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1 Johdanto 

 

Lähdin työharjoitteluun isäni kotimaahan Chileen elokuussa 2012.  Puhuin sujuvasti 

espanjaa jo maahan mennessäni, ja ilman sitä en olisi sopeutunut läheskään niin hyvin 

täysin erilaiseen maahan sekä kulttuuriin.  Alusta alkaen minulle oli hyvin selvää, että 

halusin tv-kanavalle töihin, koska minulla ei ollut siitä juurikaan kokemusta.  Olin hank-

kinut työhaastatteluita eri tv-kanaville Suomesta käsin.  Varsinaisen työharjoittelupaik-

kani valitsin vain ja ainoastaan mukavan työhaastattelun perusteella, sillä paikallisesta 

television maailmasta en tiennyt juuri mitään.  Aloitin työt elokuussa 2012 tv-kanavalla 

nimeltään Megavision.  Olin tuotonassistenttina kanavan aamu-ohjelmassa nimeltään 

Mucho Gusto.   

 

Chilessä toimii tänä päivänä neljä isoa tv-kanavaa julkisessa kaapeliverkossa. TVN (Te-

levision nacional), Tele13, Chilevision sekä Mega. Kaikilla kanavilla on hyvin samanta-

painen ohjelmatarjonta katsojille.  Kaikki kanavat tarjoavat neljituntisen aamu-

ohjelman, uutiset viisi kertaa päivässä, saippua-oopperoita, kotimaisia keskustelu-

ohjelmia sekä dubattuja amerikkalaisia elokuvia.  Ohjelmien esitysajat ovat myös mel-

keinpä poikkeuksetta samat. 

 

Hyvin nopeasti minulle alkoi avautua chileläisen tv-maailman tärkein elementti, rating 

on line eli live -katsojaluvut.  Tajusin, ettei televisiossa ole kyse tiedottamisesta, tai-

teesta tai luovuudesta vaan ainoastaan katsojaluvuista.  Katsojalukuja mitataan minuu-

tin tarkkuudella kanavan ostettua palvelun ulkoiselta yritykseltä.  People meter -mittari 

antaa tarkan tiedon siitä, milloin televisio laitetaan päälle, mitä kanavaa katsotaan, 

kuka perheestä katsoo sitä ja kuinka kauan yhdellä kanavalla pysytään.  Kilpailu neljän 

suurimman kanavan aamuohjelmien kesken oli usein rumaa sekä epäeettistä.  Juonta-

jia ohjailtiin studio-ohjaajan välityksellä suuntaan ja toiseen aina tarkkaillen katsojalu-

kuja.  Studiovieraita sekä vierailevia asiantuntijoita otettiin kesken lähetyksen ruudusta 

pois, jos aihe ei nostanut katsojalukuja ylös.  Muilta kanavilta kopioitiin aiheita sekä 

ideoita.  Toisin sanoen kaikki neljä kanavaa tuottivat neljä täysin samanlaista ohjelmaa 

kilpaillen katsojista.  Tietenkin tärkein syy hankkia katsojia oli raha.  Mainostuotot ovat 

chileläisten televisiokanavien rahantulolähde.  Mitä enemmän katsojia on, sitä enem-

män mainostajia.  
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Tässä opinnäytetyössä esittelen chileläisen katsojalukumittauksen ja sen vaikutuksen 

ohjelmien sisältöön ja jokapäiväiseen työskentelyyn.  Niin kutsuttuna case studyna käy-

tän ohjelmassa Mucho Gusto käytettyä formaattia, jonka olen nimennyt live kaupunki-

kameraksi.  Tässä formaatissa ohjelman toimittajat ja tuottajat etsivät ympäri pääkau-

punkia skandaalinkäryisiä aiheita ja tilanteita, kuten naapurikonflikteja, sortumisvaaras-

sa olevia taloja, tulvivia viemäreitä, korruptoituneita virkamiehiä ja säätiöitä, rikollista 

toimintaa, huijareita ja muuta dramatiikkaa.  Kameraryhmä saapuu paikalle ja kuvaa 

tilanteet livenä.  Tälle kyseiselle formaatille ei löydy vastinetta Suomessa monistakin 

syistä, joihin paneudun luvussa neljä sekä pohdinnassa.   

 

Opinnäytetyön teososana on yhtenä päivänä esitetty jakso live kaupunkikamerasta, 

jossa toimin tuotantoassistenttina sekä valaisijana.  Ohjelma sai sinä päivänä korkeat 

katsojaluvut, koska juuri tämän kyseisen formaatin kyseinen jakso nostatti niin paljon 

tunteita katsojissa ja työryhmässä.  Kun live lähetys loppui, ja olimme purkamassa ka-

lustoa kadulla, kameraryhmämme kimppuun hyökättiin. Saimme tapahtuman myös 

nauhalle, mutta ohjelman vastaava tuottaja päätti olla lähettämättä sitä.  Ohjelman 

Twitter -tilillä kuitenkin mainittiin välikohtauksesta heti lähetyksen päätyttyä, ja se nos-

tatti paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa.  Kuinka pitkälle television työntekijät 

ovat valmiita menemään saadakseen paljon katsojia?  

 

Lähteinä olen käyttänyt Chilessä tehtyjä opinnäytetöitä aiheesta, kirjallisuutta sekä 

haastatteluita ohjelman vastaavalta tuottajalta, linjatuottajalta, ohjaajalta sekä päätoi-

mittajalta. Haastatteluissa keskityin heidän näkemyksiinsä katsojalukujen tärkeydestä 

ja siitä miten se vaikuttaa heidän omaan jokapäiväiseen työskentelyyn.  Tiedostan 

haastatteluiden subjektiivisuuden, mutta mielestäni aihetta on vaikea lähestyä ilman 

henkilökohtaisia kokemuksia tässä tapauksessa.  Siksi olen päättänyt ottaa ne osaksi 

opinnäytetyötäni tutkiessani tätä aihetta. 

 

Opinnäytetyön alkajaisiksi käyn läpi keskeisiä käsitteitä kuten people meter ja rating on 

line luvussa kaksi.  Niille on omistettu oma luku, sillä näiden keskeisten käsitteiden 

avaaminen ja laajempi käsittely on merkityksellistä opinnäytetyön muiden lukujen kan-

nalta.  Lopun podinta-osiossa palaan myös koto-Suomeen: vosiko Suomessa toimia 

samanlainen live kaupunkikamera -formaatti? Minkälainen se olisi? 



