

tukset
- Tuotteiden ja palveluiden käyttö sekä infor- 

maatiolähteet kunkin tuoteryhmän osalta.
- Mielipiteet ilmoittelusta mediaryhmittäin.
- Kvalitatiivista tietoa lehdistä.
- Eri viestinryhmien käyttö.
- Sanomalehtien vertailu paikallis- ja ilmais- 

jakelulehtiin.

TUTKIMUSTEKNIIKKA:

- Kirjekysely, 18.000 vastaajaa.
- Tietojen keruu ajoittuu noin vuoden 

jaksolle. .
- Valtakunnallinen näyte edustaa maan 

12 vuotta täyttänyttä väestöä.

- Jokaisen raportoitavan lehden osalta tutki- 
taan vähintään 150 lukijaa.

- Aineisto on kokonaisuudessaan Gallupin
tietopankissa. .

- On-line käyttömahdollisuus.
- Mikrosovellutus.

TUTKIMUKSEN
KÄYTTÖALUEET:

- Ilmoitusmarkkinointi.
- Levikkimarkkinointi.
- Median tuotekehittely.
- Mediavalinta.

TUTKIMUKSEN 
TUOMA HYÖTY;

Tutkimus on suunniteltu palvelemaan erityi- 
sesti sanomalehtien tuotekehittelyä sekä 
paikallista ilmoitus- ja levikkimarkkinointia.

Tutkimus antaa tietoa lukijakuntien 
suuruudesta ja rakenteesta sekä niiden muu- 
toksista, tuotteiden ja palveluiden käytöstä 
sekä eri medioiden merkityksestä informaa- 
tiolähteenä kun ostopäätöksiä tehdään.

Mainostajien ja mainostoimistojen 
mediavalintaa tutkimus palvelee etenkin 
kun suunnitellaan mainonnan alueellista 
kohdistamista.

YHTEYSHENKILÖT:

Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:
- Harri Erämetsä, tutkimuspäällikkö 
-Marina Ekholm, tutkimusassistentti

TUTKIMUSKORTTI 1.12.1987



ESIMERKKEJA
SANOMALEHTITUTKIMUKSESTA:

paikaijjsi.ei itiia

ERI PAIKALLISLEHTIEN LUKUOIDEN MÄÄRÄ 
TULOLUOKASSA 100.000-125.000 MK LAHDEN 

MARKKINOINTIALUEEELA (000).

GALLUP-MEDIA



ESIMERKKEJÄ
PÄÄTTÄJÄTIEDOSTOSTA:

ATK-LAITTEITA JA PAI.VEI.UJA KOSKI-VAAN 
PÄÄTÖKSENTEKOON OSALUSTI JVIEN MÄÄRÄ'1 

MANKINNAN ARVON Ml JKAAN.

TIETOLÄHDETTÄ TYÖN KANNALTA 
ERITTÄIN TÄRKEÄNÄ PITÄVIEN OSUUDET.

MILLAINEN ON YRITYKSEN AUTOISTA 
PÄÄTTÄVÄN PÄÄTÖKSENTEKOTYYLI.

GALLUP-MEDIA



SUOMALAINEN PAATTAJATUTKIMlJS.

T^äättäjätutkimuksen tieto on koottu 
I samasta aineistosta kuin Päättäjien 
mediatutkimuksen tieto.

Päättäjien mediatutkimus keskittyy yri
tysten päättäjien ja vaikuttajien mediakäyt- 
töön; miten eri mediat heidät tavoittavat.

Päättäjätutkimus puolestaan selvittää 
asioita, jotka liittyvät päättäjiin itseensä, 
heidän rooliinsa yrityksen ostopäätösproses- 
sissa sekä päätöksenteon laajuuteen. Esim. 
päättääkö henkilö oman osastonsa vai koko 
yrityksen hankinnoista, ja minkä suuruisiin 
ostoihin hän vaikuttaa.

TUTKIMUKSEN 
KÄYTTÖALUEET:

- Ilmoitusmarkkinointi.
- Markkinoinnin suunnittelu.
- Markkinointiviestinnän sisällön suunnittelu.

TUTKIMUSTEKNIIKKA:

- Perusjoukkona kaikki Suomen toimipaikat 
ja niiden toimihenkilöt, paitsi julkinen 
sektori ja jäijestöt

- Noin 5800 haastattelua yli tuhannesta 
toimipaikasta.

- Tiedonkeruu informoidulla kiijekyselyllä.
- Toistetaan joka toinen vuosi.
- Raportointi ja päätekäyttö; on-line -käyttö.

TIEDOSTON SISÄLTÖ:

Tutkimus sisältää päättäjätiedot 53 päätök- 
sentekoalueelta. Päätöksentekoalueiden pää- 
ryhmät (suluissa alaryhmien määrä):
- Atk-laitteet ja -palvelut (5)
- Henkilöstö ja hallinto (8)
- Liikennevälineet (6)
- Majoitus ja matkustus (3)
- Markkinointi (3)
- Materiaalitoiminnot (4)
- Rahoitus- ja vakuutusasiat (5)
- Rakentaminen ja korjaus (3)
- Toimistovälineistö ja painopalvelut (9)
- Tuotanto (7)

Päätöksentekoalueilta on selvitetty:
- Päätöksentekijöiden määrä.

- Päätöksenteon laatu: päättäjän rooli, 
valtuuksien laajuus, hankintojen vuosiarvo.

- Päätöksentekijän asema määritelty 
hierarkisen järjestelmän mukaan.

Päättäjistä on päätöksentekoalueittain kerätty 
seuraavat tiedot:
- Sukupuoli
- Ikä
- Koulupohja
- Koulutussuunta
- Organisaatioasema
- Tehtävä
- Työssäoloaika
- Johtoryhmän jäsenyys
- Budjetti- ja/tai tulosvastuullisuus
- Tositteiden hyväksymisoikeus
- Alaisten lukumäärä
- Johtamistyyli
- Päätöksentekorooli
- Päätöksenteon laajuus
- Päätösten vuosiarvo
- Tärkeimmät tietolähteet
- Tv:n seuraaminen
- Kaapeli-tv:n seuraaminen
- Paikallisradion seuraaminen
- Suoramainonnan seuraaminen
- Työpaikkailmoittelun seuraaminen
- Työvälineet

Yrityksistä on kerätty tiedot:
- Sijainti
- Toimiala
- Henkilöstön määrä
- Liikevaihto

TUTKIMUKSEN 
TUOMA HYÖTY:

Tutkimus palvelee medioita, mainostoimis- 
toja ja mainostajia taijoamalla tietoa yritysten 
hankintapäätöksiä tekevien ja niihin vaikutta- 
vien määrästä ja rooleista päätöksentekijöinä.

Tutkimus antaa myös taustatietoa eri 
toimialojen ja eri kokoisten yritysten päättäjä- 
ja vaikuttajaketjujen rakenteista.

YHTEYSHENKILÖT:

Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:
- Matti Hirvonen, tutkimusyksikön johtaja
- Harri Erämetsä, tutkimuspäällikkö

TUTKIMUSKORTTl 1.12.1987



Sl 'l 'R1 PAIKALLISITI ГПТ1 JTKIMlLS (SPT).

Q uuri Paikallislehtitutkimus on Paikallis- 
kj lehtien Liiton toimeksiannosta vuonna 
1985 tehty tutkimus.

Tutkimuksen kohteena ovat liiton jäsen- 
kuntaan kuuluvat lehdet, joita on noin 160.

Lehdistä ja niiden lukijoista kerätään sekä 
määrällistä (kvantitatiivista) että laadullista 
(kvalitatiivista) tietoa.

Tutkimus kartoittaa myös alueen osto- 
virtoja ja palvelutasoa.

Tutkimustiedon omistaa Paikallislehtien 
Liitto. Lisätietoja tutkimuksen hyödyntämis- 
mahdollisuuksista saa Gallup-Medialta, 
Paikallislehtien Liitolta ja liiton jäsenlehdiltä.

TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ:

- Lehtien lukijamäärät
- Lehtien lukijarakenteet
- Lukijoiden ostokäyttäytyminen; ostovirrat 

ja lehden vaikutusalueet
- Mielipiteet kunnan palveluista.
- Paikallislehtien vertailu muihin media- 

ryhmiin.

TUTKIMUSTEKNIIKKA:

- Kirjekysely, 60.000 vastaajaa.
- Tietojen keruu ajoittuu noin puolentoista 

vuoden jaksolle.
- Valtakunnallinen näyte edustaa 15 vuotta 

täyttänyttä väestöä.
- Jokaisen rapoitoitavan lehden osalta tutki- 

taan vähintään 150 lukijaa.
- Aineisto on kokonaisuudessaan Gallupin 

tietopankissa.

TUTKIMUKSEN 
KÄYTTÖALUEET:

- Ilmoitusmarkkinointi.
- Levikkimarkkinointi.
- Median tuotekehittely.
- Ostoviitojen analysointi.
- Kunnallisen palvelutason arviointi.
- Mediavalinta (jossain määrin).

TUTKIMUKSEN 
TUOMA HYÖTY:

Tutkimus on suunniteltu palvelemaan erityi- 
sesti paikallislehtien tuotekehittelytarpeita 
sekä paikallista ilmoitus- ja levikkimarkki- 
nointia.

Tutkimus antaa tietoa lehtien lukijakun- 
tien suuruudesta ja rakenteesta sekä niiden 
muutoksista, tuotteiden ja palveluiden käy- 
töstä sekä eri medioiden merkityksestä infor- 
maatiolähteenä kun ostopäätöksiä tehdään.

Mainostajien ja mainostoimistojen 
mediavalintaa tutkimus palvelee kun suunni- 
tellaan alueellisesti hyvin rajattua mainontaa.

Lisäksi tutkimus antaa paikalliselle mai- 
nostajalle tietoa ostovirroista ja kuluttajien 
käsityksistä alueensa palvelutasosta.

YHTEYSHENKILÖT:

Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:
- Harri Erämetsä, tutkimuspäällikkö

TUTKIMUSKORTTl 1.12.1987



ESIMERKKEJÄ
PAIKALLISLEHTITUTKIMUKSESTA:

ERÄ1DEN SANOMALEI 1T1EN 
LI IKIJAMÄÄRÄT LEVIKKIAU I1T1.LA JA 

I.EVIKKIAI .1 !EEN l H.KOPUOLELLA (000).

ÖSTRA NYLAND

VÄSTRA NYLAND

VANTAAN SEUTU

UUSIMAA

SIPOON SANOMAT

RIIHIMÄEN SANOMAT

MÄNTSÄLÄN SEUTU

LÄNSI-UUSIMAA

KESKI-UUSIMAA

HYVINKÄÄN SANOMAT

HANGÕTIDNINGEN

BORGÄBLADET

EÜ LUKIJOITA
LEVIKKIALUEELLA 

la LUKIJOITA
LEVIKKIALUEEN
ULKOPUOLELLA

HYVINKÄÄN 
SANOMIEN LUKIJAPROFIILI ERI 

SOSIAALIRYHMISSÄ (%).

GALLUP-MEDIA



OBSLÄS-TIETOPANKKI. ILMOITUSTEN
JA ARTIKKELIEN HUOMIOARVOT.

Suomen Gallup Oy on vuodesta 1975 
lähtien tehnyt Obsläs-tutkimuksia sekä 
sanoma- että aikakauslehdille.
Ilmoitusten luku- ja huomioarvotiedot 

on tallennettu Obsläs-ilmoitustiedostoon, 
jota täydennetään jatkuvasti uusilla tutkimus- 
tuloksilla.

Ilmoitustietopankki sisältää tutkittujen 
lehti-ilmoitusten luku- ja huomioarvojen 
keskiarvotiedot ilmoitusten ominaisuuksien 
mukaan luokiteltuina.

Ilmoituspankista voidaan tulostaa luku- 
arvotietoja lehtiryhmittäin ja/tai ristiin- 
taulukoida niitä erilaisilla ilmoitusominai- 
suuksilla.

Kaikkiaan ilmoituspankissa on tiedot 
noin 2900 sanomalehti-ilmoituksesta ja noin 
1900 aikakauslehti-ilmoituksesta.

Lisäksi Obsläs-artikkelipankkiin on 
kerätty tietoa lehtien artikkelien ja muun 
toimituksellisen sisällön huomaamisesta ja 
lukemisesta.

Obsläs-artikkelipankissa on tiedot noin 
10500 sanomalehtiaitikkelista ja yli 3500 
aikakauslehtiartikkelista.

Obsläs-tietopankin käyttäminen ei edel- 
lytä varsinaisen tutkimuksen tilaamista, vaan 
lehtiryhmä- ja/tai ilmoitustyyppikohtaisia 
tietoja võivat tilata niin mainostajat, mainos- 
toimistot kuin lehdetkin.

TIEDOSTON SISÄLTÖ:

Ilmoituksia ja toimituksellista sisältöä on tut- 
kittu lehtiryhmistä:
- Sanomalehdet
- Paikallislehdet
- Ilmaisjakelulehdet
- Perhelehdet
- Naisten yleislehdet
- Naisten hyötylehdet
- Asiakaslehdet

Ilmoituspankissa ilmoitukset on luoki- 
teltu mm. koon, värinkäytön ja tuoteryhmän 
mukaan.

Artikkelipankissa artikkelit on luokiteltu 
mm. aitikkelin sijainnin, aihepiirin ja kuvan 
käytön mukaan.

Ilmoituspankki: Lukuarvot tulostetaan 
Obsläs-tietopankeissa elementtikohtaisesti; 
yleislukuarvo sekä kuvan, otsikon, tekstin ja 
tuotenimen keskimääräiset lukuarvot

Artikkelipankki: Elementtikohtaiset huo- 
mioarvot; teksti, otsikko, väliotsikot, kuvat, 
kuvatekstit, johdantoteksti sekä kokonais- 
huomioarvo.

TIEDOSTOJEN
KÄYTTÖALUEET:

Ilmoituspankki: Tiedosto soveltuu mainos- 
välineiden, mainostajien ja mainostoimistojen 
käyttöön, käyttöalueina:
- Ilmoitustilan markkinointi.
- Mainonnan luova suunnittelu.

Artikkelipankki:
- Levikki- ja mediamarkkinointi.
- Lehden käytön tarkastelu.
- Erilaisten aineistojen kiinnostavuus ja 

lukeminen.
- Sanoman välittymisen edellytykset 

aitikkelin ominaisuuksien perusteella.

TIEDOSTON 
TOOMA HYÖTY:

Obsläs-tutkimus tuottaa vertailukelpoista 
tietoa ilmoitusten ja artikkelien luku- ja 
huomioarvoista lehtiryhmittäin.

Tutkimus antaa tietoa ilmoituspuolella 
huomioarvojen vaihtelusta tuoteryhmän 
sisällä ja artikkelipuolella vastaavasti tietoa 
esim. eri aihepiirien sisällä.

Lisäksi se selvittää, mitkä ominaisuudet 
vaikuttavat huomio- ja lukuarvoihin ja millä 
tavalla.

YHTEYSHENKILÖT:

Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:

- Sirpa Romppainen, tutkimusnäällikkö

TUTK1MUSKORTTI 1.12.1987



ESIMERKKEJA OBSLAS- 
ILMOITUSPANKIN TIEDOISTA:

1LMOITUSKOON
'AIKlГП !S NAISTEN YLIIISI JJ 1DISSA

(OBSLÄS-ILMOITUSPANKKI).

AUKEAMA KOKO 1/2 1/4 ALLE 1/4
TAI SIVU SIVUA SIVUA SIVUA

SUUREMPI

VÄRINKÄYTÖN

E3 TEKSTIN LUKUARVO %

■ YLEISLUKUARVO %

■ YLEISLUKUARVO %

В TEKSTINLUKUARVO%

ARTIKKELIN SIJAINNIN
VAIKUTUS HUOMIOARVOON

SANOMALEHDISSÄ 
(OBSLÄS-ARTIKKELIPANKKI).

