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JohdANto
Neo Arena on digitaalisen median hanke, jonka ydinajatuksena on ollut yhdistää sisällöntuotanto 
ja teknologia kaupallisesti potentiaalisella tavalla. Olemme tutkineet monikanavajakelua kaupalli-
sen potentiaalin löytämiseksi. Tietoa on jaettu kohdetoimialoille raja-aidoista ja toimintakulttuu-
reista riippumatta. 

Neo Arenan tavoitteena on ollut edistää alan kehittymistä parhaalla mahdollisella tavalla. Vii-
tekehys tähän työhön on vähintäänkin haasteellinen: kumppaneina on ollut julkisia toimijoita, 
kvartaalitaloudessa eläviä suuryrityksiä ja pieniä firmoja. Erilaisten lähtökohtien ja tavoitteiden 
yhteensovittaminen on ollut haastavaa - ja samalla hyvin mielenkiintoista.

Tämä julkaisu koostuu hankkeessa mukana olleiden asiantuntijoiden laatimista artikkeleista, joissa 
internetin kehittymistä on seurattu useasta eri näkökulmasta. Teksti on suunnattu monitaustaisil-
le lukijoille, painopisteinä ovat liiketoiminta, teknologia ja käyttäjät. 

Artikkeleissa on käsitelty internetin tarjoamia mahdollisuuksia liiketoimintaan sisältötuotanto- ja 
teknologiayritysten näkökulmasta. Tämän lisäksi tarjolla on tietoa kansallisten toimijoiden panos-
tuksesta television uusiin jakelukanaviin, faktaa tekijänoikeuksista ja piratismista sekä äänitemusii-
kin jakelun murroksesta. Liiketoiminnan ohella internetiä on tarkasteltu sisällönjakelun mah-
dollistavana teknisenä alustana asiaan liittyvää terminologiaa ja niiden selityksiä unohtamatta. 
Myös jakelutekniikan uusimmat trendit on kerrottu. Internetin käyttäjät on huomioitu erilaisten 
käyttöliittymien, käyttäjäryhmien, sosiaalisen median ja uuden toimintakulttuurin näkökulmasta. 

Saadut kokemukset on kerätty kolmen ja puolen vuoden aikana syntyneen tutkimuksen ja 
oppimisen kautta. Osa tuloksista kerrottiin ensimmäisessä kirjassa nimeltä ”Monikanavajakelun 
työkalupakki - sisällöntuottajan opas uusille areenoille”, joka julkaistiin vuonna 2008. Tämä jul-
kaisu, joka ajoittuu hankkeen loppumetreille, täydentää aiempaa ja viimeistelee tiedonjakamisen 
tehtävämme. Uskon, että artikkelikokonaisuudesta on syntynyt monipuolinen katsaus internetin 
liiketoiminnan taustoihin, nykytilanteeseen sekä tulevaisuuteen. Toivon, että nyt tarjolla oleva 
tieto saavuttaa myös kaikki ne asiasta kiinnostuneet tahot, joita emme hankkeen rajallisissa puit-
teissa ehtineet tavoittaa.

Oulussa, 18.12.2009,

Kimmo Paajanen
Projektipäällikkö
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liiketoimiNtA
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Perusfaktoja 
iNterNetistä
internetin nykyinen käyttö
Sisältö on internetiin liittyvän liiketoimin-
nan kantava voima. Jos tarkastellaan tätä 
väitettä vaikkapa menestyneiden yritysten 
näkökulmasta, niin asia voidaan todistaa 
monella eri tavalla. Internetin edeltäjän 
Arpanetin perustamisen lähtökohtana oli 
viestien (sisällön) välittäminen turvalli-
sesti paikasta toiseen. Aikanaan maail-
man rikkaimman miehen, Microsoftin 

perustajan, Bill Gatesin menestystarina 
alkoi käyttöjärjestelmän kehittämisestä ja 
toimisto-ohjelmiston luomisesta. Pelkällä 
tekstinkäsittelyohjelmiston valmistamisel-
la ei olisi todennäköisesti tehty juurikaan 
liiketoimintaa, jos ohjelmiston hankkijoilla 
ei olisi ollut tarvetta tuottaa sisältöä. 
Matkapuhelimiin perustuvassa liiketoi-
minnassa operaattoreilla on ollut erittäin 
keskeisenä tulonlähteenä joko puheen tai 
tekstin muodossa välitetty sisältö ihmisel-
tä toiselle.

moNikANAvAiSuuttA 
liiketoimiNNAN 
NäkökulmAStA

Kimmo Paajanen

SiSältö on 
internetiin 
liittyvän 
liiketoiminnan 
kantava voima
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Teknologisia ratkaisuja on usein suunnitel-
tu ja toteutettu ilman, että on osattu arva-
ta todellista käyttökohdetta. Esimerkkinä 
tähän sopii tekstiviestien lisäksi internet, 
jota ei alun perin suunniteltu videoja-
kelujärjestelmäksi. Internetissä käytössä 
oleva pakettiyhteysprotokolla (TCP/IP) on 
tarkoitettu sellaisen viestien välittämiseen, 
jotka eivät edellytä jatkuvaa ja häiriö-
töntä yhteyttä. Kuitenkin viimeaikaisten 
tutkimusten valossa on huomattu, että 
internetissä liikkuvasta sisällöstä yli 80 % 
on videosisältöä, jonka viihdyttävä katse-
lukokemus edellyttää, ettei yhteys katkea 
tai kuva pätki. Mikäli internetiä suunnitel-
taessa olisi 40 vuotta sitten arvattu, että 
videosisältö on keskeisin internetin käyttö-
kohde, olisi koko arkkitehtuuri suunniteltu 
todennäköisesti paremmin palvelemaan 
juuri tätä tarkoitusta.

internetin käyttäjämäärät
Maailman väestöstä (6,7 miljardia) 
internetin käyttäjiä vuonna 2009 on noin 
24,7 % eli hieman alle 1,7 miljardia ihmistä 
(lähde: www.internetworldstats.com). 
Euroopassa internetiä käyttää hieman yli 
400 miljoonaa ihmistä. Käyttäjämäärä 
kasvaa koko ajan kaikissa maanosissa, 
koska missään maanosassa ei olla vielä saa-
vutettu 100 % penetraatiota. Suhteellisesti 
eniten käyttäjiä on Pohjois-Amerikassa, 
Oseaniassa, Australiassa ja Euroopassa. 
Vähiten suhteessa väkimäärään internetiä 
käytetään Afrikassa ja Aasiassa, vaikka 
lukumäärältään mitattuna Aasiassa on 
eniten internetin käyttäjiä.1

Liiketoiminnallisesta näkökulmasta 
tarkasteltuna voidaan näistä tilastoista 
päätellä, että eniten uutta internetin 
käyttäjäpotentiaalia on Aasian väkirikkais-

sa valtioissa, joissa tavoitteena on uusien 
käyttäjien saaminen mukaan internetin 
palveluihin. Suuren penetraation omaavis-
sa länsimaissa uusien käyttäjien saaminen 
internetin sisältöjen käyttäjäksi on vaikeaa; 
pikemminkin kyse on markkinaosuuksi-
en jakamisesta. Erityisesti tämä koros-
tuu Pohjois-Amerikan valtioissa, joissa 
väestöstä jo lähes 74 % käyttää internetiä. 
Internetin käyttäjistä suurin osa on nykyi-
sin yhteydessä nettiin kiinteällä yhteydellä, 
mutta tulevaisuuden trendinä on mobiilin 
internetin käytön lisääntyminen erityisesti 
niillä alueilla, joissa kasvupotentiaalia 
esiintyy eniten.

internetin potentiaali 
sisällöntuotantoyrityksen 
näkökulmasta
Lukujen perusteella voidaan todeta, että 
internetissä on enemmän käyttäjiä kuin 
missään muussa yksittäisessä viestintä-
välineessä. Jo pelkästään eurooppalaiset 
käyttäjät muodostavat kulttuurikokonai-
suuden, jossa käyttäjiä on 50 % kokonais-
populaatiosta, suurimmat käyttäjämaat 
ovat Saksa (55,2 miljoonaa), Iso-Britannia 
(43,8 miljoonaa), Ranska (40,9 miljoonaa) 
ja Venäjä (40,9 miljoonaa). Suomessa 
internetin käyttäjiä arvioidaan olevan 4,35 
miljoonaa, mikä on 82,9 % koko väestös-
tä.1 

Suomalaisten internetin käyttäjien osuus 
on 1,1 % koko Euroopan väestöstä1. Tämä 
osoittaa selkeästi, millaisen kasvupotenti-
aalin globaaleille markkinoille tarkoitettu 
sisältö voi tarjota. Internet on maail-
manhistorian ensimmäinen väline, joka 
mahdollistaa sisällön käyttäjämäärän 
kasvun globaalissa mittakaavassa. Kasvu-
potentiaalista voidaan ottaa käytännön 

länSimaiSSa 
uuSien 
käyttäjien 
Saaminen 
on vaikeaa; 
pikemminkin 
kySe on 
markkina- 
oSuukSien 
jakamiSeSta

http://www.internetworldstats.com
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esimerkki: Jos Suomessa tuotettua sisältöä 
käyttäisi esimerkiksi 10 % eurooppalaisista 
internetin käyttäjistä, tämä tarkoittaisi 
yhteensä 40 miljoonaa käyttäjää, mikä on 
1000 % enemmän kuin mihin pelkäs-
tään suomalaisella katsojamäärällä ikinä 
voidaan päästä. Kysymys on lähinnä siitä, 
millainen sisältö on tarpeeksi kiinnostavaa, 
jotta esimerkissä mainittu 10 % internet-
käyttäjien penetraatio Euroopassa voidaan 
saavuttaa. Eurooppalainen internetin käyt-
tö (ja myös sen taustalla oleva kulttuuri) 
on monimuotoinen, ja maakohtaiset erot 
ovat suuria, mutta globaalissa mittakaa-
vassa tarkasteltuna voidaan Eurooppaakin 
pitää varsin yhtäläiset länsimaiset juuret 
omaavana alueena.

internetin kapasiteetin ja 
käytön kasvun vaikutus
TeleGeography tutkii internetin kapasi-
teettia ja sen kehittymistä sekä julkaisee 
raportteja tuloksista vuosittain. Näiden 
tutkimusten mukaan internetin kaistaka-
pasiteetti on kasvanut tasaisesti vuosina 
2007-2009 reilua 60 % vuosivauhtia. 
Internetin vuotuiset liikennemäärät ovat 
kasvaneet vastaavassa ajassa kehittyneiden 
alueiden 56 %:n ja kehittyvien alueiden 
116 %:n välillä. Internetin kokonaislii-
kennemäärä lisääntyy siten kapasiteetin 
kasvua nopeammin. Tähän kehitykseen 
ovat vaikuttaneet voimakkaasti muun mu-
assa uudet, kaistaa kuluttavat internetin 
käyttötavat (mm. videopalvelut), joiden 
ansiosta yksittäisten käyttäjien liikenne-
määrä kasvaa.2 

Liikennemäärän lisääntyminen on samalla 
aiheuttanut verkko-operaattoreille kas-
vavia investointipaineita lisäkapasiteetin 
hankkimiseksi. Kun vielä samaan aikaan 

verkko-operaattorit ovat käyneet veristä 
kilpailua maksavista asiakkaista, suuntaus 
on vienyt kiinteisiin (ja samalla aleneviin) 
liikennöintimaksuihin. Verkko-operaatto-
reiden näkökulmasta kehitys johtaa siten 
joko perikatoon tai uusien maksuperustei-
den löytämiseen. 

Content Delivery Network (CDN) on 
sisällönjakelujärjestelmä, joka on kehitetty 
sekä teknologisista että kaupallisista 
näkökulmista. Teknisessä mielessä CDN 
-järjestelmän avulla varmistetaan kaistaa 
vaativien palvelujen saatavuus. Kaupalli-
sessa mielessä CDN -järjestelmässä sisällön 
rahastaminen mahdollistetaan tallennus- 
ja verkkokapasiteetin sekä liikennöinti-
maksujen kautta.

Tarjoamalla globaalin infrastruktuurin, 
joka varmistaa kaistaa vaativien palvelujen 
toimimisen kaikkialla maailmassa, CDN-
toimija tuo sisällöntuottajalle varmuuden 
siitä, että kiinnostava sisältö on kaikkien 
kiinnostuneiden saatavilla. CDN-toimijan 
tarve korostuu erityisesti sellaisissa sisäl-
löissä, joiden käyttö tapahtuu samanai-
kaisesti kaikkialla. Hyvänä esimerkkinä 
CDN:ää tarvitsevasta sisällöstä ovat maa-
ilmanlaajuiset uutiset, urheilutapahtumat 
ja erilaiset konsertit, joita voidaan seurata 
internetin yli samanaikaisesti kaikkialla 
maailmassa.

Globaaleilla markkinoilla toimivat yrityk-
set ovat globaaleja suuryrityksiä. Tästä seu-
raa se ikävä kehitys, että kyseisille mark-
kinoille tarkoitetut järjestelmät, ratkaisut 
ja palvelut on useimmiten suunnattu 
suuryritysten käyttöön. Lisäksi toiminnan 
kohteena ovat usein internetin valtavä-
estöt, joten pienet alueet jäävät helposti 
huomiotta ja vaille kunnollista palvelua. 

uuSi 
Sukupolvi 

on tottunut 
olemaan 

netiSSä koko 
ajan online, 
enää Sinne ei 
mennä vain 
vierailulle
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Tämä kehitys on nähtävissä selkeästi muun 
muassa Suomessa; suuria operaattoreita ja 
CDN -toimijoita ei välttämättä kiinnosta 
pieni eurooppalainen vähemmistö, koska 
katsotaan ettei käyttäjäpotentiaalia ja 
tarpeeksi suuria asiakkaita ole riittävästi.

Tilanne johtaa siihen, että vaikka internet-
käyttäjien määrä on väkilukuun suhteutet-
tuna suuri, niin internetin kapasiteetti ei 
riitä kattamaan edes omaa käyttöä maan 
rajojen sisällä. Sen vuoksi esimerkiksi CDN 
-palveluissa ja niiden hyödyntämisessä ol-
laan jälkijunassa. Samankaltaisia ongelmia 
on myös muissa Euroopan ns. vähäväkisis-
sä valtioissa.

nettitelevisioiden 
räjähdysmäinen kasvu 
maailmalla ja suomessa
Televisio-ohjelmien siirtyminen interne-
tiin on maailmanlaajuinen ilmiö. Tämän 
on mahdollistanut monikanavajakelun 
arkipäiväistyminen, joka on seurausta tek-
nisten välineiden kehityksestä, internetin 
saatavuudesta ja hinnoittelumalleista. 
Teknisten välineiden kehitys on tuonut 
mukanaan helppokäyttöiset tietoko-
neet, käyttöjärjestelmät ja ohjelmistot. 
Matkapuhelinpuolella kehitys on johtanut 
älypuhelimiin. Myös muut digitaaliset 
viestintävälineet (esim. Netbook-tietoko-
neet) ovat lisänneet monikanavajakelun 
käyttömahdollisuuksia.

Samaan aikaan laajakaistayhteyksien 
määrän kasvu ja kehittyneet matkapuhe-
linverkot ovat tuoneet internetin kaikkien 
käytettäväksi. Viimeisenä voiteluna ovat 
nykyiset hinnoittelumallit (kytkykauppa ja 
kiinteähintainen data) avanneet median 
kuluttajan pääsyn internetin äärelle. Uusi 

sukupolvi on tottunut olemaan netissä 
koko ajan online, enää sinne ei mennä vain 
vierailulle.

Perinteiset televisiokanavat ovat ottaneet 
kasvavasta internetin käytöstä oman 
osansa. Kaikilla valtakunnallisilla televi-
siokanavilla on oma nettipalvelunsa, jossa 
jaetaan videosisältöjä tekijänoikeuksien 

antamissa rajoissa. Tämän lisäksi myös uu-
sien internetiä hyödyntävien tv-kanavien 
määrä on voimakkaassa kasvussa. On pe-
rustettu erilaisia teemakanavia urheilusta 
musiikkiin ja peleihin. Myös muut mediat 
ovat huomanneet käyttäjien siirtymisen 
internetiin, ja tarjolle on syntynyt lukuisia 
sanomalehtien videopalveluja, joissa pe-
rinteisen lehtijournalismin lisäksi tarjotaan 
videosisältöjä. Lehden toimittajan ammat-
titaitoon kuuluukin tänä päivänä yhä laa-
jempia vaatimuksia. Tekstin kirjoittamisen 
lisäksi on osattava käyttää videokameraa 
ja mikrofonia sekä tuottaa kiinnostavaa 
audiovisuaalista materiaalia.

Nettitelevision kasvun tiellä on tällä het-
kellä oikeastaan vain standardien puute. 
Tällä hetkellä markkinoita jakaa muutama 
tekninen ratkaisutapa, joista eniten video-
palvelujen toteutukseen käytetään Flashia. 
Bittinopeudet, resoluutiot, pakkaustavat 
ja muut kuvan ja äänen laatuun vaikut-
tavat tekijät vaihtelevat palvelukohtai-
sesti, joten kaiken tarjolla olevan sisällön 
käyttämiseen tarvitaan loppukäyttäjältä 
tuskastuttavan paljon teknistä osaamista, 
jotta käyttökokemus vastaisi sitä, mihin 
perinteisessä televisionkatselussa on totut-
tu. Kaikesta tästä teknisestä vaikeudesta 
huolimatta nettitelevisiosta on jo tullut 
pysyvä mediankulutustapa, johon mobii-
listi käytettävä televisio onkin ainoastaan 
enää monikanavaisen jakelun ilmentymä.

sosiaalisten medioiden 
käyttö mainonnassa
Sosiaalisen median käyttäminen on 
arkipäiväistynyt ja yleistynyt tavallis-
ten internet-käyttäjien keskuudessa jo 
pitkään. Lokakuussa 2009 Sopranos Oyj:n 
toteuttaman tutkimuksen mukaan yri-
tykset suhtautuvat kuitenkin sosiaaliseen 
mediaan ristiriitaisesti. Vaikka odotukset 
sen tarjoamista mahdollisuuksista ovat 
positiiviset, silti 22 % kokee sosiaalisen 
median vaarallisena ja hallitsemattomana.3 
Selvästi on havaittavissa, että tuntematon 
asia herättää tässäkin yhteydessä pelkoja.

Yritysten osalta trendi on, että isommat 
organisaatiot hyödyntävät sosiaalista 
mediaa eniten, pienet yritykset tulevat 
tässä asiassa hieman perässä. Esimerkki 
suuryritysten tavasta hyödyntää sosiaalista 
mediaa on Nokian N900 –älypuhelimen 
markkinointivideo,4 joka on julkaistu 
YouTubessa, ja siihen vievä linkki leviää 

nettiteleviSion 
kaSvun tiellä 

on tällä 
hetkellä 

oikeaStaan 
vain 

Standardien 
puute
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(2004-2008) internetin osuus kaikkien 
joukkoviestimien päivittäisestä käytöstä 
on lisääntynyt 5 %. Kasvu on tapahtunut 
lähinnä radion, sanomalehtien, aikakaus-
lehtien ja ilmais- ja noutolehtien kustan-
nuksella. Kirjojen, videotallenteiden (DVD) 
ja television osuudet ovat säilyneet lähes 
ennallaan. Internetin käytöstä Suomessa 
tehtyjen tutkimusten (esim. Taloustut-
kimus, Web & Mobile Tracking 2008) 
perusteella on kuitenkin havaittavissa, että 
viikoittainen tai päivittäinen kotikäyttö 
lisääntyy eniten. Vuonna 2008 internetin 
viikkokäyttäjien osuus väestöstä on 83 %. 6

Internet valtaa alaa perinteisiltä medi-
oilta, ja ensimmäisenä tämä muutos on 
edellä kuvattujen käyttötrendien mukaan 
vaikuttanut muihin kuin videomateriaalia 
tarjoaviin medioihin. Vuosien 2004-2008 
aikana videoihin tai sähköisiin kirjoihin 
liittyvä käyttökokemus ei ole ollut riittä-
vän laadukasta. Sen sijaan painetun tekstin 
ja kuvien osalta internetin teknologia on 
kyennyt tarjoamaan käyttökokemuksen, 
joka on ohjannut käyttäjien siirtymistä 
internetiin sanomalehtien ja muiden pai-
nettujen tuotteiden kustannuksella.

Internetvideoiden käyttäminen on kuiten-
kin tällä hetkellä voimakkaassa kasvussa, 
minkä lisäksi videoihin liittyvä käyttökoke-
mus on parantunut huomattavasti viimei-
sen vuoden aikana. Käytön lisääntymisestä 
ja käyttökokemuksen parantumisesta 
voidaan tehdä johtopäätös, että internetin 
käyttö tulee lisääntymään seuraavaksi 
lähinnä television ja videotallenteiden kus-
tannuksella. Myös kirjat ja niiden käyttö 
tulee jatkossa siirtymään internetiin.

Muutoksesta on jo nyt havaittavissa selkei-
tä viitteitä muun muassa merkittävien 

internettoimijoiden ja laitevalmistajien 
tekemien toimenpiteiden ansiosta. Goog-
len toisen perustajan Sergey Brinin sanoin 
(kirjailijoiden, kustantajien ja kirjastojen 
kanssa laaditun sopimuksen laadinnan 
yhteydessä): ”Googlen pyrkimyksenä 
on maailman informaation järjestely ja 
sen tuominen mahdollisimman monien 
saataville.” 7

iNterNetiN 
liiketoimiNta 
sisällöN-
tuotaNto-
yritykseN 
Näkökulmasta
kuinka kauppa käy, 
paljonko tv-kanavat ostavat 
sisältöä ja millainen sisältö 
kiinnostaa
Liikenne- ja viestintäministeriö teettää 
vuosittain selvityksen suomalaisesta 
televisiotarjonnasta. Uusimmassa julkisesti 
tarjolla olevasta selvityksestä (Suomalai-
nen televisiotarjonta 2007, Liikenne- ja 
viestintäministeriön julkaisu 2/2009) käy 
ilmi, että 11 tv-kanavan kokonaistarjonta 
on noin 144 ohjelmatuntia vuorokau-
dessa. Tästä ohjelmasta 60 prosenttia on 
kotimaista tuotantoa, määrällisesti eniten 
viihde- ja urheilusisältöjä. Parhaaseen 
katseluaikaan eniten oli tarjolla viihdettä 
ja ulkomaista fiktiota. Uusintoja tv:n koko-
naistarjonnasta oli noin kolmannes. 

Suurin kotimaisten tuotantojen tar-
joaja oli The Voice, jonka tuotanto oli 
100 % kotimaista – tosin kanavan sisältö 
koostui pääosin muusta kuin kotimaises-

muun muassa Facebookissa käytyjen 
keskustelujen välityksellä. Kyseessä on 
siis ennakkomarkkinointiin tarkoitettu 
mainonnan ammattilaisten tuottama 
video, jonka levityksessä hyödynnetään 
sosiaalista mediaa.

Sosiaalisten medioiden käyttäminen 
markkinointitarkoitukseen edellyttää sisäl-
löllistä laatua, kuten esimerkiksi ammat-
timaisesti toteutettuja videotuotantoja. 
Vaikka itse sisällön tuotantokustannukset 
saattavat olla yhtä suuria kuin vaikkapa te-
levisiolevitykseen tarkoitetun materiaalin, 
niin levitys ja jakelu onnistuu uuden medi-
an välineillä huomattavasti edullisemmin. 
Internetin sosiaalisia medioita käyttää 
kasvava osa väestöstä, joten sosiaalisen 
median käyttäminen markkinointiin 
tavoittaa myös jatkossa yhä suuremman 
osan kohderyhmistä.

Perinteiset mediat vs. netti
Joukkoviestimien suhteelliset käyttömuu-
tokset TNS Gallup Oy:n toteuttaman TNS 
Atlas Intermedia 2008 –tutkimuksen5 
mukaan osoittavat, että neljässä vuodessa 

iSommat 
organiSaatiot 
hyödyntävät 
SoSiaaliSta 

mediaa 
eniten, pienet 

yritykSet 
tulevat hieman 

peräSSä
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ta sisällöstä. Yleisradion tarjonnasta 59 
prosenttia oli kotimaista tuotantoa, ja sen 
tarjonta oli myös sisällöllisesti monipuoli-
sinta. Kotimaisen sisällön määrä on ollut 
laskeva vuodesta 2006. Kaikkien kanavien 
tarjonnassa vähiten lähetysaikaa saivat 
kotimainen fiktio (0,7 %), opetusohjelmat 
(2,2 %) ja lastenohjelmat (3,9 %) sekä 
luokittelemattomat ohjelmat (0,7 %). 

Raportin pohjalta havaitaan, että erityi-
sesti viihde- tai urheiluohjelmia tuottavilla 
sisältötuotantoyrityksillä on hyvä mahdol-
lisuus tarjota kotimaista sisältöä perintei-
sille televisiokanaville. Sen sijaan tiettyjen 
ohjelmatyyppien on erittäin vaikea päästä 
suuriin katsojalukuihin vähäisen tarjolla 
olevan kanava-ajan tai lähetysajan joh-
dosta. Koska television paras katseluaika 
sijoittuu kello 18.05–22.05 välille, tästä 

ajasta käydään luonnollisesti myös kovinta 
kamppailua sisällöntarjoajien kesken.

Nykyisten televisiokanavien markkinatilan-
ne sisällöntuotantoyritysten näkökulmasta 
voidaan nähdä vaikeana. Syitä on monia: 
a) kotimaisten ohjelmien määrän vähe-
neminen b) kiristyvä kilpailu parhaasta 
katseluajasta c) ulkomaisen tarjonnan 
lisääntyminen d) erityisohjelmien huono 
kysyntä. Näistä vaikeuksista johtuen 
monen potentiaalisen sisällöntuottajan 
kannattaisikin miettiä mahdollisuuksia 
sisällön jakelulle muiden kuin perinteisten 
televisiokanavien kautta.

Toki on huomattava myös, että televisio-
kanavatkin ovat laajentaneet tarjontansa 
internetin puolelle yhä enenevässä määrin, 
joten kysyntä voi jatkossa kohdistua myös 
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esimerkiksi olemassa olevien asiakkaiden 
kohdalla välttämättä tiedosteta, millä 
tavalla paketoitu palvelu myy parhaiten. 
Palvelujen tuotteistusta voidaan tehdä lu-
kuisilla toimialoilla, eikä internetiin liittyvä 
sisältötuotanto tai teknologiapalvelujen 
tarjoaminen tee tässä asiassa poikkeusta. 
Liiketoiminnan perusasiat ovat kuitenkin 
samankaltaisia toimialasta riippumatta, 
joten monialainen asioihin perehtyminen 
kannattaa.

Palvelujen tuotteistukseen ja tähän liit-
tyvään konsultointiin on olemassa useita 
yrityksiä, joiden omaan palvelutarjontaan 
kannattaa tutustua jo pelkästään oppi-
mismielessä. Palvelujen tuotteistukseen 
liittyviä asioita ovat muun muassa mark-
kinointisuunnitelma, tuotteistusohjelma, 
tuoteviestintä ja tuotegrafiikka.

mallia muilta yrityksiltä
Internetjakeluun siirtyvällä sisältötuo-
tantoyrityksellä on monia haasteita 
uuden toimintaympäristön oppimisessa. 
Parhaiten kokemusta saa kumppanuuden 
kautta ja sellaisilta yrityksiltä, jotka ovat 
jo harjoittaneet liiketoimintaa internetin 
avulla.

Yrityksen, jonka toimintaan kannattaa 
tutustua, ei tarvitse olla samalla toimialal-
la. Esimerkiksi nettikauppaa harjoittavat 
yritykset käyvät tutustumiseen hyvänä 
esimerkkinä, olipa kyseessä sitten imma-
teriaalisten tai materiaalihyödykkeiden 
myynti. Kaupankäynti ja rahan liikutta-
minen ostajan ja myyjän välillä noudattaa 
tavaran laadusta riippumatta samanlaisia 
periaatteita kaikessa liiketoiminnassa. 

Pohtiessaan omaa liiketoimintaa ja sen 
mahdollisuuksia aloittavan yrittäjän kan-
nattaa ensiksi kartoittaa kaikki tarjolla ole-
vat vaihtoehdot mahdollisimman laajasti 
ja muodosta oman yrityksen fokuksesta 
ja osaamisesta selkeä kuva ja määritellä 
sen jälkeen oma paikkansa markkinoilla 
ja mahdollisessa arvoketjussa, joka käsillä 
olevaan markkinaan liittyy. 

iNterNetiN 
liiketoimiNta  
tekNologia-
yritykseN 
Näkökulmasta
ketkä ovat 
teknologiayrityksen 
asiakkaita?
Teknologiayritykset myyvät tuotteita ja 
palveluja. Tuotteita myydään tyypillisesti 
käyttöoikeuslisensseinä, joiden lisätuot-
teina myydään palveluja esimerkiksi tun-
tiveloitusperustaisesti. Kun tarkastellaan 
internet-sisällöntuottajan ansaintamallia 
ja etsitään mallista teknologiayritysten 
määrää ja sijaintia, voidaan huomata, että 
teknologiayrityksiä on useassa kohdassa 
kaavion oikealla laidalla. CDN:t ja ISP:t 
ovat teknologiayrityksiä, samoin AV- ja 
striimaustyökaluja tarjoavat yritykset.