3 

  

 

2 Keskeiset käsitteet 

 

Tärkeitä käsitteitä tässä opinnäytetyössä ovat yleisö, online katsojaluvut eli rating on 

line, katsojalukumittari people meter sekä tv-formaatti nimeltään live kaupunkikamera.  

Koen tarpeelliseksi avata näitä käsitteitä, koska Suomesta ei vielä löydy kyseistä for-

maattia eikä katsojalukujen analysointia ole viety vielä niin pitkälle kuin Chilessä.  Työ-

ryhmässä jokaisella on mahdollisuus seurata oman ohjelman sekä muiden kanavien 

katsojalukuja minuutilleen joko studiosta löytyvästä kuvaruudusta, älypuhelinsovelluk-

sesta tai ympäri kanavaa löytyvistä tietokoneen näytöistä. Kun katsojaluvut ovat koko 

ajan päivitettyinä, on helppo reagoida nopeasti muutoksiin.  Tästä syntyykin suurin 

ongelma: Koska katsojalukuihin on niin helppo reagoida, miksi niin ei tehtäisi? 

 

2.1 Yleisö 

 

Käsitteellä yleisö voidaan tarkoittaa montaa asiaa, se voi aiheuttaa ongelmia, jos käsi-

tettä ei rajata tarpeeksi hyvin.  Tätä varten käytän James G. Websterin (1998) tutki-

musta yleisöstä.  Hän jakaa yleisön määritelmän kolmeen kategoriaan: massaan, tulok-

seen ja agenttiin.  Kuitenkin, kun nämä käsitteet sekoittuvat, muodostavat ne myös 

sekalasia malleja yleisöstä. 

 

Websterin tutkimuksen mukaan ylesiön ymmärtäminen massana on tavallisin käsitys.  

Massalla tarkoitetaan, että yleisöä tutkitaan isona ihmisryhmänä riippumatta ajasta tai 

paikasta.  Ryhmän jäsenet käyttäytyvät ja tekevät päätöksiä itsenäisesti tuntematta tai 

tietämättä muista ryhmän jäsenistä tai heidän tavoista.   

 

Yleisöä voidaan pitää myös jonkun tuloksena.  Heidän suhtautuminen johonkin aihee-

seen voi olla niin sanotusti manipuloitua.  Heihin on voinut vaikuttaa jo saatu tieto esi-

merkiksi lehdistä, kirjoista yms. kokemuksista.  Heidän ajattelunsa on jonkin tulos.   

 

Kolmantena tapana rajata käsitettä yleisö on Websterin mukaan agentteina (agent).  

Tällä tarkoitetaan sitä, että ihmiset toimivat vapaasti.  He itse valitsevat viestimet jota 

he aikovat seurata sekä analysoivat ne itsenäisesti muodostaen omat mielipiteensä 



4 

  

annetusta aineistosta.  Tämä malli eroaa kahdesta aikaisemmasta juuri tällä ajattelulla. 

Ihmiset eivät ole median vaikutuksen alaisena vaan vapaita yksilöitä tunnustaen samal-

la vapauden valita.   

 

Websterin mukaan on myös mahdollista yhdistellä näitä yleisötyyppejä, jotka muodos-

tavat niin sanotusti sekalasia malleja.  (Webster 1998) 

 

2.2 People meter ja rating 

 

Chilessä rating -sanan käyttö yleistyi 90-luvun alussa, jolloin otettiin käyttöön katsoja-

lukujen elektroninen mittaus.  Sana rating on espanjankielisessä maassa vieraskielinen.  

Suomi-englanti sanakirjassa sana rating on suomennettu seuraavalla tavalla: 

 

rating : /ˈɹeɪtɪŋ/ (tv-ohjelman) katsojamäärä, suosio, arvoasema, luokitus 

 

Elektroninen mittaus mahdollisti televisiokanavien, mainostoimistojen, mainostajien 

sekä tavallisten kansalaisten seurata katsojalukuja.   

 

Katsojalukuja mitataan Chilessa samalla menetelmällä kuin monissa muissakin maissa 

laitteella nimeltään people meter.  Chilessä palvelun tarjoaa yritys nimeltään Time Ibo-

pe.  People meter on mikrotietokone, joka mittaa minuutin tarkkuudella milloin televisio 

laitetaan päälle, mikä kanava on päällä, kuinka kauan samaa kanavaa katsotaan, kana-

villa surffailun ja kuka taloudessa katsoo televisiota.  Kun laite on rekisteröinyt tiedon, 

lähettää se signaalin etenpäin ja palveluntarjoaja Time Ibope analysoi sen ja lähettää 

sen palvelun ostaneille kolmansille osapuolille.  Viive kodin ja Time-Ibope vastaanotti-

men tiedonsiirrossa on noin minuutti ja siksi sitä kutsutaankin Rating On line.  Viralliset 

tulokset ilman viivettä ja hieman tarkemmin analysoituna tulevat seuraavana päivänä.   
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Kuvio 1. Time Ibope:n käyttämä kaava katsojalukujen mittauksessa.  
 

 

Time Ibope ei luovuta tietoja siitä, kuinka monessa taloudessa mittauslaitteita Chilessä 

on.  Ainoa tieto jonka he antavat on se, että laitteita on seitsemässä kaupungissa.  

Tällä yritetään varmistaa se, että tulos olisi mahdollisimman kattava ja monipuolinen.   

Websterin tutkimuksen mukaan Time Ibope analysoi yleisöa agentteina.  Ihmiset ke-

nestäkään riippumatta valitsevat haluamansa kanavan.  (Webster 1998) 

 

Katsojaluku mittausten tuloksia käytetään päivittäin televisiomaailmassa.  Niitä analy-

soidaan sillä hetkellä ja niihin reagoidaan saman tien, vaikka studiossa kesken ohjel-

man.  Jos aihe, jota aamu-ohjelmassa käsitellään, ei kerää tarpeeksi katsojia, poiste-

taan vierailijat sekä asiantuntijat ruudusta.  Siinä ole mitään ihmeellistä eikä sitä ku-

kaan paheksu.  Kotikatsomoissakin tiedetään, että jos live-lähetykset menevät sekavik-

si ja aihepiirit vaihtuvat nopeasti, tarkoittaa se huonoja katsojalukuja.       