KUVAN KOON VAIKUTUS
KOKONAISHUOMIOARVOON

AIKAKAUSLEHDISSÄ 
(OBSLÄS-ARTIKKELIPANKKI).

KLMEN 
YHTEENLASKETTU

GALLUP-MEDIA



MAINONNAN PANOSTUSTIEDOT

I\ /Т ainonnan volyymitietoja tallentaa
J. V 1 Markkinatutkimus Oy. Se on Suomen 
Gallupin ja Markkinointi-Instituutin omis
tama tutkimuslaitos, joka on keskittynyt 
mainonnan määrän mittaamiseen.

Markkinatutkimus Oy on perustettu 
vuonna 1946. Säännöllistä mainonnan tallen- 
nusta se on tehnyt vuodesta 1970.

Mainosvälineistä seurataan: sanoma- 
lehtiä (296 kpl), aikakaus- ja ammattilehtiä 
(149 kpl), televisiota (3 kanavaa), ulko- 
mainontaa (5 yhtiötä) ja radiomainontaa.

Projektiluontoisesti seurataan myös 
suoramainontaa.

TIETOJEN TALLENNUS:

- Lehdet: ilmoitusten koko mitataan ja tiedot 
tallennetaan atk:lle.

- Televisio: mainokset rekisteröidään suoraan 
kuvaruudulta.

- Ulko- ja radiomainonta: yhtiöt ilmoittavat 
mainonnan panostustiedot

Tuotemerkkitasolla tallennetaan mainon
nan määrätiedot, joista yhdistellään tuote- 
ryhmä- ja toimialakohtaiset mainonnan 
volyymi- ja markkamäärätiedot

Ilmoituksia ja tv-mainoksia tallennetta- 
essa niiden hinnoittelu tapahtuu ко. ilmoitus- 
välineen hinnastohinnoin. Mainonnan 
markkamääräiset tiedot ovat bruttomarkkoja, 
alennuksia niissä ei ole huomioitu.

TIEDOSTON KÄYTTÖ:

Toimiala-, tuoteiyhmä- tai merkkikohtaisia 
tietoja voidaan tarkastella:

1. Päämedioittain: tutkimalla miten mainonta 
jakautuu sanomalehtien, television ja ulko- 
mainonnan kesken.

2. Media/mediaryhmäkohtaisesti: valitsemalla 
tietty mediaryhmä (esim. naistenlehdet) tai 
yksittäinen media ja tutkimalla miten mai
nonta sen sisällä jakautuu ja kehittyy.

TIEDOSTON 
KÄYTTÖALUEET:

Mainostiedosto on työkalu:
- Mainonnan budjetoinnin arviointiin.

- Mediavalinnan painopisteiden määrittelyyn.
- Mainonnan ajoituksen suunnitteluun.
- Mainonnan panos/tuotos -mallien teke- 

miseen.

Tiedostosta voi seurata miten kehittyvät:
- Eri medioiden mainostila ja sen osuus eri 

toimialojen mainonnasta.
- Mainostajien panostukset eri mediaryhmiin 

ja medioihin.

Mainostiedostosta voi myös muodostaa 
asiakastiedoston mediamarkldnoinnin suun- 
taamiseksi ja seuraamiseksi.

RAPORTTITYYPIT:
1. TUOTERYHMÄRAPORTTI.
- Mainonnan markkamääräinen volyymi eri 

tuoteryhmissä.
- Eri tuotemerkkien ja mainostajien "mainos- 

osuus”.
- Tuotemerkkien ja mainostajien käyttämä 

mediayhdistelmä (mediamix). .
- Panostuksen ajoitus eri kuukausille.
- Yksityiskohtainen medialista ja käytetyt 

ilmoituskoot
- Mainostajan panostuksen jakautuminen eri 

tuoteryhmiin.

2. MEDIARAPORTTL
- Mainonnan volyymin ja markkamäärän 

muutokset eri medioissa ja mediaryhmissä.
- Eri mainosvälineiden profiilit; mitä toimi- 

aloja, tuotteita tai tuoteryhmiä välineessä 
mainostetaan.

- Merkkitavaramainonnan, kaupan ketjujen 
mainonnan sekä luokitellun mainonnan 
suhteet

- Mainostajalista; ketkä eri medioita käyttävät
- Mainostajien panostuksen jakautuminen 

eri medioihin.

YHTEYSHENKILÖT:

Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:
- Yijö Virkola, tutkimusjohtaja
- Tiina Ahonen, sihteeri
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ESIMERKKEJÄ
MAINOSTIEDOSTOSTA:

ENITEN MAINOSTETH UA 
TUOTERYI IMIÄ (MMK).

ENITEN MAINOSTETUT 
HENKILÖAUTOMALLIT 1986.

KETJUJEN JA VÄHITTÄISLIIKKEIDEN MAINOSOSUUDET.
TOIMIALA: RAKENNUSTARVIKKEET.

GALLUP-MEDIA



MEDIAREKISTERI.

Mediarekisteri sisältää ajan tasalla olevat 
hinta- ja yhteystiedot sekä tekniset 
tiedot noin 2000 mediasta. Rekisteriä päivi- 

tetään jatkuvasti medioiden hintojen tai 
muiden tietojen muuttuessa.

REKISTERIN
SISÄLTÄMÄ ЛЕТО:

Mediarekisteriin tallennetaan tietoa seuraa- 
vista suomalaisista medioista:
- Pääkaupungin sanomalehdet
- Maakuntalehdet
- Paikallislehdet
- Ilmaisjakelulehdet
- Aikakauslehdet
- Ammatti-, jäijestö- ja harrastelehdet
- Vuosikiijat, kalenterit, tilapäisjulkaisut jne.
- Televisioasemat
- Radiokanavat

Jokaisesta mediasta on rekisterissä seuraavat 
tiedot:
- Nimi
- Hinnat
- Alennukset
- Tekniset tiedot (ilmoituskoot, aineisto- 

vaatimukset jne.)
- Yhteystiedot
- Pankkitiedot
- Ajankohtaistiedot (teemat, erikoisnumerot 

jne.)
- Lehden tarkoitus- ja taustatiedot
- Tutkimustiedot
- Levikki ja lukijamäärät (jos mitattu)

REKISTERIN KÄYTTÖ:

1. Mediarekisteri soveltuu mediasuunnittelun 
työkaluksi, kun tavoitteena on:
- Julkaisusuunnitelmien tuottaminen.
- Lehtien levikkikehityksen selvittäminen.
- Lehtien aihealoittainen tulostaminen.
- Lehtien alueittaisen levikin selvittäminen.
- Medioiden tausta- ja tutkimustietojen 

tarkastelu.

2. Osana mainostoimiston atk-järjestelmää 
rekisteri toimii tietolähteenä ilmoitusmää- 
räysten ja medialaskujen tuottamisessa.

3. Rekisteristä on saatavissa erilaisia listauksia: 
päätoimittajat, ilmoituspäälliköt, painot jne.

REKISTERIN TUOMA HYÖTY:

Rekisterin käyttäjällä on aina ulottuvillaan 
ajan tasalla olevat tiedot kaikista medioista. 
Yrityksen о maa aikaa ei kulu medioista tar- 
vittavien hinta- ym. tietojen päivitykseen.

Mediarekisteri on jatkuvasti kehittyvä 
tietopankki, johon kootaan medioihin liitty- 
vää, mediasuunnittelua ja mainonnan toteu- 
tusta helpottavaa tietoaineistoa.

Mediarekisterin laatua valvovat kymme- 
net käyttäjät.

YHTEYSHENKILÖT:

Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:
- Yrjö Virkola, tutkimusjohtaja
- Tiina Ahonen, sihteeri
- Sirpa Söderlund, mediasihteeri
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GALLUP-MEDIAREKISTERI
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OBSLÄS-TUTKIMUS.

Obsläs-tutkimus on mcnetclmä, jossa 
henkilökohtaisin haastatteluin mitataan 
sanoma- ja aikakauslehtien lukuarvoja. Tutki- 

mus koostuu vähintään kahdesta osa-alueesta: 
erilliskysymyksistä ja lehden läpikäymisestä, 
eli artikkelien ja ilmoitusten luku- ja huomio- 
arvojen mittauksesta.

Menetelmä on vakioitu ja kaikissa 
Obsläs-tutkimuksissa lehti käydään haasta- 
teltavan kanssa läpi aina samalla tavalla. 
Siten eri lehdille eri aikoina tehdyt Obsläs- 
tutkimukset ovat keskenään mahdollisim- 
man vertailukelpoisia.

Obsläs on monipuolisin ja tarkin käytössä 
olevista luku- ja huomioarvojen mittausme- 
netelmistä.

Obsläs-menetelmän kolme edellytystä 
ovat:
1. Haastateltavien lukijoiden tulee olla lehden 

tavallisia tilaajalukijoita.
2. Tutkittavan lukemisen on oltava tavallisten 

lukijoiden normaalia, alkuperäistä lehden- 
lukemista. Ei ennakolta sovittua tai ohjat- 
tua lukemista.

3. Tutkimuksen kohteena olevan numeron 
on oltava normaali, tavallinen lehden 
numero.

TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ:

- Artikkelien ja ilmoitusten luku- ja 
huomioarvot

- Lehden lukutavat ja välinekäyttö.
- Lukijoiden suhde lehteen.
- Lukijoiden mielikuvat lehdestä.
- Ilmoituksiin liittyvät asiat.
- Lukijat kuluttajina.
- Lukijoiden demografiat ja muut tausta- 

tiedot.

TUTKIMUKSEN
KÄYTTÖALUEET:

- Levikkimarkkinointi.
- Ilmoitustilan markkinointi.
- Toimitus.
- Mainonnan suunnittelu.

TEKNISET TIEDOT:
Henkilökohtainen haastattelu, joka koostuu 
erilliskysymyksistä ja lehden läpikäynnistä. 

Tutkimus voidaan kohdistaa joko yhteen tai 
useampaan lehden numeroon.
- Kohteena lehden tilaajataloudet.
- Otoskoko 200-300 haastattelua.
- Haastattelut tehdään lehden ilmestymis- 

välin aikana.
- Vastaaja valitaan syntymäpäivä- tai 

kiintiöintimenetelmää käyttäen.
- Vastaaja on tutustunut lehteen ennen haas

tattelua.
- Lehden läpikäynti vakioidulla menetelmällä 

(lähes spontaani).
- Lukuarvotulokset tarkkoina artikkeli- tai 

ilmoituselementtikohtaisina lukuina.

Rapoitointi käsittää:
- Erilliskysymysten tulokset.
- Lukuarvotulokset kohteittain (artikkelit/ 

ilmoitukset).
- Ilmoituspankki, eli mainossanoman välitty- 

misen edellytykset ilmoitusten ominaisuuk- 
sien perusteella.

TUTKIMUKSEN" 
TOOMA HYÖTY:

1. Median toimituksellisen sisällön kehittä- 
minen:
- Lehden toimituksellisten osien kiinnosta- 

vuus ja lukeminen.
- Lehden lukutavat.
- Lehden tuotekuvaan ja persoonallisuuteen 

liittyvät kysymykset
- Lehden ja lukijan suhdetta kuvaavat asiat.

2. Ilmoitusmarkkinoinnin tukeminen:
- Ilmoitussanoman välittyminen eli ilmoitus

ten luku- ja huomioarvot.
- Lukijoiden ominaisuudet ja kiinnostus- 

alueet.

3. Mainonnan suunnittelun tehostaminen:
- Mainossanoman välittymisen edellytykset 

ilmoitusten ominaisuuksien perusteella,
eli lehtikohtainen ilmoitustietopankki, jossa 
vertailutietona on oleellisen lehtiryhmän 
keski arvotulokset.

YHTEYSHENKILÖT:

Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:

- Juha-Pekka Kaartinen, tutkirnuspäällikkö
- Sirpa Romppainen, tutkimuspäällikkö
- Kirsti Ryytty, markkinatutkija
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ESIMERKKEJÄ
OBSLÄS-TIEDOSTOSTA:

LEHDEN LUKEMISEEN 
KÄYTETTY A1KA.

PARHAITEN HUOMATUT 
JUTUT.

ILMOITUSTEN TUOTERYHMÄ- 
KOHTAISET HUOMIOARVOT VERRATTUNA 

OBSLÄS-TIETOPANKIN TIETOIHIN.

Lukijoiden ja kuluttajien kiinnostus eri tuoteryhmiä kohtaan on erilainen. Siksi on 
tärkeää, että verrataan saman tuoteryhmän ilmoitusten huomioarvoja.

GALLUP-MEDIA



LUKIJATUTKIMUKSET.

Lehtien lukijatutkimukset tehdään pää- 
asiassa postitse tapahtuvina kirjekyselyinä 
sekä informoituina kirjekyselyinä, jolloin haas- 

tattelija vie lomakkeen vastaajalle henkilö- 
kohtaisesti.

Lukijatutkimuksilla saadaan perustietoa 
lukijakunnan rakenteesta, lukijan suhteesta 
lehteen, lehden lukutavoista ym. lehteen ja 
sen lukemiseen liittyvistä tekijöistä.

Lukijatutkimusta voidaan käyttää mm. 
silloin, kun ei ole tarvetta tutkia yksityiskoh- 
taisia lehden luku- ja huomioarvoja, vaan 
halutaan saada poikkileikkaus- tai seuranta- 
tutkimustietoa lehdestä ja sen lukijoista.

Tutkimuksen laajuus on tavallisimmin 
200-500 haastattelua.

TUTKIMUKSEN
SOVELTUVUUSALUEET:

Tutkimusmenetelmä on tarkoitettu painet- 
tujen eli printtimedioiden tutkimiseen. Se 
soveltuu etenkin ammatti- ja harrastelehtien 
perustutkimukseksi.

Menetelmä on käyttökelpoinen erityisesti 
silloin, kun ei ole tarvetta selvittää lehden eri 
artikkelien ja yksittäisten ilmoitusten luku- 
arvoja.

Lehden kohderyhmästä riippuen tutki
muksen kohteena ovat joko kuluttajat tai 
päättäjät

TUTKIMUKSEN

- Levikkimarkkinointi.
- Ilmoitustilan markkinointi.
- Tuotesuunnittelu.
- Toimitus.

TUTKIMUSTEKNIIKKA:

- Postikirjekysely.
- Informoitu kirjekysely.
- Kohteena lehden tilaajat/saajat
- Tasaväliotanta.
- Osoitteellinen postitus/jakelu.
- Otoskoko 400-1000 lehden levikistä 

riippuen.

TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ:

- kukutavat ja välinekäyttö.
- Mielipiteet lehdestä.
- Lehden tärkeys lukijalle.
- Lehden eri osastojen aihepiirien kiinnosta- 

vuus/lukeminen.
- Ilmoituksiin liittyvät tiedot.
- Taustatiedot/lukijakunnan rakenne.
- Lukijoiden harrastukset ja kulutuskäyttö- 

tiedot.

TUTKIMUKSEN 
TOOMA HYÖTY:

- Antaa perustietoa lukijakunnan rakenteesta.
- Selvittää lehteen ja sen lukemiseen liittyviä 

asioita (mm. lehden lukutapaa, lukijan 
suhdetta lehteensä).

- Toimii poikkileikkaustutkimuksena tai 
seurantatutkimuksena.

- Antaa tietoa lukijoiden harrastuksista sekä 
kulutuksesta.

