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Johanna Törn-Mangs

- Tampereelta kotoisin
- Koulutus: KTM
- Pitkä journalistinen ura kaupallisella puolella. 

Hufvudstadsbladetissa mm. rikostoimittajana, 
Tukholman kirjeenvaihtajana, uutispäällikkönä ja  
taloustoimittajana

- Suomenruotsalaisessa mediayhtiössä KSF 
Mediassa digitaalisen median johtajana 

- Svenska Ylelle vuonna 2012 verkkopäälliköksi
- USA-kirjeenvaihtajana New Yorkissa 2014-2017 ja 

Svenska Ylen mediapäällikkö 2017-2020
- Vastaava päätoimittaja 2020-
- Kirjoittanut kirjan Herrgårdsliv 2011 kartanoiden 

arjesta
- Aviomies, kolme lasta ja koira

Hillary Clintonin vaalivalvojaiset 2016

Kirja 2011 Koira 2017-



Ylen ja 
Svenska Ylen
tehtävä

Samat sisältökokonaisuudet, mutta 
eri tavalla - ottaen huomioon 
ruotsinkielisen kulttuuriperinteen ja 
vähemmistön erityispiirteet

Yle-laki: “kohdella 
ohjelmatoiminnassa yhtäläisin 
perustein suomen- ja ruotsinkielistä 
väestöä”

Tarjota tietoja, mielipiteitä ja 
keskusteluja, kulttuuria, taidetta ja 
virikkeellistä viihdettä, mahdollisuus 
oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, 
painottaa lapsille ja nuorille 
suunnattuja ohjelmistoja sekä 
tarjota hartausohjelmia



Toimintaa kahdeksalla eri paikkakunnalla
olemme siellä missä 
suomenruotsalaiset ovat.

Jotta sisältö on merkityksellistä 
ja jotta Yle voi näyttää koko 
moniäänisen Suomen, Svenska 
Ylellä täytyy olla myös 
alueellista toimintaa. 
Pohjanmaalla sijaitsevan 
toiminnan merkitys erityisen 
suuri.



Yhteistuotantoja
ja ohjelmahankintaa

- Yli 30 kaupallista tuotantoyhtiötä, jotka 
tuottavat suomenruotsalaista sisältöä 
Svenska Ylelle
- tiivis yhteistyö → ideoita kehitetään 
yhdessä 
- mahdollisuus toteuttaa isoja tuotantoja 
jotka edellyttävät laajaa rahoituspohjaa
- suuri vaikutus luovan alan kehitykseen ja 
työllisyyteen 



Svenska Ylen kanavat ja alustat



Yle Fem: Ohjelmia ruotsiksi kaikissa genreissä
- ihminen arjessa, vaalimme Yle Femin asemaa suomenruotsalaisen sisällön 

pääkanavana

Journalistisesti luotettavat uutis- 
ja ajankohtaisohjelmat, 
lastenohjelmat, kulttuuri ja 
lifestyle ruotsiksi. Kotimainen 
(ruotsinkielinen) draama. 

Suomen ainoa ruotsinkielinen 
kanava. 



Yle Fem: Parhaat pohjoismaiset sisällöt
- ikkuna kaksikieliseen Suomeen ja Pohjoismaihin

Ohuella langalla Norjalaisarkkitehtien koteja Rokotevastaisuuden soturit

Tanskalainen maajussi Rantahotelli

Pohjoismainen laatudraama, 
pohjoismaiset 
dokumenttisarjat ja 
realitysarjat eri asiagenreissä. 
Pohjoismaisia lastenohjelmia 
sekä pienemmille lapsille että 
teineille.



Svenska Yle tuottaa ohjelmia ja sisältöä myös 
muille Ylen tv-kanaville

Strömsö on Yle Femin 
kestosuosikki, mutta 
tavoittaa Yle TV1:llä 
myös suuren 
suomenkielisen yleisön.