Sisällöntuottajat tarvitsevat työssään 
myös teknologiayritysten tarjoamia 
ohjelmistolisenssejä. Media-alan sisällön-
tuottajat ovat siten useille teknologia-alan 
toimijoille tärkeää asiakaskuntaa. Teknolo-
gisesta näkökulmasta asiakkaille myydyillä 
tuotteilla, lisensseillä ja palveluilla tulee 
kattaa teknologian kehittämisestä, tuot-

jo olemassa oleviin internetissä toimiviin 
tv-kanaviin. Joka tapauksessa periaatteel-
lisin ero tällä hetkellä lienee katseluajassa, 
-tavassa ja -paikassa. Ns. ”parasta katse-
luaikaa” ei määritä enää kanavapäällikkö 
vaan nettitelevision katselija itse.

miten sisältöjen 
kauppaaminen kehittyy 
tulevaisuudessa
Televisiokanavien ohjelmatarjonnasta ns. 
format-ohjelmien määrä on voimakkaassa 
kasvussa. Tämän lisäksi useimmat ohjel-
mat koostuvat pelkän televisio-ohjelmasi-
sällön lisäksi monikanavaisesta mediasisäl-
löstä nettisivuineen, videoarkistoineen ja 
erilaisine oheispalveluineen. Ohjelmasisäl-
lön tarjoajien tuleekin tämän vuoksi osata 
entistä laajempia digitaalisten sisältöjen 
tuottamiseen liittyviä kokonaisuuksia.

Televisiokanavat haluavat samalla 
monikanavaistumisen myötä perinteistä 
laajemmat oikeudet sisältöjen välittämi-
seen kaikkia digitaalisia joukkoviestimiä 
hyväksikäyttäen. Tämä osoittaa osaltaan 
myös sen, että perinteiset kanavat uskovat 
digitaalisen median ja internetin käytön 
kasvuun ja haluavat sopimusten kautta 
varmistaa säilymisen merkittävänä tekijä-
nä sisällön jakelussa tulevaisuudessa.

siirtyminen palveluiden 
tuotannosta tuotteistukseen
Palvelun tuotteistamisella tarkoitetaan 
palvelujen kehittämistä sellaiseksi, että ne 
olisivat helpommin myytäviä ja tuot-
taisivat paremmin. Tuotteistaminen on 
varsinkin aloittavien yritysten ongel-
ma, koska palvelujen myynnistä ei ole 
kehittynyt vielä kokemusta riittävästi eikä 
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tamisesta, markkinoinnista ja myynnistä 
aiheutuneet kulut.

Teknologia- ja sisällöntuotantoyrityksen 
välisen aidon yhteistyön syntymisen 
edellytyksenä on lisäarvon tuottaminen 
nykyiseen tuote- tai palvelutarjontaan. 
Yhteistyön edellytykset ovat olemassa, 
kun partneriksi hakeutuva sisällöntuot-
taja ymmärtää myös teknologiayrityksen 
näkökulman ja löytää siihen molempia 
osapuolia tyydyttävän ratkaisun yhdessä 
partnerin kanssa.

Perus- 
PriNsiiPPi 1:
kultainen kolmio
Toimiva teknologia tarvitsee kiinnostavaa 
sisältöä ollakseen kaupallisesti menestyk-
sekästä. Sisällön ja teknologian sekä niihin 
liittyvän liiketoiminnan kokonaisvaltainen 
ymmärtäminen on tärkein asia, jonka 
pohjalta uusia liiketoiminnan muotoja voi-
daan lähteä tutkimaan ja toteuttamaan. 
Sisällöntuotannon ja teknologia-alan 
yrityksillä on yhteistyön ja näkökulmien 

Kultainen Kolmio

liiketoimiNta

sisältö tekNologia
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ymmärtämisessä paljon oppimista. Myös 
yhteistyön harjoittelu ja asioiden opettelu 
yhdessä vie oman aikansa. Tällöin on 
tärkeää muistaa, että yhteistoimintana 
syntyneille tuotteille ja palveluille on 
oma aikaikkunansa. Markkinat ovat juuri 
sen ajan, kun sekä valittu teknologia että 
tuotettu sisältö ovat samanaikaisesti ajan-
kohtaisia ja toimivia.

Liian aikaisessa vaiheessa markkinoille 
tuotu teknologia ei todennäköisesti johda 
menestyksekkääseen lopputulokseen. 
Vastaavasti liian myöhään toteutettu 
teknologia jää kilpailijoiden jalkoihin. 
Tämän lisäksi myös sisällön tulee olla 
oikea-aikaista, jotta se kiinnostaa laajaa 
kuluttajajoukkoa. Aikaansa edellä olevat 
sisällöt tuntuvat oudoilta, liian myöhään 
julkaistut sisällöt vanhanaikaisilta.

Perus- 
PriNsiiPPi 2: 
kuka tekee, mitä tekee, 
milloin valmis, paljonko 
maksaa
Liiketoimintamallin syntymisen jälkeen 
on aika ryhtyä käytännön työhön mallin 
kokeilemiseksi. Jos uutta asiaa kokeillaan 
uusien toimijoiden kanssa, on tärkeää, että 
toiminnan pelisäännöt ovat kunnossa. Te-
keminen onnistuu vain, jos kaikki tietävät, 
kuka tekee mitäkin ja milloin tehtävän 
pitää olla valmis.

Sopiva työnjako ja aikataulutus korostuvat 
erityisesti, kun mukana on eri taustoista 
tulevia toimijoita. Prosessien hallinnan 
kannalta on myös oleellista, että eri tekijät 
kommunikoivat yhteisellä kielellä ja hyväk-
syvät toimintaperiaatteet.

Kun perusprinsiipin 1 mukaisesti yhteis-
työtä tekevät sisältötuotannon ja teknolo-
gian asiantuntijat, tästä seuraa yhteistuo-
tantoja, joissa insinöörien ja taiteilijoiden 
pitää taustoistaan huolimatta hyväksyä 
toistensa toimintatavat ja -kulttuurit.

Parhaimmillaan se johtaa luovuuden ja 
järjestelmällisyyden toinen toistaan täy-
dentävään kokonaisuuteen, pahimmillaan 
täydelliseen kaaokseen. Jotta kaaokselta 
vältytään, tarvitaan toiminnan johtajalta 
vankkaa monialaista ymmärrystä.

moNi- 
kaNavajakelu 
mahdollistaa
miljoonat kävijät ja 
maailmanlaajuiset markkinat
Internet tarjoaa mahdollisuuden maail-
manlaajuiseen levikkiin ja markkinoihin, 
joten se on erilaisille kasvuyrityksille oiva 
kasvualusta. Pelkästään yhden tuotteen tai 
palvelun myynti voi internetiin liittyvässä 
liiketoiminnassa muodostua niin suureksi, 
että kasvavan yrityksen ei tarvitse välttä-
mättä hajottaa voimavarojaan jokaiseen 
tarjolla olevaan asiaan. Tätä kutsutaan 
tiukaksi fokusoinniksi, ja se on käytännös-
sä myös kasvuyritysten edellytys.

Sitten vuoden 2000 suuren internet-
kuplan puhkeamisen jälkeen ei ole 
ollut kysyntää sellaisille yrityksille, jotka 
”hääräävät ja puuhastelevat” erityyppisten 
asioiden kimpussa ulkoa päin katsoen 
osittain ilman selkeää päämäärää. Koska 
kasvuyritykseksi ryhtyminen edellyttää 
ulkopuolisen rahoituksen saamista, kan-
nattaa viestissä, jonka rahoittajalle antaa, 
olla tarkkana siitä, mihin asioihin yrityksen 
toiminta keskittyy.

markkinat 
ovat juuri Sen 
ajan, kun Sekä  

valittu  
teknologia 

että tuotettu 
SiSältö ovat  

SamanaikaiSeSti 
ajankohtaiSia 

ja toimivia
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Rahoitusta hankittaessa kaikkien alojen 
erikoistuntemus on riski, jonka muun 
muassa pääomarahoittajat tunnistavat ja 
välttävät tarttumasta tällaisten yritysten 
toimintaan. Fokusoimattomassa toimin-
nassa on myös helppo ajautua tekemään 
kannattamattomia ja tuottamattomia pro-
jekteja, jotka vievät liiketoiminnan tulok-
sen ja vaikeuttavat yrityksen keskittymistä 
ydinosaamiseensa. Lisäksi vaarana on, että 
tekeminen kohdistuu pahimmillaan sel-
laiselle liiketoiminnan osa-alueelle, jota ei 
tunneta riittävän hyvin menestyksekkään 
liiketoiminnan harjoittamiseksi. 

Käytännössä vierailla liiketoiminnan 
osa-alueilla toimimisen ongelmaksi voi 
muodostua tarvittavan teknologiaosaami-
sen puute tai kyvyttömyys tuottaa sellaista 
sisältöä, joka sopii kyseisille markkinoille. 
Myös markkinatuntemus tai markkinoin-
nin osaaminen voi olla heikkoa täysin 
uusilla toiminta-alueilla.

Pienen yrityksen toimiminen liian monella 
liiketoiminta-alueella paljastaa usein, että 
valitun pääalan tehtävät tai myytävät 
tuotteet ja palvelut eivät tuota riittävästi. 
Myös kohdemarkkina voi olla liian pieni. 
Lisätulojen saamiseksi voidaan joutua 
tilapäisesti operoimaan sellaisilla alueilla, 
joista saadaan välitöntä tuloa. Tämä 
helpottaa lyhytaikaisesti kassakriisissä 
painivaa yritystä, mutta pitkällä aikavälillä 
toiminta voi muodostua päämäärättö-
mäksi ajelehtimiseksi tilanteesta toiseen. 
Tällöin ennustettavuus heikkenee, ja 
pitkän tähtäimen strategiset suunnitelmat 
voivat olla liian haastavia laatia ja riski 
epäonnistumiseen kasvaa koko ajan.

televisiomonopolin 
murtuminen
Internet Advertising Bureaun ja Pricewa-
terhouse Coopersin syyskuussa 2009 jul-
kaiseman tutkimuksen mukaan mainonta 
internetissä on ohittanut Iso-Britanniassa 
televisiomainonnan. Verkkomainonta 
tammi-heinäkuussa oli kasvanut viisi pro-
senttia, kun tv-mainonta oli vähentynyt 
16 prosenttia. Sama muutos mainonnan 
siirtymisestä televisiosta verkkoon on 
tapahtunut myös Tanskassa.

Vaikka Suomessa tv-mainonnan osuus on 
edelleen noin kaksinkertainen verrattuna 
verkkomainontaan, vastaava muutos on 
tulossa myös kotimarkkinoille ennemmin 
tai myöhemmin. Muutoksen ajankohta 
herättää myös pohdintoja, koska talouden 
alamäen aikana mainontaan käytetyt ra-
hat tavallisesti vähenevät. Näin on nytkin 
tapahtunut kaikkien muiden medioiden 
osalta paitsi internetin. Syynä netti-
mainonnan kasvuun television kustannuk-
sella on ollut se, että videon jakelu interne-
tin avulla on huomattavasti edullisempaa 
kuin tv-mainoskampanjoiden ostaminen, 
lisäksi nettivideoiden teknologia ja niiden 
käytettävyys ovat parantuneet viime 
vuosien aikana merkittävästi.

Edellä kuvatun mainonnassa tapahtu-
neen muutoksen pitäisi viimeistään nyt 
herättää ihmiset ajattelemaan internetiä 
vakavasti otettavana bisnesvälineenä mai-
nosrahoitteisten palvelujen ja sisältöjen 
tuottamisessa. Tällä hetkellä mainosmark-
kinoita jaetaan uudelleen ja ne, jotka ovat 
olleet mukana riittävän ajoissa, ymmärtä-
vät uuden markkinan toimintaperiaatteen 
sekä hyvät käytännöt ja voivat kehittää 
liiketoimintansa vastaamaan tarjolla olevi-
en markkinoiden tarpeita.



Neo AreNA – NäkökulmiA digitAAliSeN mediAN evoluutiooNLiiketoiminta22

muulle kumppanille, esimerkiksi tek-
nologiapartnerille, joka on toteuttanut 
lähetykseen tarvittavan teknologian. Jako 
tapahtuu, mikäli sekä sisällöntuottaja että 
teknologiakumppani ovat päätyneet tu-
lonjakomalliin, jossa molemmat osapuolet 
kantavat yhtä suuren riskin tuotannon 
toteutumisesta.

Käytännössä edellä kuvatun esimerkin 
kaltaisessa mallissa kuluttajan maksamasta 
eurosta jaetaan osuuksia eri arvoketjus-
sa mukana olevien toimijoiden kesken. 
Arvokkain paikka on tietenkin lähinnä ku-
luttajaa, koska jaettavissa oleva rahamäärä 
pienenee jokaisella osituskerralla.

ristiriitaiset intressit
Edellä kuvatussa tulonjakomallissa on 
sekä hyvät että huonot puolensa. Hyvänä 
puolena on se, että kaikki kantavat riskiä 
onnistumisesta ja jakavat voitot saaduista 
tuloista. Huonona puolena on se, että 
kunkin toimijan pyrkimys voi olla päästä 
lähemmäksi arvoketjun sitä päätä, josta 
raha on lähtöisin. Tämä johtaa helposti 
kilpailuasetelmaan, jossa määräävään 
asemaan päässeet tahot luovat pelisään-
nöt, joita toiset joutuvat noudattamaan 
halusivat tai eivät.

Ikävä esimerkki tästä on operaattoreiden 
monopoliasemaan perustuvat vaati-
mukset tekstiviestien ja maksullisten 
puhelinpalvelujen komissioista, jotka 
pahimmillaan söivät mahdollisen tuloksen 
arvoketjun loppupäässä olevilta tahoilta 
eli sisällöntuottajilta. Arvoketjun jokainen 
osa vaikuttaa kaikkien toimijoiden loppu-
tulokseen, tämä vuoksi kaikille toimintaan 
osallistuville pitäisi tasapuolisessa tulon-

jakomallissa tulla riittävästi tuloja, jotta 
toiminta voi olla jatkuvaa.

Pelkästään lyhytaikainen voiton tavoittelu 
johtaa tässä tapauksessa usein huonoon 
lopputulokseen. Toisaalta myös arvoketjun 
pituus voi vaikuttaa siihen, että yhteisten 
pelisääntöjen luominen voi olla vaikeaa ja 
kestää niin kauan, että aikaikkuna mark-
kinoille umpeutuu. Tästä on olemassa 
surullisen kuuluisia esimerkkejä muun 
muassa mobiili-tv:n osalta.

PartNeroi-
tumiseN 
PelisääNtöjä
Partneroitumisen miinat: 
mikä voi mennä pieleen
Toimivat liiketoimintamallit tarkoitta-
vat sitä, että teknologiset ja sisällölliset 
ratkaisut ovat keskenään tasavertaisessa 
asemassa. Onnistuneessa sisällön ja tek-
nologian kombinaatiossa kokonaisuus on 
suurempi kuin osiensa summa. Yritysten 
välinen kumppanuus ja siihen pyrkiminen 
ei kuitenkaan välttämättä takaa onnistu-
mista. Matkalla aitoon yhteistyöhön on 
olemassa monta estettä ja sudenkuoppia, 
johon hyvältäkin yhteistyön alulta näyttä-
vä toiminta voi kaatua. 

Perinteisesti sisältö- ja teknologia-alan 
yritykset ovat toimineet toisistaan erillään 
ja kenties toinen toisensa alihankkijana 
tai asiakkaana. Kun yritykset miettivät 
yhteistyön aloittamista esimerkiksi jonkun 
tuotteen tai palvelun tekemiseksi, heidän 
tulee sopia yhteistoiminnan tavoitteista 
ja päämääristä siten, että lopputulos on 
molempien kannalta tasapuolinen.

Hyvistä käytännöistä videomainokset 
ovat oiva esimerkki: tutkimusten mukaan 
käyttäjien vapaaehtoisesti katselemat 
spotit eivät ärsytä läheskään niin paljon 
kuin esimerkiksi kuvia ja linkkejä sisältävät 
bannerimainokset, jotka pomppaavat 
sivuilta esiin käyttäjän haluamatta. 

eri tahot 
digitaaliseN 
mediaN liike-
toimiNtakeN-
tässä
mitä toimijoita pelikentässä 
esiintyy
Digitaalisen median liiketoiminta on mo-
nialaista: mukana on yrityksiä useilta eri 
toimialoilta. Myös arvoketjut, jotka ohjaa-
vat liiketoiminnan rahavirtoja, vaihtelevat 
sen mukaan mitä toimijoita ketjuun 
kuuluu, millaisia hyödykkeitä kaupataan ja 
kuka toimii maksajana.

Yksinkertaistetussa mallissa liiketoiminta 
eri toimijoille muodostuu joko suoraan 
tai välillisesti median kuluttajan tekemien 
ostosten avulla. Esimerkkinä eräästä arvo-
ketjusta on maksullisten videolähetysten 
katselu internetin kautta. Katselija ostaa 
videolähetykseen tarvittavan katseluoi-
keuden verkkopankin kautta ja nauttii 
sisällöstä laajakaistayhteyden avulla, josta 
maksetaan kiinteää kuukausimaksua 
operaattorille.

Verkkopankki välittää maksun sisäl-
töoikeuksien haltijalle, joka tilittää ne 
puolestaan sovitun jakokulman mukai-
sesti palvelun tuottajalle ja mahdolliselle 
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Eri toimialoilta tulevat yritykset voivat 
tulla taustaltaan erilaisesta arvomaailmas-
ta, ja vaikka keskeinen yhteinen nimittäjä 
useimmissa tapauksissa on omistajien 
etujen ajaminen, tämä ei takaa sitä, että 
yhteistyö toimii aidosti. On olemassa 
tapauksia, joissa omistajat ajavat tiukasti 
vain omaa etuaan välittämättä yhteistyön 
mukanaan tuomia hyviä vaikutuksia. 
Tilanne voi johtaa kumppaneiden keski-
näiseen kilpailuun tai pahimmillaan jopa 
vihamieliseen toimintaan.

Suuri vaara on olemassa esimerkiksi toi-
mittaessa markkinoilla, jotka eivät kasva 
riittävästi. Tällöin ajaudutaan helposti ns. 
nollasummapelin pelaamiseen, joka johtaa 
ajatukseen ”mikä tulee toiselle, on minulta 
pois”. Yhteisesti sovittu toimintamalli, 
jossa molemmat osapuolet voittavat, 
ratkaisee tämän ongelman. Tarkasteltaessa 
koko toimintaympäristön arvoketjua ei 
missään kohdassa saisi löytyä toimijaa, 
joka kärsii muiden ahneudesta. Kulu-
neet sanonnat ”ketju on yhtä vahva kuin 
heikoin lenkki” tai ”artisti maksaa” ovat 
digitaalisen median arvoketjussa vielä 
valitettavan usein totta. 

sisällöntuottaja, kumppani 
vai asiakas?
Tietotekniikkayrityksen perinteinen 
liiketoimintamalli on myydä tuotteita tai 
palveluja. Tuotteistetussa toiminnassa 
kaupataan esimerkiksi ohjelmistolisensse-
jä, jotka ratkaisevat asiakkaan ongelman. 
Tuotelisensseihin liittyy usein volyymipoh-
jainen hinnoittelumalli, jossa yksittäinen 
lisenssi on erikseen ostettuna kalliimpi 
kuin useamman lisenssin hankinta kerralla. 

Pitkälle viety tuotteistus mahdollistaa bit-
tien monistamisen käytännössä ilmaiseksi, 
jolloin volyymin kasvattaminen ei lisää 
tuotantokustannuksia, mikä puolestaan 
johtaa vääjäämättä voitto-osuuden kasva-
miseen. Ääriesimerkkinä tästä on teksti-
viestien välitys: kuinka paljon tekstiviestin 
siirtäminen asiakkaalta toiselle maksaa 
todellisuudessa siirrosta vastaavalle ope-
raattorille sen jälkeen, kun investoinneista 
aiheutuneet kulut on kuoletettu?

Tietotekniikkayritysten tavasta rahastaa 
monistamalla bittejä löytyy helposti 
yhteys siihen, kuinka yritykset näkevät 
sisällön liittyvän heidän liiketoimintaansa. 
Teknisessä mielessä tarkasteltuna bitit 
ovat nollia ja ykkösiä, ja useiden bittien ko-
konaisuus muodostaa puolestaan sisällön. 
Jos bitit ovat keskeisin rahanteon väline, 
niin tästä voidaan päätellä, että sisältö on 
rahanteon väline.

Tämän vuoksi tietotekniikkaa harjoittavat 
yritykset näkevät sisältötuotantoyrityksen 
asiakkaanaan, jota pitää laskuttaa jollakin 
periaatteella, jolloin liiketoiminnan mal-
liksi muodostuu esimerkiksi ohjelmiston 
käyttöoikeuksien myynti, siirtokapasitee-
tin myyminen tai tallennuskapasiteetin 
myynti. Yhteistyökumppani muuttuu 
siten hyvin helposti asiakkaaksi.

Jos koko yhteistoiminnan lopullinen pää-
määrä on uusien asiakkaiden löytäminen 
kumppaniyrityksen toimialasta, seurauk-
sena on yhteistyön epäonnistuminen 
ennemmin tai myöhemmin. Liiketoimin-
nan pitää siis perustua jostakin muulta 
saatavaan tuottoon.

arvoketjun 
pituuS voi 
vaikuttaa 
Siihen, että 
yhteiSten 
peliSääntöjen 
luominen voi 
olla vaikeaa
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kukin omalla tontillaan
Sisältötuotannon näkökulmasta hyvä 
teknologiapartneri on kullanarvoinen 
asia. Kun yhteistyö valitun kumppanin 
kanssa on aloitettu ja kumppani tarjoaa 
ensimmäiset ohjelmistonsa tai tekniset 
ratkaisut käyttöön, yhteistoiminta voidaan 
aloittaa. Sisällöntuottaja saa todennä-
köisesti yhteistyön nimissä maksutonta 
tukea järjestelmän käyttöönottamiseksi ja 
tuotannon tekemiseksi.

Jossakin vaiheessa järjestelmän käyttö 
alkaa käydä tutuksi, ja hommat sujuvat it-
sestään ilman kumppanin jatkuvaa tukea. 
Yhteistyötä jatketaan, mutta helposti voi 
tulla mieleen ajatus, että tämä ohjelmisto 
tai tuo teknologia voisi olla vielä parempi 
tai tehokkaampi, jos sen omistaisikin itse 
ja saisi esimerkiksi määrätä vapaasti sen 
käytöstä. Kyseessä on kuitenkin teknolo-
giakumppanin tuote, joka myy muualle 
hyvin ja kumppaniyritys tienaa ilman 
sisällöntuottajaa. Jospa kopioitaisiinkin 

toimiva idea itselle ja aletaan myydä 
ohjelmistolisenssiä sisältöpalve-

luiden ohella. Näin nykyiset ja 
uudet asiakkaat saavat palvelun 
”yhden luukun periaatteella”, 

joka on kaikin puolin kätevää, vaivatonta 
ja kustannustehokasta. Myös kate on 
kohdallaan, varsinkin jos kumppaniyritys 
ei tiedä tästä toiminnasta mitään.

Edellä kuvattu esimerkki on kuvitteellinen, 
mutta täysin mahdollinen. Silloin, kun 
kumppanuus ei ole aitoa ja molemmilla 
tahoilla on oma intressi, voidaan ajautua 
alkuperäisestä yhteisestä tahtotilasta 
huolimatta erilleen. Näin yhteistyön tu-
loksena on epäonnistuminen ja toiminnan 
kohdistuminen liiketoiminnan kannalta 
vääriin asioihin. Pahimmillaan tämä johtaa 

katastrofiin, josta selvinneet yritykset eivät 
ainakaan vähään aikaan haikaile uusien 
yhteistyökumppaneiden perään.

selkeät pelisäännöt 
helpottavat elämää
Jotta sisältötuotanto- ja teknologia-alan 
yritykset kykenevät toimimaan aidossa 
yhteistyössä, tulee laatia pelisäännöt, joita 
molemmat osapuolet sitoutuvat nou-
dattamaan. Osa pelisäännöistä kirjataan 
yhteistyösopimukseen, jonka molemmat 
osapuolet allekirjoittavat ennen toimin-
nan alkua.

Lisäksi on olemassa ns. kirjoittamattomia 
pelisääntöjä, joita noudattamalla yhteis-
työ onnistuu luontevasti. Keskinäinen 
luottamus ja avoimin kortein pelaaminen 
ovat keskeisiä onnistumisen osa-alueita. 
Pitkäaikainen yhteistyö on parhaimmillaan 
hienoa: molemmat osapuolet hyötyvät 
tasapuolisesti.

kumpi huolehtii 
markkinoinnista vai 
huolehtiiko kumpikaan?
Hyväkään yhteistyö ei ole hedelmällistä, 
jos jotkut kokonaisuuden kannalta oleel-
liset tehtävät jäävät hoitamatta. Kuten 
muun muassa Neo Arenan pilotit osoitti-
vat, markkinointi on kriittinen menestys-
tekijä onnistuneelle liiketoiminnalle.

Valitettavasti markkinoinnin unohtami-
nen tai sen puutteellinen taitaminen on 
suomalaisten yritysten perisynti. Teknolo-
giayritykset uskovat tuotteen hyvien omi-
naisuuksien riittävän tuotteen myymiseksi. 
Vastaavasti sisältötuotannon puolella 
uskotaan siihen, että hyvä sisältö itsessään 

eri teKnologioista voi KehKeytyä 
Kiivasta KesKustelua 
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riittää keräämään katsojia tarvittavan 
määrän. Koska kummankaan yrityksen 
ydinliiketoimintaa ei ole markkinointi, niin 
se joko ulkoistetaan huonosti tai jätetään 
pahimmassa tapauksessa kokonaan 
hoitamatta.

Yrityksen toiminnalle tärkeää osa-aluetta, 
osaavaa markkinointia, ei luulisi unoh-
dettavan kaiken tuotekehittelykiireen 
keskellä, mutta näin on  käynyt useiden 
esimerkkien valossa. Lieneekö tämä syy 
suomalaisten yrittäjävetoisten yritysten 
pieneen keskimääräiseen kokoon ainakin 
it- ja sisältötuotantoaloilla?

tekNologia-
uskoNNot

Tarjolla olevat teknologiat herättävät käyt-
täjien keskuudessa erilaisia ajatuksia, joista 
muodostuu käsityksiä eri teknologioiden 
hyvistä ja huonoista ominaisuuksista. 
Käsityksistä voi pahimmillaan kehkeytyä 
kiivasta keskustelua ja jopa uskonnon 
kaltaisia ideologioita. Sosiaalisen median 
verkostoissa näkemyksistä käydään 
digitaalista sotaa enemmän tai vähemmän 
vakavissaan. Keskeinen keskustelun kohde 
on muun muassa se, kenen valmistama 
tietokoneen käyttöjärjestelmä on paras, tai 
mikä käyttöjärjestelmän, internet-selaimen 
tai näyttöresoluution yhdistelmä on sovel-
tuvin eri käyttötarkoituksiin.

Internetissä käytävä keskustelu käyttöjär-
jestelmistä on kiinnostavaa. Jokaisen joka 
ryhtyy tuottamaan sisältö- tai teknologia-
palveluja internetiä hyväksikäyttäen, on 
hyvä pohtia näitä asioita omaa liiketoi-
mintaa suunnitellessa. Ohessa perustietoa 

eri teknologioista sekä w3schools.com 
–palvelun12 kautta saatavilla olevaa tietoa 
käyttöjärjestelmien levinneisyydestä poh-
dintojen tueksi. Käyttöjärjestelmien väli-
nen kilpailu käy esimerkkinä siitä, miten 
asioita on syytä pohtia eri näkökulmista.

mac
Applen kehittämä OS X –käyttöjärjes-
telmää eri versioineen käytetään Applen 
valmistamissa tietokoneissa, joita ovat 
mm. MacBook, iMac, Mac Pro ja Mac 
mini. Kyseiset tietokoneet ovat erittäin 
suosittuja media-alan ammattilaisten kes-
kuudessa. Käyttöjärjestelmän piirteitä ovat 
helppokäyttöisyys, hyvä käytettävyys ja 
yhteensopivuus kaikkien Apple-tuoteper-
heen laitteiden ja ohjelmistojen parissa.

Käyttöjärjestelmä perustuu Unix-
pohjaiseen ytimeen, minkä ansiosta 
yhteensopivuus muiden Unix-pohjaisten 
järjestelmien (mm. Linuxin) kanssa on 
hyvä. Koska kaikki keskeisimmät lait-
teet ja perusohjelmistot (muun muassa 
videoeditointityökalut) tulevat samalta 
toimittajalta, niiden keskinäinen yhteenso-
pivuus on saumaton. Mac-käyttäjien osuus 
kaikista netin käyttäjistä on pieni, mutta 
tasaisesti kasvava (marraskuussa 2009 6,7 
%). Viidessä vuodessa markkinaosuus on 
kasvanut 248 %.