YHTEYSHENKILÖT:

Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:

- Sirpa Romppainen, tutkimuspäällikkö
- Juha-Pekka Kaartinen, tutkimuspäällikkö
- Kirsti Ryytty, markkinatutkijа
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ESIMERKKEJÄ
LUKIJATUTKIMUKSESTA:

LUKIJAKUNNAN RAKENNE, 
IKÄJAKAUMA.

■ ALLE 18 V.

UI 18/24 V.

И 25/34 V.

□ 35/49 V.

□ 50/64 V

В YLI 64 V.

LUKEMISEN 
SÄÄNNÖLLISYYS (%).

YHDEN NUMERON LUKEMISEEN 
KÄYTETTY AIKA ('/о).

1 h - alle 1,5 h

30 ■ alle 60 min

1 5 min. - alle 30 min.

Alle 15 min.

1,5 h tai kauemmin

□ KAIKKI

@ NAISET

63 MIEHET
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KAMPANJAMITTAUKSET/RECALL-TUTKIMUS.

Mainoskampanjoiden tai yksittäisten 
ilmoitusten tutkimiseen ja seurantaan 
soveltuu hyvin Suomen Gallupin käytössä 

oleva Bellview-jäijestelmä.
Bellview on tietokoneavusteinen puhe- 

linhaastattelujärjestelmä, jonka etuina ovat 
mm. nopeus ja tarkkuus.

Bellview-tutkimukset voidaan kohdistaa 
esimerkiksi yksittäisen ilmoituksen tutkimi
seen, koko kampanjan seurantaan tai kam- 
panjan jälkimittauksiin.

. Kohderyhmät voidaan rajata hyvin tar- 
kasti: alueellisesti, sukupuolen mukaan, auton 
tms. omistamisen mukaan, lehden tilaajiin 
(yksittäinen ilmoitus), tiettyä tv-ohjelmaa 
katsoneisiin jne.

Tutkimus voidaan tehdä joko kampanjan 
' aikana, sen jälkeen tai sekä että. Tutkimuksen 
; otos on tavallisesti 200-300 henkilöä.

TUTKIMUKSEN
SOVELTUVUUSALUEET:

Menetelmä sopii sekä sähköisen mainonnan 
että painetun eli printtimainonnan tutkimi
seen.
- Sanomalehti-ilmoitukset
- Aikakauslehti-ilmoitukset
- Tv-mainonta.
- Radiomainonta.
- Suoramainonta.

TUTKIMUKSEN
KÄYTTÖALUEET:

Tutkimus voidaan kohdistaa niin yksittäisen 
ilmoituksen kuin koko kampanjan tehon 
tutkimiseen.

Voidaan esimerkiksi tehdä tutkimus 
ennen kampanjan alkamista tai välittömästi 
kampanjan alettua, 1-5 mittausta kampanjan 
aikana ja yksi mittaus välittömästi kampanjan 
päätyttyä.
- Yksittäisen mainossanoman mittaukset
- Koko kampanjan mittaukset
- Ennen/jälkeen -mittaukset

TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ:

- Ilmoituksen/kampanjan muistiarvot 
spontaanista autettuun muistamiseen.

- Tuote- ja/tai yrityskuvaan liittyvät kysy- 
mykset

- Mahdolliset kohderyhmäkysymykset
- Vastaajien demografiat

TUTKIMUKSEN
TUOMA HYÖTY:

Kampanjamittaus selvittää ilmoituksen/ 
kampanjan muistiarvot ja sanoman välitty- 
misen kommunikaatiotasoittain kohde- 
ryhmälle.

Se antaa myös välitöntä tietoa ilmoituk
sen tai kampanjan toimivuudesta joko kam
panjan aikana, sen päätyttyä tai sekä että.

YHTEYSHENKILÖT:

Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:
- Juha-Pekka Kaartinen, tutkimuspäällikkö
- Sirpa Romppainen, tutkimuspäällikkö
- Kirsti Ryytty, markkinatutkija

TUTKIMUSKORTTI 1.12.1987



ESIMERKKEJÄ
RECALL-TUTKIMUKSESTA:

ILMOITUKSEN
MUISTIARVOT.

43%
■ SPONTAANI

TUOTERYHMÄLLÄ 
AUTETTU

□ NIMELLÄ AUTETTU

Ш El MUISTA LAINKAAN

YRITYSTEN 
TUNNETTUUDEN (%) 

KEHITTYMINEN.

1 0 ••

1 1 1 1 1 1 1 1 KAMPANJA-
ABCDEFGHI MITTAUKSET
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■ H UOMIOARVON МITTAUS/STARCH-M EN ETELMÄ.

Niin sanottu Starchin menetelmä
on Suomessa yleisimmin käytössä oleva 

huomio- ja lukuarvonmittausmenetelmä. Sita 
käytetään aikakauslehtien toimituksellisen 
sisällön ja ilmoitusmatcriaalin tutkimiseen.

Starch-menetelmällä tehtävän huomio- 
ja lukuarvotutkimuksen pääpiirteet (mm. 
tutkimuksen käyttöalueet) ovat samat kuin 
Obsläs-tutkimuksen. (Ks. myös Obsläs- 
tutkimuskortti.) Keskeisin его on, että Starch 
mittaa apukortilla olevalla asteikkomittarilla 
huomio- ja lukuarvoja, kun taas Obsläs mittaa 
luku- ja huomioarvoja spontaanisti.

Mm. tästä syystä näillä eri menetelmillä 
saadut tulokset eivät ole keskenään vertailu- 
kelpoisia. Kaiken kaikkiaan Obsläs on mene- 
telmänä Starchia tarkempi ja monipuoli- 
sempi.

Starchin menetelmän kolme edellytystä 
ovat:
1. Haastateltavien lukijoiden tulee olla lehden 
tavallisia tilaajalukijoita.
2. Tutkittavan lukemisen on oltava tavallisten 
lukijoiden normaalia, alkuperäistä lehden- 
lukemista. Ei ennakolta sovittua tai ohjattua 
lukemista.
3. Tutkimuksen kohteena olevan numeron 
on oltava normaali, tavallinen lehden numero.

TUTKIMUKSEN SISÄLTÖ:

- Artikkelien ja ilmoitusten luku- ja 
huomioarvot

- Lehden lukutavat ja välinekäyttö.
- Lukijoiden suhde lehteen.
- Lukijoiden mielikuvat lehdestä.
- Ilmoituksiin liittyvät asiat
- Lukijat kuluttajina.
- Lukijoiden demografiat ja muut tausta- 

tiedot.

TUTKIMUKSEN 
KÄYTTÖALUEET:

- Levikkimarkkinointi.
- Ilmoitustilan markkinointi.
- Toimitus.
- Mainonnan suunnittelu.

TUTKIMUSTEKNIIKKA:

Tutkimus tehdään aina henkilökohtaisin 
haastatteluin.

Tutkimuksen kohteena oleva lehti käy- 
dään sivu sivulta lapi, ja jokaisen ilmoituksen 
tai artikkelin kohdalla haastattelija tekee 

lomakkeelle merkinnät kohteen huomaami- 
sesta ja lukemisesta.

Lehti käydään vuorotellen alusta tai 
lopusta päin lapi, jotta haastateltavan väsy- 
mys tai kyllästyminen ei vaikuttaisi loppu- 
puolen ilmoitusten tuloksiin.

TIEDOSTON SISÄLTÖ:

Haastattelun tulokset kiijataan lomakkeille, 
joista tieto siirretään atk-jäijestelmään. Kul- 
lekin ilmoitukselle ja artikkelille tulostetaan 
seuraavat tunnusluvut:
- Yleishuomioarvo=niiden lukijoiden osuus, 

jotka kysyttäessä muistivat nähneensä 
ilmoituksen tai artikkelin lehdessä.

- Yli puolet ilmoituksen/artikkelin varsinai- 
sesta tekstistä lukeneiden lukijoiden osuus.

- Alle puolet ilmoituksen/artikkelin varsinai- 
sesta tekstistä lukeneiden lukijoiden osuus.

- Kuvien/kuvatekstien/otsikoiden huoman- 
neiden lukijoiden osuus.

- Ilmoitusta tai artikkelia silmäilleiden luki
joiden osuus.

- Niiden lukijoiden osuus, jotka eivät huo- 
manneet tutkittavaa kohdetta lainkaan.

ILMOITUSTEN
VAIKUTTAVUUSTUTKIMUS 
STARCHIN HUOMIOARVO- 

MITTAUKSEN YHTEYDESSÄ:

Starchin menetelmällä tehtävään huomio- ja 
lukuarvon mittaukseen liitetään usein ns. 
ilmoitusten vaikuttavuustutkimus.

Se perustuu ilmoitusten vaikutuksia ja 
kokemista mittaavaan vakioituun kysymys- 
sarjaan.

Ilmoituksen kokemista mitataan 18 
adjektiivilla: vastaaja katsoo ilmoitusta ja 
valitsee kortilta 18 adjektiivista kaikki ne, 
jotka hänen mielestään kuvaavat ilmoitusta. 
Esimerkiksi: persoonallinen, tietoa antava, 
liioitteleva jne.

Vastaavasti ilmoituksen vaikutuksia selvi- 
tetään 7 väittämän avulla: vastaaja valitsee 
väittämistä ne, jotka kuvaavat hänen tilannet- 
taan ja mielikuviaan ilmoituksen suhteen. 
Esimerkiksi: "haluaisin lisätietoja tuotteesta”.

YHTEYSHENKILÖT:

Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:

- Juha-Pekka Kaartinen, tutkimuspäällikkö
- Sirpa Romppainen, tutkimuspäällikkö
- Kirsti Ryytty, markkinatutkija
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ESIMERKKEJÄ STARCH-MENETELMÄLLÄ
SAATAVASTATIEDOSTA:

ILMOITUSTEN KOKEM1NEN VERRATTUNA 
KAIKKIEN ILMOITUSTEN KESKIARVOON.

ILMOITUSTEN VAIKUTUKSET VERRATTUNA 
KAIKKIEN ILMOITUSTEN KESKIARVOON.

TYYTYVÄISYYS LEHDEN SISÄLTÖÖN 
JA LEHDEN KÄSITTELEMIIN AIHEALUEISIIN.
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‘ HUOMIO-JA LUKUARVONMITTAUS PUHELIMITSE.
TELE-STARCH -MENETELMÄ.

Henkilökohtaisin haastatteluin tehtävien 
huomio- ja lukuarvonmittausten sekä 
puhelimitse suoritettavien recall-tutkimusten 

lisäksi Gallup-Media käyttää ns. Tele-Starch 
-menetelmää, jolla huomio- ja lukuarvon- 
mittaus tapahtuu puhelimitsc.

Haastattelut tehdään Suomen Gallup 
Oy:n Bellview-menetelmällä, joka on tieto- 
koneavusteinen puhelinhaastattelujärjestelmä.

Haastattelijan työvälineinä ovat puhelin 
ja näyttöpääte. Kaikki haastattelussa tarvitta- 
vat tiedot ja kysymykset tulevat päätteen 
ruudulle. Ohjelma kontrolloi haastattelujen 
etenemistä ja otoskiintiöiden täyttymistä. 
Haastateltavien vastaukset tallennetaan suo- 
raan päätteeltä.

Tele-Starchin etuna on nopeus; ensim- 
mäiset tulokset saadaan käyttöön jo tutki- 
musta seuraavana päivänä.

TAVOITE:

Tele-Starch -tutkimuksen tavoitteena on sel- 
vittää tutkittavan lehden numeron ennalta 
valittujen ilmoitusten huomio- ja lukuarvot 
sekä kiinnostavuus.

Tutkittavien ilmoitusten lukumäärästä 
riippuen on mukana myös ilmoituksen toimi- 
vuuteen ja sanoman perillemenoon liittyviä 
kysymyksiä.

TUTKIMUSTEKNIIKKA:

- Kohteena lehden tilaajatalouksien jäsenet
- Näyte muodostetaan satunnaisesti lehden 

tilaajarekisteristä, puhelinluettelosta tai 
vastaavasta kehikosta.

- Tutkimus voidaan tehdä valtakunnallisena 
tai rajoittaa tietyille paikkakunnille tai 
kaupunginosiin.

- Haastateltavalla on tutkittavan lehden ко. 
numero edessään, kun hän puhelimessa 
vastaa kysymyksiin.

- Menetelmän ominainen piirre on, ettei 
kaikkien ilmoitusten kysymyksiä esitetä 
kaikille vastaajille.

- Ilmoitusten kohderyhmä määritellään 
tutkimuksen suunnitteluvaiheessa, ja arvot 
mitataan väin kunkin ilmoituksen kohde- 
ryhmässä.

- Tarkastelua syvennetään selvittämällä 
ennen taustakysymyksiä haastateltavan 
kiinnostus määrättyjä alueita kohtaan. 
Voidaan muodostaa esim. taustaryhmä 
"sisustuksesta kiinnostuneet” ко. tuotealan 
ilmoitusten tarkastelussa.

TUTKIMUKSEN
ANTAMA TIETO:

Jokaisesta tutkittavasta kohteesta esitetään 
aina seuraavat kolme kysymystä:

1. Huomasiko lukija ilmoituksen/artikkelin 
lehteä lukiessaan. Vastaukset merkitään 
kyllä/ei -tasolla.
2. Kuinka paljon hän lüki ilmoituksesta/artik- 
kelista. Asteilcko:
- lüki yli puolet tekstistä
- lüki alle puolet tekstistä
- lüki väin otsikon
- katsoi väin kuvaa
3. Kuinka kiinnostavana hän piti ilmoitusta/ 
artikkelia. Asteikko:
- hyvin kiinnostava
- jonkin verran kiinnostava
- ei juuri/ei lainkaan kiinnostava

Huomaamista koskeva kysymys esitetään 
kaikille kohderyhmään kuuluville. Lukemisen 
tarkkuus mitataan väin kohteen huoman- 
neista, kuten myös kiinnostavuus.

Huomioarvo tulostetaan prosentteina 
kaikista vastanneista, tekstin lukuarvo koh
teen huomanneista.

Tekstin lukuarvo=tekstiä lukeneiden 
osuus, eli käytännössä vaihtoehtoihin ”luin 
yli puolet tekstistä” ja ”luin alle puolet teks
tistä” vastanneiden osuudet yhteenlaskettuina.

Tele-Starchista on muodostettu neljä eri- 
laajuista kaavaa, sen mukaan onko tutkittavia 
ilmoituksia 20,10, 5 vai yksi.

Mitä vähemmän tutkittavia ilmoituksia 
on, sitä useampia kysymyksiä menetelmä 
sisältää, ja sitä tarkempaa ja syvempää on 
tutkimuksen antama tieto.

Peruskysymyksiä täydentävät kysymykset 
selvittävät:
- tuotteen ja tuoteryhmän käyttöä ja tunnet- 

tuutta sekä ilmoituksen vaikutusta haasta
teltavan kiinnostukseen

- ilmoituksen kokemista ja vaikuttavuutta
- tuote- tai yrityskuvaa sekä vastaajan minä- 

kuvaa.
Tele-Starch -raportti sisältää:
- Kenttätyötiedot ja menetelmäkuvaus.
- Vertailutaulukko kaikista ilmoituksista.
- Graafiset tulosteet kustakin ilmoituksesta 

erikseen.