 

Koska televisiokanavat saavat hyvin tarkat raportit yleisöstään, on ohjelmia helppo yrit-

tää räätälöidä suosituiksi.  Kaikki neljä kilpailevaa kanavaa näkevät myös toistensa tu-

lokset.  Aiheita kopioidaan toisilta kanavilta helposti ja jos jonain päivä joku tietty aihe 

on toiminut yhdellä kanavalla, niin muut tulevat perässä.  Koska televisiokanavat toimi-

vat mainoksien tuotosta riippuvaisina, on heillä oltava paljon katsojia myydäkseen lisää 

mainostilaa.  Tämä yksinkertainen yhtälö on muokannut chileläisen television siihen 

pisteeseen, ettei millään muulla ole väliä.  

 

.    
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Kun tähän on tultu – voiko siitä päästä enää eroon?  Voiko rating on line luvuista enää 

olla välittämättä?   Televisiokanavat ovat aina hankkineet tietoa katsojistaan, mutta 

kun palautteen saa minuutin tarkkuudella, on siihen vaikea olla tarttumatta. 

 

Mucho Gusto -ohjelman linjatuottaja William Parada kuvailee rating on linea työkaluna 

tai instrumenttina.  Hän sanoo, että ohjelmantekijät ovat tottuneet tekemään ohjelmia 

käyttäen tuota instrumenttia.  Sen avulla he ovat oppineet tarkkailemaan kilpailijoitaan 

ja saamaan palautteen heti.  Hän kuitenkin lisää, että ilman tuota instrumenttia he 

voisivat tehdä työtään rauhassa ja ajatuksella. (Parada, haastattelu 14.2.2013 

 

2.3 Live kaupunkikamera 

 

Chilessä aamu-ohjelmien runkoon kuuluu joka päivä live kaupunki-kamera osio.  Tämä 

on aina ensimmäisenä päiväkohtaisessa aikataulussa. 

 

Olen nimennyt formaatin live kaupunki-kameraksi, sillä vastaava formaattia ei Suomes-

ta löydy.  Tämän formaatin tarkoitus on kyseenalainen ja siksi palaan syvemmin sen 

pohdintaan haastatteluiden avulla osiossa neljä.  Formaatti on hyvin samantapainen 

kuin reality-formaatti.  Ainoana erona on se, että se lähetetään suorana lähetyksenä 

televisiosta antennikameran avulla.  Käsikirjoitusta ei koskaan ole, se ei ole tässä for-

maatissa oleellista.  Kameraryhmä ajaa aamulla kuvauspaikalle x, pystyttää kaluston ja 

odottaa aloituskäskyä studiosta.  Tuottaja toimii ikään kuin ohjaajana, jolla on suora 

yhteys studio-ohjaajaan kuulokkeiden avulla.  Tuottaja ohjaa paikan päällä niin kame-

ramiestä kuin toimittajaa ja kertoo heille, mitä studiosta sanotaan.  Kameratyöskentely 

on usein kömpelöä, heiluvaa ja sekalaista.  Tärkeintä kuitenkin on näyttää mahdolli-

simman realistisesti, mitä tilanteessa tapahtuu.  Formaatin ideana on löytää aiheita, 

jotka koskevat chileläistä yhteiskuntaa.  Aiheita voivat olla ihmissuhdedraamat, puut-

teet asumisoloissa, mielenterveys- ja päihdeongelmat, korruptio, lakot tai vaikka naa-

purustokiistat.  Harvoissa tapauksissa live kaupunki- kamera voi myös olla joku positii-

vinen tapahtuma kuten erilaiset kulttuuri- ja hyväntekeväisyystapahtumat, koska jos-

tain syystä ne toisinaan nostavat katsojalukuja. 

3 Chileläinen televisiomaailma 
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Tämä luku käsittelee chileläisen television historiaa ja nykypäivää.  Mielestäni on erit-

täin tärkeää ottaa seuraavat seikat esille, kun tarkastelemme nimenomaan chileläisen 

television juuria ja sitä, miten se kehittyi nykypäivän kaupalliseksi koneistoksi.   

 

3.1 Historia 

 

Chilessä toimii neljä isoa tv-kanavaa julkisessa kaapeliverkossa. TVN (Television na-

cional), Tele13, Chilevision sekä Mega.  Kaikilla kanavilla on hyvin samantapainen oh-

jelmatarjonta katsojille.  Kaiki kanavat tarjoavat neljän tunnin pituisen aamu-ohjelman, 

uutiset viisi kertaa päivässä, saippuaoopperoita, kotimaisia keskustelu-ohjelmia sekä 

dubattuja amerikkalaisia elokuvia. 

 

Ensimmäiset kokeelliset televisolähetykset lähetettiin vuosina 1948–49 

Universidad Pontificia Catolica de Chile -yliopiston tiloista.  Niissä näyettiin kaupunkiku-

vaa pääkaupungista Santiagosta kameralla, joka sijaitsi yliopiston kampuksen edustalla.  

Myöhemmin vuonna 1952 lähetettiin ensimmäisiä kaupallisia lähetyksiä, jossa esiintyi 

kuuluisia radiopersoonia sekä muita julkisuuden henkilöitä.  Siihen aikaan alettiin myös 

näyttää urheilua televisiossa.  Ohjelmia näytettiin kello 12–24.00.   

 

Vuonna 1954 Univesidad de Chile alkoi lähettää ohjelmia kanavapaikalla numero 2.  

Heidän lähetyksensä koostuivat enimäkseen kulttuurista.  (Hurtado 1989) 

 

50-luvulla yksityiset yritykset ja radiokanavat yrittivät ensimmäistä kertaa tehdä tilaa 

itselleen televisiomarkkinoilla ostamalla kanavapaikkoja.  Yritys kuitenkin kaatui vä-

lineistön puutteellisuuteen ja niiden korkeisiin kustannuksiin.   Myös sem aikainen vies-

tintälaki oli kehittymätön.    