Linux
Suomalainen Linus Torvalds aloitti 
1980-luvulla Linux-käyttöjärjestelmän 
ytimen kehittämisen vaihtoehdoksi sen 
aikaisille kaupallisille Unix –pohjaisille 
suljetun lähdekoodin käyttöjärjestelmille. 
Amerikkalainen Richard Stallman työryh-
mineen kehitti GNU-työkalut ja -kirjaston, 

joihin Linux liitettiin käyttöjärjestelmän 
ytimeksi eli kerneliksi. Linuxia jaellaan 
eri versioina (distribuutioina), joita ovat 
esimerkiksi Debian, Gentoo, Mandriva, 
SuSE ja Ubuntu.

Linuxia käytetään tietokoneiden lisäksi 
myös kämmentietokoneissa, matkapuhe-
limissa ja sulautetuissa laitteissa. Tieto-
koneen käyttöjärjestelmäksi on tarjolla 
lukuisia ilmaisia versioita. Linux-käyttäjien 
osuus marraskuussa 2009 oli yhteensä 
4,3 %. Suhteellinen käyttäjämäärän kasvu 
viidessä vuodessa on 39 %. Linux -käyttö-
järjestelmät eri versioineen ovat suosittuja 
teknologisesti orientoituneiden ihmisten 
joukossa.

Windows
Microsoftin valmistamia Windows –käyt-
töjärjestelmiä ovat muun muassa 7, Vista, 
2003 ja XP, joista viimeksi mainittu on 
ylivoimaisesti eniten tällä hetkellä käytössä 
oleva jakeluversio. Microsoftin tuotta-
mien käyttöjärjestelmien yhteenlaskettu 
markkinaosuus on ylivoimainen verrattu-
na muihin käyttöjärjestelmiin. Lokakuussa 
2009 Windows-pohjaisten käyttöjärjes-
telmien osuus oli 88,5%. Trendi on ollut 
viiden vuoden aikana tasaisesti laskeva: 
Windows –käyttäjien suhteellinen osuus 
on pienentynyt tässä ajassa kaikkiaan 1,2 
%. Kun samanaikaisesti internetin koko-
naiskäyttäjämäärä on kasvanut moninker-
taisesti, voidaan silti todeta, että pienestä 
markkinaosuuden laskusta ja aggressiivisis-
ta kilpailijoista huolimatta ainakaan nykyi-
set kilpailijat eivät ole kyenneet uhkaa-
maan Microsoftin valta-asemaa tavallisten 
internet-käyttäjien keskuudessa.
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Johtopäätökset
Mitä tilastoista, käyttäjistä ja trendeistä 
voidaan päätellä internetiä hyödyntävän 
yrityksen liiketoiminnan tueksi? Ainakin 
sen, että erilaisia vaihtoehtoja on olemas-
sa. Siksi tarkastelu useista näkökulmista on 
järkevää ja perusteltua.

Käyttäjät ja liiketoiminnan, sisällön ja tek-
nologian ammattilaiset näkevät tilanteen 
eri näkökulmista erilaisena. Media-alan 
ammattilaiset suosivat työssään App-
len valmistamia tuotteita ja palveluita, 
kun taas teknologia-alan ammattilaiset 
käyttävät esimerkiksi Linuxiin pohjautuvia 
järjestelmiä. Em. välineillä tuotetut sisällöt 
ja teknologiaratkaisut jaetaan liiketoimin-
taa tehtäessä internetin kautta käyttäjien 
saataville.

Tavallista käyttäjää ei kiinnosta se, millä 
käyttöjärjestelmällä, teknologialla tai so-
velluksella palvelut on tuotettu: käyttäjän 
näkökulmasta tärkeintä on, että palvelu 
toimii luontevasti, helposti ja varmasti. He 
valitsevat välineekseen sen, jota on eniten 
markkinoitu ja jolla on suurin käyttäjä-
kunta jo valmiina sekä riittävän halpa 
hinta. Lopputuloksena on, että palvelun 
asiakkaat ihmettelevät miksi palvelu ei 
toimi kunnolla.

Asiakaspalautteen perusteella toimimat-
tomuuteen aletaan etsiä syytä, ja vastaus 
riippuu luonnollisesti siitä, keneltä asiaa 

kysytään. Sisällöntuottajan on helppo 
sälyttää vastuu huonosti suunnitellun tai 
toteutetun teknologiaratkaisun syyksi, 
lisäksi loppukäyttäjä on valinnut väärän 
välineen. Teknologian toteuttaja syyttää 
sisällöntuottajaa, joka ei osaa tuottaa 
oikeassa formaatissa tuotettua sisältöä, 
ja myös loppukäyttäjä on jälleen kerran 
valinnut väärän ohjelmiston palvelun 
käyttämiseksi. Lopputuloksena on helposti 
sekaannusta ja asiakaslähtöisyyden unoh-
tamista.

Skenaarion välttämiseksi ohessa lauseita, 
joiden kuuluessa on syytä hälytyskellojen 
soida:

”Asiakas on valinnut väärän ohjelmiston.”
”Kokeilin omassa koneessani, ja kaikki 
toimi hienosti.”
”Käytämme tätä toteutustapaa, koska 
olemme sitä aina käyttäneet.”
”Olisit käyttänyt Applea / Windowsia / 
Linuxia.”
”Windows / Apple / Linux on huono ohjel-
misto, kuka sitä enää nykyään käyttää.”
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kokemuksia 
Neo areNaN 
Piloteista
Neo Arena -hankkeessa toteutettiin vuo-
sien 2008 ja 2009 aikana kaikkiaan 26 kau-
pallista pilottituotantoa, joissa tavoiteltiin 
liiketoiminnan synnyttämistä monikana-
vaisen jakelun ympärille. Pilottien sisällöt 
ja teknologiset ratkaisut olivat yritysten 
tuotteiden ja palvelujen kehittämisen tu-
loksena syntyneitä. Valtaosa piloteista liit-
tyi videoiden tuottamiseen, arkistointiin ja 
jakeluun internetiä ja erilaisia päätelaittei-
ta hyväksikäyttäen. Tavoitteena oli testata 
erilaisia liiketoimintamalleja käytännössä. 
Seuraavissa kappaleissa kuvaukset eräistä 
mukana olleista piloteista, joissa kussakin 
on omat ominaispiirteensä liiketoiminnan 
näkökulmasta tarkasteltuna.

E-ConCErthousE
Pilotin nimi: E-concerthouse  
(www.e-concerthouse.com)
Pilottiyritykset: Arte Povera Oy / Ilmari 
Mäenpää (www.artepovera.fi)
SOI-musiikkiyhdistys ry / Markus Vaara 
(www.soi.fi)
Käyttäjämäärät: yli 40 000

Arte Povera Oy on keskittynyt inter-
netstriimausteknologioihin ja robottika-
merajärjestelmiin. SOI-musiikkiyhdistys 
on yhdistys, jonka tavoitteena on edistää 

uuden teknologian keinoin sävellys- ja 
sovitustyötä sekä tukea Oulun seudulla 
tapahtuvaa taiteellista toimintaa. 

Olemassa olleeseen e-concerthouse -pal-
veluun haluttiin sitoa uusi ansaintalogiikka 
eli ”virtuaalisali” ja testata sitä käytännös-
sä. SOI:n tavoitteena oli tehdä klassisesta 
musiikista tunnetumpaa sekä alueen mu-
siikkielämästä kansainvälisesti potentiaalis-
ta sisältöä. Arte Poveran rooli pilotissa oli 
kehittää portaalia ja lähetysteknologiaa. 
Portaalia hallinnoi SOI-Musiikkiyhdistys, 
joka myös toimi sisältöjen tuottajana. 

Pilotti täytti pilottikumppanien mielestä 
ne odotukset  mitä sille asetettiin. Pilotti 
mahdollisti uuden osa-aikaisen lähetystek-
nikon työllistämisen. Arte Poveran näkö-
kulmasta pilotissa syntyi myytävä tuote, 
jota päästiin testaamaan. SOI Musiikkiyh-
distyksellä ei ollut tarvetta liiketoiminnal-
lisen hyödyn saavuttamiseen pilotoinnilla, 
mutta uudet kontaktit ja yleishyödyllisen 
toiminnan edistämismahdollisuudet koet-
tiin hyödyllisiksi. 

Elisa
Pilotin nimi: Elisa
Pilottiyritys: Elisa Oyj / Jonas Kronlund

Elisa Oyj on johtava suomalainen 
viestintäpalveluyritys, uusien mobiili- ja 
sisältöpalveluiden edelläkävijä sekä 
laajakaistan markkinajohtaja Suomessa. 
Neo Arena -hanke toteutti vuoden 2008 

aikana pilottikokonaisuuden yhteistyös-
sä Elisan ja ElisaLabsin kanssa. Erilaisia 
teknisiä alustoja hyödyntäen pyrittiin 
ElisaLabsissa avoimeen innovointiin, jossa 
monialainen yhteistyökumppaniverkosto 
sekä käyttäjä- ja kehittäjäyhteisöt olivat 
aktiivisia toimijoita. Tavoitteena oli luoda 
innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuivat 
käyttäjien aitoihin tarpeisiin.

Pilottien tarkoituksena oli uusien me-
diapalvelukonseptien kehittäminen ja 
testaaminen monikanavajakeluun soveltu-
van tuotantoympäristön avulla. Pilotointi 
jakaantui neljään osakokonaisuuteen, 
joista ensimmäinen Internet- ja mobiilivi-
deosisältöjen toteuttaminen ja levitys to-
teutettiin 26.02. - 02.03.2008 Taivalkoskella 
järjestettyjen Veteraanimäkihypyn SM- ja 
MM-kisojen osatapahtumien sisältötuo-
tantona sekä ohjelmien levityksenä sekä 
internet- että mobiilistriimien välityksellä. 
Lisäksi osa sisällöstä on edelleen esillä Neo 
Arenan videoarkistossa.

Pilotoinnin muut osakokonaisuudet kä-
sittelivät mm. sisällönhallinta- ja jakelujär-
jestelmän määrittämistä, toteuttamista ja 
kehittämistä monikanavaisessa ympäris-
tössä.

http://www.e-concerthouse.com
http://www.artepovera.fi
http://www.soi.fi
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Brain Oy:n luoma konsepti, jonka tekninen 
osatoteutus tehtiin Neo Arena pilottina.

KVIT Group on vuonna 2007 perustettu 
oululainen ohjelmistotalo, jonka ydin-
osaamista ovat vaativat selainpohjaiset 
tietojärjestelmät. Yhtiö tarjoaa kokonais-
valtaisia ratkaisuja ohjelmistopalveluiden 
suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa 
ja konsultoinnissa. PAC on vuonna 2001 
perustettu oululainen yhtiö, jonka toimi-
alana on digitaalisten musiikki- ja muiden 
sovellusten sekä palvelujen kehitys, ylläpi-
to ja kaupallistaminen. Grey Brain Oy on 
viihde- ja vapaa-ajan verkkoportaaleihin 
erikoistunut yritys.

Pilotin tarkoituksena oli löytää vaihto-
ehtoja äänen realiaikaiseen analysointiin. 
Pilottiprojektissa kehitettiin ’proof-of-con-
cept’ -tason toteutus palvelimesta, jolla 
laulusuoritus analysoidaan ja sen musii-
killinen laatu pisteytetään reaaliaikaisesti. 
Pisteytys tapahtuu vertaamalla käyttäjän 
laulusuoritusta kappaleen sisältämään 
optimisuoritukseen.

Pilotille asetetut tavoitteet saavutettiin: 
pilottirahoituksella kehitetty palvelin-
versio varmisti suunnitellun mukaisen 
toteutuksen toimivuuden käytännössä 
sekä mahdollisti projektin jatkumisen 
julkaisuvalmiin tuotteen kehittämiseksi.

KaupunKiKoKous
Pilotin nimi: Kaupunkikokous (JPSLive)
Pilottiyritys: JPS Production / Juha 
Säkkinen (www.jpsproduction.net)
Asiakas: Oulun kaupunki

Käyttäjämäärä: parhaimmillaan yli 300 
yhtäaikaista käyttäjää

JPS Production on vuonna 2002 perustet-
tu oululainen av-tuotantoihin ja tuotan-
topalveluihin keskittyvä yritys. Pilotin 
tarkoituksena oli luoda yritykselle valmiu-
det live-striimauspalveluiden kaupalliseen 
tuottamiseen. 

JPS Production toteutti Neo Arenan 
avustuksella suoran lähetyksen Oulun 
kaupunginteatterilla järjestetystä Lasten 
ja nuorten kaupunkikokous -tapahtu-
masta 17.2.2009. Tuotannon tilaajana oli 
tapahtuman järjestänyt Oulun kaupunki. 
Monikameratuotanto toteutettiin yhteis-
työssä alihankkijoiden, SAHA Productio-
nin, MR Filmsin ja Aaltokuvien, kanssa. 
Suoran lähetyksen välittämiseen käytettiin 
DeCo Median järjestelmää ja lähetys oli 
katsottavissa styrkkari.net -sivustolla.

Pilotoinnin myötä yrityksen osaaminen 
kasvoi ja tekninen tietämys sekä tuotan-
toprosessin hallinta lisääntyi. Yrittäjä Juha 
Säkkinen uskoo vahvasti internetstriima-
uksen mahdollisuuksiin. Tulevaisuudessa 
suorat lähetykset tulevat todennäköisesti 
säilymään yrityksen tarjonnassa, ehkä 
jopa päätuotteena kunhan kehitystyötä 
saadaan vielä tehtyä. 

”Syntyi valmis paketti ja sitä kaupataan 
koko ajan. Jatkokehittelyyn tarvitaan 
lisää koulutusta, että osataan kehittää 
entistä enemmän. Neo Arena saisi jatkua 
ikuisesti!” - Juha Säkkinen

Kinobios
Pilotin nimi: Kinobios
Pilottiyritys: Saga Vera Oy / Janne 
Kauppila (www.sagavera.com)
Saga Vera Oy on vuonna 2008 perus-
tettu elokuvien ja dokumenttielokuvien 
tekstitykseen ja kääntämiseen erikoistunut 
yritys. Kinobios-pilotin tarkoituksena oli 
tutkia vaihtoehtoja edullisen digitaalisen 

Floobs
Pilotin nimi: Floobs
Pilottiyritys: Floobs Oy / Kai Lemmetty 
(www.floobs.com)

Helsinkiläinen Floobs rakentaa videojake-
lualustaa urheilu- ja musiikkiteollisuudelle. 
Neo Arenan kanssa toteutetun pilotin 
tarkoituksena oli kehittää työkaluja mobii-
livideoiden sekä monikameratuotantojen 
jakeluun Floobs.com -palvelun kautta. Ta-
voitteena oli tutkia avoimen lähdekoodin 
teknologioiden mahdollisuuksia laajoissa 
projekteissa.

Toimitusjohtaja Kai Lemmetyn mukaan 
suurin osa pilotille asetetuista tavoitteista 
on saavutettu, vaikkakin tavoitteita on 
jouduttu matkan varrella muokkaamaan. 
Pilotin seurauksena Floobs on työllistänyt 
Oulun seudulla yhden henkilön sekä saa-
nut yhden uuden tuotteen markkinoille.

”Pilotoitavaa tuotetta jatkokehitetään 
kokoajan, mutta ensimmäinen versio on 
saatu valmiiksi. Tästä on hyvä jatkaa.”  
- Kai Lemmetty

KaraoKEstara
Pilotin nimi: Online-Karaoke  
(www.karaokestara.com)
Pilottiyritykset: KVIT Group Oy / Samu 
Keränen (www.kvitgroup.fi)
PAC Finland Oy / Marko Mäkinen  
(www.pac.fi)
Grey Brain Oy / Samu Keränen  
(www.greybrain.fi)

Oululaiset KVIT Group Oy ja Professional 
Audio Company (PAC) Oy kehittävät mo-
nikanavaista internetin ja erityisesti sosiaa-
listen medioiden välityksellä käytettävää 
karaokeportaalia. KaraokeStara on Grey 

http://www.jpsproduction.net
http://www.sagavera.com
http://www.floobs.com
http://www.karaokestara.com
http://www.kvitgroup.fi
http://www.pac.fi
http://www.greybrain.fi
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elokuvien esitys- ja levitysjärjestelmän 
toteutukseen - ja rakentaa sellainen 
vapaisiin ohjelmistoihin perustuen. Kohde-
ryhmänä ovat elokuvakerhot, kunnalliset 
elokuvateatterit sekä koulut. Tavoitteena 
oli rakentaa kevääseen 2009 mennessä 
Kinobios-laitteisto, joka voitaisiin sitten 

tuotteistaa.

Pilotti toteutettiin talkootyönä: Janne 
Kauppila vastasi projektin linjauksista 
sekä yhteistyö-

kump-
pani-

en 

hoidosta. Tuomas Toivonen hoiti 
Linux-koneen teknisen toteutuksen. Janne 
Heiskanen puolestaan toimi asiantuntijana 
palvelinpuolen asioissa. Harri Tusa ja Peter 
Hillerström loivat Kinobiosin visuaalisen 
ilmeen. Miska Saarvanto rakensi Kinobio-
sin raudan.

Kinobiosin näkymät ovat aurinkoiset: 
ensimmäiset testipaikkakunnat alkavat 
olla selvillä, ja projekti on herättänyt huo-
mattavaa kiinnostusta myös levittäjissä. 
Laitteiden myynti aloitetaan syksyllä 2009.

”Kinobiosin kehitys jatkuu koko ajan, ja 
uusia laitteistomalleja on tarkoitus lansee-
rata muutaman vuoden välein. Seuraava 
suuri etappi on levittäjät, esityspaikat ja 

esitettävän materiaalin kokoavan 
verkkosivuston suunnittelu ja 

toteuttaminen.” - Janne Kauppila, 
Saga Vera Oy

MaxiMal
Pilotin nimi: Maximal
Pilottiyritys: Fitness Media 
Oy / Timo Kangasluoma 
(www.maximal.tv)

Maximal on oululaisen Fitness 
Media Oy:n kehittämä urheilu- ja 

wellness-aiheinen televisioformaat-
ti, joka sai ensiesityksensä 

MTV3 MAX -kanavalla 
1.3.2009. Sarja tar-

joilee painavaa 
faktaa kehon-
rakennuksesta, 
liikunnasta, 
ravinnosta ja 
terveydestä 
kiinnostu-
neille. 

Jokaisessa jaksossa yksi ulkonäköönsä ja 
suorituskykyynsä kyllästynyt mies tarttuu 
haasteeseen päästä elämänsä kuntoon 
asiantuntijatiimin avustuksella. Maxima-
lin pääasiallinen kohderyhmä on 30-50 
-vuotiaat miehet.

Neo Arenan format-pilottina tehtiin jo 
aiemmin toteutetusta kymmenosaises-
ta sarjasta yksi englanninkielinen jakso 
formaatin myymiseksi kansainvälisille 
markkinoille.

MCMG
Pilotin nimi: MCMG
Pilottiyritykset: Belleviews Oy / Pirjo 
Ritokangas-Huttunen (www.belleviews.fi)
Studio Kuolemaa ja kukkasia Oy / Markku 
Pylkkö (www.kuetku.fi)

Belleviews Oy ja Studio Kuolemaa ja 
kukkasia Oy toteuttivat Neo Arenan 
pilottituotantona Multi Channel Memory 
Games -hankkeensa ensimmäisen osan, 
monikanavaiset muistia kuntouttavat ja 
ylläpitävät pelit. Pelien käyttöalustana 
on matkapuhelin. Pelien julkaisualustana 
toimii Internet. Pilotissa toteutettiin neljä 
erilaista muistipeliä ja niiden lataus- ja 
tilastointiportaali internetiin.

Belleviews Oy on oululainen ohjelmisto-
tuotantoon ja käytettävyyden arviointiin 
suuntaunut yritys. Studio Kuolemaa ja 
kukkasia Oy –  kansainvälisemmin Kuetku 
Games – on nuori, itsenäinen ja suun-
nitteluorientoitunut peliyritys Oulusta. 
Belleviews vastasi hankkeen liiketoimin-
nasta, markkinoinnista, pelisuunnittelusta 
ja kaupallistamisesta. Kuetku puolestaan 
vastasi hankkeessa projektinhallinnasta, 
pelisuunnittelusta ja käyttöliittymäsuun-
nittelusta. Peli- ja ohjelmistosuunnittelua 

http://www.maximal.tv
http://www.belleviews.fi
http://www.kuetku.fi
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Web TV Finlandin toimitusjohtaja Jorma 
Romppanen kokee pilotin antaneen arvo-
kasta kokemusta ja valmiuksia markkinoi-
da live-striimauspalveluita aktiivisemmin.

 “Tulevaisuus on internetissä. Massame-
diana televisio tulee säilymään vahvana 
kunnes nettilähetyksien sisältö ja loppu-
laatu on jopa parempi kuin nykyisissä 
televisiolähetyksissä. Netissä voidaan 
toteuttaa katsojan kannalta helposti 
lähestyttävää ja interaktiivista sisältöä 
televisiota pienemmillä tuotantokustan-
nuksilla.” - Marko Ertunc

nEttitErvEisEt joulu 
2008
Pilotin nimi: Nettiterveiset joulu 2008
Pilottiyritykset: Lapland Memories Oy / 
Pera Hussi (www.laplandmemories.com)
HL Mediadesign Oy/ Tuomas Luukkonen 
(www.madeinfinland.net)
Asiakas: Canterbury Travel
Käyttäjämäärä: palvelussa vieraili 1846 
käyttäjää, videoita näytettiin 6318 kertaa, 
videoiden määrä 927

Lapland Memories Oy on matkailun 
oheispalveluita tarjoava tuotantoyhtiö. HL 
Mediadesign Oy on vuonna 2003 toimin-
tansa aloittanut ohjelmisto-ja gafiikka-
tuotantoon erikoistunut yritys. Pilotin 
tarkoituksena oli toteuttaa yhteistyössä 
matkailun oheispalvelujen monikanavais-
tamiseen ja jo olemassa olevan palvelun 
laajentamiseen keskittynyt tuotanto.

Jouluna 2007 Lapland Memories teki 
Neo Arenan kanssa kokeilun ”nopean 
aikataulun lomaterveisistä”. Kokeilussa 
satunnaisia kävijöitä kuvattiin videoter-
veisstudiossa viikon ajan. Asiakkaat saivat 
videon itselleen välittömästi lähetettäväksi 
edelleen matkapuhelimen tai sähköpostin 
välityksellä. Vastaanotto oli erittäin myön-

teinen, ja joulun 2008 kokeilu laajennettiin 
kattamaan kaikki Luoston kohteessa 
dvd:tä varten kuvattavat matkailijat.

Poiketen vuodesta 2007 joulun 2008 
videoterveiset julkaistiin kaikki internetin 
välillä flashvideo muodossa. HL MediaDe-
sign toteutti alustan, jonka kautta Lapland 
Memories:n kuvaama video siirrettiin 
palvelimelle ja edelleen jaettavaksi Can-
terbury Travelin sivuilla. Videoiden avulla 
pyrittiin lisäämään kävijäliikennettä Can-
terbury Travelin sivuilla ja tuomaan sinne 
sitä kautta uusia potentiaalisia asiakkaita. 
Alusta rakennetaan siten, että tietyn vide-
on pääsee katsomaan vain salasanalla, joka 
annetaan kuvaustilanteessa asiakkaalle.

HL MediaDesign sekä Lapland Memories 
ovat molemmat saaneet pilotin jälkeen 
uusia vastaavia toimeksiantoja, joten 
pilotilla voidaan nähdä olevan myyntiä 
lisäävä ja työllistävä vaikutus. Pilotilla on 
ollut myös myönteinen vaikutus yritysten 
yhteistyön tiivistymiseen.

”Tulevaisuus on hyvä. Jatkamme tuotteen 
kehittämistä muihinkin kuin matkailuym-
päristöön.” - Pera Hussi, toimitusjohtaja 
Lapland Memories Oy
”Tuotetta on jo jatkokehitetty pilotoin-
nin jälkeen, mutta pilotissa syntynyttä 
tuotetta voidaan käyttää jo suoraan 
sellaisenaan.” - Tuomas Luukkonen, HL 
Mediadesign Oy

onGo oulu dEMo
Pilotin nimi: OnGo Oulu demo
Pilottiyritykset: OnGo Finland / Jani 
Ruoho (www.ongo.fi)
Twinapex Oy/ Mikko Ohtamaa  
(www.twinapex.com)

Avi Studio on v. 2007 perustettu osake-
yhtiö. Osakeyhtiön aputoiminimi OnGo 

ostettiin myös MCMG-hankkeeseen vali-
tulta alihankkijalta (Kodelion).

MurEna
Pilotin nimi: Murena
Pilottiyritykset: Elämystehdas / Marko 
Ertunc (www.elamystehdas.fi)
Web TV Finland Oy / Jorma Romppanen 
(www.webtvfinland.fi)
Kehite Oy / Jonni Sinkkonen  
(www.kehite.fi)
Käyttäjämäärät: Suoraa lähetystä seurasi 
140-150 katsojaa.

Elämystehtaan, WebTV Finland Oy:n ja 
Kehite Oy:n yhteisessä pilotissa toteu-
tettiin suora lähetys Murena-orkesterin 
levynjulkaisukeikalta Oulun Hevimes-
tasta perjantaina 8.5.2009. Pilotoinnin 
tavoitteena oli kehittää toimiva kaupal-
linen konsepti suorien nettilähetysten 
tekemiseen. Pilotin tuotantoa koordinoi 
myös tapahtumatuotannosta vastannut 
Elämystehdas, live-striimauksesta vastasi 
WebTV Finland Oy. 

Elämystehtaan toimitusjohtaja Marko 
Ertuncin mukaan pilotti oli tärkeä apu 
yrityksen kehityksen kannalta. Pilotti mah-
dollisti uusien yhteistyökuvioiden testaa-
misen ja herätti paljon uusia ideoita myös 
yrityksen jo olemassa olevien palveluiden 
kehittämiseksi. Ertuncin mukaan pilotti oli 
selvä askel kohti yhteistyökumppaneiden 
kanssa tuotteistettavaa palvelua.

Jani Marttanen Kehite Oy:stä uskoo live-
striimausten kysynnän lisääntymiseen ja 
pitää pilottia silmiä avaavana ja palvelun 
tuotekehitystä tukevana. Kehite Oy:n 
tavoitteena pilotissa oli laajentaa yrityksen 
verkkostatistiikkajärjestelmän toimintoja 
kattamaan myös live-striimauksen asetta-
mat vaatimukset.

http://www.laplandmemories.com
http://www.madeinfinland.net
http://www.ongo.fi
http://www.twinapex.com
http://www.elamystehdas.fi
http://www.webtvfinland.fi
http://www.kehite.fi
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Finland tekee mobiileja opasjärjestelmiä 
matkailun ja kulttuurin tarpeisiin. Tuot-
teina ovat OnGo Audio, joka perustuu 
MP3-soittimessa oleviin äänileikkeisiin 
ja OnGo Mobiili, joka toimii käyttäjien 
matkapuhelimissa.

Twinapex on internet- ja mobiilipalve-
luihin erikoistuneista yrityksistä vuonna 
2008 syntynyt palveluyritysryhmä, joka on 
erikoistunut kehittämään asiakaslähtöisiä 
ratkaisuja modernin viestinnän tarpeisiin. 

Pilotissa oli tarkoituksena luoda matka-
puhelimessa toimiva matkaopasdemo. 
Pilotissa luotiin sisältöä kuvan, tekstin 
ja videon muodossa, mikä paketoitiin 
toimivaksi matkaoppaaksi. Lisäksi luotiin 
tekninen alusta vastaavien oppaiden 
luomista varten. Sisällön osalta haluttiin 
testata eri medioiden toimivuutta eri pää-
telaitteissa, sekä määritellä minkälainen 
sisältö toimii mobiiliympäristössä. Sisällön 
loi kokonaisuudessaan OnGo Finland. 
Yritys vastasi lisäksi vaatimus- ja teknisestä 
määrittelystä, käyttöliittymäsuunnittelus-

ta ja graafisesta toteutuksesta. Teknisistä 
toteutuksesta vastasi Twinapex.

Pilotin aikana luotu demo on muotoutu-
nut valmiiksi tuotteeksi. Palvelua ja alustaa 
on tarkoitus jatkokehittää aktiivisesti.

”Demolla on ollut selvästi positiivinen vai-
kutus markkinointiimme ja myyntiimme. 
Lisäksi jatkokehityksen kannalta demo 
on olut avain asemassa.” - Jani Ruoho, 
toimitusjohtaja OnGo Finland
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oulun MusiiKKividEo-
FEstivaalit 2008
Pilotin nimi: Oulun 
musiikkivideofestivaalit 2008
Pilottiyritys: Oulun 
Musiikkivideofestivaalit (www.omvf.net)
Yhteistyökumppanina Oulun seudun 
ammattiopiston Pikisaaren yksikkö / Jari 
Leinonen (www.osao.fi)
Käyttäjämäärät: Suoralla lähetyksellä  
n. 380 katsojaa

Oulun musiikkivideofestivaalien ja Neo 
Arenan kolmantena yhteistyövuonna 
toteutettiin Ilmakitaransoiton MM-kisojen 
monikamerakuvaus ja suora internet-
lähetys. Monikameratuotanto toteutettiin 
yhteistyössä OSAO:n Pikisaaren yksikön 
kanssa. Ilmakitaransoiton MM-finaalia 
pystyi seuraamaan Air Guitar World 
Championships- ja Kaleva.plus -sivustojen 
kautta. 