YHTEYSHENKILÖT:
Kun haluat lisätietoja, soita (90) 69601:
- Juha-Pekka Kaartinen, tutkimuspäälli
- Sirpa Romppainen,
- Kirsti Ryytty, markkinatutkija

TUTKLMUSKORTTI 1.12.1987
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BRYSSEL - HELSINKI - MOSKOVA

$

ŽišžSga?S®

AY 875 lentää Helsingistä Brysseliin 2 tuntia ja 
45 minuuttia. EY:n pääkaupungin vaikutuspürissä elää 
322 miljoonaa ihmistä, joilla on ostovoimaa USD 2800 
nüljardin verran. AY 702 lentää Helsingistä Moskovaan 
1 tanniin ja 45 minuuttia. Moskovan vaikutuspürissä on 
281 miljoonaa kuluttajaa, joiden ostovoimaksi lohkeaa 
osa SUR 625 miljardin tuotannon arvosta. EY:n alueella 
puhutaan yhdeksää virallista kieltä, Moskovan vaikutus- 
piirissä elää noin sata kieltä. Suomella ei pärjää kummal- 
lakaan alueella, mutta silti siellä on oltava.

Elokuussa menimme mukaan INKA Europe 
-nimiseen yhtiöön, jonka toimipaikka sijaitsee Brysse- 
lissä. INRA merkitsee International Research Associates 
-ryhmään kuuluvia tutkimusyrityksiä, joiden omistuk- 
sessa INRA Europe on. INRA Europe antaa meille 
paremmat mahdollisuudet palvella asiakkaitamme, eten- 
kin tarvittaessa tietoa EY-maista. INRA Europen avulla 
hankimme Teille markkinointianne palvelevia tietoja niin 
kuluttajamarkkinoilta kuin erityisesti busincss-to-busi- 
ness -markkinoilta. INRA Europella on küntcä yhtcis- 
työ EY :n kanssa, toteuttaahan se Eurobarometri -nimistä 
jatkuvaa tutkimusta, jolla selvitetään mielialoja Euroo- 
passa ja suhtautumista EY:n asioihin.

INRA Europen EY -osaaminen täydentää pal- 
veluvalikoimaamme nimenomaan markkinointitutki- 
mussektorilla. Kansainvälisiä mielipidetutkimuksia 
toteutamme edelleen 44 maassa toimivan Gallup Inter- 
nationalin kautta.

Moskovassa tutkimuksemme käynnistyivät 
toukokuussa. Selvitimme samanaikaiseesti moskovalais- 
ten ja helsinkiläisten käsityksiä ympäristöongelmista 
sekä polüttista osallistumista. Keväällä tutkimme myös 
tallinnalaisten nuorten käsityksiä työelämästä ja yhteis- 
kunnallisista asioista. Projektimme jätkuvat parhaillaan 
Moskovassa, Leningradissa ja Tallinnassa. Voimme pal
vella Teitä, kun tarvitsette tietoja Neuvostolntosta. Yhteis- 
työkumppanin valitsemme projektikohtaisesti sen 
mukaan, millä alueella tutkimusta tehdään sekä millaista 
asiantuntemusta tarvitaan.

Leila Lotti 
toimitusjohtaja



Kulutusjuhlan 
kummajaiset.
Eli mitä Gallup-tutkijat tietäfuät 
suomalaisen kuluttajan todellisuudesta 
ja sen muutoksesta.

1980-luku on ollut Suomelle 
hyvin suotuisan taloudellisen kehi- 
tyksen aikaa. Vuosittainen brutto- 
kansantuotteen kasvu on ollut noin 
3 prosentin luokkaa, mikä kymme- 
nen vuoden poikkeuksellisen tasai- 
sen kehityksen aikana merkitsee 
minkä tahansa mittapuun mukaan 
huomattavaa kasvua. Taloudellinen 
nousumme on vienyt meidät maa- 
ilman kolmannelle tilalle brutto- 
kansantuotteen per capita -tarkaste- 
lussa, jossa seuraamme sellaisia kai- 
kille tuttuja talouden ihmeitä kuin 
Šveitsi ja Japani.

Suomen vaurastuminen ei ole 
võinut olla näkymättä katukuvas- 
samme, jonka länsimaalaistuminen 
on jatkunut. Maassamme säännöl- 
lisesti käyvät ulkomaalaiset - kuten 
liikemiehet - ovatkin usein toden- 
neet, että jo visuaalinen его vuoden 
1979 ja vuoden 1989 Helsingin välillä 
on huomattava. Tallainen jopa ulko- 
maalaisen silmin havaittava kehitys 
heijastaa luonnollisesti myös suo- 
malaisen lisääntynyttä ostovoimaa, 
jonka vuosittainen prosentuaalinen 
kasvu on ollut sekin 3 prosenttia.

Lisääntynyt ostovoima on sat
tunut ajallisesti lähelle kauppata- 
seemme huonontumista ja ulko- 
maisen velkamme lisääntymistä. 
Erityisesti kuluvan vuoden aikana 
on varoittavaan sävyyn keskusteltu

KULUTUSJUHLA JA 
ELÄMÄNTAPA.

Kulutusjuhlasta puhuttaessa on 
syytä omistaa muutama ajatus sille, 
mikä merkitys kulutuksella on histo- 
riallisesti ollut.

Perinteellisesti kulutus toimi hyvin 
keskeisenä luokka-, status- ja ryhmä- 
erojen symbolina. Teollisen yhteiskun- 
nan massatuotannon myötä alemmat 
sosiaaliryhmät pääsivät seuraamaan 
ylempien luokkien kulutusmallia, tosin 
halvempien massatuotteiden muo- 
dossa. Kun jälkiteollisessa informaa- 
tioyhteiskunnassa kuluttajien vapaa- 
aika ja mahdollisuus verrata omaa 
kulutusmalliaan muiden kulutukseen 
lisääntyi osin joukkoviestimien ansi- 
osta, sai kulutuksen ulospäin näkyvä 
osa entistä keskeisemmän aseman.

Taloudellisen hyvinvoinnin noustua 
riittävän korkealle tasolle, ei se, mikä 
on mahdollista ja mihin on varaa, ole 

ns. kulutusjuhlasta, jolla on tarkoi- 
tettu kasvaneen vaurauden aiheutta- 
maa holtitonta tuhlaamista kai- 
kin nykyaikaisen kulutusyhteis- 
kunnan tarjoamin keinoin. On 
puhuttu kulutusjuhlasta silloin, kun 
on viitattu ihmisten henkilökohtai- 
seen velkaantumiseen ja yli varo- 
jensa elämiseen. On puhuttu kulu
tusjuhlasta myös silloin, kun on 
ylipäätänsä tehty havaintoja huo- 
mattavasti vaurastuneesta suoma- 
laisesta todellisuudesta.

Tässä artikkelissa tarkastellaan 
suomalaisen kuluttajan elämänta- 
paa, uuden kapitalismin muuttu- 
neita arvoja, kulutusjuhlan merkki- 
kieltä sekä nykykuluttajan rahan- 
käyttöasenteita. Voidaanko kulutus- 
juhlaa ymmärtää entistä paremmin 
tällaisten tutkimuksellisten käsit- 
teiden kautta? Vai onko koko kulu
tusjuhlan käsite tuulesta temmattu 
muotisana, jonka on synnyttänyt 
puhdas poliittinen tarkoituksen- 
mukaisuus?

Kävimme puhumassa kulutus
juhlasta Harri Erämetsän, Juhani 
Pehkosen, Anja Luomin, Pertti Eriks- 
sonin sekä Pertti Linkolan kanssa. 
Не ovat kaikki arvostettuja tutki- 
joita Suomen Gallupissa. luloksena 
oli monia mielenkiintoisia näkö- 
kulmia vaurastuneeseen elämään 
tämän päivän Suomessa.

enää samalla tavalla yhteiskuntaluok- 
kia erotteleva tekijä kuin teollisen 
yhteiskunnan aikana. Suomen Gallu- 
pin tutkimuspäällikkö Harri Erämet
sän mukaan jälkiteolliselle yhteiskun- 
nalle on ominaista kaikkien luokkien 
ja nimenomaan elämäntapaluokkien 
erottautuminen kulutuksen laadullis- 
ten piirteiden avulla. Tämä kulutuksen 
laatu on nykyisessä suomalaisessa 
todellisuudessa yhä useammin paljon 
hienosyisempää kuin vulgaari kroko- 
tiilimerkkisymbolismi.

Näitä kulutuksen laadullisia lähteitä 
on eritelty ns. elämäntapa-analyysin 
avulla. Sosioekonominen status, oman 
työn persoonallisuus sekä työn ja 
koulutuksen kautta hankittu kulttuuri- 
nen ja sosiaalinen pääoma ovat elä- 
mäntapaan liittyviä tekijöitä, joiden 
kautta jälkiteollisessa yhteiskunnassa 
elävä yksilö arvioi itseään kuluttajana. 
Ne vaikuttavat hänen tekemiinsä 
valintoihin ja ostopäätöksiin koski- 
vatpa ne sitten vaatteita, mokaa, tava- 
roita tai aikakauslehtiä.

Elämäntavan selitysvoima on kas- 
vanut sitä mukaa, kun yhteiskunnal- 
listen luokkien erottelu toisistaan on 
tullut vaikeammaksi. Varsinaisilla luo- 
killa ei ole enää nyky-Suomessa yhtä 
itsestäänselviä statussymboleita tai 
erottautumiskeinoja kuin aikaisem- 
min. Yhteiskuntaluokkien väliset erot 
ovat huomattavasti vähentyneet kau- 
pungistumisen, koulutustason nou- 
sun ja hyvinvoinnin kasvun myötä. 
Samoin voimakas keskiluokkaistumi- 
nen on tehnyt ammattiasemaan perus- 
tuvan erottelun vaikeaksi. Luokitte- 
lut ja rajanvedot ovat muodostuneet 
entistä ongelmallisemmiksi.

" Jälkiteollisessa 
yhteiskunnassa 
elävä kuluttaja 
arvioi itseään 
kulttuurisen 
ja sosiaalisen 
elämäntapansa 
perusteella.

Elämäntapatutkimus jättää perin- 
teelliset työelämän alistus- ja valta- 
suhteisiin perustuvat luokitustekijät 
vähemmälle huomiolle ja keskittyy 
sellaisiin elämäntapamuuttujiin kuten 
yksilön itse kokemaan työnsä arvos- 
tukseen, työn persoonallisuuteen sekä 
työn ja koulutuksen kautta hankittuun 
kulttuuriseen ja sosiaaliseen pääomaan. 
Tällaisten tekijöiden kautta yksilön 
nähdään arvioivan itseään myös valin- 
toja tekevänä kuluttajana. Kuulun 
ranskalaisen sosiologin Pierre Bour- 
dieun laajaa huomiota herättänyt luok- 
ka-analyysi perustuu juuri arkielämän 
kulttuuristen ja sosiaalisten merkittei- 
den ja kuluttajan makujen tulkintaan.

Elämäntapatutkimuksen valossa 
voidaan todeta, että julkisessa keskus- 
telussamme esiintyvää kulutusjuhla- 
käsitettä ei ole juuri kenenkään toi- 
mesta pohdittu pidemmälle esimer- 
kiksi elämäntapa-analyysin tarjoamia 
tuoreita näkökulmia hyödyntämällä. 
Se saattaisi tarjota hedelmällisen perus- 
tan kuluttamisen laadullisten piirtei
den selvittelyyn ja nykyistä monipuoli- 
sempaan kulutusjuhlan analysointiin.

KULUTTAVAN KAPITALIS
MIN UUDETARVOT.

Suomalaisen yhteiskunnan nopea 
vaurastuminen ja yhteiskunnan raken- 
teellinen muutos teollisesta jälkiteolli- 
seksi on johtanut etenkin nuorison ja 
korkeammin koulutettujen keskuu- 
dessa uuteen arvomaailmaan. Tämä 
on võitu osoittaa useissa Suomen Gal- 
lupin tekemissä asennetutkimuksissa.

Tutkimusjohtaja Juhani Pehkosen 
mukaan voidaan perustellusti puhua 
ns. uudesta kapitalismista. Sen edus- 
tama arvomaailma on johtanut perin- 
teisten auktoriteettikäsitysten heikke- 
nemiseen. Niiden sijalle on noussut 
uusia individualistisia pehmeitä ja 
vihreitä arvoja: itsensä kehittäminen, 
yksilöllisyyden korostaminen, aukto- 
riteettipohjaisten johtamismallien ja 
suurten organisaatioiden torjunta, 
oma-aloitteisuuden arvostaminen sekä 
ympäristökysymysten korostaminen.

Uudet arvot eivät ole välttämättä 
keskenään ristiriidattomia. Niiden on 
tulkittu heijastavan uuden keskiluokan 
tapaa hahmottaa maailmaa ns. sekä- 
että -ajattelun kautta. Mm. yksilöllisyy
den ja yhteisöllisyyden samanaikainen 
korostaminen johtavat helposti häm- 
mennykseen työorganisaatiossa. Myös 
modernisuus ja vapaamielisyys ovat 
uudelle jälkiteolliselle keskiluokallem- 
me tyypillisiä arvostuksia. Gallup-tut- 
kimusten mukaan niitä löytyy keski- 
määräistä selvästi enemmän nuorten, 
koulutettujen ja suurissa asutuskes- 
kuksissa asuvien, usein toimihenkilö- 
väestöön kuuluvien keskuudesta.

Yrityselämän vaikuttajien arvo
maailma on sekin muuttunut trendin- 
mukaiseen yhteisöllisyyttä korosta- 
vaan suuntaan. Tämä näkyy suhtautu- 
misessa tuotannollisen toiminnan ja 
luonnonsuojelun ristiriitaan: peräti 
63 prosenttia elinkeinoelämän avain- 
vaikuttajista torjuu ajatuksen, että 
luonnonsuojelun nimissä taloudel- 
lista ja teollista toimintaa rajoitettai- 
siin liiaksi.

Uuden kapitalismin arvostukset 
ovat siis saavuttaneet suomalaisen 
huippujohdon, kun voittojen katso- 
taan olevan pitkällä tähtäimellä mah- 
dollisia väin laajempien yhteisöllisten 
tarpeiden tyydyttyessä. Uudet arvos
tukset ovat saaneet voimakkaan jalan- 
sijan myös liike-elämän kilpailuken- 
tässä. Sellaiset uudet arvostukset

Uuden 
kapitalismin 
arvot ovat 
johtaneet 
perinteellisten 
auktoriteetti
käsitysten 

heikkenemiseen.

kuten vahva business-etiikka, yhteis- 
työ, näkemyksellisyys ja ajatuksen 
avaruus ovat asteittain syrjäyttäneet 
negatiivisempia kilpailuarvoja. Samoin 
itse johtamisen arvomaailma on tutki- 
musten valossa muuttumassa.

Uudelle kapitalismille on tyypillistä 
myös se, että perinteellinen radikaali- 
suus ja konservatiivisuus ovat vaih-

3
MY

OPINION



4
MY

OPINION

taneet paikkaa. Yhteiskuntakriittisyy- 
den, radikaalisuuden ja muutosvaati- 
musten lähteenä on yhä useammin 
uusi keskiluokka ja nimenomaan nuori 
toimihenkilöväestö. Tehtyjen mittaus- 
ten mukaan perinteellisesti konserva- 
tiivisiksi katsotmja asenteita edustaa 
sen sijaan keski-ikäinen, ammattitaitoi- 
nen työväestö.

Uuden kapitalismin arvomaail- 
malle ominaista on niin ikään työn 
merkityksen lasku: työ muodostaa 
eiämisen pääsisällön yhä harvemmalle 
suomalaiselle. Päämäärät löytyvät 
entistä useammin vapaa-ajan tai 
kodin puolelta.

Mielenkiintoista kyllä tämä muu
tes työn arvostuksesta on tapahtunut 
kymmenen viime vuoden aikana 
(siis voimakkaimmalla vaurastumis- 
jaksollamme). Vielä 1979 51 prosenttia 
kansalaisista piti työtä elämänsä kes- 
keisimpänä sisältönä, vastaavan pro- 
sentin ollessa 28 vuonna 1988. Kodin 
ja vapaa-ajan arvostus on noussut 
samana tarkastelujaksona 46 prosen- 
tista 69 prosenttiin.