Allsång på Skansen on 
SVT:n suosikkiohjelma, 
jonka Svenska Yle hankkii 
ja selostaa Yle TV2:lle

Viisukupla on 
kolmiosainen 
kaksikielinen 
ennakkokatseluohjelma 
Yle TV1:llä. 

Satoja tunteja 
urheiluselostuksia 
ruotsiksi joka vuosi - 
yleisö voi valita 
selostuskieleksi joko 
suomen tai ruotsin Yle 
TV2:llä ja Areenassa. 



Tuhansia Strömsövillapaitoja



 Ruotsinkieliset radiokanavat Yle Vega ja Yle X3M

Yle Vega:
- Yle Vega pitää sinut ajan tasalla, ja tavallinen 

suomenruotsalainen arki kuuluu
- Kansakunnan yhdistäjä, turvasatama ja mielenmaisema 

ruotsiksi

Yle X3M:
- Yle X3M on vahvin suomenruotsalainen nuorisobrändi 

Suomessa
- Kanavan meininki on hauska, rohkea, menevä ja energinen



Yle Arenan: Painotamme digitaalista 
julkaisua jatkuvasti enemmän

Oma ruotsinkielinen etusivu, ovi ruotsinkieliseen ja 
ruotsiksi tekstitettyyn sisältöön. Paketoinnin ja tarjoilun 
jatkuva vahvistaminen, viikoittainen jatkuva lupaus 
kohderyhmille on tärkeää. 

Kaikkiin sarjatyyppisiin sisältöihin 
hankitaan esitysoikeudet, jotka 
mahdollistavat julkaisemisen koko 
tuotantokausi kerrallaan. 



Korona-aikana Svenska Yle satsasi vahvasti 
kulttuuriin Yle Arenanissa

Teatteriesityksiä ja konsertteja siirrettiin Yle Areenaan: 
Hangö Teaterträff 2020, Vi är bara människor (Svenska 
Teatern), Kalevala (Åbo Svenska Teater), I det stora 
landskapet (DUV-teatern), Fork-jäähyväiskonsertti

Tehtiin useita dokumentteja korona-ajasta

Lanseerattiin uusia sisältöjä, esimerkiksi kaksi 
kulttuuripodcastia Yle Areenaan.



Lähde: The Smart Audio Report, NPR & Edison Research, 02/2020. 
Kuva: https://internetofbusiness.com

60
miljoonaa 
amerikkalaista 
omistaa 
älykaiuttimen 

Ääniohjaus 
ja älykaiuttimet



Kuvat: Screenrant, Katriina Laine / Yle 

Älykaiuttimia ei 
voi käyttää 
suomeksi

Alexa, 
what is in 
the news?

Hey Google, tell 
me a funny 
story!



Älykaiuttimet 
toimivat ruotsiksi

Hej Google, 
prata med 
Svenska Yle

Ääniohjaustiimi: koodaaja Alexander Granholm, 
konseptisuunnittelija Micke HindsbergKuva: Johanna Törn-Mangs / Yle 



Kuvat: Anki Virkama, Rolf Granqvist, Miro Johansson / Yle

Lastensisällöt
tärkeitä
älykaiuttimissa



Lähde: Voicebot 1/19. Kuva: Råd & rön / Ericsson

Suurin käyttäjäryhmä 
18-29-vuotiaat, 
mutta käyttäjiä
kaikissa ikäryhmissä

Älykaiuttimien omistajat USA:ssa ikäryhmittäin



Kuva: Memory Lane / Stockholm Exergi

Yksinäisyys on vahva 
käyttömotiivi



Kuvat: Amazon, LG, techcrunch.com,
Shannon Liao/The Verge

Älykaiuttimet integroitu yhä 
useampaan laitteeseen -  
auto oikeasti tärkeä alusta



91 % suomenruotsalaisista 
käyttää Svenska Yleä

joka viikko



Kiitos! Tack!
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