Pilottituotannon tutkimuskohteena oli 
testata, saadaanko nykyisellä oppilaitosyh-
teistyöllä tuotettua kaupallista materiaalia, 
jota voitaisiin hyödyntää muun muassa 
käyttäjälle maksullisen internet-videoarkis-
ton ja materiaalin kolmansille osapuolille 
myymisen keinoin. Pitkän tähtäimen 
tavoitteena on tehdä monikanavaisuudes-
ta yksi osa Ilmakitara-tuoteperheeseen, 
sekä tutkia myös muiden OMVF-sisältöjen 
liiketoimintamahdollisuuksia.

Ilmakitaransoiton MM-kisojen todettiin 
sopivan erittäin hyvin monikanavasisäl-
löksi: kohderyhmä käyttää jo luonnostaan 
sujuvasti erilaisia päätelaitteita. Pilotti he-
rätti paljon ajatuksia siitä, miten OMVF:n 
kaupallistamista voitaisiin lähteä viemään 
eteenpäin. 

paiKallis.tv
Pilotin nimi: Paikallis.TV (www.paikallis.tv)
Pilottiyritykset: Krunni Tuotanto Oy / 
Janne Nyyssönen (www.krunni.fi)
Rantapohja Oy (www.rantapohja.fi)
Käyttäjämäärät: Sivustolla noin 2000 
käyntiä kuukaudessa.

Paikallis.tv on Krunni Tuotanto Oy:n 
ja Rantapohja -lehden yhteistyöpilotti, 
jonka tarkoituksena oli rakentaa ja testata 
paikallislehdille tarjottavaa internet-
videoiden jakelualustaa sekä kehittää 
uudenlaisia toimintatapoja sanomalehti-
toimitusten ja videotuotantoyhtiön yhteis-
työn pohjaksi. Pilotoinnin tavoitteena oli 
myös testata erilaisia mainosmuotoja ja 
herätellä mainostajien kiinnostusta, mikä 
osoittautui haasteelliseksi.

Pilotissa tuotettiin säännöllisesti viikoit-
tain lyhyitä video-ohjelmia internettiin. 
Rantapohja huolehti lehtijuttujen toimit-
tamisen ohessa useiden video-ohjelmien 
toimittamisesta. Krunni Tuotanto Oy huo-
lehti pääasiassa projektinhallinnasta, tekni-
sestä alustasta ja sen kehittämisestä, 
kuvaus- ja leikkauspalveluiden 
tarjoamisesta, 
mutta myös 
joidenkin 
ohjelmi-
en toi-
mitta-
misesta. 
Pilotin 
aikana 
on 

työllistetty oman henkilökunnan lisäksi 
yhtä opiskelijaharjoittelijaa, yhtä alueel-
la toimivaa av-alan yrittäjää sekä yhtä 
freelance-videokuvaajaa.

”Pilotin visiona on luoda eri puolille 
Suomea pienille paikallisille av-tuotan-
toyhtiöille ja -yrittäjille uusia työmah-
dollisuuksia nettivideoiden kuvaajina ja 
leikkaajina.” - Janne Nyyssönen, Krunni 
Tuotanto Oy

pojat
Pilotin nimi: Pojat
Pilottiyritys: Alpakka Media Oy / Niina 
Veittikoski (www.alpakkamedia.fi)

Pojat on oululaisen Alpakka Median ideoi-
ma animaatiosarja, josta toteutettiin kaksi 
kolmeminuuttista pilottijaksoa ensimmäi-
senä Neo Arenan Format-hankkeena. Pojat 
kertoo kahden pojan mielikuvitusleikeistä.

Alpakka Media Oy tuottaa korkealaatuis-
ta lastenkulttuuria. Yrityksen toimintaa 

ohjaavat pehmeät, lapsuutta kunnioit-
tavat arvot. Ydintuotteita ovat moni-
kanavaiset konseptit, jotka sisältävät  

tv-animaatioita sekä nettipelejä. 
Ydintuotteiden ympärille kehite-

tään lisäksi erilaista oheistuotteita.

Pilotoinnin tarkoitus oli valmistaa 
kaksi tv-animaatiota tarjottavaksi 
kotimaisille tv-kanaville. Tavoit-
teena oli saada sopimus konsep-
tin tuottamisesta kotimaiselle 
tv-kanavalle. 

Projektin aikana valmistui kaksi 
pilottianimaatiojaksoa. Alpakka 

Median oma kuvittaja/animaattori 
sai tavoiteaikataulussa valmiiksi 
oman osansa. Neo Arenan tuen 
avulla palkattiin myös Oulun alueelta kuvA: PASi lehtiNeN

http://www.omvf.net
http://www.osao.fi
http://www.paikallis.tv
http://www.krunni.fi
http://www.rantapohja.fi
http://www.alpakkamedia.fi
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äänityöntekijä sekä kaksi ääninäyttelijää. 
Pilotille asetetut tavoitteet saavutettiin. 
Pilotit tuotettiin kokonaisuudessaan Ou-
lussa ja lisäksi saatiin sopimus Yleisradion 
kanssa animaatioiden tuottamisesta.

”Olemme erittäin iloisia, että tulimme 
valituksi pilotti-hankkeeseen. Pilotoinnin 
pohjalta syntyi hyvä demo animaation 
esittelemiseksi. Saimme  upean vastaan-
oton Yleisradiolta sekä MTV3 kanavalta.” 
- Niina Veittikoski, toimitusjohtaja

polar
Pilotin nimi: Polar
Pilottikumppani: Polar Electro Oy / Vesa 
Tornberg

Neo Arena on vuonna 2007 aloittamas-
saan yhteistyössä Polarin kanssa kehittä-
nyt järjestelmän Polar RS800 sykemittarin 
yhteyteen, jonka keräämää dataa voidaan 
käyttää TV-ohjelmassa grafiikkana. Pilotin 
tarkoituksena oli tarjota sisällöntuotanto-
yrityksille väline kehittää uusia ohjelma-
formaatteja, tai käyttää sovellusta muuten 
sisällöntuotannossa. 

Pilotin tuottamalla laitteistolla Polarin on 
mahdollista kasvattaa omaa näkyvyyttään 
erityisesti TV:n puolella uudenlaisella 
tavalla, jossa Polar RS800 syketietokoneen 
keräämiä arvoja kuvattavasta voidaan 
välittää katsojalle helposti ja yksinkertai-
sesti myös itse ohjelman kiinnostavuutta 
lisäten. 

Järjestelmä on testikäytössä MTV3:lla 
pyörivässä Elixir-ohjelmassa, joka tavoittaa 
keskimäärin 400 000 viikoittaista katsojaa. 
Tätä kirjoitettaessa ei ole tiedossa milloin 
ensimmäinen laitteistolla kerätty syketieto 
mahdollisesti näkyy lähetyksessä. Laitteis-
to ei ainakaan näillä näkymin ole tulossa 
vähittäismyyntiin.

proMotE Your sport
Pilotin nimi: Promote Your Sport
Pilottiyritykset: Fitness Media Oy / Timo 
Kangasluoma (www.strongchannel.com)
Webmediamate / Sammy Kimari (www.
webmediamate.fi)

Promote Your Sport on Fitness Media 
Oy:n kehittämä liiketoimintakonsepti, 
jonka ideana on luoda ulostulokanavia 
urheiluohjelmille, jotka eivät normaalisti 
pääse televisiolevitykseen. Ideana on, että 
konseptin avulla myös vähemmän tun-
netut lajit saavat julkisuutta ja sitä kautta 
uusia harrastajia sekä mahdollisesti spon-
soreita kasvavan kiinnostuksen myötä. 
Neo Arenan kanssa yhteistyössä toteu-
tettavan pilotin tarkoituksena oli luoda 
demoversio palvelusta sekä toteuttaa yksi 
koetuotanto.

Fitness Media on oululainen liikkuvan 
kuvan tuotantoyritys, joka on keskittynyt 
urheiluohjelmien tuottamiseen. Nyky-
tilanteessa yrityksen asiakkaina ovat eri 
tv-kanavat, joista isoimpana MTV3/MAX 
ja Urheilukanava. Palvelun teknisestä 
toteutuksesta vastaava Webmediamate on 
monipuolinen uusi kokkolalaisyritys, joka 
on keskittynyt verkkosivuihin, verkkomai-
nontaan ja yritysvideoihin, sekä live Stre-
aming kuvauspalveluihin.  Yrityksellä on 
yhteistyö- ja jälleenmyyntisopimus Hollan-
tilaisen StreamZilla yrityksen kanssa, joka 
on yksi Euroopan suurimpia alallaan.

Koelähetys toteutettiin Tampereen 
Powerhouse Gymiltä Suomen rankimman 
kehonrakentajan Jari “Bull” Mentulan 
käsitreenistä. Lähetys hinta oli 5 euroa, 
maksaminen tapahtui tekstiviestillä. Mak-
setun ohjelman voi katsoa liven jälkeen 
arkistosta vuorokauden ajan. Lähetys 
toteutettiin tv-tasoisella kolmen kameran 
tuotantokalustolla.

rEspa
Pilotin nimi: Respa
Pilottiyritykset: IT-Salonen Oy (DreamIt) / 
Teemu Salonen (www.dreamit.fi)
Apertas Solutions Oy / Sami Keiski

Syksyn 2008 ja alkutalven 2009 aikana Ou-
lulaiset IT-Salonen Oy ja Apertas Solutions 
Oy toteuttivat tuotekehityspilotin, jonka 
lopputuloksena on asuinkiinteistöille 
suunnatun tietoteknisen sovellutuksen 
ensimmäinen versio, joka koostuu inte-
raktiivisesta kosketuskäyttöliittymästä, 
verkkoportaalista ja laiteohjaukseen sovel-
tuvista laitteista. 

Pilotin aikana kehitettyä teknologia-
alustaa voidaan  myös hyödyntää muissa 
käyttökohteissa, joissa kosketuskäyttö-
liittymän tai verkkoportaalin avulla on 
mielekästä tehdä laiteohjausta. RESPA on 
vuorovaikutteinen kanava, jota voidaan 
käyttää esimeriksi ilmoitustauluna, 
yhteisten tilojen varauskirjana tai vaikkapa 
valvonta- ja ohjausnäyttönä.

Pilotti onnistui kokonaisuutena teknisesti 
erittäin hyvin ja pilottikumppanit olivat 
tyytyväisiä sekä keskinäisen yhteistyön 
sujuvuuteen että toimintaan hanketoteut-
tajan kanssa. Pilotin aikana vahvistui kuva, 
että tuotteelle ja siihen liittyville palveluille 
on selkeästi kysyntää sekä huomattiin 
tuotteen soveltuvuus myös muihin käyttö-
kohteisiin kuin ennen pilotointia osattiin 
odottaakaan. 

stEEl rinG
Pilotin nimi: Steel Ring
Pilottiyritys: Steel Ring Oy / Marko Remahl 
(www.steelring.fi)

Toukokuussa 2008 oululainen ammatti-
nyrkkeilytalli Steel Ring Oy ja av-tuotan-

http://www.strongchannel.com
http://www.webmediamate.fi
http://www.webmediamate.fi
http://www.dreamit.fi
http://www.steelring.fi


Neo AreNA – NäkökulmiA digitAAliSeN mediAN evoluutiooNLiiketoiminta34

lisäksi muun muassa videohidastusten 
toteuttamista mobiilipäätelaitteille.

Suoraa internet-lähetystä Taivalkoskelta 
seurasi satoja katsojia Keski-Eurooppaa 
myöten. Myös videoarkistossa julkaistut 
minidokumentit mäkihyppylegenda Matti 
Nykäsen paluusta hyppyreihin herättivät 
mielenkiintoa yleisön keskuudessa. Google 
Analytics –raportointijärjestelmän mu-
kaan kävijöitä oli hieman yli 20000 henkeä 
kaikkiaan 69 eri maasta.

viCE
Pilotin nimi: ViCe
Pilottikumppani: Nokia Oyj  
(www.nokia.com)

Neo Arena ja Nokia toteuttivat Nokia 
Video Center -pilotin olennaisena osana 
Nokian R&D -projektia yhteistyössä Oulun 
kaupungin kanssa. Pilotissa koekäytettiin 
useita erilaisia TV- ja videopalveluita Nokia 
N95 8GB -mobiilipäätelaitteella hyödyn-
tämällä Nokia Video Center -palvelua. 
Palvelua käyttämällä kuluttaja 
pystyi hakemaan ja suora-
toistamaan videoleikkeitä 
3G/WLAN verkkojen 
kautta yhteensopivis-
ta Internetin TV- ja 
videopalveluista. Esi-
asennettuna pilotissa 
olivat TV-palveluista: 
|YLE| TV1 ja TV2, MTV3, 
Sub, The Voice ja Neo Arenan 
ohjelmakehä. Videopalvelu-
tarjontaa edustivat muun 
muassa yhteisöpalvelu 
Floobs, Oulun kaupunki, 
Kaleva plus sekä Neo Arenan 
videoarkisto.

Pilotin aikana käyttäjiltä kerättiin 
palautetta palveluiden toteutuksesta, 
käytettävyydestä sekä tarjotusta sisällöstä 
haastattelujen sekä web- että päiväkir-
jakyselyjen avulla. Tutkimus keskittyi 
seuraaviin pääkohtiin:

Kuinka kuluttajat käyttävät •	
mobiilipäätelaitteita

Uusien TV- ja videosisältöpalveluiden •	
käyttöönotto ja omaksuminen

Demografiset eroavaisuudet •	
palveluiden käytössä/käyttöönotossa

Palveluiden käyttö eri tilanteissa ja •	
käyttökohteissa
Tutkimustulokset ovat apuna tulevai-
suuden mobiili-TV ja videopalvelujen, 
palvelukäyttöliittymien ja multimediapää-
telaitteiden tuotekehityksessä. Tulokset 
vastaavat mm. uusien TV- ja videopalve-
luiden käytettävyyteen ja tarjontaan liitty-
viin kysymyksiin sekä auttavat löytämään 
keskeisimmät kehityskohdat.

Pilotti jakaantui kahteen vaiheeseen, jossa 
ensimmäisessä 01.03-31.05.2008 

pilottiin osallistui 75 pilotti-
käyttäjää pääsääntöisesti 

Oulun seudun am-
mattikorkeakoululta. 
Toisessa vaiheessa 
01.06-31.08.2008 

uusi 

toyhtiö JPS Production toteuttivat suoran, 
maksullisen internet-lähetyksen Pohjoista 
Terästä -nyrkkeilyillasta. Nyrkkeilyillan ot-
telut kuvasi JPS Production. Kolmituntinen 
suora lähetys toteutettiin Flash-striiminä 
Neo Arenan jakelujärjestelmän kautta. 
Illan otteluista toteutettiin myös maksulli-
nen videoarkisto, joka avattiin kesäkuussa.

Pilotin tarkoituksena oli kartoittaa, 
löytyykö muutaman euron katselumak-
sulla kamppailulajiaiheiselle netti-tv:lle 
riittävästi katselijoita. Nettilähetystä 
seurasi muutamia kymmeniä nyrkkeilyn 
ystäviä, samoin myöhemmin toteutettuun 
videoarkistoon rekisteröityi muutamia 
kymmeniä käyttäjiä. Suoran lähetyksen 
aikana lähetyspalvelin kärsi teknisistä on-
gelmista, mutta sisällön todettiin olevan 
kiinnostavaa ja paremmilla markkinoin-
tikeinoilla katselijoita olisi voitu tavoittaa 
enemmänkin.

vEtEraaniEn MäKihYpYn 
MM-Kilpailut
Pilotin nimi: Veteraanien mäkihypyn MM-
kilpailut
Pilottiyritykset: Elisa Oyj / Jonas Kronlund
Taivalkosken Kuohu / Tapio Räisänen 
(www.koillismaa.fi/taku)

Neo Arena toteutti Elisa-yhteistyön en-
simmäisenä osana suoran lähetyksen sekä 
toimitettuja ohjelmia Veteraanimäkihypyn 
SM- ja MM-kisoista kevättalvella 2008.

Pilotissa tutkittiin Elisan matkapuhelina-
siakkaiden innostusta katsoa urheiluoh-
jelmaa matkapuhelimen välityksellä. Kisat 
järjestävä seura Taivalkosken Kuohu kokeili 
myös internet-lähetyksen mainosmyyntiä 
lisäarvona kisasponsorien näkyvyydelle. 
Neo Arenan tuotantoryhmä tutki pilotissa 

http://www.nokia.com
http://www.koillismaa.fi/taku
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75 pilottikäyttäjän ryhmä saatiin Oulun 
kaupungin Innovaatiot- ja markkinointi 
-ryhmältä.

virtuaaliKirKKo
Pilotin nimi: Virtuaalikirkko  
(www.virtuaalikirkko.fi)
Pilottiyritys: Arte Povera Oy / Ilmari 
Mäenpää (www.artepovera.fi)
Asiakas: Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Käyttäjämäärä: n. 20 000 katsojaa ympäri 
maailmaa

Arte Povera Oy on keskittynyt inter-
netstriimausteknologioihin ja robottika-
merajärjestelmiin. Projektin tavoitteena 
oli luoda evankelis-luterilaisen kirkon 
tarpeisiin sopiva uusi ja helppokäyttöinen 
internet-palvelu. Virtuaalikirkko-palvelu 
on suunniteltu erityisesti liikuntarajoittei-
sille, pitkien välimatkojen päässä oleville 
seurakunnan jäsenille ja muille erityisryh-
mille.

Pilotoinnin aikana lähetettiin neljä tapah-
tumaa: Adventtimessu, Bach joulukantaat-
teja, Messu sekä Kauneimmat joululaulut. 
Projektia koordinoi Ilmari Mäenpää ja 
siihen osallistui kymmenkunta ihmistä. 
Projekti toteutettiin e-concerthouse.com 
-musiikinjakelupalvelussa rakennetulla 
toimintakonseptilla.

Sekä kirkko että loppukäyttäjät olivat 
tyytyväisiä, minkä ansiosta Arte Povera on 
tehnyt kolmivuotisen sopimuksen toimin-
nan jatkamisesta ja laajentamisesta. Hanke 
työllistää tällä hetkellä osa-aikaisesti useita 
ihmisiä. 

”Tavoitteet ylitettiin: toiminta sai paljon 
positiivista palautetta ja kannustavia 
mediareportaaseja.” - Ilmari Mäenpää

miten pilotit onnistuivat?
Pilotteihin osallistuneille yrityksille toteu-
tettiin syksyllä 2009 kyselytutkimus, jossa 
yrityksiltä kysyttiin mielipiteitä piloteista 
ja niistä saavutetuista hyödyistä. Yritys-
ten antamien palautteiden perusteella 
pilotit koettiin tarpeellisiksi, ja saadut 
kokemukset edesauttoivat yrityksiä 
liiketoimintamahdollisuuksien kartoit-
tamisessa. Piloteista osa saavutti merkit-
tävää kiinnostusta ohjelmia seuranneen 
yleisön osalta, esimerkiksi E-Concerthouse 
–pilotin sisältöjä seurasi yli 40000 kävijää. 
Myös Virtuaalikirkko-pilottiin katsojia 
saatiin noin 20000 henkeä. Virtuaalikirkon 
tapauksessa on lisäksi huomattava, että 
kävijöistä osa tuli maan rajojen ulkopuo-
lelta, muun muassa ulkosuomalaiset olivat 
asiasta kiinnostuneita. 

Kaikki pilotit eivät onnistuneet käyttä-
jämäärätavoitteiden saavuttamisessa. 
Eräissä piloteissa katselijamäärät jäivät 
muutamaan sataan, mikä osoittaa että 
joko sisältö ei ole kiinnostavaa tai mark-
kinoinnissa on epäonnistuttu. Teknisiä 
ongelmia esiintyi myös useammassa kuin 
yhdessä pilotissa. Keskeisimmät ongelmat 
liittyivät suorien lähetysten kapasiteettiin 
ja palvelun skaalautuvuuteen.

mitä tästä opimme?
Markkinointiosaaminen voidaan todeta 
kriittiseksi menestystekijäksi kaikissa 
piloteissa. Onnistuneessa markkinoinnissa 
hyödynnettiin muun muassa internetiä ja 
sosiaalista mediaa tehokkaasti, kun taas 
markkinoinnin puute näkyi huonoina 
tuloksina katsojamäärissä.

Kustannustehokas markkinointi digitaa-
lisen median keinoin on tulevaisuudessa 
yritysten kehittämiskohde. Tässä yhteydes-
sä täytyy kuitenkin korostaa, että pilottien 

tavoitteet vaihtelivat. Osassa piloteista 
keskityttiin sisällön tai tekniikan testaami-
seen, osassa markkinointiin ja osassa liike-
toimintamallin luomiseen. Kävijämäärän 
merkitys korostuu kuitenkin useimmissa 
tapauksissa: teknisissä testeissä voitiin 
mitata olemassa olevan järjestelmän ka-
pasiteettirajoja oikeilla käyttäjillä, sisältöä 
testattaessa voitiin tutkia sitä, millainen 
sisältö oikeasti kiinnostaa kävijöitä.

Eräs tärkeä mitattava asia suorissa 
lähetyksissä on katsojamäärän muutos 
lähetysajan funktiona. Useimmat suoran 
lähetyksen mahdollistavat tekniset ympä-
ristöt tarjoavat tähän hyvät työkalut; lä-
hetyksessä kiinni olevien käyttäjien määrä 
voidaan mitata reaaliajassa. Tällä voidaan 
arvioida sitä, kuinka katsojat käyttäytyvät 
lähetyksen aikana.

Eräs mielenkiintoinen esimerkki katsoja-
käyttäytymisestä oli Neo Arenan omana 
tuotantona toteuttama suora netti- ja 
mobiililähetys, jossa sisältönä oli erään 
levy-yhtiön järjestämä bändifestivaali. 
Tutkittaessa katsojalukuja havaittiin, että 
lähetystä seuraavien kävijöiden määrä 
kolminkertaistui lähetyksen aikana. Sama 
toistui myös toisena tapahtumapäivä-
nä. Selityksenä tälle on, että lähetystä 
seurannut yleisö käytti katselun lisäksi 
tehokkaasti sosiaalista mediaa reaaliaikai-
seen viestintään kavereidensa ja omien 
sidosryhmiensä kanssa. Kiinnostava sisältö 
veti siis puoleensa katsojia heidän itsensä 
markkinoimana.

Tapahtumanjärjestäjän tai tuotantoyhtiön 
näkökulmasta tällainen markkinointi on 
paitsi tehokasta, myös ilmaista. Kaikki 
tässä perustuu siihen, että tarjottu sisältö 
on riittävän kiinnostavaa ja järjestelmällä 
on tekninen kyky vastata nopeasti lisään-
tyvään käyttöön.

http://www.virtuaalikirkko.fi
http://www.artepovera.fi
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Kaksitoista ohjetta  
menestyksekkään liiketoiminnan synnyttämiseksi:

1. Tunne pelikenttä, jossa toimit.
2. Verkostoidu oikeiden henkilöiden ja yritysten kanssa.
3. Riko toimialarajat ja pyri löytämään eri näkökulmista  
hyvä kokonaiskuva.
4. Hävitä epäluulot ja tartu rohkeasti haasteisiin.
5. Pelaa rehellistä peliä.
6. Uskalla kokeilla ja ottaa riskejä, vain siten voi saada suuria tuloksia.
7. Kehitä ja kehity, mutta älä unohda perusliiketoimintaasi.
8. Huomioi internetin suuri markkinapotentiaali ja hyödynnä se.
9. Aseta tavoitteesi riittävän kauas ja korkealle.
10. Kehitä kunnolliset mittarit toiminnan arviointiin, ja käännä  
suuntaa ajoissa.
11. Hanki hyviä tekijöitä, koska erilaisuus on voimavara.
12. Älä keksi pyörää uudelleen, vaan keksi jotain parempaa.
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Pilotin määritelmä
Televisiotuotannossa pilotilla tarkoite-
taan kehitteillä olevasta televisiosarjasta 
tehtävää koejaksoa, jonka perusteella 
tehdään lopullinen päätös siitä, meneekö 
sarja tuotantoon. Hyvin tyypillistä on 
näyttää pilotti ohjelman aiottua kohde-
ryhmää vastaavalle koeyleisölle, ja kehittää 
ohjelmaa yleisöpalautteen perusteella. 
Mikäli tuotantopäätös tehdään, pilottia 
hyödynnetään sisällön kehittämisessä.

Neo Arena -hankkeessa Format-pilotilla 
tarkoitetaan pääsääntöisesti ei-fiktiivistä 
televisiosarjaformaatin pilottia. Ei-fiktiivi-
sellä televisiosarjaformaatilla tarkoitetaan 
fiktiivisen draaman ja komedian vastakoh-
taa, eli kyseessä voi olla ajankohtaisohjel-
ma, kilpailu, viihdeohjelma, opetusohjel-
ma. Mahdollisuuksia on lähes rajattomasti. 
Neo Arena -hankkeessa on mainittu vielä 
pilottien olevan pääsääntöisesti ei-fiktii-
visiä. Tämä sen takia, että myös tuotanto 
voidaan formatisoida, vaikka itse sisältö 

olisikin fiktiivinen. Näinhän on kyseessä 
esimerkiksi animaatioissa.

Joissakin tapauksissa lähinnä kustannusten 
säästämiseksi ei tehdä kokonaista jaksoa, 
vaan riittävän suuri osa jaksosta, jotta 
voidaan varmistua ohjelmaidean toimi-
vuudesta. Tällaista osapilottia kutsutaan 
tavallisesti demoksi. Nykyään pilotointi 
on itsestäänselvyys, eikä yhtään televisio-
sarjaa toteuteta ilman pilotointia. Tilanne 
on päinvastoin kulkenut siihen suuntaan, 
että ensin tehdään demo ja sen perusteella 
päätös pilotista, ja pilotin perusteella puo-
lestaan päätös sarjan tuottamisesta.

taustaa
Erilaisissa televisiosarjaformaateissa ei 
sinällään ole mitään uutta. Niitä on ollut 
olemassa jo vuosikymmeniä, ja jonkin ver-
ran niitä on myös myyty maasta toiseen.

FormAt-Pilotit
Tomi Tuikkala

ei ole ihme 
että ohjelma-
formaateiS ta  

on tullut  
kanSainväliStä 

kauppa- 
tavaraa 
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Televisiokanavien lukumäärän valtava kas-
vu ja suorastaan räjähtäminen digitalisoin-
nin myötä synnytti tilanteen, jossa kanavia 
on kyllä runsaasti, mutta ohjelmatuotan-
toon käytettävät varat eivät ole kasvaneet 
läheskään samassa suhteessa. Yleinen 
suuntaus on päinvastoin ollut se, että uu-
sien ohjelmien ideointiin ja kehittämiseen 
on televisioyhtiöissä käytetty vähemmän 
varoja. Niinpä ohjelmaformaattien kauppa 
alkoi kasvaa voimakkaasti 1990-luvulta 
alkaen.

Valmiin ohjelmaformaatin osto pie-
nentää television tarvetta kalliiseen 
ohjelmakehittelyyn ja riskienottoon. 
Parhaassa tapauksessa ohjelmasta on 
jo kokemuksia useammasta maasta, 
ohjelman toimivuudesta tavoitellussa 
kohderyhmässä on luotettavia tilastoja, 
ja toteuttamisesta on saatavilla yksityis-
kohtainen, niin kutsuttu pilottiraamat-
tu.

Ja kun edellisten lisäksi tarjolla on vielä 
tuottajan palveluita sarjan käynnistämi-
sessä, ei ole ihme että televisiokanavat 
ovat kiinnostuneet ohjelmaformaa-
teista ja niistä on tullut kansainvälistä 
kauppatavaraa. Samalla tietenkin on 
käynyt niin, että markkinoilla on jatku-
va tarve uusille ohjelmaideoille. Tämä 
puolestaan on mahdollistanut uusien 
toimijoiden tulemisen alalle.

Ajatus ei-fiktiivisten televisiosarjaformaat-
tien kehittämiseksi ja kehitystoiminnan 
tukemiseksi Oulussa tuli alun perin 
silloiselta Oulun seudun ammattikorkea-
koulun tuotannon yliopettajalta Heikki 
Tunkkarilta, joka näki ohjelmaformaattien 
kehittämisessä mahdollisuuden paikallisil-

le tuotantoyrityksille lisätä liiketoiminnal-
lista osaamista ja erikoistua.

Ouluun on vuosien kuluessa kehittynyt 
dokumenttien, mainosten ja yritysvies-
tinnän sekä pitkien elokuvien osaamista. 
Dokumenttien ja pitkien elokuvien 
tuotantoa alueella on omalta osaltaan 
ollut edistämässä Pohjoinen elokuva- ja 
mediasäätiö POEM, joka on tukenut 

lähinnä dokumenttien ja pitkien fiktioelo-
kuvien käsikirjoittamista, kehittämistä ja 
tuotantoa.

Yksittäiset elokuvahankkeet ovat kuiten-
kin liiketaloudellisesta näkökulmasta aina 
riskejä, eivätkä ne riittävästi mahdollista 
yritysten pitkäjänteistä kehittämistä. 

Liiketalouden näkökulmasta pienikin sarja-
tuotanto tarjoaa yritykselle huomattavasti 
paremmat edellytykset toimia ja kehittyä. 
Myös henkilöstön työllistyminen ja am-
matillinen kehittyminen on luonnollisesti 
pitkäjänteisempää sarjatuotannossa. 