Tämän heilahduksen on tulkittu 
heijastavan siirtymistä teollisesta 
jälkiteolliseen yhteiskuntaan. Vauras- 
tumisen myötä aiempaa keskeisem- 
mälle sijalle ovat nousemassa elämyk- 
set, nautinnot ja henkisen hyvinvoin- 
nin tavoittelu. Itse työhön kohdistu- 
vissa odotuksissa erityisesti nuorem- 
mat ikäryhmät asettavat laadullisesti 
vaativampia odotuksia työn sisällölle 
ja mielekkyydelle. Työelämää koske- 
vien tutkimusten valossa näyttää 
tavoitteena olevan, että työelämä yri- 
tyksen hyväksi onnistuttaisiin sovitta- 
maan yhteen toimivan kotielämän ja 
vapaa-ajan vaatimusten kanssa.

" Jälkiteollisen 
keskiluokkamme 
ydinjoukkona ovat 
uusälykkäät 
itsensä kehittäjät.

Tutkimusjohtaja Pehkosen mukaan 
uuden jälkiteollisen keskiluokkamme 
ydinjoukkona ovat ns. itsensä kehittä
jät. Heitä arvioidaan olevan väin noin 
10 prosenttia työssä käyvästä väes- 
töstä ja siksi he ovat niukkana resurs- 
sina työnantajien tavoittelemia. Uus- 
älykkäille itsensä kehittäjille on tyypil- 
listä se, että he asettavat työlleen koko 
joukon laadullisia vaatimuksia: työn 
on oltava itsenäistä ja mielenkiintoista, 
sen on sisällettävä uuden oppimista ja 
mahdollisuus omien kykyjen hyödyn- 
tämiseen, työn on oltava vastuullista ja 
yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja sitä 
on võitava tehdä hyvässä, aktiivisessa 
hengessä. Hyvää toimeentuloa pide- 
tään itsestäänselvyytenä, ei ajankohtai- 
sena vaatimuksena.

Uuden kapitalismin kehitys seuraa 
itsensä kehittäjien viitoittamaa trendiä. 
Koulutustason kohoaminen johtaa 
oma-aloitteellisuuden sekä itsenäisen 
ajattelun lisääntymiseen, jolloin aikai- 
sempaa suurempi osuus työntekijöistä 
pystyy kapasiteetiltaan hoitamaan 
organisaation johtotehtäviä. Työelä- 
män on joustettava: organisaatioiden 
on madalluttava ja todellinen tulosvas- 
tuu on löydyttävä; työntekijät alkavat 
johtaa itse itseään, autonomia ja oma- 
vastuisuus syrjäyttävät hierarkioita.

Tällaista työelämän muutosta pide- 
tään vääjäämättömänä, sillä sen käyt- 
tövoimana on osaavaan työvoimaan 
kohdistuva lisääntyvä kilpailu. Yritys- 
ten ja julkisyhteisöjen on yksinker- 
taisesti osoitettava edustavansa uuden- 
laista organisaatiokulttuuria, sillä työ 
paikan houkuttelevuus perustui 
aikaisempaa voimakkaammin työ) 
sisällön, johtajuusilmaston, yrityskul - 
murin ja työtovereiden arvomaailman 
arviointiin. Näiden laadullisten kritee- 
reiden on uudessa kapitalismissa vas- 
tattava työntekijöiden odotuksia ja 
vaatimuksia.

KULUTUSJUHLAN 
MERKKI KIELI.

Suomen Gallupin tutkimuspääl- 
likkö Anja Luomin mukaan mainon- 
nan yleinen hyväksyttävyys on meillä 
kasvanut. Noin 70 prosenttia suoma- 
laisista pitää mainontaa myönteisenä 
asiana, osana normaalia kaupallista toi- 
mintaa. Ja mitä nuorempi vastaaja, sitä 
myönteisempää on hänen suhtautu- 
misensa mainontaan.

Kuitenkin löytyy myös kriittisesti 
mainontaan suhtautuva ryhmä: hyvin 
koulutetut, isoissa kaupungeissa asu
vat kokevat markkinaviestinnän muita 
ryhmiä tarpeettomampana toiminta- 
na. Syynä tähän on arveltu olevan se, 
että nykyinen mainonta koetaan liian 
tavanomaisena, yksinkertaisena, kulut- 
tajan odotuksia vastaamattomana. 
Nämä . ihmiset eivät koe olevansa 
eivätkä edes halua olla nykymainon- 
nan kohderyhmänä. He odottavat 
selvästi iskevämpiä, huumorilla ja älyl- 
lä höystettyjä markkinaviestejä, jotka 
vastaisivat olemukseltaan paremmin 
heidän odotuksiaan mainonnalta sekä 
kuvaansa itsestään.

Minkälaiseen merkkikieleen tällai- 
set viestit voisivat perustua?

Kysymys on hyvin keskeinen 
tämän päivän markkinatutkimuksessa. 
Kun 1970-luvulla selityksiä etsittiin 
demograafisista taustamuuttujista ja 
kohderyhmäsegmenteistä, ja 1980- 
luvulla innostuttiin käyttämään psy- 
kograafisia tyypittelyjä, on tulevalla 
vuosikymmenellä pureuduttava kult- 
tuurimme symboleihin, eri kohde- 
ryhmien elämäntapojen merkistöihin, 
ja tulkittava niitä semiotiikan eli merk- 
kien ja merkitysten tulkintaa harjoit- 
tavan tieteen keinoin.

Toimiva 
mainonta ei 
setita tai aliarvioi 
kohderyhmäänsä, 
vaan viestii 
älykkäästi ja 
viitteenomaisesti 
symbolien ja 
merkkien avulla.

Jälkiteollisessa Suomessa elävä 
kuluttaja elää pitkälle symbolien maail- 
massa, hänen ympärillään on moni- 
mutkainen merkitysten verkko. Merk
kien tulkinnan pitäisi johtaa siihen, että 

onnistutaan näkemään niiden molle 
puolen: ts. mitä tarpeita, pyrkimyksiä 
tai haluja näiden symbolien takana 
piilee. Lisäksi on muistettava, ettei ih- 
minen merkitse symbolista rooliaan 
pelkillä fyysisillä motteilla, vaan myös 
kulttuurisempien ja abstraktiempien 
asioiden - kuten kirjallisuuden, lehtien, 
elokuvien, matkakohteiden ja ravin- 
toloiden - välityksellä.

" Määrällisen 
ajattelun tilaUe 
alkaa pian niin 
politiikassa, 
tieteissä ja taiteissa 
kuin kulutus- 
tottumuksissakin 
tulla taadutlinen 
ajatussuunta.

Nykyiselle kulutuksellemme on 
tyypillistä merkkitavaran voimakas 
asema. Esimerkiksi nuorisokulttuuri 
on omaksunut monia mahtavin inves- 
toinnein lanseerattuja kansainvälisiä 
tuotemerkkejä, kuten esimerkiksi 
Coca-Cola. Lähes jokaisen kaupalli- 
sen valinnan takana on tietty psyykki- 
nen työprosessi, joka ohjaa ostokäyt- 
täytymistämme. Ihmisen mahdolli- 
suudet ovat kasvaneet tutkimuspääl- 
likkö Pertti Erikssonin mukaan sellai- 
siin mittoihin, ettei niitä voi ymmärtää 
pelkästään kvantitatiivisilla mittareilla. 
Kun toisaalta samanaikaisesti alkaa 
esiintyä myös epäilyjä talouskasvun 
jatkumista kohtaan ja ennusmksia sen 
taitmmisesta, tarvitaan uusia ajatus- 
malleja ihmisen käyttäytymistä selit- 
tämään.

Erikssonin mielestä määrällisen 
ajattelun tilalle alkaa pian niin poli
tiikassa, tieteissä kuin taiteissakin tulla 
laadullinen ajattelusuunta. Sen mu
kaan erilaisuus on voimaa ja pienikin 
voi olla kaunista. Kulutustottumukset 
mlevat nekin kehittymään laadulliseen 
suuntaan perinteellisen massakulutta- 
misen asemasta. Kehitystä ruokkii 
myös yhteiskunnan luokkarakenteen 
muutmminen. Tällöin erottelevat mer- 
kit ovat usein hyvin hienostuneita ja 
korostuneen symbolisia.

Markkinamtkijan on muistettava 
ottaa huomioon ostopäätökseen johta- 
neen prosessin taustat mahdollisim- 
man laajast! kaikkine asiayhteyksi- 
neen. Kuluttajakäyttäytymisessä vai- 
kuttimina saattavat olla myös sellaiset 
tekijät, joilla on väin vähän tekemistä 
itse tuotteen kanssa. Markkinamtkijan 
on syytä luopua ajatuksesta, että tut- 
kittava yksilö aina välttämättä itse tie- 
täisi syyn, miksi hän valitsee jonkun 
tuotteen tai ostopaikan.

Erikssonin mukaan nykyään on 
olemassa tilaus sellaiselle ymmärtävää 
markkinatutkimusta edustavalle meto- 
dille, joka hyödyntää riittävästi myös 
poikkitieteellisiä menetelmiä ja lähesty- 
mistapoja. Erityisesti kvantitatiivisen 
tutkimusotteen täydentäjänä ja selit- 
täjänä ymmärtävä markkinatutkimus 
semioottisine symbolianalyyseineen 
olisi paikallaan.

Markkinointiin semioottista me- 
todia voidaan hyödyntää siten, että 
ensin selvitetään merkkimaailman 

takana olevat tarpeet ja halut kerää- 
mällä merkkejä kohderyhmään kuulu- 
van ihmisen elämän eri alueilta. Kun 
on saam selville, miksi ihmiset käyttä- 
vät tiettyjä merkkejä, voidaan saadun 
tiedon perusteella kehittää uusi mõte 
ja tuotemerkki. Tuotetta voidaan sitten 
markkinoida tarkoin määritellyin 
mielikuvin (merkkiyhdistelmin), jotka 
heijastavat oikein kohderyhmälle 
ominaisia haluja ja tarpeita.

Anja Luomin mielestä on tärkeää, 
että kuluttaja ja mõte elävät samas sa 
semioottisessa, symbolisessa maail- 
massa. Niiden on toisin sanoen oltava 
samalla aaltopituudella ja vastattava 
persoonallisuudeltaan toisiaan. Mai
nonta antaa luonteen ja ulkonäön 
tuotteen persoonalle, jonka olisi vas
tattava kuluttajan haluja ja tarpeita.

Hyvä mainos selviytyy tästä tehtä- 
västi toimimalla epäsuorasti ja viitten- 
omaisesti, älykkyytensä säilyttämällä. 
Toimiva mainonta ei syyllisty selittämi- 
seen ja kohderyhmänsä aliarvioimi- 
seen, vaan viestii älykkäästi ja viitteen
omaisesti symbolien ja merkkien 
avulla. Tällaista mainontaa voisi kut- 
sua "ystävälliseksi” mainonnaksi.

Johtaja Jyrki Laakso, 
Suomen Pankkiyhdistys:

"MÄÄRÄLLINEN 
TUTKIMUSTIETO VAATII 
TUEKSEEN LAADULLISIA 
MITTAUKSIA."

K.otitalouksien siüistümistä ja vel- 

kaantumista on seurattu Suomen Pank- 
kiyhdistyksessä jo yli 'vuosikymmenen 
ajan. Ajanjakso on hyvin mielenkiintoi- 
nen, sillä sen aikana suomalaisten paino- 
tukset eri säästämistavoitteiden kohdalla 
ovat muuttuneet merkittävästi.

Johtaja Jyrki Laakson mukaan 
tapahtuneita muutoksia on võitu seurata 
laajasta kvantitatiivisesta aineistosta, 
joka on ollut peräisin Tilastokeskuksesta. 
Tällaisen tutkimusaineiston valossa voi
daan esimerkiksi todeta, että kotitalouk- 
siemme säästämisaste on kuluneen vuo
sikymmenen aikana romahtanut.

- Mutta sitä vastoin se ei välttämättä 
pysty valottamaan niitä mahdollisia 
syitä,joihin tapahtunut kehitys onperus- 
tunut. Kvalitatiivinen tutkimus - kuten 
tämän vuoden toukokuussa julkaistu 
Varojenkäyttötutkimus - pystyy parem- 
piin vastauksiin silloin, kun esitetään 
kysymys: ’MiksiP, toteaa johtaja Laakso.

Suomen Pankkiyhdistyksen tilaa- 
maan Varojenkäyttötutkimuksen suoritti 
Suomen Gallup Oy. Tutkimuksessa haas- 
tateltiin henkilökohtaisesti lähes 1.500 
yli 15-vuotiasta suomalaista maan eri 
puolilla. Kenttätyövaihe tehtiin pääosin 
maaliskuun 1989 aikana, jolloin säästä-



Esimerkiksi tv-mainontaa on pyrit- 
ty analysoimaan ns. psykosemiootti- 
sella menetelmällä, joka yhdistää semi- 
otiikan sekä psykoanalyysin. Kun psy- 
koanalyysissä pyritään tiedostamatto- 
masta tekemään tietoista, niin mainos- 
filmi merkkijärjestelmänä pyrkii päin- 
vastaiseen prosessiin eli tekemään tie- 
toisesta tiedostamatonta.

Hyvän tv-mainoksen on pystyt- 
tävä kaikkien elementtiensä osalta 
(kuva, ääni, henkilöhahmot, koko fil
mimaailma) vastaamaan määritellyn 
kohderyhmänsä tarpeita - niin tietoi- 
sia kuin tiedostamattomiakin. Näihin 
tarpeisiin ja pyrkimyksiin on pureu- 
duttava filmiin rakennettujen merk- 
kien ja symbolien kautta.

Kuluttajaa on autettava löytämään 
oma symbolimaailmansa, oma ystä- 
vänsä. Vasta silloin hänelle voidaan 
puhua viitteenomaisesti, älykkäästi, 
kuin ystävä ystävälle. Ja väin tällaisen 
prosessin kautta tv-mainos voi ylittää 
"huomioiduksi tulemisen” sekä ”mie- 
lenkiinnon heräftämisen” tavanomai- 
set tasot ja nousta korkeammalle, koh- 
deryhmän "nykyistä käyttäytymistä 
muuttavaksi” ärsykkeeksi.

misasteen Usku ja kotitalouksien vel- 
kaantuminen berättivät vilkasta yleistä 
keskustelud joukkotiedotusvälineissä.

- Varojenkäyttötutkimuksen kaltai- 
nen suurebko läpileikkaus tuottaa aruo- 
kasta trenditietoa, jota voidaan vertailU 
useiden aikaisempien tutkimusten antd- 
mien tulosten kanssa. Suomen Pankki- 
yhdistys on aikaisempina vuosina tutki- 
tuttanut maksutavoissa sekä säästämi- 
sessä tapabtuneita muutoksia, kertoo 
Laakso.

Hänen mukaansa tärkeänä läbtö- 
kobtana j о ensimmäisissä Gallupin 
kanssa käydyissä paUvereissa oli se, että 
tietty vertailukelpoisuus on võitava säi- 
lyttää aikaisempaan tutkimusmateriaa- 
liin. Tutkimusongelman määrittelyssä 
on mukana pankkiybdistyksen tiedotus- 
ja tutkimusosaston oma työrybmä, joka 
mm. byväksyy käytettävän kysymys- 
kaaakkeen lopullisen version. Kerätyn 
materiaalin byödyntäminen pankki
ybdistyksen jäsenpankkien keskuudessa 
saattaa myös eriytyä niin, että pankit 
suorittavat omU, esimerkiksi alueellisesti 
tarkennettuja tietokoneajojaan samasta 
raakamateriaalista, joka on ollutpäätut- 
kimuksen perustana.