 

Vuosina 1957–1960 yliopistoiden kummatkin kanavat olivat siirtyneet lähettämään lä-

hetyksiä seitsemän päivää viikossa.  Universidad Pontificia Catolica de Chile -yliopiston 

kanavapaikka siirtyi paikalle 2 ja sen nimeksi tuli Canal 13 (nykyään Tele13).  Uni-

vesidad de Chile -yliopiston kanava siirtyi paikalle 9 ja sen nimeksi tuli Canal 9 (nyky-

ään Chilevision).  Monien yrityksien jälkeen vuosien 1955–1969 aikana syntyi valtion 

televisiokanava Television Nacional de Chile (TVN).  
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Joukkoviestijäksi chileläistä televisiota voidaan kutsua vasta vuoden 1962 jälkeen, jol-

loin televisiossa näytettiin jalkapallon MM-kilpailut. Tuolloin vastaanottimien määrä 

kasvoi ja näin ollen se tavoitti monet chileläiset.  

 

Vuoteen 1970 saakka ainoa joukkovistintään liittyvä lainsäädäntö perustuslaissa oli 

vuonna 1958 määritelty pykälä, jonka mukaan ainoastaan valtio (TVN kautta) ja yli-

opistot voisivat hallinoida tv-kanavia.  Se myös rajoitti lähetykset vain kaupunkeihin, 

joissa sijaitsi yliopistoja.  TVN oli ainoa kanava jonka lähetykset saivat näkyä maanlaa-

juisesti.   

 

11 syyskuuta vuonna 1973 kenraali Augusto Pinochet kaappasi vallan silloiselta presi-

dentiltä, Salvador Allendeltä.  Chile eläisi diktaruurissa vuodet 1973–90.   

 

Chileläisen television alkuperäinen idea oli luoda televisiokanavia, joiden omistajat olisi-

vat ainoastaan yliopistoja sekä valtio.  Rahoitus hoituisi osittain valtion tuella ja yliopis-

tojen omilla varoilla. Tämä kävikin toteen vuosien 1970–1990 välillä.   

 

Kun vuonna 1978 väritelevisioiden hinnat romahtivat alas Chilessä, kaikki kolme kana-

vaa siirtyivät tekemään värillistä kuvaa ja ääni muuttui stereoksi.  Kaapeliverkko tuli 

Chileen vuonna 1980.   Myös satelliittikanavapaketit jossa näkyi muita kansainvälisiä 

kanavia, olivat huippusuosittuja 90-luvulla. 

 

Vuonna 1989 Augusto Pinochetin diktatuurin loputtua lainsäädäntöä uudistettiin.  Myös 

yksityiset kanavat saivat liittyä jo silloin käytettyyn julkiseen kaapeliverkkoon.  Televi-

siomarkkinat vapautettiin avoimiksi kaikille niin, että myös yksityiset yrittäjät saivat 

omistaa kanavia. 

 

 

3.2 Megavisión 

 

Mega oli ensimmäinen osakeyhtiönä toimiva tv-kanava Chilessä.  Sen ensimmäinen 

lähetys oli 23.10.1990 ja silloin kanavan nimi oli Megavison. Kanava ei ollut suosittu 

aluksi, sillä sitä pidettiin hyvin konservatiivisena ja oikeistolaisena kanavana maassa, 

joka oli juuri vapautunut diktatuurista.  Kesti kymmenen vuotta ja monia omistajien 
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vaihtoja, ennen kuin kanavasta tuli suosittu.  Vuonna 2001 lanseerattiin uusi konsepti 

ja uusi nimi: Mega.  Grafiikat muuttuivat iloisiksi ja värikkäiksi.  Lisäksi kanava hankki 

suosittuja uusia televisiokasvoja palkkalistoilleen.  Katsojaluvut lähtivät nousuun, mutta 

vielä tänä päivänäkin Mega herättää ristiriitaisia tunteita ihmisissä. 

 

 

 

 

 

 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Megavisionin logoja vuosilta 1990–2001, jolloin kanavan nimi muuttui pelkäksi 
Megaksi.  Ensimmäisen kuvan iskulause oli ”Mega - se toinen kanava”. 

 
Megavisionin iskulauseella ”Se toinen kanava” viitattiin suoraan vuoden 1989 lakiuudis-

tukseen, jonka mukaan myös yksityiset yrittäjät saivat omistaa televisiokanavia.  Lause 

viittasi siihen, että kansalla oli oikeus valita, mitä he televisiosta katselisivat, ja että 
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Megavision tarjoaisi erilaisia ohjelmia verrattuna diktatuurin aikaisiin yliopiston kana-

viin.   

 

Vuoteen 2001 Megavisión yritti säilyttää markkinoinnissaan ja yritysilmeessään sitä 

tosiseikkaa, että he olivat olleet ensimmäinen yksityinen televisiokanava, joka sai itse 

päättää sisällöstään ilman minkäänlaista poliittista painostusta.  

 

 

Kuvio 3. Mega logo vuonna 2007 sekä 2010 – nykyään 
 

Vuonna 2007 Mega lanseerasi uuden logon ja uuden iskulauseen: Mega: Se vivé! (Me-
ga: Sitä eletään). Logoista voi huomata selvästi iloisemman ja modernimman ilmeen.  
Ehkä tällä viimeistään haluttiin luoda katsojille kuva viihteellisestä ja modernista televi-
siokanavasta.     
 

3.3 Mucho Gusto -aamuohjelma 

 

Mucho Gusto on espanjaa ja tarkoittaa Hauska tavata. 