Tunkkarin aloitteesta toteutettiin 
1.8.2005–15.7.2006 esiselvityshanke Form 
up, jossa selvitettiin audiovisuaalisen 

alan tuotantoyritysten yleinen tilanne 
Pohjois-Suomessa. Selvityksessä kar-
toitettiin alan yritysten ammattitaito, 
resurssit, infrastruktuuri ja kiinnostus 
ideoida ja kehitellä ei-fiktiivisiä televisio-
ohjelmaformaatteja.

Yhteenvedoksi hankkeen kokemuksista 
ja yritysten toivomuksista tuli se, että 
ei-fiktiivisten televisio-ohjelmaformaat-
tien kehittämisestä oltiin kiinnostuneita 
ja useat yritykset olivat halukkaita 
lähtemään mukaan kehittelytyöhön. 
Asia koettiin tärkeäksi yritysten liike-
toiminnan kehittämisessä ja monipuo-
listamisessa ja siten mahdollisuudeksi 
säilyttää jo olemassa olevia työpaikkoja 
ja luoda uusia. 

Keskeiseksi toiveeksi uudelle hankkeelle 
mainittiin mahdollisuus saada rahoitus-
ta televisio-ohjelmaformaattien suun-
nitteluun, kehittämiseen ja pilotointiin. 
Rahoituksen kanssa yhtä tärkeäksi 
mainittiin mahdollisuus saada jatkuvaa 

tukea sisältöjen kehittämisessä.

Format-pilotit osana neo 
arena -hanketta
Format-pilottien rahoittaminen alkoi osa-
na Neo Arena -hanketta 1.10.2008. Alku-
peräinen suunnitelma oli tuottaa kolmessa 

televiSiokanavien 
lukumäärän 

valtava kaSvu 
Synnytti  

tilanteen, joSSa 
kanavia on 

runSaaSti, mutta 
ohjelma- 

tuotantoon 
käytettävät  
varat eivät 

ole kaSvaneet 
SamaSSa 

SuhteeSSa
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vuodessa kymmenen pilottia. Nyt toteutui 
neljä pilottia vuoden aikana. Koska hank-
keeseen käytettävissä oleva aika supistui 
lopulta käytännössä yhteen vuoteen, oli 
keskityttävä kahteen keskeiseen painopis-
teeseen, jotka alan yritykset kokivat Form 
up -hankkeessa saatujen kokemusten 
perusteella tärkeimmiksi painopistealueik-
si. Nämä painopistealueet olivat pilottien 
rahoittaminen 50–50 -periaatteella, siten 
että yksittäisen pilotin tai demon koko-

naisbudjetti oli 8.000,00 euroa. Hanke 
osallistui sisällön kehittämiseen 

koko tuotantoprosessin ajan, 
alkaen ideoinnista ja päätyen 

leikkaukseen.

Seuraavassa käsitellään 
tarkemmin kahta 

pilottia, Fitness media 
Oy:n tuottamaa puo-
len tunnin kuntoilu-
ohjelmaa Maximal 
sekä Alpakka Media 
Oy:n tuottamaa 
neljäminuuttista 
lastenanimaatiota 

Pojat.

Case maximal
Fitness Media Oy:n kohteena oli tuottaa 
englanninkielinen traileri ja puolituntinen 
englanninkielinen pilottijakso Maximal-
televisiosarjasta. Maximal on kymmen-
osainen, miesyleisölle suunnattu kuntoilu-
ohjelma. Jokaisessa jaksossa keski-ikäinen, 
nuoruudessaan kuntoilua aktiivisesti 
harrastanut, mutta iän myötä lihonut 
ja heikkoon kuntoon vajonnut mies 
hoidetaan kuntoon kuudessa kuukaudes-
sa.  Suomessa sarjaa esitettiin MTV3Max-
kanavalla.

Sekä trailerin että englanninkielisen pilotin 
tavoitteena oli saada myytyä Maximal-te-
levisiosarjaformaatti ulkomaille ja samalla 
osoittaa MTV3 Max-kanavan tilaajille 
formaattiin tehdyn sisältökehitystyön 
vaikutus. 

Keväällä tehdyn trailerin ja oheismyyntipa-
ketin avulla Fitness Media esitteli ohjelma-
formaattia MipTV-messuilla Cannesissa ja 
sai tehtyä aiesopimuksen alalla tunnetun 
ja arvostetun kanadalaisen formaattien 
levitysyhtiön kanssa. Valitettavasti vain 
Distraction Formats joutui kansainvälisen 
talouslaman uhriksi ja ajautui konkurssiin 
heinäkuussa. Siten aiesopimus luonnolli-
sesti raukesi. 

Fitness Media on aloittanut neuvottelut 
hollantilaisen Absolutely Independent 
levitysyhtiön kanssa. Myös kyseinen yhtiö 
oli jo alkuvaiheessa kiinnostunut Maximal-
formaatista. Yhtiö oli kiinnostunut 
aloittamaan sopimusneuvottelut ja se on 
luvannut antaa lisäpalautetta sen jälkeen 
kun he ovat nähneet englanninkielisen 
jakson. Neo Arena -hankkeen avulla to-
teutettu englanninkielinen pilotti oli yksi 
vaatimuksista yhteistyön aloittamiselle. 
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Syksyllä 2009 ovat lisäksi käynnistyneet 
neuvottelut MTV3 MAX -kanavan kanssa 
toisen tuotantokauden tuottamisessa. 

Case Pojat
Alpakka Media on oululainen kaksivuotias 
monikanavaista sisältöä tuottava start 
up -yritys.  Yritys tuottaa korkealaatuisia 
lapsille suunnattuja sisältöjä. Yrityksen 
ydintuotteet ovat tv-animaatiot ja netti-
pelit sekä näiden ympärille kehitettävät 
oheismateriaalit. Yrityksen tuotteet on 
suunnattu 4-8 -vuotiaille lapsille. Asiakkai-
ta ovat ensisijaisesti televisiokanavat. 

Tuotteet ovat helposti lokalisoitavissa ja 
yrityksen tavoite on kasvaa ja kansainvä-
listyä nopeassa aikataulussa. Yrityksen 
kassavirta koostuu televisiokanaville myy-
tävistä esitysoikeuksista sekä tavaramerkin 
lisenssioikeuksien myymisestä oheismate-
riaalien tuottamisen yhteydessä.

Pilottituen avulla yritys saattoi keskittyä 
liiketoiminnassaan demojen tuottamiseen. 
Pilottituki kohdistettiin uuden konseptin 
kehittämiseen ja kahden tv-animaatio-
demon tuottamiseen. Tuki käytettiin 
yrityksen oman kuvittaja/animaattorin 
palkkojen lisäksi ulkopuolelta hankittuun 
äänituotantoon sekä kahden ääninäytteli-
jän palkkioihin.

Saatu tuki oli hyödyllinen yritykselle 
monin tavoin. Tuki tarjosi mahdollisuu-
den keskittyä konseptin suunnittelussa 
tuotantoprosessien laadun kehittämi-
seen, ja pilotin kautta löytyi kontakteja 
ja ammattitaitoista osaamista konseptin 
tuottamiseen Oulussa.  

Tuotantoprosessien laadukas kehittämi-
nen tarkoittaa tässä yhteydessä muun 

muassa kuvittaja/animaattorin graafista 
suunnittelua toimivien kuvagallerioiden 
luomiseksi. 2D-grafiikalla tuotetut ani-
maatiot vaativat huolellista suunnittelua, 
koska jokainen käytettävä kuvakulma on 
piirrettävä erikseen. Suunnittelun loppu-
tulemana syntyivät jaksoissa esiintyvät 
kolme päähahmoa, kohtuullisesti taustoja 
sekä erilaisia esineitä käytettäväksi tulevis-
sa jaksoissa. Pilotin jälkeen konseptia jat-
kokehitettiin tarinan käsikirjoituksen sekä 
visuaalisen maailman osalta asiakkaan 
toivomuksen mukaisesti. 

Demojen esittäminen televisio-
kanaville johti kaupalliseen 
sopimukseen Yleisradion Pikku 
Kakkosen kanssa. Pojista 
tehtiin 13 jakson sopimus. 
Tavoitteena on valmistaa 
26 jaksoa.

Neo Arenan kautta löytyi 
myös kontakteja paikalli-
siin osaajiin. Äänentuot-
taja ja ääninäyttelijät 
ovat kansallisessa ver-
tailussa alansa huip-
puosaajia. Konsep-
tin tuottaminen 
kokonaan Oulussa 
katsottiin asiakkaan 
ja yhteistyöpartnerei-
den taholta erittäin 
myönteiseksi. 

Demon tukemi-
nen vahvisti myös 
osaltaan projektin 
uskottavuutta. 
Asiakkaan näkökul-
masta projekti on jo 
tukipäätöstä tehtäessä 
nähty kannattavaksi.
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Yritys on erittäin tyytyväinen pilottei-
hin saamastaan rahallisesta tuesta, Neo 
Arenan henkilökunnan ammattitaitoisesta 
osaamisesta sekä konseptin sisältöön 
liittyvästä ohjauksesta ja palautteesta. 
Yritys on kaksivuotisen toimintansa 
aikana hakenut tukea demojen tuottami-
seen aktiivisesti, mutta tuloksetta. Neo 
Arenan pilottitukeen liittyvä byrokratia 
ilahdutti kevytrakenteisuudellaan. Pieni 
tuotantoyritys saattoi keskittyä demojen 
tuottamiseen valtavan paperin pyörittä-
misen sijaan.  

kehitys-
Prosessi

Format-pilottien kehittämisessä kävi kiis-
tämättä selväksi, että tuotekehittelyn ra-
hoitus ja sisältötuotannon tukeminen ovat 
yritysten kannalta tärkeimmät yrityksen 
pitkäjänteistä kehitystä tukevat toimenpi-
teet. Yritysten tukeminen alkoi siitä het-
kestä, kun yritys otti yhteyttä hankkeeseen 
kertoakseen formaatti-ideasta.

Osallistumalla idean työstämiseen hanke 
auttoi tekijöitä pureutumaan ideansa 
ytimeen. Mistä ideassa todella on kyse, 
mikä siinä kiinnostaa katsojaa, olivat kysy-
myksiä, joihin oli löydettävä vastaus ennen 
kuin ideaa työstettiin eteenpäin. Tuen 
saamisen ehtona oli se, että yritys toimitti 
hankkeelle sivun mittaiseen koosteen, 
josta oli selvittävä ohjelman keskeinen 
idea. Tämän dokumentin täyttäminen oli 
osa prosessia, joka auttoi yrityksiä jäsentä-
mään ideansa.

Yhteistyö pilottien tuottavan yrityksen ja 
hankkeen välillä oli jatkuvaa. Formaatti-

ideoita työstettiin tapaamisissa, sähkö-
postin välityksellä ja puhelimitse. Tämä 
jatkuva kehitysprosessi oli yrityksen 
sisältöosaamisen kehittämisen kannalta 
olennaista ja takasi mahdollisimman hyvät 
edellytykset onnistua. 

yhteeNveto
Seuraavassa Format-pilottien kehittämi-
sessä kertyneitä kokemuksia.

idea
Kaiken on lähdettävä tuotantoyhtiöllä ole-
vasta ideasta. Sitä ei voi kenellekään antaa 
valmiina. Tärkeää on oppia tunnistamaan 
ideoita, mikä toimii ja mikä ei. Tässä kohti 
tulee kysymykseen myös markkinoiden 
tunteminen. On tiedettävä, mitkä ohjel-
maformaatit on jo toteutettu maailmalla, 
ja mitkä juuri nyt ovat tulossa.

Muoti säätelee televisio-ohjelmaformaat-
teja aivan yhtä paljon kuin se säätelee 
vaatevalmistajien toimintaa. On kuiten-
kin ymmärrettävä, että ideoita voidaan 
tuottaa. Ja ideoiden tuottamisen on oltava 
aktiivista ja jatkuvaa. Periaatteessa on 
tärkeää, että koko tuotantoyhtiön hen-
kilökunta ymmärtää sen, että jokaiselta 
odotetaan panosta ideoinnissa. 

kehitys
Valtavasta ideoiden massasta on suo-
ritettava karsintaa. Tässä karsinnassa 
ensimmäinen lähtökohta on se, onko idea 
toteutettu juuri siinä muodossa aikaisem-
min jossakin muualla. Tätä ei voi hallita 
muutoin kuin seuraamalla aktiivisesti 
tarjontaa ja vierailemalla alan myyntimes-
suilla.

yrityS on 
erittäin 
tyytyväinen 
pilotteihin 
SaamaStaan 
tueSta
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Seuraavaksi on tunnistettava se, mikä 
kiinnostavalta tuntuvasta ideasta tekee oi-
keasti kiinnostavan. On löydettävä ihmisiä 
kiinnostava ydin. Se voi olla vetoaminen 
unelmaan kuten Idols-laulukilpailussa tai 
vetoaminen unelmaan ja oikeudenmukai-
suuteen kuten on X-factor -kilpailussa. 

Idean tunnistamiseen liittyy myös genren 
tunnistaminen: on oivallettava mihin 
genreen idea kuuluu, jotta sen kehittelyä 
voidaan jatkaa. On myös tiedostettava 
se, että uusia ideoita on todella vähän, 
joten eri genrejä yhdistelemällä tullaan 
synnyttämään huomisen menestysformaa-
tit. Ideoiden pitkäjänteinen kehittäminen 
osoittautui hyväksi tavaksi kehittää yri-
tysten liiketoimintaa pitkällä tähtäimellä, 
koska siinä syntyvä tietotaito jää yrityksiin 
palvelemaan seuraavia projekteja.

markkinointi
Käytettävissä olevan lyhyen ajan takia 
Format-pilottien tuottamisessa keskityt-
tiin rahoittamiseen ja sisällön kehittämi-
seen, joten ainoastaan yhdessä pilotissa 
tuli kokemusta kansainvälisen markkinoin-
tipaketin rakentamisesta.

Hyviksi työkaluiksi osoittautuvat selkeä, 
kaksipuolinen A4-esite, johon on koottu 
ohjelman perustiedot. Erityisen tärkeää 
tällaisessa esitteessä on mielenkiintoi-
nen kuva, joka kiteyttää koko ohjelman 
idean. Sen tueksi tarvitaan vielä yhden tai 
kahden minuutin mittainen traileri. Nuo 
edelliset yhdistettynä hyvään ideaan osoit-
tautuvat yllättävän hyviksi ovenaukaisi-
joiksi ohjelmaformaatteihin keskittyvillä 
myyntimessuilla.

Pohdittaessa yritysten tukemisen seu-
raavaa vaihetta, esille nousevat pilottien 
rahoittamisen ja kehittämisen kansainvä-
lisen markkinoinnin tukeminen, ja siinä 
vaiheessa myös lakiteknisille palveluille on 
tarvetta.

tulevaisuus
Kuluneen sanonnan mukaan ennustami-
nen on vaikeaa ja tulevaisuuden ennusta-
minen on erityisen vaikeaa, mutta ainakin 
lyhyellä tähtäimellä televisio-ohjelmat 
ja erilaiset ohjelmaformaatit tulevat to-
dennäköisesti säilymään. Tosin katselusta 
ainakin osa tulee siirtymään Internetiin 
tai sitten Internet tulee televisioon, mutta 
sitten kuusikymmentäluvun kukaan ei ole 
katsellut ihmetellen television testiku-
vaa, vaan kyse on ihmisiä kiinnostavista 
sisällöistä.

Vaikka paljon puhutaan siitä, että internet 
ja erilaiset tallennusmuodot vapauttavat 
ihmiset ajan kahleista, niin totuus on 
kuitenkin aika pitkälle se, että ainakin ar-
kisin ihmisten vapaa-aika pääsääntöisesti 
sijoittuu kello kahdeksantoista ja kahden-
kymmenenkolmen väliin. Ja siihen aikaan 
tullaan tulevaisuudessakin sijoittamaan 
ohjelmia, jotka kiinnostavat katsojia ja 
kamppailevat vahvasti muista vapaa-ajan-
viettotavoista. Näistä ohjelmista luodaan 
ilmiöitä, joiden katselua ei haluta siirtää, 
koska niistä halutaan keskustella ystävien 
kanssa joko verkossa saman tien tai sitten 
koulussa tai työpaikalla seuraavana päi-
vänä. Mutta menestyneimmät ohjelmat 
eivät tulevaisuudessa ole enää ”pelkkiä” 
ohjelmia, vaan niistä tulee monimediaali-
sia kokonaisuuksia, joita television lisäksi 
katsotaan internetistä.

Lisämaksua vastaan on todennäköisesti 
tarjolla lisämateriaalia, mahdollisesti 
kokonainen yhden ohjelman ympärille 
rakennettu kanava. Ohjelmiin liittyy 
interaktiivisia osuuksia, jotka mahdollis-
tavat katsojien osallistumisen ohjelman 
tekemiseen. Tulevaisuudessa ne eivät ole 
pelkästään yksinkertaisia äänestyksiä, vaan 
ohjelmien uskolliset katsojat pääsevät 
mukaan ohjelmien suunnitteluun.

Monimediaaliseen perheeseen kuuluvat 
luonnollisesti tietokonepelit, mobiilisovel-
lutukset, sanomalehdet, kirjat, sarjakuvat, 
CD-levyt, DVD:t ja todennäköisesti paljon 
muuta, mitä emme tällä hetkellä osaa edes 
ajatella. Mutta perheen ytimenä on edel-
leenkin ohjelma, jonka sisältö kiinnostaa 
katsojia.
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mitä  
telkkarille 
taPahtuu?
”Digitaaliset televisiokanavat tulevat, 
paluukanava mahdollistaa interaktiivisen 
television” hoettiin vuonna 2000. Valtio-
neuvosto oli tehnyt periaatepäätöksen 
digitaaliseen televisioon siirtymisestä 
jo 1996. Elokuussa 2001 oli kansallinen 
digi-tv:n aloituspäivä, josta lähtien 
Suomessa piti olla mahdollista katsella 
televisio-ohjelmia digiboksin kautta ja 
hyödyntää MHP-alustoja osallistumalla 
ohjelmiin. Kansallinen aloitus jäi varsin 
vaisuksi - käytännössä toimilupien haltijat 
toteuttivat lineaarista ohjelmatoimintaa 
DVB-verkkoihin pääkaupunkiseudun kuu-

luvuusalueella. Digi-tv-uudistus venyi ja 
lopulta siirryimme digiaikaan useammassa 
portaassa. Digitalisoinnin kolmas vaihe 
valmistui 2005, jolloin digitaalisen verkon 
peittoalue kattoi laskennallisesti 99,9 % 
Manner-Suomen väestöstä. 1

Maanpäälliset teräväpiirtolähetykset on 
tarkoitus aloittaa vuoden 2010 aikana - 
jää nähtäväksi, kuinka hyvin aikataulutus 
pitää tällä kertaa. HD1- ja HD2 -kana-
vanippujen verkkotoimiluvat myönnettiin 
jo kesäkuussa 2009 DNA:lle. DNA jätti 
lokakuussa 2009 Liikenne- ja viestintämi-
nisteriölle pyynnön, että voisi toteuttaa 
HD-testilähetykset eri tekniikalla kuin mitä 
toimiluvat myönnettäessä edellytettiin. 
2,3 Valtioneuvosto ehti jo julistaa HD- eli 
teräväpiirtolähetyksien ohjelmistoluvat 

kANSAlliSiA toimiA 
uuSieN mediAkANAvieN 

tArJoNNAN tAkAAmiSekSi
Hilkka Suvanto

teknologiSen 
kehitykSen 
kärkimaana 
myöS 
digitaalinen 
SiSällönjakelu 
SuomeSSa on 
ediStykSelliStä 
- vai onko? 



Neo AreNA – NäkökulmiA digitAAliSeN mediAN evoluutiooN Liiketoiminta 45

Television ja internetin päällekkäinen •	
käyttö lisää Internetin hyödyntämistä 
perinteisen TV:n tukena 

Suomalaisen television rahoituksella on •	
viiden vuoden kuluttua kolme keskeistä 
tukijalkaa – mainonta, julkinen rahoitus ja 
maksu-TV.

 Maksutelevisio kasvaa nopeasti ja •	
saavuttaa mainos- ja julkisen rahoituksen 
tason. TV-maksuperusteisen julkisen 
rahoituksen tasoa on vaikea nostaa 
nykyisestä. 

Internet-mainonta ei syö •	
televisiomainonnan arvoa; TV:n 
mainostulot kasvavat keskimäärin samaa 
vauhtia kuin BKT. 

Tallenteiden myynti siirtyy on demand •	
–pohjaiseksi ja niiden myynnin kasvu 
jatkuu vahvana5

Helmikuussa 2008 julkaistun raportin 
arviot näyttävät loppuvuodesta 2009 tar-
kasteltuna toistaiseksi paikkansa pitäviltä. 
HD-koelähetysten alku on harkintatauolla 
teknisten yksityiskohtien vuoksi. Internet-
pohjaista tv:tä emme vielä ole saaneet 
kokemuspiiriimme. Tv-lupamaksu, tai 
nyttemmin Yleisradiomaksu puolestaan 
näyttää tulleen kansan silmissä tiensä pää-
hän. Briteissä nettimainonta porskuttaa 
perinteisen television ohi, mutta Suomessa 
vastaavaa kehitystä ei ole havaittavissa.6

mikä pitkä häntä? 
Microsoftin huhtikuussa 2009 julkaise-
massa Europe logs on -raportissa taasen 
arvioidaan, että internet ohittaa perin-
teisen television suosituimpana median 
kulutuksen muotona kesäkuussa 2010.7 
Raportissa suosituimmuudella tarkoite-
taan päivässä ko. mediaan käytettyjen 

haettavaksi, hakuaika päättyi marraskuun 
puolessavälissä ja päätöksiä odotellaan.4 

Digi-tv-uudistuksen toteuduttua ja 
kansan rauhoituttua vaivalla asennettujen 
digiboksiensa ääreen moittimaan kanavien 
ohjelmatarjontaa ja tv-lupamaksua, 
Liikenne- ja Viestintäministeriö julkai-
si raportin Television kehitysnäkymät 
Suomessa (helmikuu 2008). Raportissa 
ministeriön hankkimat ulkopuoliset asian-
tuntijat esittivät näkemyksiään kotimaisen 
tv-toiminnan kehityksestä. Raportissa 
todettiin muun muassa, että suomalaisen 
tv-toimialan markkinoiden erityispiirteistä 
johtuen tv-toimialan yleiset muutokset 
vaikuttavat täällä eri tavoin kuin muualla, 
ja että tärkeintä toimialalle Suomessa olisi 
kansainvälisten ilmiöiden ja toimijoiden 
mallien seuraamisen sijaan kansallinen, 
julkinen päätöksenteko.5

keskeiset vaikutukset tV:n 
tulevaisuudelle 
LVM:n raportin mukaan ainakin seuraavat 
tekijät tulevat korostumaan lähivuosina:

Tekniset rajoitteet jakelussa hidastavat •	
television internet-käytön yleistymistä 

Internet-pohjainen televisio tulee •	
kehittymään Suomessa suljettujen 
IPTV-järjestelmien ja DVB-C/T/S-
hybridilaitteiden kautta

Nettivideoita katsotaan, mutta ne •	
toimivat lähinnä television ja muiden 
videosisältöjen tukena 

Mobiili-TV yleistyy hitaasti ennen •	
2010:aa, tämän jälkeen kasvu voi olla 
nopeaakin

Suurella yleisöllä internet toimii viiden •	
vuoden kuluttuakin television rinnalla, 
eikä internet haasta television asemaa  
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tuntien määrää. Raportissa ennustetaan 
varsinkin kuvaohjelmien verkossa katselun 
yleistyvän nopeasti, syynä lukuisat sosiaa-
lisen median palvelut ja videovuokraamot. 
Lisäksi perinteiset pöytäkoneet väisty-
vät IPTVn ja mobiilien laitteiden tieltä 
ja netissä käytetystä ajasta 33 % liittyy 
kuluttamiseen - siis sisällön tai palvelujen 
hankintaan.

Kotimaassa tapahtuneen vaisumman 
kehityksen sijaan Eurooppaa koskevan 
ennusteen valossa sisällöntuottajien ja le-
vittäjien olisi viimeistään nyt syytä levittää 
tuotteitaan myös internet-jakeluun tai 
perustaa omia levityskanavia internetiin 
ja alkaa hyötyä “pitkän hännän” tuotoista. 
Esimerkiksi BBC:n oma nettipalvelu, lop-
puvuodesta 2007 julkaistu iPlayer aiotaan 
nyt saattaa maailmanlaajuiseen jakeluun. 
Pelkästään briteissä iPlayerin kautta on 
katsottu 450 miljoonaa klippiä ja maail-
manvalloitusta odotetaan.8

Jopa harvat kotimaiset nettivideovuokraa-
mot näyttävät kärsivän katalogin puut-
teesta. Isoilla teatterilevittäjillä on ollut 
enemmän resursseja käytössään, ja ne 
ovatkin perustaneet omia nettivuokraus-
palveluja. Studiot ovat olleet ennakkoluu-
loisia nettivuokraamoja kohtaan, ja lisäksi 
digitalisoituja eloku-
via on ollut ylipää-
tään vähän saatavilla. 
Tilanne on kuitenkin 
muuttumassa, vaikka 
kuvaohjelmien tuot-
tajan näkökulmasta 
tilanne näyttää kah-
taalta ongelmallisel-
ta: paitsi että lupien saanti tekijöiltä oman 
tuotannon internet-jakeluun on hankalaa, 
myös valmiin tuotannon myynti eteenpäin 
yksittäisille nettilevittäjille on ongelmallista 
eksklusiivisten levityssopimusten vuoksi.

Elokuvien lähettämistä laajakaistan kautta 
kehitetään nyt ripeästi. Yhdysvalloissa 
neuvotellaan ehdoista, jotka mahdollis-
taisivat koko illan leffojen katsomisen 
Youtubessa. Suomi on kuitenkin vielä net-
tivuokrauksen kehitysmaa, vaikka harvat 
toimijat yrittävätkin pitää lippua korkealla 
ja mainetta yllä: 9, 10

”Hollannissa on jo 169 nettivuokraamoa, 
Espanjassa 483. Hollannissa nettileffan 
saa 49 sentillä -- Kahden vuoden kuluttua 
Suomessa ei ole enää tavallisia video-
vuokraamoita”, 
- Jorma Palkeinen, Movie-TV

”Käyttäjämäärämme ovat kasvaneet yli 
sata prosenttia vuodessa”
- Josefine Persson, Film2home.fi

Perinteisesti sisältötuotteen valmistut-
tua jakelu on toteutettu eri jakeluteissä 
useammassa aikaikkunassa. Esimerkiksi 
pitkän elokuvan jakelu on toteutettu viime 
vuosiin asti seuraavalla kaavalla: 

Pitkä näytelmäelokuva nähdään ensin 
filmikopioina kaupallisessa elokuvateat-
terilevityksessä, sitten DVD-tallenteena 
ja sen jälkeen televisiossa. Festivaaliesi-
tykset tukevat paitsi ensi-iltaan tulevan 

elokuvan tunnettuutta, 
myös jatkavat elokuvan 
elinkaarta.11

Mihin tässä aikaikkunoi-
den avautumisessa siis si-
joittuisi VoD- tai online-
palvelut? Yhdysvalloissa 
useat indie-elokuvien 

tuottajat jo ovat siirtyneet rohkeasti joko 
puhtaaseen VOD-levitykseen tai toteutta-
neet netti-ensi-illan yhtäaikaa teatteriensi-
illan kanssa. Suurimmista nimistä Jackass 
2.5 -elokuva jaeltiin netitse jo joulukuussa 
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toimialan 
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2007.12 Kotimaisen menestystarinan Star 
Wreckin kulttiasemaa lähentelevä status 
onkin syntynyt ilmaisen nettilevityksen 
myötä. Omakustanne-dvd möi kuitenkin 
hyvin, ja keväällä 2009 Star Wreck sai dvd-
levityssopimuksen myös Brittein saarille ja 
Yhdysvaltoihin.13 

Edelleen Television kehitysnäkymät 
Suomessa -raportin mukaan digitaalisen 
jakelun kehitystä hidastavat standardoin-
nin puute, laittoman kopioinnin pelko ja 

digitaalisen esitystekniikan hinta. Elokuvan 
jakelun ja esittämisen arviodaan siirtyvän 
digitaalitekniikkaan noin kymmenen 
vuoden sisällä. Digijakelun hyötyjäkin 
nähdään useita. Netin kautta tapahtuva 
tiedostopohjainen levittäminen olisi 
sisällöntuotantoyhtiölle edullisempaa: 
fyysisen tallenteen työstökustannuksissa 
ja logistiikassa saataisiin aikaan säästöjä. 
Verkkokauppa mahdollistaisi suoran 
kuluttajamyynnin, jos sisältötuote ei saa 
suurta levityssopimusta. Digitaalinen 

aiKaiKKuna vod- tai online-palveluille?
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levitys edistää myös kulttuurillisia arvoja: 
esimerkiksi animaatio-, lyhyt- ja doku-
menttielokuvan levitystä ja voi täten mo-
nipuolistaa elokuvateatterien ohjelmistoa 
ja vahvistaa animation asemaa. Uusien 
alustojen kautta voidaan nähdä myös 
sisällöllisiä ratkaisuja, jotka voivat muuttaa 
lyhytelokuvan luonnetta.5

kuka tieNaa 
Netti-tv:llä?