- Varojenkäyttötutkimuksen kob- 
dalla annettiin paljon painoa myös 
erilaisille sosio-demograafisille tausta- 
muuttujille ja niitä seuraaville tyypitte- 
lyille, jotka edistävät kvalitatiivisten 
jobtopäätösten tekemistä, kertoo jobtaja 
Laakso.

Varojenkäyttötutkimuksen mukaan 
suomalaiset kotitaloudet jakaantuvat 
siiben 64 prosentin enemmistöön, joilU 
on jonkinUista Uinaa, ja siiben 36 pro- 
senttiin, joilU ei ole Uinaa ollenkaan. 
Laakson mukaan on mabdollista, että 
näin jyrkkä jako perustuu ainakin osit- 
tain eri sukupolvien toisistaan poikkea- 
viin varojenkäyttöarvostuksiin.

- Meillä on varmasti olemassa nuo- 
rempi sukupolvi byvin koulutettuja 
ibmisiä, jotka ovat opintoUinastaan Ub- 
tien tottuneet Uinanottoon ja pitävät 
melko normaalina selUista elämäntiUn- 
netta,jobon liittyyns. terveellinen määrä 
velkaa. Suurimmat, keskimäärin yli 
200.000 markan Uinat vaikuttavat

Kuinkahan mõni kulutusjuhlin- 
nan aikakautta edustava suomalainen 
markkinaviesti onnistuu näin vaati- 
vassa tehtävässä?

KULUTUSJUHLIJAN 
RAHANKÄYTTÖASENTEET.

Suomen Gallupin rahoitusalan 
tutkimusryhmässä on viime aikoina 
yhteistyössä Suomen Pankkiyhdistyk- 
sen kanssa tutkittu suomalaisen kulut- 
tajan rahankäyttöasenteita. Kun asen- 
teiden voidaan katsoa olevan ihmisen 
käyttäytymisen - myös kulutuskäyt- 
täytymisen - takana, on mielekästä 
tutkia juuri elämään ja rahankäyttöön 
liittyviä asenteita.

Projektipäällikkö Pertti LinkoU 
korostaa rahankäyttöasenteiden ana- 
lyysin merkitystä esimerkiksi toimi- 
van markkinointiviestinnän ja sen jat- 
kuvan kehittämisen kannalta. Linkolan 
mukaan yksilön asenteet johtavat 
hänet valitsemaan tietyllä tavalla, teke
mään tietyt johtopäätökset sekä poi- 

pääkaupunkiseudulla asuvien 24-35 
-vuotUiden Upsiperbeiden eUmään.

- Toisaalta on sitten olemassa tuo 
kolmannes, joka arvattavasti tuntee vas- 
tenmielisyyttä Uinanottoa kobtaan, 
vaikka tarvetta siiben ebkä joskus olisi- 
kin. Täbän rybmään kuuluu varmasti 
jonkun verran maaUisväestöä, joka voi 
tasoittaa osan likviditeettiongelmistaan 
esimerkiksi puuta myymäUä, arvelee 
jobtaja Laakso.

Varojenkäyttötutkimus paljastaa 
myös, että suomaUiset pyrkivät suunnit- 
telemaan omanyksityistaloutensa entistä 
tarkemmin: yli 90 prosenttU vastan- 
neista sanoi suunnittelevansa talouden- 
pitoaan. Tosin suurin osa (78 prosenttU) 
kuuluu siiben rybmään, jonka barjoit- 
taman suunnittelun aikaväli on alle 
ybden vuoden. Myös säästämistavoitteet 
ovat monipuolistuneet ja mukaan on 
tullut monU selUisU säästämiskobteita, 
kuten lomamatkat tai kodinkoneet, 
jotka ovat aikaisemmin olleet subteel- 
lisen barvinaisU.

Kaikenkaikkiaan varojenkäyttöar- 
vostuksissa tapabtuneet muutokset bei- 
jastavat Laakson mielestä osittain myös 
rabamarkkinoiden vapautumisen kal- 
taisU suuna kebityslinjoja. Кип sarnaan 
aikaan kansaUisten ostovoima on kas- 
vanut ripeästi (vuosittain noin 3 prosen- 
tilU), on ebkä jossakin määrin ymmär- 
rettävää, että kulutus on lisääntynyt 
säästämisen kustannuksella. Vuotta 
aikaisempaan tiUnteeseen verrattuna 
esimerkiksi kulutusluotot kasvoivat 17 
prosentista 24 prosenttiin.

- En näkisi meikäläistä tiUnnetta 
aivan niin synkkänä kuin jotkut ulko- 
maanvelastamme buolta kantavat. 
Näbdäkseni me eUmme nyt vapautu- 
neisiin rabamarkkinoibin sopeutumisen 
aikaa,jolloin on vaikeaa välttyä tietyiltä 
ylilyönneitä. Uusi tiUnne vaatii mieles- 
täni myös kuluttajilta uusU valmiuksU, 
kuten korkotietoisuutta ja ylipäätänsä 
parempaa taloudellista tietoa valintojen 
perustaksi. Tässä mielessä on pelkästään 
positiivista, jos yksityisasiakas baluaa 
kilpailuttaa eri pankkeja valitakseen 
tarjouksista edullisimman, toteaa jobtaja 
Laakso.

mimaan vastaanottamastaan informaa- 
tiosta juuri omiin arvopäämääriinsa 
sopivat asiat. Rahankäyttöasenteiden 
hyvä tuntemus on tärkeää paitsi mark- 
kinoinin ammattilaisille myös sellai- 
sille päätöksentekijöille, jotka joutu- 
vat myymään talouspoliittisia ideoita 
äänestäjilleen.

Onko sitten olemassa 1980-luvun 
lopun vaurastuneelle suomalaiselle 
tyypillisiä rahankäyttöasenteita?

Suomalainen 
kulutusjuhlija 
on varovainen, 
riskinottaja tai 
harkitsija.

Onpa hyvinkin. Eräät tyypillisyy- 
det tulevat hyvin selkeästi esille Suo
men Gallupin tekemissä kansalaisten 
varainkäyttöä mitanneissa tutkimuk- 
sissa. Niitä ovat tuhlaavaisuuden selvä 
vieroksuminen, ei rahassa mitattavien 
tekijöiden korostaminen elämässä, 
varovaisuuden ja huolellisuuden arvos- 
tus sekä taloudellisen itsenäisyyden ja 
riippumattomuuden ihannointi.

Esimerkiksi asenneväittämään 
”Lapsia pitää opettaa säästäväisyyteen” 
yhtyi peräti 91 prosenttia vastanneista 
ollen joko jokseenkin tai täysin samaa 
mieltä esitetyn väitteen kanssa. 2/3 
suomalaisista on joko täysin tai jok
seenkin eri mieltä siitä, että työstä saa- 
tava palkka olisi tärkeämpi kuin itse 
työn kiinnostavuus. Paljastavaa on 
myös se, että väin yksi viidestä suoma- 
laisesta katsoo voivansa allekirjoittaa 
väitteen siitä, että hänen elämäänsä 
kuuluisi riskinotto taloudellisissa asi- 
oissa. Vastaavasti 79 prosenttia kyselyn 
kohteista oli samaa mieltä siitä, että 
"ihmisen on ansaittava elantonsa 
omalla työllään ”.

Kuitenkin yksittäisiä asenneväittä- 
miä mielenkiintoisempi ja laajempiin 
johtopäätöksiin johtava tapa hahmo- 
tella suomalaisen kuluttajan arvomaail- 
maa on ryhmitellä muutamia selvästi 
erottuvia rahankäyttäjätyyppejä. Suo
men Gallupin laatiman tyypittelyn 
perusteeksi valittiin 40 asenneväittä- 
mää, joiden avulla oli mahdollista pää- 
tyä kolmeen pääasialliseen varainkäyt- 
täjätyyppiin: Varovaisiin, Riskinottajiin 
ja Harkitsijoihin.

Varovaisen varainkäyttäjän tyyppiin 
kuuluvia suomalaisia on arviolta noin 
30 prosenttia. Muita tyypittelyyn kuu
luvia ryhmiä useammin varovainen on 
kotoisin maaseututaajamasta.

Varovaisen asenteita leimaa keski- 
määräistä voimakkaampi arkuus ja 
eräänlainen pessimismi. Hänelle kätei- 
nen raha on mieluisin maksuväline 
eikä hän ole juurikaan taipuvainen 
rohkeaan kokeiluun kulutuksen koh- 
teita valitessaan. Varovainen rahan- 
käyttäjä punnitsee tarkkaan jokaisen 
valintansa ostotilanteessa tuntematta 
kuitenkaan varsinaista kulutuskieltei- 
syyttä. Hänen mielestään luottoa saa 
nykyisin liiankin helposti.

Varovainen suosii verovapaita 
pankkitilejä eikä halua sijoittaa osak- 
keisiin. Nykyinen elämäntapa suosii 
hänen mielestään keinottelijoita. Varo
vaisen rahankäyttäjän keskeisenä 
tavoitteena elämässä on taloudellinen 
riippumattomuus. Hän kokee myös 
tärkeänä lasten kasvattamisen säästä
väisyyteen.

Myös riskinottajien tyyppiin kuu
luu suomalaisista noin 30 prosenttia. 
Riskinottaja on sosiaaliselta taustaltaan 
tavallista useammin kaupunkilainen, 
lapseton, vanhempiensa luona asuva 
opiskelija, työssä käyvä tai yksityis- 
yrittäjä.

Riskinottaja on huoleton eikä juuri
kaan harkitse ostoksiaan unohtaen 
myös keskimääräistä useammin mak- 
saa laskunsa. Rahankäytön suunnitte- 
luun hän ei usko, vaan henkilökoh- 
taista taloutta joudutaan paikkailemaan 
silloin tällöin pikkulainoin. Hän ei yli
päätänsä tunne vastenmielisyyttä riski- 
nottoon elämässä. Usein hän kokee 
myös etukäteissäästämisen turbana, 
kun lainaa kerran saa muutenkin. Ris
kinottaja osaa niin ikään viivyttää las- 
kujensa maksamista, jos oma talous 
niin vaatii.

Suurin ryhmä varainkäyttötutki- 
muksen luomassa tyypittelyssä muo- 
dostuu ns. barkitsijoista (40 prosenttia). 
Harkitsija on taustaltaan useimmiten 
toimihenkilö, perheellinen ja kaupun- 
gissa asuva.

Harkitsija uskoo vahvasti voivansa 
vaikuttaa elämänsä kulkuun. Hän tun
tee pankkitiliensä ehdot ja uskoo 
samalla, ettei ilman luotonottoa 
rikastu. Harkitsija suhtautuu kieltei- 
sesti riskienottoon, talouden paikkaa- 
miseen pikkulainoin sekä työstä saata- 
van palkan yliarvostamiseen työn mie- 
lekkyyden kustannuksella. Hän käyt- 
tää mielellään muovirahaa ja suhtautuu 
luotonottoon laskelmoiden. Hän on 
siis varainkäytössään samanaikaisesti 
yhtäältä moderni ja suunnitelmallinen 
sekä toisaalta arka.

Projektipäällikkö Pertti Linkolan 
mielestä tällaisten tyypittelyjen koh- 
dalla on erityisen tärkeää huomata, 
etteivät pelkästään keskimääräiset 
asennetiedot ole kovin hyödyllisiä, 
vaan ne johtavat keinotekoiseen, todel- 
lisuutta vääristelevään psykologisoin- 
tiin. Suomalaiset kuluttajat voidaan 
kuitenkin huomattavasta samanlaisuu- 
destaan huolimatta jakaa pitävin perus- 
tein esimerkiksi edellä käsiteltyyn kol
meen ryhmään.

TilastoUisesti 
samankaltaisten 
ihmisten joukosta 
löytyy arvo- 
maailmaltaan 
erilaisia 
rahankäyttäjiä.

Jokaisen tutkimustietoa hyödyntä- 
vän on syytä muistaa, että tilastollisesti 
hyvinkin samanlaisten ihmisten jou
kosta löytyy arvomaailmaltaan huo- 
mattavan erilaisia rahankäyttäjiä. Lin- 
kola painottaa myös sitä, etteivät nämä 
varainkäyttöön liittyvät asenteet ja 
arvot koskaan ole muuttumattomia tai 
edes ennustettavia.

Kulutusjuhlinnaksi kutsuttua aika
kautta elävien suomalaisten rahankäyt- 
täjien tunnistaminen ja tavoittaminen 
vaatii ennen muuta heidän arvomaail- 
moissaan tapahtuvien trendien seuraa- 
mista. Ja siihen puolestaan tarvitaan 
asiantuntevasti suunniteltua, oikein 
läpivietyä ja kokemuksella tulkittua 
asennetutkimusta.
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"Ideointi, presentointi ja 
renessanssitaide tuovat
minulle mielihyvää."
Kesäinen juttutuokio tutkimusjohtaja 
Eero Meckelborgin seurassa.
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Suomesta löytyy tuskin ketään vakavasti 
otettavaa persoonaa, joka väittäisi tunte- 
vansa yrityskuvatutkimukset mutta joka ei 
tuntisi ainakin nimeltä Eero ’Meckis’ Meckel- 
borgia, Suomen Gallupin imago-ryhmän 
tutkimusjohtajaa.

Tapaan Eeron kesäkuisena hellepäivänä 
Savoyn terassilla. Ennen herkuttelun aloitta- 
mista ihailemme eteemme avautuvaa veh- 
reätä Helsinkiä, jonka etäisyydet näyttävät 
kutistuvan huomattavasti kahdeksannesta 
kerroksesta tarkasteltuna.

- Se on muuten havaintopsykologialla 
selitettävissä oleva ilmiö, huomauttaa Eero 
yllättävästi valkoisen pöytäliinan takaa nos- 
taen kulmakarvojaan korkealla otsallaan. 
- Nuo Espan vihreät puuthan peittävät 
näkökentästämme puolet ja vähentävät 
näin huomattavasti ärsykkeiden määrää. 
Etäisyyksien kutistuminen on siis osittain 
illuusio - tosin jossakin määrin sitä voisi 
selittää myös trigonometrian periaatteilla.

Hm, harvoin on hienoa näköalaa kos- 
kenut viaton keskustelunavaus laukaissut 
tällaiset kommentit. Tajuan, että minun on 
skarpattava, sillä olen selvästikin tavan- 
omaista älyllisemmässä seurassa.

Eero on sekä värikäs persoona että laa- 
joissa piireissä arvostettu tutkija, jonka mieli- 
piteille ja tulkinnoille annetaan suuri arvo. 
Hänellä on kaiken lisäksi ollut aikaa sisäistää 
gallupilaisuuden syvempi olemus, sillä yri- 
tyksen palvelukseen hän astui nuorena 
havaintopsykologina jo vuonna 1962.

Tuotekuvasta dynaamiseen 
palveluun.

Eero muistelee Gallupin tutkimuksellis- 
ta historiaa 1960-luvulta lähtien asettaen 
tapansa mukaan pitkät tiedemiehen sor- 
mensa toisiaan vasten, laskien terävän kat- 
seensa vielä valkoisena hohtavan lautasen 
pintaan ja puhuen mietteliään verkkaisesti:

- Niin, taloon tullessani tuotekuva oli 
päivän sana. Se oli suunnilleen samassa ase- 
massa silloin kuin hyvin laajast! omaksuttu 
yrityskuvakäsite on tänään. Itse asiassa tuo- 
tekuvaa pidettiin tuolloin hyvin tärkeänä yri- 
tystä yleisesti kuvaavana parametrina.

- Merkitseekö tömö sitten sitä, että 
yritysten odotukset omaa itseään 
koskevien luonnehdintojen suhteen 
ovat muuttuneet?