Mucho Gusto on neljä tuntia kestävä aamu-ohjelma, jota näytetään maanantaista per-

jantaihin ympäri vuoden Megan televisiokanavalla.  Se lähetettiin ensimmäistä kertaa 

vuonna 2001.  Ohjelman runko on tyypillisen keskustelu-ohjelman tapainen.  Neljän 

tunnin aikana käsitellään aiheita laidasta laitaan: reportaaseja, selviytymistarinoita, 

uutisia, muotivinkkejä, suoria lähetyksiä ympäri pääkaupunkia antennikameralla, vierai-

levia asiantuntijoita sekä muita tunnettuja julkisuuden henkilöitä.  Ohjelmalla on julki-

suudesta jo entuudestaan tunnetut sympaattiset juontajat.  Ohjelma kuvataan värik-

käässä ja  iloisessa studiossa,  siinä hullutellaan sekä improvisoidaan paljon. 
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Los matinales eli aamu-ohjelmat ovat Chilessä tunnettu käsite.  On tyypillistä small 

talkia kysyä, minkä kanavan ohjelmaa toinen katsoo.  Voitaisiin puhua jopa aamu-

ohjelmakulttuurista.  Melkein kaikki chileläiset tietävät, kuka juontaa milläkin kanavalla, 

missä ohjelmassa on parhaat kilpailut ja mikä ohjelma on hauskin.   Monet sanovat, 

että juontajista tulee kuin ystäviä, kun kuuntelee joka aamu heidän puhettaan studios-

sa edellisen päivän tapahtumista.  Kanavat kilpailevat keskenään suosituista juontajis-

ta; sitä voisi verrata jalkapallopelaajien maailmaan.  Juontajat vaihtavat joukkuetta 

sinne, mistä saa eniten rahaa.  Ja jos käy hyvin, katsojat tulevat perässä.    

 

 

 

Kuvio 4. Mucho Gusto aamu-ohjelman juontajia tammikuussa 2013 
 

Chilessä on suuret luokkaerot, ja aamu-ohjelma tavoittaakin yleisesti ottaen köyhem-

män väestön.  Katsojalukumittauksilla ja muilla Time-Ibope yrityksen teettämillä tutki-

muksilla on saatu selville, että aamu-ohjelmia katsovat eniten iältään noin 40–60-

vuotiaat naiset.   He voivat olla taloudenhoitajia, jotka ovat jääneet yksin siivoamaan 

taloja isäntäväen lähdettyä töihin, työttömiä koti-rouvia, eläkeläisiä sekä pätkätyöläisiä.  

Tutkimuksista saatua tietoa pidetään suuressa arvossa, kun ohjelmaa suunnitellaan.  
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Aiheiden on oltava ihmisläheisiä sekä helposti ymmärrettäviä.  Aamu-ohjelmat eivät voi 

käsitellä aiheita, jotka ovat liian akateemisia tai vaativat paljon tietämystä muusta maa-

ilmasta.  Niiden on oltava yksinkertaisia ja kevyitä ja  juuri tälle vähemmän koulutetulle 

väestölle sopivia.  Työryhmän on myös otettava huomioon, että yleisö muuttuu vuoden 

aikojen mukana.  Kesällä yleisönä ovat lomailevat opiskelijat ja lapset sekä kesälomalla 

olevat aikuiset.  Kesäisin aiheet ovatkin viihteellisempiä ja iloisempia.  Myös juhla-ajat 

on otettava huomioon. Jouluisin yritetään näyttää paljon hyväntekeväisyyttä, köyhille 

perheille viedään joululahjoja, joita tuottajat keräävät lahjoituksina.  Chilessä juhlitaan 

myös isosti ja näyttävästi viikon ajan itsenäisyyspäivää syyskuussa, jolloin aiheet ovat 

hyvin kansallismielisiä.  Silloin haastatellaan kotimaisia julkisuudenhenkilöitä, järjeste-

tään tietovisoja kotimaan asioista ja studiossa jaetaan joka päivä kilpailujen avulla ra-

haa.   

 

Aamu-ohjelmaa tehtäessä on myös otettava huomioon, että aamuisin ihmisillä ei ole 

välttämättä aikaa jäädä katsomaan televisiota.  Ohjelman linjatuottaja William Parada 

sanoi usein miettivänsä, kuinka tärkeässä roolissa itse kuva on.  Ohjelman kohderyh-

mänä ovat naiset, jotka usein laittavat esimerkiksi aamupalaa perheelle tai siivoavat 

sekä töihin valmistautuvat nuoret aikuiset.  Heille tärkeämpää on kuunnella kuin näh-

dä.  Sen takia usein aamuisin studiossa huomataan, että jos uutinen on verbaalisesti 

tarpeeksi mielenkiintoinen, näkyy katsojaluvuissa selkeä nousu. 

(Parada, haastattelu 14.2.2013) 

 

Mucho Gusto -ohjelmassa käytetään myös usein grafiikoita kuvaruudussa.  Päätoimitta-

jan vieressä istuu graafikko, joka käskystä improvisoiden yritää keksiä mahdollisimman 

mielenkiintoisia väliotsikoita.  Tällä yritetetään saada ihmiset, jotka ovat juuri vaihta-

neet kanavalle, ymmärtämään heti, mistä ohjelmassa on kyse.  Seuraavaksi vuorossa 

olevaa aihetta mainostetaan myös grafiikoiden avulla.  Jos ohjelmassa esimerkiksi pu-

hutaan väsyneistä jaloista eikä sillä saada paljon katsojia, laitetaan kuvaruutuun teksti: 

Seuraavaksi: Haluatko tietää, miten laihtua kahdeksan kiloa kahdeksassa päivässä?  

Jää kanavalle! 

Tällä yritetään varmistaa se, etteivät katsojat vaihtaisi toiselle kanavalle ja että seuraa-

va aihe olisi mielenkiintoisempi.   
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Kuvio 5. Ohjaaja, päätoimittaja ja graafikko 
 

Työryhmään kuuluu noin 20 henkilöä. Vastaavan tuottajan ja linjatuottajan alaisuudes-

sa toimii tuotantosihteeri sekä tuotantoassistentteja.  Päätoimittajan alaisuuteen kuulu-

vat toimittajat.  Toimittajien vastuualueet on jaettu aihepiireittäin; ajankohtaiset uuti-

set, selviytymistarinat, live kaupunkikamera ja spektaakkeli.  Muu työryhmä koostuu 

kameramiehistä sekä leikkaajista.  Kanavan puolesta tulee logistiikka-, tekniikka-, la-
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vastus-, kamera- sekä äänihenkilökunta, joka operoi ainoastaan studiossa lähetyksen 

ajan.   

 

Joka päivä ohjelman jälkeen koko työryhmä pitää tuotantopalaverin.  Siinä annetaan 

palaute päivän ohjelmasta ja katsojaluvuista, jonka jälkeen siirrytään suunnittelemaan 

seuraavan päivän ohjelman sisältöä ja toteutusta sekä aiheita.  