Audiovisuaalisen politiikan linjat 
-julkaisussa vuodelta 2005 todetaan ja 
pohditaan, että vaikka tulevaisuudessa 
erilaiset verkkojakelun muodot tulevat 
yleistymään, analoginen ja digitaalinen 
esitystekniikka tulevat säilymään pitkään 
rinnakkaisina tekniikoina. Sen sijaan jää 
nähtäväksi, muuttuvatko alan vakiintu-
neet liiketoimintamallit (tekijä-tuottaja-le-
vittäjä-teatteri-yleisö) kehityksen myötä. 14

“Suomalainen televisiojärjestelmä on 
kohtaamassa suuria ja yleismaailmal-
lisia kehityskulkuja, joihin kotimaisista 
lähtökohdista on vaikea vaikuttaa. 
-- Tärkein muutosvoima on luonnollisesti 
Internet, joka vaikuttaa sekä sisältötarjon-
taan, liiketoimintamalleihin ja ihmisten 
käyttäytymiseen. -- Myös rahavirrat ovat 
muuttumassa, vaikka toistaiseksi näyttää 
siltä, että Internet on onnistunut parem-
min korruptoimaan muiden medioiden 
tuloja kuin hankkimaan niitä itselleen.“ 15

Euroopan Unionin direktiivin 2007/65/EY 
kautta tilattavien audiovisuaalisten media-
palvelujen sääntely tuli osin aiemmin vain 
televisiotoimintaa koskeneen sääntelyn 
piiriin. Liikenne- ja viestintäministeriö teet-
ti Turun kauppakorkeakoululla selvityksen, 
jossa tutkittiin olemassa olevien palvelujen 

kautta markkinoiden ja alan kysyntää ja 
tarjontaa. Selvitys julkaistiin syyskuussa 
2008. 

Selvityksen mukaan VoD-markkinoilla 
parhaiten menestyvät toimijat selivtyksen 
teon aikana olivat aikusviihdesisältöjen 
palveluntarjoajia, B-to-B-palveluntarjoajia 
tai sisältöaggregaattoreita. IPTV-palve-
luiden nähtiin kasvavan voimakkaasti 
lähitulevaisuudessa. Suomalaista kenttää 
leimaavat vahvasti ns. free-to-air-kanavien 
(maksuttomien tv-kanavien) ja sisältöjen 
suuri määrä sekä vahva yksityinen telesek-
tori, jonka kautta kaapeli-tv:llä onj vahva 
asema ja esim. satelliittijärjestelmään 
perustuvat maksu-tv-kanavat ovat jääneet 
marginaaliin. VAikka digitelevision tulo 
kesti, Suomi oli kuitenkin ensimmäisistä 
digitelevisioon siirtyjistä, ja digitalisointi 
mahdollistaa ja kasvattaa maksutelevision 
merkitystä pikku hiljaa.16

Paljossa parjatut matkapuhelinoperaat-
torit tuntuvat jääneen viime aikoina 
jalkoihin keskustelussa ansaintalogiikan 
ketjusta ja tulonjaosta. Operaattorin 
on vaikea pitää yllä asemiaan ainoas-
taan tiedonsiirtäjän roolissa, vaan jotta 
liiketoiminta nykyisestään piristyisi, tulisi 
ottaa askel tai pari muiden ansaintaketjun 
roolien suuntaan. Operaattorin voisi ottaa 
haltuunsa myös “raudan” ulkopuolella 
olevaa toimintaa:  esimerkiksi tilausvideot 
ja mediasisältöjen jakelu- ja sorttauspalve-
lut. Digitoday.fi uutisoikin lokakuussa, että 
Ruotsissa TeliaSonerasta on tullut maan 
suurin nettivideovuokraaja, kun Suomessa 
laajakaistatelevision markkinat olivat vasta 
alkutekijöissään.17

Valokuituja Suomessakin parhaillaan 
kiivasta tahtia rakentava TeliaSonera 
aikoo lanseetata laajakaista-tv-palvelunsa 
helmikuussa. Nyt on siis jo perusteltua 
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käyttää ilmaisua “kun“ puhuttaessa 
televisio-ohjelmien jakelun siirtymisestä 
laajakaistaverkkoon. Suomessa laajakaistan 
kautta televisiota tarjoavat jo Elisa omalla 
Viihde -palvelullaan ja Maxivision -yhtiö. 
Konsulttiyhtiö Capgemini huolestui alku-
kesästä 2009, että Elisa Viihde voisi vallata 
Suomen iptv-markkinat, ellei sille tule 
lisää kilpailijoita. Soneran mallin mukaan 
liiketoimintaa myös muille operaattoreille 
löytyisi mm. erilaisista vuorovaikutteisista 
palveluista, sillä interaktiiviseen television 
toimintoihin tarvittava dataliikennehän 
kulkisi tällöin operaattorin omassa verkos-
sa. 18, 19 

Television kehitysnäkymät Suomessa 
-raportissa arvioidaan, että Internet-tv 
muuttaa arvoketjua: sisällöntuottajat 
pyrkivät ohittamaan toisia toimittajia 
ja haluavat päästä lähelle kuluttajaa, 
esimerkiksi ohittamalla maahantuojan tai 
levittäjän uusien jakelualustojen kautta. 
Jos kävisi näin, että kotimaiset tv-yhtiöt 
eivät enää saisikaan sopuhintaisia esitys-
oikeuksia ulkomaisista huippusarjoista, 
kun ohjelmien levitys siirtyy toimijoiden 
omiin nettipohjaisiin palveluihin, niiden 
mainostulot pienenisivät, sillä kotimainen 
tuotanto on lähtökohtaisesti kalliimpaa 
kuin vastaava ulkomainen tuotanto. 

Ulkomaisen ohjelmiston yhteyteen myyty 
mainoskontakti tuottaa siis kanavalle 
suhteellisesti enemmän, joten voidaan 
sanoa, että ulkomainen ohjelmisto ikään 
kuin rahoittaa kotimaista ohjelmatuotan-
toa. Koska suomalaiset mainostelevisioyh-
tiöt vastaavat pitkälti kotimaisen sisällön 
tuottamisesta (rahoittavat muun muassa 
kotimaista pitkää elokuvaa ja tilaavat 
valtaosan kotimaisista tv-tuotannoista), 
voidaankin varautua siihen, että tämä 
kehityssuunta tulisi vahingoittamaan 

suomalaisten yhtiöiden mahdollisuutta 
rahoittaa kotimaista ohjelmatuotantoa. 

Koska kansa lisäksi tällä hetkellä vastustaa 
julkisen palvelun mediamaksua, uhkaku-
vana on ohjelmatarjonnan asteittainen 
kuihtuminen ja varsinkin suomenkielisen 
sisällön vähentyminen.5

yleisradio(maksu)n 
tulevaisuus
TV-luvan korvaajaa “mediamaksua” tai 
nyttemmin nimellä Yleisradiomaksu 
kulkevaa korvausta aletaan periä vuoden 
2012 alusta ja vuosimaksun suuruus olisi 
noin 175 euroa per kotitalous.20 Maksun 
periminen ei siis enää olisi riippuvainen 
televisiovastaanottimen omistamisesta. 

Kuluttajat ovat vastustaneet epäviralli-
sissa foorumeissa kansanedustaja Mika 
Lintilän johtaman Yleisradion rahoitusta 
selvittäneen parlamentaarisen työryh-
män ehdotusta. Maksun veromuotoista 
luonnetta vastustetaan epäarvoistavana ja 
pienituloisia syrjivänä sekä pertusteetto-
mana niiden kotitaölouksien osalta, joissa 
ei mediaa seurata. 

Kymmenettuhannet henkilöt ovat 
kirjoittaneet nettiadresseja mediamaksua 
vastaan.21 Marraskuussa 2009 sosiaali- ja 
terveysministeriö puolestaan asettikin työ-
ryhmän selvittämään Yleisradiomaksun 
vaikutusta pienituloisiin kotitalouksiin.22

Yleisradion toimitusjohtaja Mikael Jungner 
totesi Ykkösaamu-ohjelmassa 17.10.2009, 
että YLE on tällä hetkellä lainsäädännön 
kannalta kuin kahleissa: YLE:n pitää tarjota 
lastenohjelmaa, vähemmistöille suun-
nattua ohjelmaa, kriisiviestintää, uutisia 
ja samalla pärjätä samalla rahalla kuin 10 
vuotta sitten, kun vertailukohtana kaupal-
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lisen median puolella Pohjoismaita tarkas-
tellen liikevaihto on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana moninkertaistunut.

Toimittaja esitti Jungnerille kysymyksen 
onko YLE liian vahva toimija, eli nähdään-
kö julkisen palvelun toiminnassa ristiriitaa 
eli täyttääkö Yleisradio liikaa tieto- ja 
elämysvajetta jonne mahtuisi kaupallista 
potentiaalia. Jungner vastasi, että Yle on 
nykyään johtava nettibrändi (Areena ja 
Elävä arkisto) ja ollut myös suunnannäyt-
täjä kaupallisille palveluille, mutta että 
on tultu tilanteeseen jossa YLE joutuu 
karsimaan palvelujaan nykyisestä. Jung-
nerin mukaan tilanne ei ole vielä näkynyt 
kuluttajalle, mutta tästä eteenpäin alkaa 
näkymään.23

mobiili-tv:N 
tilaNNe - 
ajavatko muut 
ohi?

Television kehitysnäkymät Suomessa 
-raportti ennusti myös lähtöportilla tak-
kuilleen mobiilitelevision osalta seuraavaa:

Mobiilien palveluiden käyttöä voidaan 
lisätä, mutta ansainta on todella vaikeaa, 
sillä mobiili katselukokemus on aina 
vasta 3. vaihtoehto perinteisen TV:n ja 
netti-TV:n jälkeen. Mobiili-TV:n poten-
tiaali nähdään erilaisissa tallennetuissa 
on-demand palveluissa, mutta erillisen 
mobiili-TV:n tarve kuitenkin pienenee, 
kun mobiili laajakaista ajaa saman asian.

3G -jakelu voi ajaa nopeasti ohi DVB-
H:sta, joka menestyy vain, jos pääte-
laitekanta kasvaisi nopeasti, tulonjako 

järkeistettäisiin ja tekijänoikeuskysymyk-
set ratkaistaisiin 5

Mobiili-TV-verkko kattaa edelleenkin vain 
suurimpien kaupunkien lähiseudut (pää-
kaupunkiseutu, Tampere, Turku, Oulu). 
Päätelaitteita on kuluttajien saatavilla 
sentään muutama vaihtoehto.

Digitan tarjoamalla ilmaisella “koekaudel-
la” 2006—2007 valtakunnan tv-kanavat 
kokeilivat simulcastia eli samanaikaista 
ohjelmavirran lähettämistä DVB-H-verkos-
sa. Muun muassa Nelonen vetäytyi pois 
jakeljoiden piiristä lähetyksistä aiemmin 
kehkeytyneen muhevan tekijänoikeusrii-
dan takia:

”Tekijänoikeuksien kanssa oli edelleen on-
gelmia. Kun ei ole näköpiirissä, että tästä 
voisi saada mainostuloja, niin meille ei 
ollut mitään hyötyä lähettää ohjelmaam-
me mobiilitelevisioverkossa”, 
- Marcus Wiklund, Nelonen 24

YLE:n Kirsi-Marja Okkosen IPR Universityn 
sisällöntuotantokoulutuksessa toukokuus-
sa 2009 esittämä näkemys oli samoilla 
linjoilla: levittäjäyhtiön näkökulmasta 
saman sisällön levittämisestä yhtäaikai-
sesti eri verkoissa ei tulisi maksaa erillisiä 
korvauksia, sillä potentiaalinen katsoja-
kunta (suomalaiset, 6 miljoonaa katsojaa) 
pysyy kuitenkin samana mm. sisältöjen 
kieliversioiden takia.

Leviämistä Suomessa ovat rajoittaneet 
tekijänoikeusriitojen lisäksi sisällön, 
laitteiden ja katsojien puute. Tutkimus-
yhtiö Gartnerin mukaan eurooppalaiset 
eivät ole olleet innostuneita mobiili-tv:stä, 
vaikka sitä on ollut mahdollista katsoa jo 
neljä vuotta.25 Toisaalta tutkimuksissa on 
ennustettu että mobiilitelevisio on läh-
dössä voimakkaaseen nousuun. Viitteitä 
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tästä on eräissä Euroopan maissa kuten 
Hollannissa.26 

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 
maaliskuussa 2009 työryhmän pohtimaan, 
millä keinoin mobiilitelevisiota voitaisiin 
edistää Suomessa. Työryhmän tehtävänä 
oli kartoittaa mobiilitelevisiotoiminnan 
nykyiset esteet, arvioida eri liiketoimin-
tamalleja ja liikkeellelähdön edellytyksiä, 
tarkastella tarvittavaa taajuuskapasiteettia 
sekä tehdä esitykset mobiili-tv:n edistä-
miseen tarvittavista toimista. Ryhmän tuli 
myös listata mahdolliset lainsäädäntöön 
liittyvät avoimet kysymykset. 27 

Työryhmän selvitys valmistui heinäkuussa 
2009. Selvityksen yhteydessä kesän 2009 
aikana toteutettiin Digitan verkkosivuilla 
kuluttajille suunnattu Mobiili-TV-kysely. 
Tutkimukseen osallistui yli 1800 vastaa-
jaa, joista kymmenen prosenttia käytti jo 
mobiili-tv:tä. Vastaajista 84 prosenttia oli 
miehiä. 

Kyselyn tuloksien mukaan kuluttajat ovat 
periaattellisella tasolla kiinnostuneita 
mobiili-tv:stä, kunhan siinä vain näkyy 
muutakin ohjelmaa kuin tavallisessa tv:ssä. 
Vastaajat peräänkuuluttivat ohjelmasisäl-
löiltä kahta asiaa: iloa tai hyötyä. Kyselyn 
osallistuneet kuluttajat antoivat nykyisille 
dvb-h-pohjaisille mobiilitelevisiopalveluille 
arvosanaksi kouluarvosana-asteikolla 8-. 
Kuluttajien mielestä kohtuullinen kuukau-
simaksu palvelusta olisi noin 5 euroa.28

Digita alkoi neuvottelut matkapuhelino-
peraattoreiden kanssa mobiili-tv-palvelun 
tarjoamisesta aiemmasta konseptista 
poiketen kesällä 2009, kun valtakunnan 
tv-kanavat eivät löytäneet sopivaa ansain-
talogiikkaa. 

Ensimmäisenä kaupallisen DVB-H -jakelun 
aloitti DNA hieman korkeampaan kuukau-
sihintaan kuin mitä Digitan selvityksessä 
kuluttajien maksuhalukkuudesta kävi ilmi. 
Myös muut teleoperaattorit ovat osoitta-
neet kiinnostuksensa tarjota asiakkailleen 
mm. kytkykauppatyyppistä hinnoittelua 
ja kanavapaketteja. Palvelun hintaan 
vaikuttavat ensisijaisesti kuitenin verkon 
vuokra Digitalle ja tekijänoikeusmaksut. 
Paketin kannattavaksi saaminen voi olla 
nykyisellä volyymilla vaikeaa, ja mobiili-tv-
kärsiikin edelleen muna-kana -tilanteesta: 
laitevalmistajat eivät tee laitteita, koska ei 
ole palveluja, ja palveluja ei tehdä, koska ei 
ole päätelaitteita. 29, 30  

aiNeettomia 
oikeuksia 
kauPPaamaaN
Kun perinteinen suomalainen raskas teol-
lisuus siirtyy halpatuotantomaihin, millä 
sitten tehdään tulevaisuuden rahaa?

Digitaalinen tai monikanavainen sisällön-
jakelu on toimialana nuori, tai pikem-
minkin voidaan sanoa että itsenäistä 
digi-toimialaa ei ole. Voidaan katsoa, että 
liiketoiminta edellä kuvattujen nettitelevi-
sioiden ja videotilauspalveujen osalta sisäl-
lönjakelun lähökohdista syntyy televisio- ja 
radiotoiminnan, teleoperaattoreiden, laite-
valmistajien sekä luovien alojen välimaas-
toon. Näistä televisiotoiminnan kehitystä 
on tutkittu valtion tasolla runsaastikin 
ja suuret laitevalmistajat teettävät itse 
selvityksiä, mutta itse sisällöntuotannon 
puolelta esiin voitaisiin nostaa kaksi tuo-
retta selvitystä tulevaisuudessa tapahtuvi-
en kehitystoimenpiteiden indikaattoreiksi 
ja ennustajiksi:
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“Luovien alojen merkitys Suomen kan-
santaloudelle on suuri ja kasvaa edelleen. 
Alan arvo on Euroopan unionin alueella 
jo suurempi kuin autonvalmistusteolli-
suuden. --  Luovien alojen yritystoiminnan 
nykytilasta, kehityksestä ja kansantalo-
udellisesta merkityksestä on erilaisia ar-
vioita. Maailmanpankin mukaan luovat 
alat muodostavat 7 prosenttia maailman 
taloudesta. PriceWaterhouseCoopers 
ennustaa vuotuisen kasvun olevan noin 
10 prosenttia.” 

Luovien alojen määrittely on toistaiseksi 
avoin ja kesken, sillä uusia innovaatioi-
ta liittyen sisällöntuotantotekniikan ja 
-jakelun kehitykseen syntyy koko ajan. 
Luovat alat on kuitenkin liiketoimintaa, 
joka perustuu aineettoman omaisuuden 
kaupalliselle hyödyntämiselle.31

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Opetusmi-
nisteriö julkaisivat Valtioneuvoston hy-
väksymän aineettomia oikeuksia koskevan 
strategian maaliskuussa 2009. Strategi-
assa todetaan aineettomien oikeuksien 
merkitykseen vaikuttavan tulevaisuudessa 
neljä kehityssuuntaa, jotka ovat globali-

saatio, digitalisoituminen ja konvergenssi, 
aineettomien oikeuksien politisoituminen 
sekä aineettomien oikeuksien kentän 
ekspansio. Näistä digitalisoituminen ja 
konvergenssi näkyy selkeästi kehittyvässä 
nettimaailmassa. Digiaineistojen kopiointi 
ja jakelu ilmenee tietoverkon käyttäjille 
käytännössä ilmaisena. Lisäksi kuluttajan 
itse tuottaman sisällön merkitys on kas-
vanut, joka johtaa siihen, että tekijänoi-
keudesta tulee suoremmin kansalaisten 
käyttäytymistä ohjaavaa lainsäädäntöä, 
samoin kuin kuluttajien toiminta haastaa 
nykyisen tekijänoikeusjärjestelmän.32

Armada-hanke puolestaan valmisti esisel-
vityksen luovien alojen yritysten kehi-
tystarpeista. Esiselvityksen päämäärä on 
tuottaa tietoa luovien alojen toiminnasta 
erilaisten tukihankkeiden perustamiseksi.

“Eräiden laskelmien mukaan 20 % yrityk-
sen markkina arvosta koostuu materi-
aalisesta varallisuudesta (rakennukset, 
koneet, inventaariot), kun taas 80 % 
markkina arvosta liittyy yrityksen imma-
teriaaliseen varallisuuteen.“ 33 
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Valtioneuvoston julkaiseman strategian 
mukaan “vain” n. 75% yritysvarallisuudesta 
koostuisi aineettomista oikeuksista. IPR:n 
taloudelliseen hyödyntämiseen liittyvän 
toiminnan arvo on kuitenkin Suomessa 
n. 3,5 prosenttia BKT:sta, eli 5 miljardia 
euroa vuosittain. Luku sisältänee kuitenkin 
myös laajalti monikansallisten yhtiöiden 
teollisoikeuksia ja patentteja.

Valtioneuvoston strategiassa listataan 
myös useita toimenpiteitä strategian 
käytännön toteuttamiseksi. Toimenpiteis-
sä mainitaan mm. aineistojen kaupallisen 
käytön edistäminen monikanavajakelussa 
ja verkkotallennuspalveluissa. Yrityskyselyt 
kuitenkin vittasivat merkittäviin puuttei-
siin aineettomien oikeuksien hallintaan 
liittyvässä osaamisessa.

Myös Armada-esiselvitykseen osallistu-
neille yrityksille esitettiin IPR:n hallintaan 
liittyviä kysymyksiä. Kun yrityksiltä 
kysyttiin, käyttävätkö ne jonkin toisen 
yrityksen suojattuja immateriaalisia 
tuotteita,vastaukset jakautuivat toimi-
aloittain kaavion 1 mukaisesti.33

Luovilla aloilla toiminnan lähtökohtana 
on, että harvoin kaikkea pystytään tuotta-
maan itse, joten suojattuja immateriaalisia 
tuotteita käytetään ja nimenomaan tee-
tetään omia tuotteita varten. Vastauksista 
voidaankin tulkita, ettei tietyillä aloilla 
täysin tiedosteta immateriaalioikeudellis-
ten kysymysten sisältöä. 

Samoin kysyttiin, onko yrityksellä ole-
massa IPR-strategiaa omien oikeuksiensa 
kaupalliseen hyödyntämiseen. Toimialoit-
tain vastaukset jakautuivat kaaviossa 2. 
esitetyllä tavalla.

Vastaukset viittaavat siihen, että on 
olemassa suuri joukko yrityksiä, joilla ei 
ole minkäänlaista strategiaa oman ydin-
tuotteen hallintaan. Armada-selvityksen 
mukaan nykyään tulisikin pyrkiä lisäämään 
tietämystä siitä, että yrityksen on mahdol-
lista käyttää immateriaalista varallisuut-
taan taloudellisesti. Tämä etenkin siitä 
syystä, että immateriaalisten tuotteiden 
taloudellinen arvo on nykyisin korkealla 
tasolla. 
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Mikäli yritykset eivät tunne suojan edel-
lytyksiä, vaarana voi ensinnäkin olla se, 
että ne eivät valvo omia immateriaalisia 
oikeuksiaan. Toiseksi vaarana voi olla se, 
etteivät yritykset ole riittävän varuillaan, 
sillä ne voivat loukata toisen immateriaa-
lisia oikeuksia, mikäli käytettävät tuotteet 
saavat immateriaalioikeudellista suojaa. 33

Aineettomien oikeuksien strategian 
toimenpiteisiin on listattu aineettomien 
okeuksien osaamisen kehttäminen pk-
yrityksissä. (32) Luovien alojen esisel-
vityksen yrityskyselyn lukujen valossa 
voidaan todeta, että nousevat luovien 
alojen yritykset eivät nykyisellään pääse 
toteuttamaan strategian toista pääkohtaa, 
globalisoitumista, täydessä mitassa.
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Piraatit 
kaNsaiNväli-
sillä vesillä
Maailmalla tällä hetkellä tunnetuin teki-
jänoikeusloukkauksiin liittyvä oikeusta-
paus lienee Pirate Bay -oikeudenkäynti. 
Pirate Bay ehti toimia vertaisverkkojakelun 
mekkana useita vuosia. Palvelun netti-
sivuilla julkaistiin ja myös kommentoitiin 
rehvakkaaseen sävyyn valtameren takaa 
oikeudenhaltijoilta tulleita kirjeitä, joissa 
vaadittiin toiminnan lopettamista. Pe-
rustajat vetosivat kuitenkin aina samaan 
tekniseen faktaan: heidän palvelimillaan 
ei sijaitse yhtään laitonta kopiota mistään 
sisältötuotteesta, ainoastaan torrent 
-tiedostoja.

toimialan 
haaSte on 
luovien 
SiSältöjen 
luvaton 
verkkojakelu, 
joka vähentää 
luovan 
tuotannon 
edellytykSiä1

Suuret monikansalliset musiikkialan 
yritykset vaativat neljältä Pirate Bayn 
perustajalta eli yksityishenkilöltä n. 13 
miljoonan euron suuruisia korvauksia 
sisältötuotteiden laittomasta jakelusta. 
Erään perustajajäsenen mukaan korvaus-
summa perustui Pirate Bayn kautta saata-
villa olleiden tiedostojen lukumäärään ja 
latausmääriin kerrottuna yksittäisen tal-
lennekappaleen kuluttajakaupan arvolla. 
Korvausten kohtuullisuutta voidaan arvos-
tella, sillä lähtökohtaisesti käyttäjät eivät 
kuitenkaan maksaisi täyttä hintaa verkosta 
ladatusta sisällöstä verrattuna fyysiseen 
tallennekappaleeseen, vaikka laillisiakin 
versioita tiedostoista olisi olemassa. 

Samaten vertaisverkkojakelijoita puo-
lustavat tahot ovat kritisoineet vahvasti 
oikeudessa yksitysihmisille langetettujen 

HuH HaH Hei  
ja arkulla vainaan?

Hilkka Suvanto
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korvausvaatimusten kohtuuttoman 
korkeita summia. On kuitenkin totta, että 
verkkoliikennettä ei voi seurata ja vetää 
yksi yhteen -päätelmiä siitä, mikä sisältö 
verkoissa liikkuu pelkästään tiedoston ni-
men perusteella - käyttäjähän voi nimetä 
itse tekemänsä videon vaikkapa Madon-
nan musiikkivideoksi vain saadakseen 
tiedostoa jaettua.

Käräjäoikeuden langettamat tuomiot 
käsittivät lopulta vahingonkorvauksia 2,7 
miljoonan euron edestä sekä ydinhenki-
löille määrätyt vankeustuomiot.2 Monet 
pienemmät torrent-jakajat lopettivat toi-
mintansa Pirate Bayn ensimmäisen oikeus-
kierroksen jälkeen.3 Käsittely ei kuitenkaan 
ollut ohi, sillä vastaajat valittivat tuomios-
ta ja kyseessä oli kiista vasta suurimpien 

levy-yhtöiden osalta. Heinäkuussa suuret 
elokuvayhtiöt nostivat uuden kanteen.4 

Kesäkuussa ruotsalainen pelifirma tarjou-
tui ostamaan Pirate Bayn 6 miljoonalla 
eurolla.5 Toiminta-ajatuksena oli laittaa 
palvelulle (torrenteille) kuukausimaksu 
ja nähtävästi myös jyvittää osa tuotoista 
tekijänoikeusjärjestöille.6 

Syyskuulla Digitoday kertoi, että ho-
vioikeus hakisi EU-tuomioistuimelta 
ennakkopäätöstä siitä, onko Pirate Bay 
vai palvelun käyttäjät vastuussa palvelun 
kautta levitetystä aineistosta, vai kuinka 
torrent-jakamista tulisi tulkita.7 Oikeu-
denkäynnissä on tullut vastaan mutkia 
toisensa jälkeen. Pirate Bayn perustajiin 
kuuluva Peter Sunde korosti jo käsittelyn 
alussa, ettei palvelu sijaitse Ruotsin alueel-
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la, joten se on Tukholman käräjäoikeuden 
toimintavaltuuden ulkopuolella. Vastaa-
jat valittivat käräjäoikeuden tuomioista 
hoviin, mutta käsittely tapahtunee vasta 
ensi kesänä, sillä käräjäoikeuden tuomari-
en jääviydestä tehtiin valitus, joka hidastaa 
prosessia. Pirate Bay -verkkopalvelu toimii 
siis edelleen Sunden mukaan ainakin niin 
kauan, kuin Pirate Bayn perustajia vastaan 
nostettujen syytteiden oikeuskäsittely 
jatkuu eri oikeusasteissa ja päätöksistä 
pystytään valittamaan. 8, 9

Piraatti-puolue meillä ja 
maailmalla
Maailmalla on jo yli kolmekymmentä 
piraattipuoluetta, jotka piraattiliikkeen 
toiminta-ajatuksen mukaisesti tarttu-

vat tietoyhteiskunnallisiin kysymyksiin 
korostaen yksityisyydensuojaa, sananva-
pautta, tiedon ja kulttuurin vapautta sekä 
suhtautuen kriittisesti immateriaalioikeuk-
siin ja yksityisiin monopoleihin. Ruotsin 
Piratpartiet sai kesän 2009 EU-vaaleissa 
edustajansa Euroopan parlamenttiin. Näis-
sä vaaleissa puolue oli Ruotsin viidenneksi 
suurin hieman yli seitsemän prosentin 
ääniosuudella.10 

Kotimaisen Piraattipuolueen suosio on 
myös kasvussa. Puolue perustaa aktiivi-
sesti aluetoimistoja eri vaalipiireihin, ja 
rekisteröityneitä jäseniä on jo 2600 11, 12. 
Piraattipuolue ottaa aktiivisesti kantaa 
yhteiskunnan tapahtumiin ja lähettää 
lausuntoja, kuten Opetusministeriön luva-
tonta verkkojakelua koskevan toimialasel-
vityksen (2008:30) vastineen.

“tarvetta vähentää 
luvatonta nettijakelua  
ei ole” 
Piraattipuolue muotoili kannanoton13 
Opetusministeriön työryhmälle, joka 
selvitti nykyisen lainsäädännön riittävyyttä 
puuttua luvattomaan verkkojakeluun. 