- Kyllä. Tuotekuvakäsitteen korostumi- 
nen 1960-luvulla heijasteli tietysti sitä, että 
tuolloin yritykset olivat paljolti tavarantoi- 
mittajia. Kun yritykset tänä päivänä myy- 
vät aikaisempaa huomattavasti abstrakti- 
sempia tuotteita ja palveluksia - tavallaan 
eräänlaista softwarea - on selvää, että ne 

itsekin haluavat voimakkaasti korostaa niin 
palveluaspektia kuin toimintansa dynaami- 
suuttakin.

- Tämän kehityksen tuloksena esimer- 
kiksi tuotekuvatutkimukset ovat jääneet 
paljon vähemmälle, enkä voi edes yritysku- 
vatutkijana nähdä tätä kehitystä pelkästään 
myönteisenä. Eivätkö merkkitavaranomai- 
set tuotekuvat ole edelleenkin tärkeitä - aina
kin tietyille yrityksille? Nythän yritysku- 
vaansa tutkituttavat monet sellaisetkin orga- 
nisaatiot, joille yrityskuvallisen markkinoin- 
nin merkitys saattaa olla melko vähäinen. 
Muodikkaan trendin seuraaminen ei aina 
kannata, sillä kyllähän monella alalla ostajat 
ostavat ensi sijassa tuotteita - ja vähäisem- 
mässä määrässä yritystä.

On mielenkiintoista kuulla näin suoravii- 
vaisia kommentteja maan johtavalta yritys- 
kuvatutkijalta. Luonnollisesti Eero sanoo 
olevansa hyvin tyytvväinen siitä, että töitä 
on ollut enemmän kuin riittävästi, image 
teamin kannattavuus on jatkuvasti parantu- 
nut sekä yrityskuvatutkimusten voimakas 
kysyntä jonkinlaisena sosiaalisena tilauk- 
sena on vakaasti kasvanut ainakin kymme- 
nen vuotta.

Yrityskuvatutkimus vaatii 
kokemusta - myös ostajalta.

- Minkälaisia esteitä näet yritys- 
kuvatutkimuksen tuottaman tiedon 
hyödyntämiselle suomalaisissa yri- 
tyksissä?

- Usein unohdetaan, että tutkimuksel- 
listen palveluiden ostaminen on poikkeuk- 
sellisen vaativaa toimintaa. Eräs ongelma, 
johon törmään välillisesti ja melkein jatku
vasti, on se, että asiakkaiden henkilökoh- 
tainen uranousu saattaa olla kasvavan osaa- 
misen tiellä. Useimmat meidänkin asiak- 
kaamme ostavat vasta ensimmäisen tai toi- 
sen tutkimuksensa ja siirtyvät sen jälkeen 
omissa organisaatioissaan korkeammalle. 
Tällöin tieto ei pääse kasautumaan.

- Tämä on suuri vahinko, sillä joissakin 
erittäin vaativissa tutkimuksellisissa lähtö- 
tilanteissa ei riitä, että väin tutkimuksen suo- 
rittajat ovat kokeneita: myös asiakkaalla 
pitäisi olla vuosien antamaa perspektiiviä. 
Tällainen tuntuma yrityskuvatutkimuksen 
maastoon ja oman yrityksen todellisuuteen 
säilyy väin silloin, kun joutuu työkseen näitä 
kysymyksiä pohtimaan. Olen monta kertaa 
pannut merkille, että tarvittava tutkimuksel- 
linen ote ja näkemys häviää yllättävän pian 
jopa gallupilaiselta ihmiseltä, kun hän siirtyy 
esimerkiksi asiakkaan puolelle aivan toisen- 
laisten ongelmien äärelle.

Eero kertoo, että hänen mielessään on 
hahmottumassa jonkinlainen ratkaisu tähän 
ongelmaan. Se olisi eräänlaisen tietokone-



mallin varaan rakennettu tietopankki, joka 
olisi väin tutkimuslaitoksen ja yrityksen tie- 
dossa. Tätä projekti projektilta kasautuvaa 
tietopankkia voitaisiin hyödyntää erilaisissa 
eteen tulevissa tilanteissa ja parhaimmillaan 
se vähentäisi henkilövaihdoksien aiheutta- 
mia häviöitä pitkän tähtäimen tutkimustoi- 
minnassa.

Hyvä tutkimus tehdään 
kurn pronssiveistos.

jopa jonkinlaisena gurunakin. Mutta mina 
rehellisesti sanottuna pidän siitä, että võin 
sanoa joitakin yrityksen tulevaisuuden kan- 
nalta tärkeitä asioita suoraan, yhdenkään 
hierarkisen pidäkkeen estämättä. Juuri täs- 
sähän piileekin ulkoa ostetun tutkimus- ja 
selvitystoiminnan arvo: on mahdollista ottaa 
esille ja paukuttaa suoraan asioita, joita ei 
uskallettaisi kaivaa pinnalle organisaation 
sisällä.

- Tietysti jokaisessa työprosessissa on 
kuivatkin vaiheensa. Mina en ole koskaan 
nauttinut itsestäänselvyyksistä. Siksi saatan 
tuntea itseni turhautuneemmaksi laatiessani 
sinänsä tärkeitä haastatteluohjeita ja joutues- 

dimensionaalinen skaalapakettt. Ehkäpä 
käyn nühin käsiksi - ainakin sadepäivänä.

- Jatkan myös Euroopan matkailua ja 
käyn Kööpenhaminassa. Olen fanaattinen 
museoihminen ja sellaisena olen kolunnut 
lähes kaikki Euroopan pääkaupungit käy- 
den nauttimassa niiden taideaarteista. Jos 
pitäisi valita suosikkikaupunki tältä alueelta, 
saattaisin päätyä Lontooseen ja sikäläiseen 
lähes myyttiseen Wallace Collectioniin. 
Renessanssi on erikoisalani, mutta pidän 
myös хмп Goghista, Gauguinista ja Giot- 
tosta. Sen sijaan joku Picasso jättää minut 
jostakin syystä kylmäksi - ehkä olen konser
vatiivi.

En malta olla kysymättä Eero Meckel- 
borgilta, miltä tämä luova ja äly 11 isesti 
vaativa työ tuntuu neljännesvuosisa- 
dan jälkeen.

Huomaan heti, että Eeron sinisiin silmiin 
syntyy veijarimainen pilkahdus hänen poh- 
tiessaan vastaustaan hetken:

- Olen kyllä huomannut, että havain- 
topsykologin taustasta on ollut hyötyä 
muussakin kuin metodisessa mielessä, sillä 
liike-elämässäkin toiminnan lähteenä ja sen 
kohteena on ajatteleva ja tunteva ihminen. 
Tosin tältä kannalta arvioiden voidaan sanoa 
yhtä hyvin, että myös eläytymiskykyiset 
ekonomit võivat pärjätä näissä hommissa - 
ja ovat niin tehneetkin.

- Ehkä kaikkein eniten nautin työssäni 
tutkimuksen ideointivaiheesta, varsinkin 
silloin, kun ongelmanasettelu on erityisen 
vaativa ja se täytyy yhdessä asiakkaan 
kanssa saada tarkasti kohdalleen. Presen- 
taatio on sitten toinen äärimmäisen haastava 
ja kiva vaihe, mutta toki senkin voi pilata liian 
ahtaan aikataulutuksen luomalla kiireellä. 
Kalvoja ei voi kertakaikkiaan laittaa järjes- 
tykseen vasta taksissa.

- Hyvin valmistellussa presentaatiossa 
tutkija esiintyy tärkeässä pääosassa, joskus 

sani korjaamaan virheitä.
- Mielestäni hyvin läpiviety yrityskuva- 

tutkimus muistuttaa henkiseltä virityksel-
- Miten näin voimakas rakkaus tai- 
teeseen ja suuntavaisto numerovii-

tään veistoksen synnyttämistä: ensin ajatus 
puetaan muodoksi, kun veistoksesta teh
dään savimalli (ideointivaihe), sitten se kuo- 
lee joksikin aikaa kipsivalosvaiheessa (tekni- 
set rutiinit) ja lopulta se syntyy uudelleen 
pronssiin valettuna (johtopäätökset ja mi- 
den esittely asiakkaalle).

- Saa nyt nähdä, tuleeko juostua vai 
pyöräiltyä. Oikeastaan ne kuuluvat minun 
normaaliin päiväohjelmaani jatkuvasti: 
kesällä pyöräilen pitkiäkin matkoja ja tal- 
vella juoksen kymmenien kilometrien lenk- 
kejä. Hyvä kunto on väin hyödyksi näin 
henkisesti latautuneessa työssä.

- Toisaalta onhan minulla kodin työ- 
pöydällä opettelua odottamassa pari hyvin 
kiinnostavaa atk-ohjelmaa, mm. eräs multi- 

dakossa viihtyvät samassa, yritystut- 
kimusten lahjomaltoman logiikan 
hallitsevassa kaunosielussa?

- Minusta pitävän ja perustellun selityk- 
sen keksimisessä on samanlaista kauneutta 
kuin taiteen tuottamisessa. Tietysti tällaista 
estetisointia voi syyttää hurskasteluksi, 
mutta tunnen monia arvostettuja tutkijoita, 

joiden mielestä on olemassa todella 
kaumita ratkaisuja ja kaunüta malleja.
- Esimerkiksi kysymyspatteriston 
tyylikkyydestä näkee heti, onko 
siinä riittävästi energiaa vai ei. Kun 
käy läpi kysymyksiä, paljastun hyvän 

tutkimuksen vaatima dynamiikka välittö- 
mänä elämyksenä - tai sitten ei. Minusta 
kysymyksiäkin voi arvioida kuin runoa 
ikään. Samoin patteriston tyyli ja rakenne 
paljastavat helposti tottuneelle tarkastelijalle 
tutkimuksen tekijän ’käsialan’ - joko oman 
tai jonkun toisen.

Sanoo Eero ’Meckis’ Meckelborg, 55, 
ja hymyilee alati uutta etsivän persoonan 
poikamaista hymyä.

Ateriamme kulkiessa kohti loppuaan 
ja suurikokoisten mansikoiden hävi- 
tessä lautasiltamme haluan vielä tie- 
dustella, mitä Eeron kaltainen mas- 
termind tekee lomallaan:

7
MY 

OPINION

S U 0 M E N G А U P 0

IА

Yhteyshenkilö 
Matti Hirvonen 
puh. 9650 293

KAUPAN 
RYHMÄ

MERKKI-
TAVARA- 
RYHMÄ

ALAN
I TUTKIMUS- 

RYHMÄ
Yhteyshenkilö Yhteyshenkilö Yhteyshenkilö

Reijo Korpi Tera Moijanen Pertti Linkola
puh. 6960 359 puh. 6960 343 puh. 6960 278

IMAGO-
RYHMÄ

Yhteyshenkilö 
Erkki

Korpijaakko
puh. 6960 300

YHTEISKUN- 
NALLISTEN 

TUTKIMUSTEN 
RYHMÄ 

(Gallup-Fennica) 
Yhteyshenkilö 

Juhani Pehkonen 
puh. 6960 276



8
MY

OPINION

Gallupin uusi mainosfilmitesti mittaa yhä 
tärkeämpiä laadullisia mielikuvia. '

Suomen Gallup myy 
tutkimusosaamistaan 
myõs glasnost-ajan 
Neuvostoliittoon.

Neuvostoliitossa tehdyt tutkimuk- 
semme ovat käsitelleet lähinnä ihmisten 
mielipiteitä työelämästä, yhteiskunnalli- 
sista asioista sekä ympäristökysymyksistä. 
Tämän lisäksi olemme selvitelleet suoma
laisten ja neuvostoliittolaisten käsityksiä 
toisistaan. Kuluneella kaudella 1988-89' 
Neuvostoliitossa suoritetut tutkimukset 
ovat aiheidensa puolesta entisestäänkin 
monipuolistuneet.

Työelämää valottavat Gallup-tutki- 
mukset ovat käsitelleet työn merkitystä 
elämässä, työlle asetettuja odotuksia, työ- 
motiiveja ja tyytyväisyyttä työssä.

Toinen merkittävä Gallup-tutkimusten 
ryhmä Neuvostoliitossa on koostunut 
yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyvistä 
mittauksista. Olemme tutkineet neuvosto- 
kansalaisen kiinnostusta politiikkaan, 
hänen poliittista osallistumistaan ja poliitti- 
sen vaikuttamisen tapoja. Tutkimuksen 
keinoin on pureuduttu myös niinkin glas- 
nost-vaikutteisiin aiheisiin kuin kansallis- 
ylpeyteen ja -identiteettiin sekä uskonnon 
merkitykseen.

Meidän suomalaisten kannalta lienee 
mielenkiintoista kuulla, että kolmantena 
Suomen Gallupin tutkimusalueena Neu
vostoliitossa on selvitelty suomalaisten ja 
neuvostoliittolaisten tietoja ja käsityksiä 
toisistaan.

INRA Europe ajottelee 
eurooppalaisesti. Me 
menimme mukaan.

INRA Europen toimisto Brysselissä 
koordinoi Euroopan yhteisön maissa suo- 
ritettavia tutkimuksia. Sen toimitusjohta- 
jana toimii vankan tutkimusalan koke- 
muksen omaava belgialainen Jean Quatre- 
sooz. Hän on aiemmin johtanut Sobemap- 
mmista tutkirnusyntysta. Lisäksi Quatre- 
sooz on toiminut erittäin aktiivisesti myös 
tutkimusalan kansainvälisissä järjestöissä 
- mm. ESOMARin (European Society 
for Opinion andi Marketing Researcld) presi- 
denttinä.

INRA Europessa työskentelevät tutki- 
jat keskittyvät pelkästään kansainvälisiin 
tutkimuksiin. Nämä tutkimukset ovat 
käsitelleet mm. atk-laitteita, kuljetuspalve- 
luita, autonvuokrausta, automarkkinoita, 
autonosia ja -renkaita, rakennusmateriaa- 
leja sekä kansainvälisiä kulutustavara- 
markkinoita.

Suomen Gallupin palveluihin kuuluvat 
sidosryhmille jaettavat Gallup Express -tie- 
dotteet. Näissä lyhyissä tietokirjeissä esitel- 
lään mm. tutkimusalan uutuuksia sekä 
mielenkiintoisimpien tutkimuskokeilujen 
tuloksia.

Puhelingallupilla olemme tutkineet 
asuntojen hintaodotuksia. Se onkin monis- 
sa tapauksissa nopein mahdollinen tiedon- 
tuotantomenetelmä soveltuen siksi erityi- 
sesti markkinointi- ja tiedotusviestinnän 
sekä sesonkimarkkinoiden seurantaan. 
Sen avulla on mahdollista myös ylläpitää 
valtakunnallisia markkinabarometreja.

Rahoitusalan tutkimusryhmämme 
esitti asuntojen hintoihin liittyviä kysy- 
myksiä 500 kotitaloudelle sekä huhti- 
että syyskuussa 1989. Hintaodotukset 
ovat mielekäs tutkimuskohde, sillä juuri 
ne ovat eräitä tärkeimpiä hintojen todelli- 
seen nousuun vaikuttavia tekijöitä.

Suoritetun Gallupin mukaan hinta
odotukset näyttivät vaihtelevan maan eri 
osissa: pääkaupunkiseudulla oli hintojen 
nousuun uskovia syyskuussa 45 prosent- 
tia vastaajista, kun taas muissa kaupun- 
geissa heitä oli 49 ja maaseudulla 57 pro- 
senttia.