 

Yksi ohjelman tuottajista on vastuussa rating -lukujen seuraamisesta lähetyksen ajan.  

Tämä henkilö istuu tietokoneen ääressä ja kirjaa minuutin tarkkuudella neljän suurim-

man televisiokanavan katsojalukuja ja käsiteltyjä aiheita pääpiirteittäin Excel-

pohjaiseen dokumenttiin.  Tuotantopalaverissa analysoidaan lukuja: Mitkä aiheet kerä-

sivät paljon katsojia ja mitkä eivät.  Syitä huonoon menestykseen mietitään niin sisäl-

lön kuin toteutuksenkin kannalta.  Olisiko aiheesta voitu kertoa eri tavalla?  Olisiko stu-

diossa voinut olla joku asiantuntijavieras tai joitain lavasteita, jotka olisivat voineet ha-

vainnollistaa asiaa paremmin?  Mitä toiset kanavat tarjosivat ohjelmissaan samaan ai-

kaan ja olivatko heidän aiheensa mukaansatempaavampia?  Niinä päivinä, kun rating -

luvut eivät olleet ohjelmalle suosiollisia, oli koko työryhmän mieli maassa ja positiivisia 

asioita oli vaikea löytää.  Tällöin usein myös syyttävä sormi oli herkässä ja se aiheutti-

kin ongelmia työyhteisössä. 

 

Ohjelman ohjaaja Carlos Gaete, kuvaili ohjelman ideointiprosessia puun runkona: Työ-

ryhmän jäsenet kasvattavat puun, jonka oksat ovat ideoita ja aiheita, katsojat valitse-

vat oksista mieluisimmat ja käyttämättömät oksat menevät kierrätykseen. Ne saattavat 

toimia joku toinen päivä. 

(Gaete, haastattelu 13.2.2013) 

 



15 

  

 

Kuvio 6. Studiossa vieraana lääkäri, joka neuvoi kuinka aviomies voi kotona hieroa 
vaimonsa väsyneitä jalkoja pitkän työpäivän jälkeen. 

 

4  Live kaupunkikamera 

 

Tässä luvussa kerron live kaupunkikamerasta formaattina.  Tämän monimuoto-

opinnäytetyön teososana on yksi live kaupunkikamera sekvenssi. Kerron myös sen tär-

keydestä niin viihteellisessä kuin yhteiskunnallisessakin mielessä.  Mucho Gusto -

aamuohjelma on profiloitunut vahvasti live kaupunkikamera – formaatillaan, ja se on 

erittäin iso osa ohjelmaa.  Kaupunkikameraa voidaan pitää kansalaisten äänenä.  Näis-
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sä suorissa lähetyksissä kerrotaan yhteiskunnallisista ongelmista, mutta myös ihmisten 

jokapäiväsestä kamppailusta Chilen kaltaisessa kehittyvässä maassa.  Yleisesti ottaen 

kouluttautuneiden ihmisten mielestä tämä formaatti on täysin tarpeeton ja sensaation-

hakuinen.  Kuitenkin se on yllättävän suosittu, jos katsojalukuja tarkkaillaan.  Ja vaikka 

aamuohjelmat ovat enemmän suosittuja vähemmän koulutettujen keskuudessa, katso-

jaotannassa on oltava mukana myös korkeammin koulutettuja katsojia.  Viimeksimaini-

tut tosin eivät ole halukkaita myöntämään, että he katsoisivat niin sanottua roskaoh-

jelmaa.  Vähemmän koulutettujen mielestä on hienoa, että hekin saavat äänensä kuu-

luviin, ja että heidän ongelmansa tuodaan julki.  Usein työryhmää tultiin kiittämään 

lähetyksen jälkeen kadulla ja monesti saimme ratkottua ongelmia, kun ihmiset jälkikä-

teen soittivat kanavalle ja tarjosivat apuaan nähtyään koskettavan lähetyksen esimer-

kiksi apua tarvitsevasta perheestä.   

 

4.1 Mistä live kaupunkikamerassa on kyse? 

 

Live kaupunkikameran pääajatus on ajankohtaisuus.  Paikalla on oltava ensimmäisenä 

ja haastattelut on saatava ensimmäisenä.  Tarkoituksena on myös mennä syvemmälle 

kuin esimerkiksi uutislähetyksissä.  Kyse ei ole pelkästä tiedottamisesta vaan kaikesta 

pitää löytää myös ihmisläheisempi puoli.  Visuaalisesti formaatti ei myöskään ole mi-

kään taidonnäyte vaan kameratyöskentely on usein kömpelöä ja sotkuista.  Formaattia 

voisi kuvailla kolmella tavalla: Sen tarkoitus on tiedottaa, viihdyttää ja auttaa. 

 

Auttaminen ja tunteiden herättäminen on mielenkiintoinen näkökulma ottaen huomi-

oon, että tuotanto yhdessä päätoimittajan kanssa päättää siitä, mitkä tapaukset pääse-

vät suoraan lähetykseen. Ohjelman päätoimittaja Marcelo Arayan mielestä formaatissa 

oleellista on valita juuri oikeat ihmiset kameran eteen.  Heistä on löydyttävä inhimillisiä 

piirteitä ja herätettävä ihmisissä halu auttaa. Vain tällä asetelmalla saadaan katsojia 

paljon. Formaatin juuret ovat hänen mielestään Yhdysvalloissa ja avainsana on ”show-

bisnes”.  (Araya, haastattelu 13.2.2013) 

 