“Liiketoiminta- ja tiedotusryhmän presen-
taatiossa arvellaan Suomessa olevan  
100 000 aktiivista piraattia. Lukua voi-
daan pitää alimitoitettuna.  --  Ruotsissa 
arvioitiin olevan vuoden 2008 lopussa  
685 000 aktiivista vertaisverkkoja luvat-
tomasti käyttävää. Suomen väkilukuun 
suhteutettuna tämä tarkoittaisi 390 000 
ihmistä.” 

Piraattipuolue vastustaa myös käyttäjän 
internet-yhteyden katkaisemista väärin-
käytöstapausten yhteydessä. Piraatti-

pirate Bay -palvelun logo
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puolue huomauttaa, että mikäli kaikista 
verkossa tapahtuvista tekijänoikeusrik-
komuksista pelkästään vertaisverkoissa 
tapahtuvat kitkettäisiin kokonaan, putoaisi 
jopa puolet internet-liikenteestä pois. 
Tämä voisi aiheuttaa mittavia menetyksiä 
jopa operaattoreille.

Laittoman lataamisen 
estokeinot
Opetusministeriö teetti luvattoman 
nettijakelun ehkäisemisestä selvityksen,14 
joka julkaistiin elokuussa 2009. Selvityk-
sen taustalla olivat syksyllä 2008 käydyt 
toimialakeskustelut, joissa pohdittiin 
mahdollisuuksia sähköisen kaupankäyn-
nin edistämiseen. Sisältöliiketoimintaa 
harjoittavat yritykset näkivät tuolloin kiin-
nostuneisuutta ja halukkuutta investoida 
palvelujen kehittämiseen. Niin sanotuille 
luoville sisällöille nähtiin kysyntää.

Opetusministeriön selvityksen tiivis-
telmässä kerrotaan, että vuonna 2008 
selvityksen pohjana toimineet toimi-
alakeskustelut johtivat päätelmiin, että 
kuluttajien valistaminen on edelleen yksi 
pääagendoista, jotta suojattujen sisältöjen 
laillinen nettijakelu saadaan toimimaan. 
Keskusteluissa todettiin, että luovien 
sisältöjen toimialan haasteena on saada 
aktivoitumaan laillisten verkkopalveluiden 
käyttäjiksi se kuluttajien enemmistö, joka 
ei toistaiseksi hanki luovia sisältöjä lain-
kaan verkosta. Tässä suhteessa palveluita 
voitaisiin kehittää tarjontaa lisäämällä ja 
monipuolistamalla sekä kuluttajaystävälli-
syyteen panostamalla.

toimiNta-
kulttuuria vai 
taParikolli-
suutta?

Marraskuussa 2008 uutisoitiin laajasti, että 
luvattomasta nettilataamisesta on tullut 
nuorten yleisin rikos. Oikeuspoliittisen tut-
kimuslaitoksen laajasta Nuorisorikollisuus-
kyselystä kävi ilmi, että lähes kolmannes 
(29 prosenttia) yhdeksäsluokkalaisista 
lataa luvattomasti tiedostoja netistä joka 
päivä tai lähes päivittäin.

Samanikäisistä 69 prosenttia on syyllis-
tynyt tekoon vähintään kerran viimeisen 
vuoden aikana ja 74 prosenttia ainakin 
kerran elämässään .Lähes kaksi kolmesta 
yhdeksäsluokkalaisesta kertoo omista-
vansa vähintään sata tiedostoa, jotka on 
ladattu luvattomasti internetistä. Kaksi 
kolmasosaa yhdeksäsluokkalaisten inter-
netistä imuroimasta aineistosta on musiik-
kia, ja toiseksi eniten ladataan elokuvia.15

Piraattipuoluekin kirjoittaa kannanotos-
saan OPM:lle, että 

“Tekijänoikeuksien loukkaaminen kuuluu 
monelta osin suomalaisten nuorten ja 
nuorten aikuisten päivittäiseen toimin-
takulttuuriin. -- Kaikkea toimintaa ei 
välttämättä edes mielletä laittomaksi. 
Esimerkiksi omien YouTube-videoiden 
koostaminen lempielokuvasta tai -tv-
sarjasta ja suuren levy-yhtiön ykköshi-
tin laittaminen taustalle soimaan on 
nuoremmille sukupolville luontaista 
toimintaa.“ 13

luvattomaSta 
netti- 
lataamiSeSta 
on tullut 
nuorten  
yleiSin rikoS
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ilmi mitkä aihepiirit ovat kaduntallaajan 
ymmärryksen ulottumattomissa. 

Ongelmallisiksi käsitteiksi koettiin mm. 
yksityisen kopioinnin hyvitysmaksu, omis-
tamisen ero, kun puhutaan fyysisestä tal-
lennekappaleesta tai abstraktista teoksesta 
sekä tekijöiden ja tekijänoikeusjärjestöjen 
roolit yhteiskunnassa. Kuluttajille ei tunnu 
olevan selvää, että vertaisverkko- tai 

torrent-jakelu ja omien teosten toteut-
taminen muiden omistamien teoksia 
liittämällä ei ole sallittua.17

Luovien sisältöjen luvaton verkkojakelu 
-raportissa mainitaan kuitenkin, että 
viimeaikaisten tutkimusten mukaan 
kuluttajilla on varsin hyvä tietoisuus siitä, 
että verkkojakelu ilman oikeudenhal-
tijan suostumusta on tekijänoikeuden 
loukkausta. (14) Kuluttajan on helppo 
vedota toimintansa vähäisyyteen ja ei-
kaupalliseen hyötyyn, mutta tekijän mo-
raalisten oikeuksien kannalta loukkaus ei 
perustukaan rikkojan taloudellisen hyödyn 
tavoittelun näkökulmaan.

Piraattipuolueen kannanotossa13 on huo-
mioitu yllä kuvattu kehitys seuraavasti:

“Tekijänoikeusloukkaukset on rakennettu 
sisään internetin toimintakulttuuriin, 
mikä osoittaa, että nykyisenkaltaiset 
tiukat tekijänoikeudet eivät enää vastaa 
nykypäivän todellisuutta. Siksi tekijänoi-
keuslainsäädäntöä pitäisi tiukentamisen 
sijaan löysentää.”

Uutena ilmiönä nettipalveluyritykset 
alkavat kehittää näitä toimintatapoja 
ja kehittävät kiertokeinoja teknologian 
termeihin huonosti taipuvien lakitekstien 
porsaanreikien perusteella. 

TVkaista lanseerasi yksityisille ihmisille 
tarkoitetun tv-ohjelmien tallennuspalve-
lunsa ensimmäisen kerran jo vuonna 2006. 
Palvelu joutui pian Kopioston ja tekijän-
oikeusjärjestöjen syyniin, sillä nämä eivät 
nähneet palvelussa toteutetun kopioinnin 
teknisesti täyttävän yksityisen kopioinnin 
luonnetta. että se välittää luvatta ja korva-
uksia maksamatta eteenpäin tv-ohjelmia 
Suomessa ja ulkomaille. Yritys taas vertaa 
palveluaan digiboksiksi netissä, jossa käyt-
täjä itse valitsee, mitä tallentaa ja katsoo 
eli kyseessä ei teknisesti ole tv-signaalin 
uudelleenlähettäminen. 

TVkaistan toimintaidea on, että TV-kais-
tan oman tallentimen kautta TVkaista-
digiboksilla voi katsoa minkä tahansa 
kotimaisen televisiokanavan tv-ohjelmaa 
edelliseltä kahdelta viikolta. Käytännössä 
järjestelmä tallentaa kuitenkin automaatti-
sesti kaikki ohjelmat, vaikka käyttäjä ei nii-
tä valitsisikaan tallennettavaksi. TVkaistan 
jälkeen samantyyppistä toimintaperiaatet-
ta hyödyntäviä toimivia palveluja on tällä 
hetkellä ainakin Saunalahden Saunavisio 
sekä Maxinetin Maxivision.18, 19

Tosin viimeaikaiset uutiset Brittein saarilta 
kertovat toisenlaista tulevaisuuskuvaa: 
nuoret kuluttajat ovat vaihtamassa P2P-
verkot YouTuben ja Spotifyn tapaisiin lailli-
siin, helppokäytöisiin palveluihin. Kyselyn 
tehneen The Leading Questionin mukaan 
luvatonta lataamista harrasti tämän 
vuoden tammikuussa järjestyn kyselyn 
mukaan 17 prosenttia matkapuhelimen 
tai laajakaistan omistavista. Luvattoman 
lataamisen suosio oli tippunut selvästi 
vuoden 2007 lopulla tehtyyn vastaavaan 
kyselyyn verrattuna, jolloin luvatonta la-
taamista sanoi harrastavansa säännöllisesti 
22 prosenttia vastaajista.16

mikä oN 
laitoNta,  
mikä ei?
Suuri osa kansalaisista on siis tottunut 
käyttämään internetissä kaikenlaisia 
palveluja ja ominut ne tavakseen toimia. 
Vaikuttaa siltä, että varsinkin tekijänoike-
uksiin liittyvään keskusteluun on maal-
likonkin helppo osallistua ja sitä kautta 
jakaa netissä edelleen negatiivisia koke-
muksia rajoittavista tekijöistä. Tavallisilla 
nettikäyttäjillä on edelleen vääriä usko-
muksia siitä, mitä tekijänoikeus tarkoittaa 
ja mitä sen rikkominen oikeastaan on. 

Teoston asiakaslehti Teostoryn numeroissa 
2 ja 3/2009 puitiin yleisimpiä vallitsevia 
väärinkäsityksiä tekijänoikeuksista ja 
piratismista. Kommentit kerättiin HS.fi:n 
keskustelufoorumilta kevään aikana puhu-
tuttaneen Tuomari Nurmion haastattelun 
yhteydestä. Viestiketjussa tavallinen kansa 
sai äänensä kuuluviin, ja samalla kävi 

kuluttajan on 
helppo vedota 

toimintanSa 
vähäiSyyteen 

ja ei-
kaupalliSeen 

hyötyyn
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Kehitys kielinee laajemmasta yhteiskun-
nallisesta pyrkimyksestä suljetuista mark-
kinoista avoimiin markkinoihin: pienet 
toimijat etsivät markkinarakoa ja yrittävät 
murtaa monopolit, kun isommat toimijat 
eivät pääbisnekseltään ehdi panostamaan 
T&K-toimintaan. Moni pienen toimi-
jan ideoima palvelu voisikin isommilla 
toimijoilla osoittautua menestystarinaksi, 
jos yhteistyöhön palvelujen kehittämisek-
si ryhdyttäisiin jo varhaisessa vaiheessa 
kiistojen ja oikeusjuttujen sijaan.

lähteet

1. Tiedote, Opetusministeriö; Luovien 
sisältöjen toimialakeskustelut: Työtä 
sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi 
jatkettava, 18.11.2008 http://www.minedu.
fi/OPM/Tiedotteet/2008/11/toimialakes-
kustelut.html

2. DIgitoday, 17.4.2009 http://www.digito-
day.fi/yhteiskunta/2009/04/17/pirate-bay-
-syytetyille-vankeustuomiot/20099867/66

3. Digitoday, 21.4.2009 http://www.
digitoday.fi/yhteiskunta/2009/04/21/
seurantapalvelimet-saikahtivat-pirate-bay-
-tuomiota/200910180/66 )

4. Digitoday, 28.7.2009 http://www.
digitoday.fi/viihde/2009/07/28/elokuva-
jatit-haastoivat-the-pirate-bayn-oikeu-
teen/200917194/66

5. Taloussanomat, 30.6.2009 http://www.
taloussanomat.fi/informaatioteknolo-
gia/2009/06/30/the-pirate-bay-myytiin-
kuudella-miljoonalla/200915418/12

6. Taloussanomat, 17.7.2009 http://www.
taloussanomat.fi/informaatioteknolo-
gia/2009/07/17/pirate-bay-suunnittelee-k
uukausimaksua/200916572/12?ref=
lk_ts_uu_1

7. Digitoday, 7.9.2009 http://www.digi-
today.fi/yhteiskunta/2009/09/07/pirate-
bay--tuomiot-hovioikeuteen-marraskuus-
sa/200919533/66

8. Digitoday, 30.10.2009, http://www.
digitoday.fi/yhteiskunta/2009/10/30/
pirate-bay-kiinni-miljoonasakon-uhal-
la/200922901/66 )

9. Digitoday, 19.10.2009, http://www.
digitoday.fi/yhteiskunta/2009/10/19/
pirate-bay-oikeudenkaynti-siirtyy-ensi-
kesaan/200922227/66

10. http://fi.wikipedia.org/wiki/Piraattilii-
ke, hakupäivä 11.6.2009

11. Piraattipuolueen internet-sivusto, puo-
lueen kuvaus http://www.piraattipuolue.
fi/puolue 

12. Piraattipuolueen jäsenmäärän kehitys; 
1.12.2009, http://vahamartti.fi/filut/pp/ja-
senmaara.pdf (uudelleenohjaus sivustolta 
http://www.piraattipuolue.fi/puolue)

13. Piraattipuolueen kannanotto luvatonta 
verkkojakelua koskevasta raportista, 
25.3.2009, http://www.piraattipuolue.fi/
kulttuuri/artikkelit/210-piraattipuolueen-
kannanotto-luvatonta-verkkojakelua-
koskevasta-raportista

14. Luovien sisältöjen luvaton verkkojake-
lu; Lainsäädännölliset keinot. Opetusmi-
nisteriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 

2009:21, 20.8.2009 http://www.minedu.fi/
export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/
liitteet/tr21.pdf?lang=fi

15. Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhri-
kokemukset, Nuorisorikollisuuskyselyiden 
tuloksia 1995–2008. OPTL:n tutkimuksia 
246, Luku II, Nuoret vertaisverkoissa, 
Mikko Aaltonen

16. Ars Technica news; Report: UK 
file sharing drops, even among teens 
13.7.2009 http://arstechnica.com/media/
news/2009/07/report-more-uk-users-
going-the-legal-route-for-music.ars )

17. “10 väärinkäsitystä tekijänoikeudesta” 
osat 1/2 ja 2/2. Teoston asiakaslehti Teos-
tory; numerot 2/2009 ja 3/2009.

18. Tietokone, 18.2.2008, http://www.
tietokone.fi/uutiset/2008/tvkaista_fi_ih-
mettelee_syytoksia_laittomuudesta

19. Tietokone, 30.1.2009, http://www.
tietokone.fi/uutiset/2009/tvkaistaa_syyte-
taan_taas_laittomaksi

http://www.minedu
http://www.digito-day.fi/yhteiskunta/2009/04/17/pirate-bay--syytetyille-vankeustuomiot/20099867/66
http://www.digito-day.fi/yhteiskunta/2009/04/17/pirate-bay--syytetyille-vankeustuomiot/20099867/66
http://www.digito-day.fi/yhteiskunta/2009/04/17/pirate-bay--syytetyille-vankeustuomiot/20099867/66
http://www.digito-day.fi/yhteiskunta/2009/04/17/pirate-bay--syytetyille-vankeustuomiot/20099867/66
http://www
http://www
http://www
http://www
http://www.digi-today.fi/yhteiskunta/2009/09/07/pirate-bay--tuomiot-hovioikeuteen-marraskuus-sa/200919533/66
http://www.digi-today.fi/yhteiskunta/2009/09/07/pirate-bay--tuomiot-hovioikeuteen-marraskuus-sa/200919533/66
http://www.digi-today.fi/yhteiskunta/2009/09/07/pirate-bay--tuomiot-hovioikeuteen-marraskuus-sa/200919533/66
http://www.digi-today.fi/yhteiskunta/2009/09/07/pirate-bay--tuomiot-hovioikeuteen-marraskuus-sa/200919533/66
http://www.digi-today.fi/yhteiskunta/2009/09/07/pirate-bay--tuomiot-hovioikeuteen-marraskuus-sa/200919533/66
http://www.digi-today.fi/yhteiskunta/2009/09/07/pirate-bay--tuomiot-hovioikeuteen-marraskuus-sa/200919533/66
http://www.digi-today.fi/yhteiskunta/2009/09/07/pirate-bay--tuomiot-hovioikeuteen-marraskuus-sa/200919533/66
http://www
http://www
http://fi.wikipedia.org/wiki/Piraattilii-ke
http://fi.wikipedia.org/wiki/Piraattilii-ke
http://www.piraattipuolue
http://vahamartti.fi/filut/pp/ja-senmaara.pdf
http://vahamartti.fi/filut/pp/ja-senmaara.pdf
http://vahamartti.fi/filut/pp/ja-senmaara.pdf
http://www.piraattipuolue.fi/puolue
http://www.piraattipuolue.fi
http://www.minedu.fi
http://arstechnica.com/media
http://www
http://www


Neo AreNA – NäkökulmiA digitAAliSeN mediAN evoluutiooNLiiketoiminta62

ääNiteoikeus 
ja ääNiteala 
2000-luvuN 
alussa

2000 -luvun alussa piratismitapausten 
yleistyessä ja tultua julkisuuteen on 
arkikeskusteluissakin esitetty arvioita, 
että nykymuotoinen fyysisten äänitteiden 
kuluttajamyyntiin perustuva musiikkiteol-
lisuus joutuisi vielä polvilleen luvattoman 
internet-käytön edessä. Tulee kuitenkin 
muistaa, että musiikkiteolllisuus on paljon 
laajempi käsite kuin pelkkä ääniteteolli-
suus.

Musiikkiteollisuuden liiketoimintaa 
tuottavat osa-alueet kuvataan usein 360 
asteen mallilla: 

Ympyrän ensimmäisessä neljänneksessä 
on äänitemyynti (sisältäen online-myyn-
nin). Toinen neljännes käsittää live-esiinty-
miset eli keikkamyynnin, kolmas sävellys-
työstä saatavat tekijätulot ja sävelteoksen 
kustantamisen, neljäs neljännes merchan-
disen eli oheistuotteet, kuten t-paidat, 
julisteet, mukit ja niin edelleen.

Nielsen Companyn, Yhdysvalloissa 
musiikin myyntiä vuosittain tutkivan 
tutkimusyhtiön julkaisemat vuoden 2008 
tilastotiedot viittaavatkin siihen, että 
musiikkiteollisuus on vahvasti siirtymäs-
sä digitaliseen levitykseen. Vilkastunut 

ääNitemuSiikki uuSieN 
JAkeluymPäriStöJeN 

murrokSeSSA
Hilkka Suvanto

hurriganeSkin 
Siihen aikaan 
kun on tehny 

Sopparin, 
niin Sanaa 

‘digitaalinen’ 
on käytetty 

vaan jonkun 
uuSimman  

kellomallin 
yhteydeSSä
Mikko Haapala, Universal Music
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online-myynti ei vielä kuitenkaan kata cd-
myynnin tappioita (20% vähemmän kuin 
vuonna 2007), vaikka luvut vaikuttavat 
rohkaisevilta: 1

1) Myynnin kappalemäärissä oli 10 
prosentin kasvua, kun tarkasteltiin kaikkia 
yksiköitä (albumeita, sinkkuja, musiikkivi-
deoita, digitaalisia kappaleita).

2) Musiikin kokonaismyynti saavutti 1,5 
miljardin yksikön rajan. Aiempina vuosina 
myyntiä on ollut 1,4 miljardia (2007), 1,2 
miljardia (2006) ja 1 miljardi (2005).

3) Vuoden 2008 viimeisellä viikolla myytiin 
65 miljoonaa yksikköä, enemmän kuin 
minään aiempana viikkona. Edellinen 
ennätys oli vuoden 2007 jouluviikko 58,4 
miljoonalla yksiköllä. 2, 3

IFPI:n (International Federation of the 
Phonographic Industry), kansainvälisen 
ääniteteollisuuden toimialajärjestön tam-
mikuussa 2009 julkaistun raportin mukaan 
musiikin digitaalinen myynti vuonna 
2008 oli kasvanut noin neljänneksellä, 
mutta arviolta 95% latauksista oli edelleen 
laittomia.4

360 asteen malli
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alkutaipaleen aikoina lähteneensä 
kumppanuuteen muun muassa siksi, että 
palvelu nähtiin yhtenä aseena kamppailus-
sa piratismia vastaan.

Ensimmäisten joukossa palveluun liitty-
neet Sony Music, Warner Music, EMI ja 
Universal Music, joita kutsutaan ‘major 
labels’ -yhtiöiksi, kattavat eri mittareilla 
arvioituna yhdessä n. 75 % maailman 
musiikkituotannosta. Ruotsissa Spotify 
löikin iTunesin levy-yhtiöiden liikevaihdon 
kasvattajana kesällä 2009. 6, 7 Elokuussa 
Kauppalehti uutisoi, että nämä levy-yhtiöt 
ovat ostaneet Spotifyn osakekantaa itsel-
leen noin 18 %:n verran.8

Palvelun suosio 
käyttäjien 

parissa 
on kas-

vanut 

Suomessa edelleen muun muassa käyt-
täjälle maksuttoman mainosrahoitteisen 
version ja eri matkapuhelimille julkaistujen 
mobiiliversioiden ansiosta. Viime aikoina 
muutamat yksittäiset artistit ja pienem-
mät levy-yhtiöt ovat kuitenkin ilmoitta-
neet poistavansa tuotteitaan palvelusta, 
sillä palvelusta tilitetyt tulot eivät ole vas-
tanneet tuotto-odotuksia. Spotify tilittää 
tuloja levy-yhtiöille kappaleiden soitto-
kertojen perusteella. Tekniikka&Talous 
-lehden mukaan (9.10.2009) Daniel Ek, 
Spotifyn perustaja ja toinen suurista omis-
tajista kommentoi Times Onlinen haastat-
telussa, että “(Musiikki)teollisuuden täytyy 
ymmärtää, että musiikin uusi liiketoimin-
tamalli on yhdistelmä mainosrahoitteista 
musiikkia, musiikkilatauksia, tilausmaksuja 
sekä oheistuotteiden ja lippujen myyntiä” - 
siis juuri tätä 360 asteen toimintaa.9

Musiikkiteollisuus ja muidenkin luovi-
en alojen oikeudenhaltijajärjestöt ovat 
nyttemmin ansioituneet myös vanhojen 
korvausmallien päivittämisen suhteen. 
Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksun eli 
“kasettimaksun” korvaussummat ovat 
pienentyneet huomattavasti 2000-luvulla, 
kun kuluttajakopiointi on siirtynyt tallen-
teilta kovalevyihin, siis esim. cd-levyjen 
sijaan musiikkia kopioidaan kotioloissa 
tietokoneelle tai mp3-soittimiin.

Hyvitysmaksu on kertaluonteinen kulut-
tajahintaan sisällytetty korvaus, jonka ke-
räämisestä vastaavat laitteiden valmistajat, 
maahantuojat ja jälleenmyyjät. Maksua ke-
rätään analogisista ääni- ja kuvanauhoista 
sekä uudemmista digitaalisista tallennus-
alustoista. Maksun piiriin kuuluvat myös 
kiinteällä muistilla varustetut audio- ja 
videotallentimet sekä digisovittimet. 10

Kansainvälisesti tarkasteltuna musiikki-
teollisuutta ei siis voida sanoa jälkeenjää-
neeksi uusien jakeluteiden tai konseptien 
hyödyntämisessä ja kehittämisessä. Tästä 
hyvä esimerkki oli Robbie Williamsin 
lokakuun 2009 “comeback”-soolokeikan 
levittäminen suorana lähetyksenä ympäri 
Europpaa elokuvateattereihin satelliitin 
välityksellä - näin ihmiset Suomessa saat-
toivat seurata Robbien keikkaa samanai-
kaisesti. 5

Uudet kolmannen tahon toimijat, kuten 
ruotsalainen innovaatio, nettijukeboksi 
Spotify, ovat raivanneet omaa markkina-
tilaansa. Lokakuussa 2008 lanseerattu ja 
keväällä 2009 paremmin kansan tietoisuu-
teen tulleen Spotifyn 
kumppaneina 
toimivat 
levy-yhtiöt 
mainit-
sivat 
palvelun 
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Tietokoneista ja musiikkikännyköistä 
maksua ei kuitenkaan vielä kerätä, vaikka 
matkapuhelinten tallennuskapasiteetti on 
kasvanut huimasti ja useissa puhelinmal-
leissa myyntivalttina ja mainoslauseena 
toimiikin mp3-tai muu mediasoitin. Teos-
ton otantatutkimuksella teettämän kyse-
lyn mukaan matkapuhelimen mp3-soitin 
on syrjäyttänyt yleisyydellään jo erilliset 
mp3-soittimet kuluttajien musiikinkuun-
telutottumuksissa.11 Tekijänoikeusjärjestöt 
ovat vahvasti vedonneet Opetusminis-
teriöön ja Valtioneuvostoon, että nämä 
laitteet saataisiiin hyvitysmaksun piiriin. 
Kuluttajaviraston asiamieslasunnossa 
Opetusministeriölle 7.10.2009 todetaan 
kuitenkin, että musiikki- ja multimedia-
ominaisuuksilla varustetuissa matkapuhe-
limissa käytetään lähestulkoon pelkästään 
sellaisia sisältöjä, joista kuluttaja on jo 
hyvitysmaksun kertaalleen maksanut.12

äänitteen suoja-ajan 
pidentäminen
Huhti-toukokuussa 2009 uutisoitiin voi-
makkaasti Euroopan komission esittäneen 
direktiivin äänitteen suoja-ajan pidentämi-
seksi. Alkuperäisessä ehdotuksessa suoja-
ajaksi ehdotettiin 95 vuotta, kun aiemmin 
Euroopassa suoja-aika on ollut 50 vuotta 
äänitteen julkaisusta. Lopulta esitykses-
sä suoja-ajan pituudeksi muotoutui 70 
vuotta. Eduskunnan suuri valiokunta oli jo 
päättänyt Suomen vastustavan pidentä-
mistä, joten Suomen kanta EU:n ministeri-
neuvostossa oli ehdotusta vastaan.13

Kotimaisten äänitealan oikeudenhaltijoi-
den joukko perusteli suoja-ajan pidentä-
mistä sillä, että jos direktiivi ei mene läpi, 
eurooppalaisen äänilevyalan kilpailu- ja 

työllistämiskyky jää selvästi heikommaksi 
kuin amerikkalaisilla kilpailijoilla.14

Electronic Frontier Finlandin, kansalaisten 
oikeuksia internet- ja tietotekniikan asiois-
sa ajavan yhdistyksen (EFFI) mukaan di-
rektiiviä ajoivat lähinnä suuret levy-yhtiöt, 
jotka eivät halua luopua 60-luvulla tallen-
netusta musiikista saamista tuloistaan.15 
50 vuoden suoja-aikahan päättyisi näiden 
äänitteiden osalta 2010-luvulla, jolloin 
mittava määrä popmusiikin synnyinajan 
musiikkia siirtyisi vapaan käytön piiriin. 

Direktiiviä vastaan ovat ilmoittaneet ole-
vansa myös kirjastojärjestöt ja tutkijat, sillä 
myönteinen päätös aiheuttaisi julkiselle 
puolelle arviolta miljardien laskun. Kansal-
lisen digitaalisen kirjaston blogeissa Jyrki 
Ilva kirjoitti 27.8.2008 seuraavaa: 

“Äänitteiden suojan pidentäminen hanka-
loittaisi entisestään mm. musiikkiaineis-
toja sisältävien digitaalisten kirjastojen 
rakentamista ja heikentäisi muutenkin 
historiallisesti arvokkaiden äänitteiden 
saatavuutta.” 16

YLE:n blogisti Pekka Gronow kritisoi esitys-
tä seuraavasti:

“Suoja-ajan pidentäminen on yhteiskun-
nan näkökulmasta kohtuuttoman kallis 
tapa tukea kulttuuria, sillä tekijänoikeus 
ei ole vain oikeus korvaukseen. Se on 
myös yksinomainen oikeus päättää 
tuotteen käytöstä. Äänilevyissä tämä 
oikeus kuuluu levy-yhtiölle, ei muusikoille. 
Käytännössä se ilmenee niin, että suurin 
osa 5 – 50 vuotta vanhoista levyistä ei ole 
lainkaan saatavissa, vaikka muusikot tätä 
haluaisivat. EU:n komission ehdottama 

matkapuhelin 
on 
Syrjäyttänyt 
yleiSyydellään 
jo erilliSet 
mp3-Soittimet
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uusi direktiivi ei muuttaisi tilannetta 
mitenkään.” 17

Ahti Vänttinen, Suomen Muusikkojen Lii-
ton puheenjohtaja kommentoi tilannetta 
sähköpostitse jo marraskuussa 2008:

“Suoja-ajan pidentämisellä voisi olla 
vaikutusta komission esittämällä mallilla 
vain vanhempien äänitteiden osalta, ja 
sielläkin vain niiden, jotka oikeudenhal-
tijat tosiasiallisesti pitävät aktiivisessa 
kaupallisessa levityksessä. Suoja-aika ei 
myöskään pitenisi takautuvasti, vaan 

vuosi kerrallaan niiden tallenteiden osalta, 
joita pidennys lopulta koskisi. Mitään 
valtavaa äänitemassaa ei siis kerralla 
tulisi pidennetyn suojan piiriin.” 18

Annu Mikkonen Suomen Säveltäjistä tote-
si myöskin marraskuussa 2008, että 

“ -- emme olleet kannattamassa äänittei-
den suoja-ajan pidentämistä. -- Tekijänoi-
keuden tulee suojata ensisijaisesti elävien 
tekijöiden teoksia siten, että tekijät voivat 
saada toimeentulon teostensa käytöstä 
kertyvillä tuotoilla - on myös toivottavaa, 

Kotimaan netti-tv-toimijoiden 
profiilit

Lehtien verkkopalvelut

Yhteisöt

TV catch-up

UGC

Monikanavatoimijat

Koulut

Paikalliskanavat

Promootio

Hengelliset

Julkishallinto
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että tekijän kuoleman jälkeen perheen 
toimeentulo olisi turvattu - mutta ei 
monessa sukupolvessa.” 19

Pop-musiikissa sävelteoksen tekijät ja 
äänitteellä esiintyvät muusikot ovat usein 
samoja henkilöitä, joten näille tilitetään 
sekä Teosto- että Gramex-korvauksia. 
Kritiikkiä levy-yhtiöiden vetoomusta koh-
taan on esitetty muun muassa siitä, että 
ei muillakaan teollisuuden aloilla kerran 
tehtyä kannattamatonta investointia saa 
korjattua lakisäännöksillä, jos investointi ei 
maksa itseään takaisin 50:ssä vuodessa. 