Euroopan yhteisön toimeksiannosta 
INRA Europe toteuttaa kaikissa EY- 
maissa Eurobarometri-nimistä tutkimusta. 
Siinä käsitellään eurooppalaisten yleisiä 
mielialoja, heidän näkemyksiään EY:n toi- 
mintaan liittyvistä kysymyksistä sekä 
muita ajankohtaisia yhteiskuntaa, ympä- 
ristöä ja työelämää valottavia asioita.

Hyvästö tehtiin 
vieläkin parempi: 
Gallupin uudistunut 
henkilöstötutkimusmalli.

Yhteiskunnallisen ja työelämän tutki- 
musten ryhmässä harjoitettu tuotekehit- 
tely on johtanut Gallup Fennica -tutkimus- 
mallin syntymiseen. Tämä monella tapaa 
ainutlaatuinen malli soveltuu organisaati- 
oihin ja yritysten henkilöstöihin kohdis- 
tuviin tutkimuksiin.

Mitkä tekijät sitten puhuvat uudistu- 
neen Gallup Fennican puolesta?

Uusi mallimme perustuu teoreettisesti 
perusteltujen ja käytännössä koeteltujen 
kysymyskokonaisuuksien hyödyntämi- 
seen. Gallup Fennicalla saadut keskeisim- 
mät tulokset ovat helposti vertailtavissa 
toimialakohtaisiin, kansallisiin tai kansain
välisiin vertailuaineistoihin.

Gallup Fennicassa on myös pureu
duttu nühin ongelmiin, joita tutkimustu- 
losten tilaajat kohtaavat hyödyntäessään 
tutkimustietoa käytännössä. Mallimme 
noudattaa myös kehittynyttä ja eriyty- 
nyttä raportoinkäytäntöä, joka pystyy 
palvelemaan ei väin yhtä vaan useampia 
organisaation tasoja. Lisäksi sen tulokset 
voidaan ankkuroida yritysmaailmassa 
ja yhteiskunnassa laajemmin tapahtuviin 
arvo- ja motivaatiorakenteen muutoksiin.

Gallup Fennica tarjoaa entistä moni- 
puolisempia analyysejä ja aineistonkeruu- 
tapoja. Se tarjoaa yrityksen ja toimialan 
luonteeseen tarkoin räätälöityjä mutta silti 
vertailukelpoisuuden säilyttävitä kysy- 
myksiä. Se tarjoaa erilaisten tutknnustar- 
peiden - kuten työnantajakuvan, yritysku- 
van, sisäisen markkinomnin ja henkilöstön 
kehittämisen - yhteennivomista kysymys- 
tenasettelussa sekä vertailussa muihin 
(esim. imago-) tutkimuksiin.

Myös tutkimusta seuraavassa jälkihoi- 
dossa Gallup Fennica menee kilpailijoitaan 
pidemmälle: siihen voidaan nimittäin liittää 
tulosten soveltamista ja jatkotoimenpiteitä 
edistävien analyysien tekemistä. Eräs tällai- 
nen lisäelementti on ns. SWOT-analyysi, 
jolla voidaan selvitellä yrityksen vahvuuk- 
sia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia.

Hintojen nousuun uskovat arvioivat 
kasvuprosentin olevan keskimäärm run- 
saat 8 prosenttia. Laskuun uskovat enna- 
koivat hintojen laskevan keskimäärin yli 
6 prosenttia.

. ... 0 10 20
Asuntojen hrnnat ,________ ,________ ,

Commercial Check System on ainutlaatui
nen fihnitesti, jolla päästään mittaamaan myös 
emotionaalisia tunteita - siis juuri niitä reak- 
tioita, joihin mielikuvamainonnalla pyritään 
vetoamaankin.

Tällaisen testityypin käyttöönottoon on 
useita syitä:

Ensinnäkin mainonta on jo pitkään ollut 
kehittymässä voimakkaasti mielikuvamainon- 
nan suuntaan. Mielikuvamainonta painottaa 
visuaalista puolta hyvin voimakkaasti vasta- 
kohtana vanhemmalle käytännölle, jossa mai- 
noksen keskipisteenä olivat sanat ja niillä 
ilmaistut mainossanomat. Mielikuvamainonta 
korvaa ne mm. kuvilla, väreillä ja semioottisilla 
merkeillä välittäen näin musiikin säestyksellä 
halutunlaisen tunnelman ja ilmapiirin.

Päättäjien mediatutkimus 
valmistuu syksyksi 1990.

PMT eli Päättäjien mediatutkimus on 
Suomen Gallupin mediatutkimusyksikön, 
Gallup Median, laaja perustutkimus, joka 
tuteutetaan joka toinen vuosi. Sen ylitey- 
dessä tehdään noin 4.000 haastattelua 
ylempien toimihenkilöiden päätöksente- 
koon osallistumisesta ja tiedotusvälinei- 
den käytöstä.

Vuoden 1990 Päättäjien mediatutkimus 
käynnistyy suunnittelun ja pilottitutkimus- 
ten osalta jo tänä syksynä. Tämä järjestys- 
numeroltaan jo kolmas PMT on tarkoitus 
laajentaa nyt ensi kertaa kattamaan myös 
julkisen sektorin päättäjät.

PMT 1990 varsinainen toteutus ajoit- 
tuu keväälle 1990. Se valmistuu tilaajien 
hyödynnettäväksi syksyllä 1990.

Vastaajan koulutustasolla ja hintaodo- 
tuksilla näytti olevan yhteyttä toisiinsa. 
Korkeakoulututkinnon suorittaneet vas- 
taajat eivät uskoneet yhtä voimakkaasti 
hintojen nousuun kuin kansa- ja perus- 
koulun suorittaneet: edellisistä väin 42 
prosenttia ennakoi nousua, kun taas jäl- 
kimmäisistä 55 prosenttia uskoi nousuun. 
Tosin arviot nousuprosenteista olivat puo- 
lestaan selvästi suuremmat korkeammin 
koulutetuilla vastaajilla.

Toiseksi pelkät kvantitatiiviset mittarit toi
mivat parhaiten väin rationaalisten, vasemman 
aivopuoliskon synnyttämien vastausten analy- 
soinnissa. Tämä ei riitä, kun nykyiset mainos
sanomat yhä suuremmassa määrin haluavat 
luoda mielikuvia ja tunnelmia, jotka ovat 
luonteeltaan vähemmän rationaalisia ja selvästi 
kvalitatiivisia.

Tästä uudesta mainosfilmitestistä ja sen 
antamista kokemuksista saat lisätietoja Suo
men Gallupin merkkitavararyhmältä. Soita 
Anja Luomtlle, puhelin 6960 220.

Kohti parempaa 
riskienhallintaa 
kirjemarkkinoinnissa.

Viime vuosina kirjeitse toteutettava 
suoramarkkinointi on voimakkaasti kasva
nul. Lisääntyneestä panostuksesta huoli- 
niatta kampanjoiden tulokset eivät ole 
kuitenkaan aina vastanneet odotuksia.

Kun vielä muistetaan, että kirjemarkki- 
noinnin kustannukset osoitteineen, paino- 
töineen, postituksinen, konsulttipalvelui- 
neen ja suunnittelutöineen eivät ole aivan 
vähäisiä voidaan päätyä erääseen vääjää- 
mättömään johtopäätökseen:

Turhaa riskienottoa kannattaa ehdot- 
tomasti välttää. Tai vielä paremmin: riskit 
täytyy hallita. Mutta miten?

Kaikkeen markkinointiin - myös kirje- 
markkinointiin - lüttyviä riskejä voi hallita 
tutkimuksella. Samalla saadaan pitävämpi 
perusta markkinoinnin ja sen sisällön luo- 
valle kehittämiselle yhdessä markkinoi- 
van yrityksen oman asiantuntijapanoksen 
kanssa.

Suomen Gallup voi tarjota mm. seuraa- 
via tutkimuspalveluja kirjemarkkinoinnin 
eri vaiheisiin:

1. Kohderyhmän määrittely ja raj aus
Tämä palvelu soveltuu sellaisiin tarpei- 

siin, joissa halutaan perustietoja eri kohde- 
ryhmien ostokäyttäytymisestä. Nämä tie- 
dot saadaan olemassaolevista ja ajan tasalla 
olevista tietopankeista. Myös lisäanalyy- 
sien ja uusien ajojen suorittaminen perus- 
tutkimusten aineistosta on mahdollista. 
Palvelukokonaisuutemme sisältää myös 
osoitteistojen testaukseen soveltuvan ku- 
luttajatyypin luokittelun postinumeroittain 
(ACORN).

2. Materiaalin testaus
Tämä pavelukokonaisuus sisältää sekä 

ameiston luettavuuden analysoinnin että 
haluttaessa myös aineiston vaikuttavuuden 
selvityksen ryhmä- ja teemakeskusteluin.

3. Kampanjan valvonta
Rnppumatta sütä, onko kampanja erin- 

omaisesti onnistunut, keskimäärämen tai 
jopa epäonnistunut, on tulokseen johta- 
neiden syiden selvittely jatkon kannalta 
mielekästä. Valvontapalvelumme käsittää 
ostopäätösten analyysin joko tilausaineis- 
ton tai erikseen kerättävän puhelinhaas- 
tatteluaineiston avulla. Haluttaessa asiak- 
kaalle voidaan tulostaa myös vastannei- 
den ACORN-jakautumat.

tulevat...
NOUSEMAAN

PYSYMÄÄN ENNALLAAN

30 40 50 60

LASKEMAAN

El OSAA SANOA

И 1989HUHTIKUU И 1989 SYYSKUU

Vastaajien mielipiteiden jakautuminen Suomen Gallupin asuntojen hintaodotuksia. koskeneissa 
puhelinhaastattelututkimuksissa huhtikuussa 1989 ja syyskuussa 1989.

Gallupin asuntohintabarometrin mukaan 
joka toinen suomalainen uskoo asuntojen 
hintojen nousevan jatkossakin.

CCS-mainosfilmi- 
testiin kuuluu kat- 
selijoiden emotio- 
naalisten reaktioi- 
den sekunnintarkka 

Spot. cafe 8Г0те seuraaminen sekä
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SUOMEN GALLUP OY

Suomen Gallupin toiminta-ajatus:

V V Parantaa sekä koti-
että ulkomaisten yritysten, 

yhteisöjen ja julkisen vallan 
toimintaedellytyksiä 

tekemällä niiden käyttöön 
päätöksentekoon liittyviä riskejä pienentäviä 

markkinointi- ja mielipidetutkimuksia 
sekä tietotuotteita. V V

Luotettavaa tietoa - Suomen Gallup Oy, Itälahdenkatu 21,00210 Helsinki, Puh. (90)-69 601.
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GALLUP
INTERNATIONAL

Perustettu vuonna 1947.

Tänään Gallup Intemationaliin kuuluu 40 jäsentä 
yli 50 kansakunnasta 

mukaanluettuinakoko Länsi-Eurooppa, 
Pohjois-Amerikka, Australia, 

suurin osa Latinalaista Amerikkaa ja Lähi-Itää 
sekä Aasian ja Afirikan valtioita

Luotettavaa tietoa - Suomen Gallup Oy, Itälahdenkatu 21,00210 Helsinki, Puh. (90)-69 601.
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SUOMEN GALLUP OY

Perustettu 1945

Omistaja Markkinointi-instituutin
Kannatusyhdistys r.y.

Palvelat Markkinointitutkimukset
Mielipidetutkimukset
Tietopankit

Liikevaihto 36 milj, mk ",
Henkilökunta 67
Haastattelijat 300

Luotettavaa tietoa - Suomen Gallup Oy, Itälahdenkatu 21, Hclsinki 00210, puh. (90) 69 601
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GALLUP RYHMÄ

Liikevaihto HM 95 milj.
Henkilökunta 230

Markkinointi- Markkinointi-
palvelut tutkimus

Tietojen- 
käsittely

Markkinoinnin 
segmentointipalvelut 

Acom Finland Oy

Tietokantamarkkinointi 
Suomen 

On-Line Tiedostot Oy

Telemarkkinointi 
Indata 

Telemarketing Oy

Markkinointikonsultointi 
Oy Active Marketing Ab

Kuluttaja- ja 
business-to-business -tutkimukset

Suomen Gallup Oy

Mainonnan volyymin mittaukset 
Markkinatutkimus Oy

Kuluttajapaneelit 
Finnpanel Oy

Kuluttajatutkimukset 
Marketing Radar Ltd

Autoalan tutkimukset
Autoalan Tutkimuskeskus Oy

Rakennusalan tutkimukset 
Rakennusalan Tutkimuskeskus Oy

В usiness-to-business- 
ja kuluttajatutkimukset 

M-Tietokeskus Oy

Y rityskuvatutkimukset 
Corporate Image Oy

Tampereen aluetoimisto 
Tampereen Markkinatieto Oy

T utkimustietojen 
tallennus ja käsittely 

Data-Apu Oy

ATK-palvelut ja 
ohjelmistotuotanto 

Tietojenkäsittely Oy

V almisohjelmistojen 
myynti 

Laskentasovellutus Oy

Kirjanpito- ja 
laskentapalvelut 

Laskentasysteemi Oy

Luotettavaa tietoa - Suomen Gallup Oy, Itälahdenkatu 21,00210 Helsinki, Puh. (90)-69 601.
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GALLUPIN PALVELUT

Eri alojen erikoistuneet tutkimusryhmät:

Mediatutkimukset

Kaupan tutkimukset

Rahoitusalan tutkimukset

Merkkitavaratutkimukset

Yhteiskunnalliset tutkimukset

Yrityskuvatutkimukset

Luotettavaa tietoa - Suomen Gallup Oy, Itälahdenkatu 21,00210 Helsinki, Puh. (90)-69 601.
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Lomakkeen suunnittelu

Tiedon keräys

Tiedon käsittely

Raportointi

Tulosten esittely

ATK-INTEGROITU
TUTKIMUSPROSESSI

©@
VAX

Luotettavaa tietoa - Suomen Gallup Oy, Itälahdenkatu 21,00210 Helsinki, Puh. (90)-69 601.
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TIEDONKERÄYS- 
MENETELMÄT

e •
Henkilökohtaiset haastattelut

Puhelinhaastattekil

Postikyselyt

Informoidut kyselyt

■Saetfl Kvalitatiiviset tutkimukset

Luotettavaa tietoa - Suomen Gallup Oy, Itälahdenkatu 21, 00210 Helsinki, Puh. (90)-69 601.
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GALLUP
PALVELUKSESSANNE

Gallup on kotimaisten ja ulkomaisten 
asiantuntijoiden muodostama verkosto.

Sen tehokkuus perustuu 
laajaan tutkimuskokemukseen 

sekä 
erikoisalueiden osaamiseen.

Gallup yhteistyöverkostoineen 
takaa joustavan tiedonhankinnan 

niin kotimaasta kuin eri puolilta maailmaa.

Luotettavaa tietoa - Suomen Gallup Oy, kälahdenkatu 21, (X)2IO Helsinki, Puh. (90)-69 601.
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Gallup-Media johtajalle

Eestin Radion ja Television julkisen mielipiteen tutkimis- 
ryhraän toir-iinta alkoi vuonna 1965» N ykyisin meilla tyoskentelee 
12 tutkijaa. Valitettavasti meiltä puuttuu kansainvälisen 
yhteistyon kokemus, samoin tarkempi kasitys sosiologisten tut- 
kimusten järjestämisen suhdanteistae Emme myoskään ole perillä 
hinnoista. Olisimme sangen kiitollisia, jos Te vois3_tte lahettaa 
meille listan sosiologisten tutkimust5iden hinnoista, sopimusten 
näytõskappaleita ynnä muuta sen kaltaista aineistoa. Sitten ehkä 
olisi meil lakin mahdollisuus sopeutua kansainväliseen yhteistyõhõn.

Kunnio5ttaen ILKn johtajа
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