Carlos Gaete Mucho Guston ohjaaja kuvailee kaupunkikameraa humaanisena tiedotus-

viestimenä.  Hän antaa esimerkkinä auto-onnettomuustilanteen, johon on saapunut 

paikalle uutisten antenniauto kameraryhmineen. Uutistoimittaja selostaa traagisesta 

onnettomuudesta, jossa on menehtynyt 17 ihmistä.  Aikaa heillä on noin kaksi minuut-
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tia.  Aamuohjelman kameraryhmä saapuu paikalle ja kertoo samat traagiset faktat, 

kuinka monta ihmistä kuoli, kuka oli syypää yms.  Aamuohjelman kameraryhmällä on 

aikaa määrittelemätön aika eli niin kauan, kun katsojia riittää.  Toimittaja alkaa etsiä 

väkijoukosta omaisia ja tuttuja.  Hän selvittää paikan päällä, minkälaisia ihmisiä me-

nehtyneet ihmiset olivat.  Jäikö heiltä perhettä? Lapsia?  Minkälainen on tarina näiden 

ihmiskohtaloiden takana?  Juuri siitä kaupunkikamerassa on kyse.  Hän käyttää for-

maatista ilmaisua ”julkinen syyttäjä”, jonka tarkoituksena on etsiä epäkohtia yhteis-

kunnasta ja tuoda ne julki.  Hän on myös sitä mieltä, että ihmiset, jotka suostuvat 

tuomaan ongelmansa julki, ovat alempaa sosiaaliluokkaa.  He ovat ihmisiä, joille on 

lyöty ovi kiinni kaikkialla muualla. He ovat köyhyysrajan alapuolella eläviä työläisiä tai 

ihmisiä, joilla ei ole enää mitään menetettävää.  Heitä ei haittaa tuoda ongelmiaan kai-

ken kansan tietoon. 

(Gaete, haastattelu 13.2.2013) 

 

Yleinen mielipide tästä formaatista on se että, chileläiset rakastavat dramatiikkaa ja 

juoruja ja siksi formaatti on niin suosittu.   

 

4.2 Miten aiheet valitaan? 

 

Kaikki neljä aamuohjelmaa käyttävät tätä kyseistä formaattia ja kilpailu on  kovaa.  

Puolessa välissä työharjoitteluani ohjelmaan tuli uusi vastaava tuottaja, Jorge Bande-

ras.  Ennen häntä ohjelma ei ollut ollut kovin suosittu, se kilpaili usein kolmannesta ja 

neljännestä sijasta, kunnes Jorge Banderas keksi, että meidän olisi hyödynnettävä 

enemmän live kaupunkikamera -formaattia.  Hän kiristi budjettia muilta osa-alueilta ja 

hankki ohjelmalle yhden uuden antennikamera-auton sekä palkkasi yhden uuden toi-

mittajan, joka oli tunnettu Chilessä juuri tämäntyyppisistä formaateista.  

 

 Aloimme myös työryhmän kesken miettiä, miten löytää parhaimmat aiheet.  Aiheiden 

ja tarinoiden löytäminen on tuottajien sekä toimittajien vastuulla.  He tutkivat päivän 

lehdet, internetin, muut mediat sekä tarkkailevat ympäristöään kaupungilla liikkues-

saan.  Kanavan vastaanottoon ilmestyy myös usein ihmisiä, jotka haluavat kertoa on-

gelmistaan ja toivovat pääsevänsä televisioon kertomaan tarinansa.  Joku sai idean, 

että helpottaisi asiaa, jos ihmiset itse voisivat soittaa kanavalle tiettyyn numeroon tiet-

tynä aikana ja näin ollen voitaisiin seuloa hyvät aiheet helpommin.   Kanavalle perus-
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tettiin siis numero, jota mainostettiin koko lähetyksen ajan kuvaruudussa.  Tuottajat 

vastailivat puhelimeen ja hyvän jutun löydettyään kiiruhtivat paikalle kameraryhmän 

kanssa.  Kilpailevat kanavat huomasivat taktiikan ja alkoivat käyttää samaa ideaa.  

 

 Olin itse usein puhelinvuorossa ja kuulin tarinoita laidasta laitaan.  Joistakin tiesi heti, 

että tarina oli keksitty, ja että soittaja havitteli ainoastaan rahaa.  Vähitellen ohjelmasta 

tuli yhä suositumpi.  Printtimedia otti kantaa usein ohjelmassa käsiteltyihin aiheisiin, 

melkein aina negatiivisessa mielessä.  He saivat otsikoita kauhistelemalla tarinoita, joita 

kerrottiin ohjelmassa.  Ohjelma profiloitui vahvemmin ihmisläheiseksi ja auttavaksi ta-

hoksi, josta oli ainoastaan hyötyä ottaen huomioon sen kohdeyleisön.   

4.3 Formaatin ongelmat 

 

Suureksi ongelmaksi formaatin toteutuksessa on muodostunut se, että kuvattavat ihmi-

set eivät saavu paikalle, aihe osoittautuu mielenkiinnottomaksi, tai että kuvausryhmän 

saapuessa kohteeseen siellä ei olekaan mitään ja kyseessä on pelkkä pila.  Koska esiin-

tyjäsopimuksia ei tehdä eikä esiintymisestä myöskään makseta koskaan palkkaa, eivät 

lähtökohdat ole sellaisia, että ihmiset sitoutuisivat kuvauksiin.  Koska ohjelma yleensä 

alkaa live kaupunkikamera-osiolla, on aiheen oltava heti alusta mukaansatempaava ja 

narratiivinen.  Silloin kun aihe ei ole mielenkiintoinen, laskevat katsojaluvut heti. Työ-

ryhmä joutuikin miettimään, miten tällaisilta turhilta tilanteilta vältyttäisiin.  Ratkaisuksi 

keksittiin mennä edellisenä päivänä kuvaamaan kuvituskuvaa tai haastatteluja, jotka 

olivat jo silloin mahdollisia.  Tässä ratkaisussa ongelmana oli tietenkin se, että seuraa-

van aamun suora lähetys ei ollut enää niin yllättävä tilanne kuvattaville ja se välittyi 

kuvassa.  Ratkaisu ei toiminut myöskään silloin, kun oli tarkoitus saada joku vereksel-

tään kiinni.  Seuraavana päivänä kuvattavat olivat jo paljon valmistuneempia tai pake-

nivat heti paikalta nähtyään automme.  Samalla tämä vaihtoehto mahdollisti kuitenkin 

sen, että vaikka ketään ei olisikaan ollut sillä hetkellä paikalla, pystyttiin kuitenkin nau-

halta näyttämään edellisenä päivänä kuvattu materiaali ja mahdolliset haastattelut.  

Ohjelma ei tällöin jäänyt täysin tyhjän päälle suorassa lähetyksessä. 

 

Ongelma on myös suunnittelemattomuus ja tekninen kalusto, jota käytetään.  Kuvaus-

paikalla on mukana aina mahdollisimman pieni työryhmä.  Tuottajan rooli on monimuo-

toinen, sillä tämän tehtävä on ohjata kameran edessä olevaa toimittajaa ainoastaan 

kuuloke korvassa.  Tuottajalle tulee kuulokkeen kautta ohjaajan ja vastaavan tuottajan 
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käskyt studiosta, hän kuulee myös juontajien kommentit sekä muun hälinän ympäris-

töstä.  Näissä puitteissa tuottaja yrittää ohjata toimittajaa ja antaa käskyjä kameramie-

helle.  Paikalla on aina näyttö, josta näkyy lähetys, mutta siinä on pitkä viive.  Tilanne 

on usein melko kaoottinen ja se vaatii toimittajalta rautaisia hermoja.  Studiossa juon-

tajat haluavat myös osallistua paljon lähetykseen.  Tämä sekoittaa lähetystä vielä 

enemmän, koska toimittaja kuulee heidän kommenttinsa viiveellä.   

 

Työryhmän etiikka on useasti myös koetuksella.  Tarinoita saatetaan vääristellä, jotta 

ne olisivat dramaattisempia.  Joitakin haastateltavia voidaan jättää kokonaan pois, jos 

heidän lausuntonsa eivät tue väitettyä.  Kuvatessamme esimerkiksi naapurustokiistoja 

kyse saattoi olla siitä että, henkilö, joka aiheutti ongelmia, saattoi kärsiä mielentervey-

dellisistä ongelmista.  Näistä asioista ei koskaan puhuttu.  Yksi sääntö oli myös se, että 

jokaisessa aiheessa on oltava vastapuoli.  Jonkun on siis vastattava esitettyihin syytök-

siin.  Kun erään talon asukkaat kerran väittivät talon olevan sortumisvaarassa, oli sii-

hen löydettävä joku taho, joka väittäisi, ettei se pitänyt paikkaansa.  Siihen kelpasi 

isännöitsijä, pormestari, urakoitsija tai vaikka toinen naapuri.   Silloin kameran eteen 

saataisiin keskenään tappelevia ihmisiä.    

 

5 Yhteenveto ja pohdintaa 

 

Chilessä vallitsi diktatuuri vuosina 1973–1990. Näiden vuosien aikana televisio kehittyi 

Chilessä niin kuin muuallakin maailmassa, mutta kehitystä varjosti sensuuri ja tiukat 

lait.  Televisiossa ei voitu näyttää mitään, mitä sotilasjuntan muodostama hallitus ei 

hyväksynyt.  Vuonna 1990 diktatuurin loputtua ja televisiomarkkinoiden avauduttua 

muillekin kun yliopistoille syntyi kokonaan uusi televisiokulttuuri.  Tuntuu, että se avasi 

ovet roskatelevisiolle.  Ikään kuin televisiokanavat ottivat kaiken irti siitä, ettei kukaan 

enää jarrutellut heidän tekemisiään.  Yliopistot luopuivat kanavista ja myivät ne yrittä-

jille.  Näin televisiokanavista tuli tuloshakuisia yrityksiä.  Kun kilpailu mainostajista ko-

veni, otettiin vuonna 1991 käyttöön katsojalukumittaus.   

 

Kautta aikojen toimittajat ovat vaarantaneet henkensä hyvän uutisjutun toivossa.  Siinä 

ei ole mitään uutta.  Mutta kun kyseessä on spektaakkelihakuisia aiheita, kuinka pitkäl-

le voi mennä?  Onko suurelle ylesölle tarpeellista tietää ihmisistä, jotka eivät maksa 
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vuokriaan ajallaan tai naapurista, joka pettää vaimoaan?  En halua väittää, että televi-

sio-ohjelmien motiivien tulisi aina olla vakava tiedottaminen, mutta mihin vedetään 

raja?    Ja miksi tuntuu, etteivät chileläiset televisiotyöntekijät ota vastuuta työstään?  

Ohjelmien kehno sisältö on helppo kuitata katsojalukuihin nojaten.  Niiden mukaan 

ihmiset haluavat nähdä live kaupunkikameran tapaisia formaatteja. 

 

Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka monta katsojalukumittauslaitetta Chilestä löytyy.  

Epäilen, ettei luku voi olla suhteellisen suuri ja tämä mielestäni aiheuttaakin ison kon-

fliktin.  Koska televisio-ohjelmien sisältöä suunnitellaan katsojalukujen perusteella, voi-

daan sanoa, että televisiota tehdään oikeastaan vain marginaaliyleisölle.  Jos sadasta 

taloudesta vain kahdessakymmenessä on mittauslaite, ei prosentti ole kovin suuri.  

Kahdeksankymmentä muuta taloutta joutuvat katsomaan sitä, mitä nuo kaksikymmen-

tä valittua taloutta haluavat nähdä.  Sokeasti laitteeseen luottaminen ei mielestäni pal-

vele ketään.  Koska Time Ibope hallitsee täysin markkinoita Chilessä katsojalukumitta-

usten analysoinnissa, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ostaa heidän tuottamansa 

palvelu.  Niin tekevät myös kaikki muut mainosrahoilla toimivat kanavat.  Mitä enem-

män katsojia ohjelmilla on sitä enemmän mainostuloja.   

 

Voisiko tämä formaatti toimia Suomen kaltaisessa maassa, jossa tiedotusvälineet ovat 

lähtökohtaisesti olleet vakavaluontoisia?   Suomalaiset kunnioittavat yksityisyyttään ja 

omaa rauhaa.  On tärkeää huomioida myös Suomen rikoslain luku 24 yksityisyyden, 

rauhan ja kunnian loukkaamisesta.  Luvun 24 8 § määrittää yksityiselämää loukkaavan 

tiedon levittämisen joukkotiedotusvälinettä käyttäen laittomaksi.  Tarkemmin katsottu-

na live kaupunkikamera Suomessa rikkoisi luvun 24 jokaista pykälää, aina kotirauhan 

rikkomisesta törkeään kunnianloukkaukseen.  Vaikka meilläkin on ohjelmia, joissa käsi-

tellään ihmisten yksityiselämää varsin avoimesti, ei niitä voi verrata chileläisten tapaan 

mässäillä ihmisten ongelmilla ja tarjota niitä viihteenä.  Suostuisivatko suomalaiset 

edes sosiaalipornotähdiksi?  Tuskin. 
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