Muusikkojen liitto esitti vetoomuksessaan 
huolensa sähköisen kaupan kehittämises-
tä, kun äänitteiden suoja-ajoissa maail-
man mittakaavassa on alueellisia eroja. 
Vetoomuksen mukaan nykyistä Euroo-
pan käytäntöä pidempi suoja-aika on 
säädetty ainakin Yhdysvalloissa ja useissa 
Etelä-Amerikan maissa, Turkissa, jonka 
EU-jäsenyysneuvottelut ovat käynnissä 
sekä Intiassa ja Venezuelassa. Australia 
ja Singapore ovat myös siirtymässä 70 
vuoden suoja-aikaan. 20

Äänitteen suoja-ajan pidentäminen 
merkitsisi uusien jakelukanavien sisällön-
tuottajien näkökulmasta edelleen hanka-
loituvaa lupamenettelyä, kun äänitettä 
haluttaisiin synkronoida kuvaohjelmien 
yhteyteen. 

tulevaisuus 
ääNite- 
tuottajieN 
Näkökulmasta  
kuvaohjelmien 
nettilevityksen clearingin 
vaikeudet
Neo Arena toteutti vuodenvaihteessa 2008 
- 2009 haastattelutukimuksen musiikin 
oikeudenhaltijoiden näkemyksistä ja vallit-
sevista käytänteistä musiikin ja äänitteiden 
synkronointilupien myöntämisestä uusiin 
jakelukanaviin, kuten nettitelevisioon. 
Neo Arenan vuonna 2008 julkaisemassa 
Monikanavajakelun työkalupakki -kirjassa 
valotettiin uusien jakelukanavien ja kokoo-
ma- tai yhteisteosten oikeuksien clearingin 
vaikeuksia. Tuolloin oli jo nähtävissä, että 
ammattimaisesti toimivia nettijakelijoita 
oli syntynyt varsin vähäinen määrä ja pe-
lättiinkin, että uusien sisällönjakelijoiden 
tulo markkinoille on liian vaikeaa.

Kuvaohjelmien tuottajan näkökulmasta 
tilanne näyttää kahtaalta ongelmalliselta: 
paitsi että esimerkiksi äänitteen lupien 
saanti oman tuotannon internet-jakeluun 
on hankalaa, myös aiemmin tuotettujen 
kuvaohjelmien myynti eteenpäin yksit-
täisille nettilevittäjille on ongelmallista 
sopimusten vuoksi.

mikä käytäntö?
Karoliina Lehmikangas selvitti ja listasi 
keväällä 2009 Neo Arenan sisäisenä tut-
kimuksena kotimaiset ja suomen kielellä 
löytyvät netti-tv-palvelut ja videoportaalit. 
Keväällä 2009 näitä palveluja toimi 109 
kappaletta. Selvityksen perusteella toimi-
jat voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:

Lehmikankaan selvityksen valossa ei 
näyttäisi olevan tarvetta muuttaa nykyisiä 
lupakäytäntöjä, sillä yksityiset kaupalliset 
harjoittajat, jotka toteuttaisivat netti-tv-
toimintaa sisällöntuotannosta jakeluun 
saakka ovat toistaiseksi vähissä, vain n. 9 
% palveluista kuului tähän kategoriaan. 
Havaittavissa oli, että näiden toimijoiden 
kenttä oli sirpaleinen; useat toimijoista oli-
vat perustaneet toimintansa vastikään ja 
vastaavasti suuri osa vain vuotta aikaisem-
min toimineista palveluista oli kadonnut. 
Toimijoiden liiketoiminnan vakavuutta 
ja vakiinnuttamisen aktiivisuutta kuvaa 
myös se, että myöhemmin esiteltävään 
musiikin käyttöä koskevaan haastattelu-
tutkimukseen ei saatu vastauksia näiltä 
netti-tv-toimijoilta. Voidaan olettaa, että 
pelkkään nettiympäristöön tuotettavien 
av-tuotteiden kustannukset ovat edelleen 
korkeat saavutettavaan hyötyyn nähden, 
jolloin jo aiemmin toisiin ympäristöihin 
tuotetun materiaalin jakelu saattaisi tuoda 
kaivatun lisäansion nettijakelijalle. 21

musiikki ei ainoa 
ongelmallinen sisältö
Jos ohjelmasisällön itse tuottaminen 
tuntuu nettijakelijalle liian suurelta inves-
toinnilta, voi valmiin ohjelmamateriaalin 
levittäminen olla ratkaisu. Valitettavasti 
ammattimaisen valmiin ohjelmamateri-
aalin oikeuksien hankintaan liittyy suuria 
ongelmia. 

Kirsi Okkonen, Yleisradio Oy:n Lakiasian-
päällikkö kirjoitti jo vuonna 2002 lähitule-
vaisuudessa eteen tulevasta vaikeasta tv-
ohjelmien clearauksesta IPR-info -lehteen. 
Tällöin eduskunnassa oli keskustelun alla 
päätös tekijänoikeuslain 25§ muuttami-
sesta (Hallituksen esitys 177/2002) niin, 
että lähettäjäyritys saisi sopimuslisenssin 
nojalla lähettää uudelleen aikaisemmin 
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lähettämänsä teoksen, mikäli ohjelma olisi 
lähettäjäyrityksen itse tuottama ja lähe-
tetty valtakunnallisella televisiokanavalla 
ennen 1.1.1983.

Ehdotukseen ei kuitenkaan sisällytetty 
mahdollisuutta ohjelmien tietoverkossa 
tapahtuvaan välittämiseen yksinkertais-
tetun mallin mukaan. Koska ohjelmia 
tuotettaessa tuotantoyhtiöt eivät luonnol-
lisestikaan ole osanneet sopia oikeuksista 
koskien tulevaisuuden levitystekniikoita, 
ovat yhteisteosten oikeudet murusina 
maailmalla ja käyttöoikeuksista joudutaan 
sopimaan jälkikäteen yksitellen. Kaikkien 
oikeudenhaltijoiden tavoittaminen ja 
hinnoista sopiminen on työlästä ja kallista 
saavutettuun hyötyyn nähden. 

“Lainsäätäjän tarjoamien apuvälineiden 
puuttuessa suuri joukko kansakunnan 
yhteiseen kulttuuriperintöön kuuluvia 
televisio-ohjelmia jää edelleen arkisto-
jen kätköihin pölyttymään ilman, että 
tietoyhteiskunnan valtaväylät olisivat 
käytettävissä niiden jakeluun.” 
- Kirsi Okkonen, YLE:n lakiasiain päällikkö, 
2002 22

Okkonen myönsi IPR Universityn sisällön-
tuotannon tekijänoikeuskoulutuksessa 
toukokuussa 2009, että nykyinen oikeuk-
sien hallintamenettely edelleen aiheuttaa 
myös YLE:n kokoiselle toimiijalle vaikeuk-
sia saattaa back-up-katalogi eli aiemmin 
tuotetut sisällöt internet-jakeluun. YLE 
Areena ja YLE Elävä arkisto ovat kuitenkin 
nykyään kattavia palveluja. Merkittävän 
osan Areenan ja Elävän arkiston sisäl-
löistä muodostaa YLE:n itse tuottamat 
tai yhteis- tai tilaustuotantona tehdyt 
sarjaohjelmat. Pitkiä elokuvia ei Areenalla 
ole toistaiseksi nähty.

Arkisto-ohjelmien osalta näihin vaikeasti 
saavutettaviin oikeuksiin kuuluvat myös 
ohjelmiin synkronoidut taustamusiikit, 
tunnusmusiikit jne., koska pari vuosikym-
mentä vuotta sitten ohjelmatuotantoon 
luvan myöntänyt levy-yhtiö ei enää voi 
myöntää oikeuksia verkkojakeluun, jos 
vastaavia oikeudensiirtosopimuksia uusiin 
jakelutekniikoihin ei muusikoiden kanssa 
ole tehty.

levy-yhtiöille 
suuNNattu 
kysely- 
tutkimus

Koska nettitelevisioiden tai internet-ku-
vaohjelmien jakelun markkina-arvosta ei 
vielä tehdä tilastoja tai ainakaan toimi-
alaan liittyviä markkinatietoja ei julkaista 
kansainvälisellä tasolla, Neo Arena toteutti 
kyselytutkimuksen tahoilta, joilta lupa 
äänitteen käyttöön tulisi kysyä. Gramexin 
ja Teoston edustajia ei siis haastateltu, sillä 
näiden valtuudet myöntää tallennus- ja 
esityslupia perustuvat edustamiensa 
oikeudenhaltijoilta saamiinsa käyttötar-
koituksiin, eikä internet- ja mobiililevitys 
kuulu näihin. Olli Honkkilan sanoin Teosto 
pyrkii aktiivisesti edistämään edustamansa 
musiikin käyttöä, tekee aktiivista tuote-
kehitystyötä ja pyrkii luomaan toimivia 
ratkaisuja markkinoille. Valitettavasti 
Teostosta ei kuitenkaan voida kommentoi-
da yksittäisiä tapauksia.23

Haastattelupyyntö lähetettiin täten 19:lle 
kotimaiselle äänitetuottajalle: neljälle 
“major” -yhtiön digitaalisen osaamisalueen 
edustajalle sekä pienemmille, indie-tyyp-
pisille jopa “yhden miehen” levy-yhtiölle 
sekä isomman äänitekonsernin alla omalla 
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levymerkillä toimiville pienemmille ääni-
tetuottajille. Pyyntöön vastasi 9 haastatel-
tavaa. Osa vastanneista edusti useampaa 
yhtiötä tytäryhtiösuhteiden vuoksi. Kaksi 
pienempää yhtiötä vastasi, etteivät voi 
osallistua haastatteluun, sillä vastaavasta 
menettelystä ei ollut kokemuksia.

Lisäksi aihetta sivuten haastateltiin 
pienempiä luovien alojen tekijänoikeus- ja 
edunvalvontajärjestöjä. Näiden kanssa sel-
vityksen ytimenä oli se, kuinka nykymuo-
toinen mandaatin puuttuminen Teostolta 
ja Gramexilta vaikuttaa edelleen edustet-
tujen tahojen tulonmuodostukseen.

Haastattelut on listattu lähdeluettelossa.24

haastattelujen toteutus
Haastattelut tehtiin joko vapaamuotoi-
sena haastatteluna kasvotusten, puhelin-
haastatteluna tai sähköpostikirjeenvaih-
tona. Haastatellut tutustuivat etukäteen 
sähköpostilla lähetettyihin kysymyksiin,25 
joita käytettiin lähtökohtina isompien 
teemojen käsittelyyn. Tähän yhteenvetoon 
on koottu yksittäisten huomioiden lisäksi 
havaintoja siitä, mistä aihepiireistä useim-
pien haastateltujen mielipiteet yhtyivät.

nykyisen liiketoiminnan 
strategia
Useimmat levy-yhtiöt näkevät digitaalisen 
levityksen paitsi suurena haasteena, myös 
voimakkaasti kehittyvänä markkinana.  
Marko Alanko, joka haastatteluhetkellä 
vastasi Sony Music Entertainment Fin-
landin sähköisen toiminnasta Suomessa 
(nyttemmin SecuryCast Oy:n palveluk-
sessa) totesikin, että Youtubet ja muut 
verkkopalvelut ovat jo tätä päivää, ja että 
levy-yhtiöiden tehtävä on päästä vertais-
verkkojakelun väliin. 

Sakara Recordsin Tuomo Saikkonen kiteyt-
tää pienen levy-yhtiön digitaalisen jakelun 
strategian seuraavasti:

“Ei meillä oo mitään syytä lähteä etujou-
koissa seisomaan, mutta kun muutkin te-
kee, niin totta kai halutaan olla mukana”

Pienimmät levy-yhtiöt kertoivat, etteivät 
jakele levy-yhtiön omilla internet-sivuilla 
juuri mitään materiaalia, vaan nettipro-
mootio on keskitetty artistien omille 
kotisivuille helpompien (ja halvempien!) 
musiikin lupien vuoksi.

“Artistien MySpace -sivuilla ja näillä, siellä 
on musiikkivideoita ja näytteitä, niiden 
sopiminen on huomattavan helppoa -- 
pienenä levy-yhtiönä me lähdetään siitä, 
että se hoidetaan tuolla lailla.”
- Tapio Korjus, Rockadillo Records

Osa toimijoista kertoi myös ulkoistaneen-
sa digitaalisen myynnin täysin aggregaat-
toreille, jotka hoitavat jakelusopimukset 
kolmansien osapuolien (kauppapaikko-
jen) kanssa. Ulkoistamalla digitaalisen 
kaupan suoran kuluttajamyynnin pienikin 
levy-yhtiö pystyy keskittymään täysin 
omaan ydintoimintaansa eli äänitteiden 
tuotantoon.

Niko Kangas (Fullsteam Records) toivoi, 
että digitaalisessa kaupassa mentäisiin 
“ajassa taaksepäin” albumi-aikaan. Kangas 
arvioi, että albumin kansitaide ja muut 
ulkomusiikilliset asiat tuovat kuluttajlle 
lisäarvoa tuotteesta. Suurimmat toimijat 
ilmoittivatkin elokuussa 2009 julkaisevan-
sa tästä eteenpäin digitaalisia albumeja 
CMX-formaatissa eli itse musiikkisisällön 
lisäksi kuluttaja saa musiikkialbumin kan-
net, biisien sanat ja kuvituksen ja ehkäpä 
albumin singlelohkaisuun liittyvän musiik-
kivideonkin verkon yli kotikoneelleen.26
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synkronointiluvat netti- ja 
mobiiliympäristöön 
Kysyttäessä internetympäristöön kuvaoh-
jelman yhteyteen tallentamisen volyymis-
ta tai kaupallisesta arvosta kukaan haas-
tatelluista ei osannut kertoa mitattavia 
summia, määriä tai lukuja. 

Mikko Haapala (Universal Music) kertoo, 
että Universal hakee aktiivisesti äänit-
teiden synkronointisopimuksia pitkiin 
elokuviin ja mainoselokuviin, mutta netti-
ja mobiilikäyttöön tulevat kyselyt ovat 
vähissä, eikä yhtiö itsekään ole aktiivisesti 
lähtenyt tarjoamaan tuotteita noihin 
ympäristöihin. 

Synkronontilupien määriä onkin mahdo-
ton tarkistaa, koska luvat sovitaan suoraan 
yhtiöissä, ja jos nämä eivät lukujaan paljas-
ta, saatavilla ei ole luotettavaa raporttia. 
Herää kysymys, mistä haluttomuus volyy-
min kertomiseen johtuu - onko tilastointi 
ja raportointi tulleista hajanaisista mak-
suista työlästä vai ajatellaanko kyseisen 
käytön volyymin kuuluvan liikesalaisuu-
den piiriin, vai eikö summia haluta mainita 
sen takia, ettei alalle syntyisi hinnottelu-
perusteita tai ennakkotapausta maksujen 
suuruudesta ilman kattavia neuvotteluja.

Kaikki haastatellut totesivat, että kyseessä 
oleva käyttö on joka tapauksessa hyvin 
vähäistä. Lupapyyntöjä tulee harvoin 
puhtaasti internetkäyttöä varten, vaan 
lupa on usein kytkyssä suurempiin kam-
panjoihin, esim. ison TV-kampanjan yhtey-
dessä myönnetään lupa nettibannereihin, 
radiospotteihin jne. 

Isojen levy-yhtiöiden kiinnostus kohdistuu 
lähinnä kaupallisesti vakavan kokoluokan 
kokeiluihin, joilla on esimerkiksi uuden 
artistin brändiä tukeva mainosarvo; esi-
merkiksi kansainvälinen mainoskampanja, 
johon liittyy tunnettuja tuotemerkkejä. 
Niko Nordström HMC:ltä (Warner Musi-
cin tytäryhtiö) kertoi, että pääsääntöisesti 
esimerkiksi kaikki opiskelutöihin liittyvät 
synkronointipyynnöt hylätään, koska yhtiö 
on hyvin tarkka artistiensa brändistä.

Mikäli levy-yhtiö kieltää äänitteen käytön 
kuvaohjelmassa byrokratian vaikeuden 
ja kalleuden nimissä, jää myös teoksen 
säveltäjän, sanoittajan ja kustantajan 
tulot saamatta, ellei synkronointiluvan 
kysyjä tuota itse äänitettä haluamastaan 
kappaleesta. Tämä tullee todennäköisesti 
kalliimmaksi kuin valmiin äänitetyn esityk-
sen ostaminen. Annu Mikkonen Suomen 
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Säveltäjät ry:stä myöntää, että kyseessä on 
ongelma: 

“Toki minäkin ohjelman tekijänä ottaisin 
seuraavaksi parhaan teoksen, jos en 
mieluisimpaan lupia saa tai löydä.”

Tekijöille koituvien tulonmenetysten suu-
ruutta on kuitenkin mahdotonta arvioida, 
ja haastattelujen perusteella kartoitetulla 
lupien kysymisvolyymilla menetykset 
eivät nykyisellään ole varmaankaan kovin 
merkittäviä.

Pienten levy-yhtiöiden hinnoittelu on 
hyvin joustavaa ja tunteet tuotettavaa 
sisältöä kohtaan vaikuttavat hintaan: oike-
udenhaltijoiden mielestä voi luvan hinta 
olla alhaisempikin, jos uuden teoksen idea 
ja sisältö sopivat artistin imagoon, ajatus-
maailmaan tai artistin ajamiin arvoihin.

“Lupa voidaan antaa tosi halvallakin 
jos se koetaan jotenkin läheiseksi tai 
nähdään että se on hyvä juttu ja että se 
on sen tekemisen arvoista.”
- Niko Kangas, Fullsteam Records

Niin kutsutuilla major -levy-yhtiöillä on 
strategioita ja kokemusta synkronointi-
kyselyistä, mutta pienemmät levy-yhtiöt 

eivät ole vielä löytäneet tai vakiinnut-
taneet käytäntöjä. Tosin pienemmissä 
levy-yhtiöissä vastaavan hallinnointijärjes-
telmän toteuttaminen voi olla turhaakin, 
sillä luvan saaminen voi olla joustavampaa 
ja nopeampaa johtuen äänitteen tuottajan 
ja artistin tai tekijän välisistä läheisistä 
suhteista ja yhteisestä intressistä levittää 
teosta sopiviin konteksteihin (mm. genre-
sidonnaisuus, artistin maailmankatsomus). 
Pienemmillä levy-yhtiöillä kustantajalta 
hankittava lupa löytyy usein myös varsin 
läheltä, eli saman talon sisältä.

“Nykyajan malli on se, että isommatkin 
levy-yhtiöt palaa 360 asteen malliin - 
pienemmät toimijathan ovat olleet tällä 
bisnesmallilla viimeiset 25 vuotta, se 
nopeuttaa sitä että  yhdestä kioskista saa 
jo aika kattavasti lupia” 
- Tapio Korjus, Rockadillo Records:

nettikäytön hinnoittelusta
Pääsääntöisesti levy-yhtiöt kertoivat 
nettikäytön volyymin vaikuttavan 
myönnettävän synkronointiluvan hintaan. 
Lähtökohtaisesti palvelun tai tuotteen 
tuottaja kertoo arvioidun käyttäjämäärän 
ja ajan, jonka sisältö on saatavilla hinnoit-
telun pohjaksi. Mikäli tarkastelujakso on 
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pitkä, voidaan sopia checkpointeja, jolloin 
arvioita tarkastetaan. Ladattava eli käyttä-
jän koneelle talteen jäävä sisältö koetaan 
kalliimmaksi kuin striimattu sisältö. Mikäli 
äänitteen käyttö netti- tai mobiililevityk-
sessä liittyy isompaan kampanjaan, jonka 
päätuote on esim. valtakunnan tv-mainos, 
voi luvan saada edullisemminkin. Tuo-
tantoyhtiön ammattimaisuus ja käytön 
luonne kuitenkin määräävät pitkälle 
hinnoittelua.

“Loppujen lopuksi kysytään et paljonko 
teillä on sit maksaa rahaa ja päädytään 
johonkin kaikkia tyydyttävään summaan, 
tässä pyörii lopulta kuitenkin niin vähän 
rahaa tämmösessä.”
- Niko Kangas, Fullsteam Records

Isommilla levy-yhtiöillä emäyhtiö voi mää-
ritellä lupien hinnoittelun tai ylipäätään 
luvan myöntämisen hyvinkin tarkkaan. 

“Kaikki diilit mitä mä teen pitää saada 
business affairs-osastolta hyväksyntä 
Lontoosta.”
- Mikko Haapala, Universal Music

Major labels -yhtiöillä on muun muassa 
artistisopimusten osalta tietyt guidelinet 
siitä, mitä käyttömuotoja sopimus sisältää. 
Näin pidetään maailmanlaajuisesti sopi-
mukset linjassa keskenään. Taloudelliselta 
merkitykseltään vähäisten käyttömuo-
tojen osalta valtakunnan konttorilla on 
kuitenkin jonkin tason itsenäinen harkin-
tavalta luvan myöntämisessä.

käyttäjien luoma sisältö
Ammattimaisen netti-tv-tuotannon 
kalleuden ja arkisto-ohjelmien hankinnan 
vaikeuden takia useat itsenäiset kuvaoh-
jelmien nettijakelijat ovatkin käyttäjien 
itse tuottaman materiaalin jakelijoita. Lu-
vatonta UGC-materiaalia taasen löytyykin 
netistä runsaasti. Vastatoimenpiteenä sekä 
isommat että pienemmät toimijat lataavat 
aktiivisesti virallisia, parempilaatuisia 
versioita musiikki- ym. videoista sosialisen 
median palveluihin.

“Vuodon korjaamiseksi perustettiin oma 
kanava YouTubeen, se on niinku virallinen 
totuus, kun jengi on vaihtelevalla laadulla 
lisänny omia.”
- Tuomo Saikkonen, Sakara Records

Kesällä 2009 YouTube alkoi poistaa 
UGC-materiaalistaan audioraitoja, mikäli 
oikeudenhaltija esitti videosta poistamis-
pyynnön. Valtaosa luvattomista synkro-
noinneista saa kuitenkin maata rauhassa: 
suuri osa levy-yhtiöistä on sitä mieltä, 
ettei tribuutti-tyyppinen omien videoiden 
luominen ja suojatun musiikin käyttö 
niiden taustamusiikkina haittaa artistia 
tai artistibrändiä. Levy-yhtiöt ovat myös 
tehneet omia kampanjoita, joissa faneja 
rohkaistaan tuottamaan ja lähettämään 
itse luomaansa sisältöä esimerkiksi erilai-
siin kilpailuihin. Näin sosiaalisen median 
ja UGC:n avulla pyritään sitouttamaan ku-
luttajia tiukemmin artistiin ja levy-yhtiön 
omaan tuotantoon.
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vaihto- 
ehtoisia  
ääNitteeN 
NettikäytöN 
tuloNjako-
malleja

Loppuvuodesta 2008 matkapuhelin- ja 
verkko-operaattori DNA ja Universal 
Music solmivat DNA Musiikkilaajakaista 
-nimisen palvelun, jossa laajakaistaliitty-
män kuukausimaksuun kuuluu rajaton 
latausoikeus palveluun tuotuhin Uni-
versalin katalogin musiikkikappaleisiin. 
Kappaleet on suojattu DRM:llä niin ettei 
niitä voi kopioida ulos tietokoneelta, ja 
kun käyttäjä katkaisee liittymäsopimuk-
sen, kappaleiden DRM-tieto vanhenee ja 
musiikki katoaa tietokoneen kovalevyl-
täkin. Vastaavia palveluja on lanseerattu 
ainakin muiden operaattoreiden (Sonera 
Music Player) ja radioasemien toimesta 
(Radio Rock).

Laitevalmistajapuolelta löytyy aiemmin 
muualla maailmalla, marraskuun 2009 lo-
pussa Suomessakin julkaistu Nokia Comes 
With Music -palvelu, joka käsittää sekä 
matkapuhelimen että Nokian musiikki-
kaupan kuusi miljoonaa DRM-suojattua 
musiikkikappaletta yhdellä kuukausimak-
sulla. Nähtävissä onkin, että laitevalmista-
jat ja operaattorit ovat ottaneet askeleen 
sisällönjakelijan rooliin - ja tervetullut 
uusi palvelu ja ansaintalogiikka isommille 
levy-yhtiöille. 

DNA:n ja Universalin palvelu on pienen 
skaalan versio korvausten maksuun yhdes-
tä hahmotellusta mallista eli ns. vesihana-
mallista: Tietoliikenneoperaattorit hinnoit-
telisivat laajakaistojen kuukausimaksuun 

tekijänoikeuskorvauksiin varatun osan, eli 
tilittäisivät oikeudenhaltijajärjestöille kor-
vauksen periaatteessa kaikesta internetissä 
olevasta materiaalista ja sen liikenteestä, 
jolloin käyttäjät vapautuisivat yksityisen 
käytön ongelmista. Maksu vastaisi ikään 
kuin yksityisen kopioinnin hyvitysmaksua 
fyysisten kopioiden osalta. 

Kuinka internetin “kaikki liikenne” sitten 
raportoidaan ja kohdennetaan? Radio-
asemilla on jo valtakunnallisesti käytössä 
erilaisia tietokoneohjelmistoja soitetun 
musiikin ajastusta ja myös raportointia 
varten (mm. Selector, Powergold). Vastaa-
van tuotteen räätälöinti internetesityspal-
velimeen kiinni ei olisi mahdotonta.  Jopa 
Piraattipuolue sivaltaa nykyistä korvausten 
jakamisen käytäntöä vastineessaan Teos-
ton asiakaslehden pääkirjoitukseen:

“Maksuja kerätään vain hatarasti arvioi-
den, riippumatta siitä, paljonko teoksia 
oikeasti hyödynnetään, eivätkä maksut 
teosten tekijöille kohdistu yhtään sen 
tarkemmin. Tietotekniikan yleistyttyä 
arkipäiväisessä käytössä ei ole erityisen 
haasteellista ottaa käyttöön järjestelmää, 
joka maksaa teosten tekijöille korvaukset 
edes suhteellisen tarkkaan käyttömäärään 
pohjautuen. Tästä johtuen ei liene yllätys, 
että jo vuonna 2006 LYHDYn teettämäs-
sä tekijänoikeusbarometrissä vain 49 % 
vastanneista on ilmoittanut olevansa ny-
kyisen keräilytavan kannalla, kun vuonna 
2004 tuki tuli vielä 64 %:lta” 27

Creative Commons
Creative Commons Suomi -projektin 
vetäjä Herkko Hietanen esittelee Lappeen-
rannan teknilliseen yliopistoon tekemässä 
väitöskirjassaan mallin osittain vapau-
tettujen lisenssien (some rights reseved) 
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jalkauttamisesta suojattujen sisältöjen 
hallintaan. 

CC-lisensointi ei siis välttämättä tarkoita 
täysin vapaata (ilmaista) käyttöä, vaan 
Creative Commons- lisensseistä voi valita 
täysin vapaan käytön ja rajatun kaupal-
lisen käytön väliltä eri tyyppisiä välimal-
leja.28

CC-mallin mukaan äänitemusiikki tai sä-
vellykset voitaisiin vapauttaa ns. harmitto-
mien käyttömuotojen osalta vapaampien 
CC-lisenssien alle. Esimerkiksi YouTube 
-käyttäjä (videon tekijä) voisi käyttää 
CC-lisensoitua musiikkia lähinnä tribuut-
tityyppisesti osana omaa videotaan, kun 
artisti tai levy-yhtiö olisi sallinut tuottel-
leensa esim. remiksaus- ja ei-kaupallisen 
käytön. 29, 30

Vesihanasta pidemmälle
Ville Oksanen, Electric Frontier Finland 
ry:n puuhamiehen 2008 julkaistu väitöskir-
ja Five Essays on Copyright in the Digital 
Era koostuu artikkeleista, jotka käsittelevät 
digimedian tekijänoikeuksien nykyhallin-
noinnin problematiikkaa ja ratkaisumal-
leja. 

Oksasen ja Mikko Välimäen artikkelissa 
Copyright Levies as an Alternative Com-
pensation Method for Recording Artists 
and Technological development esitellään 
vesihanamallin täydentäjäksi vaihto-
ehtoinen, jokseenkin idealistinen malli 
tekijänoikeudellisen materiaalin (tässä 
lähinnä äänitemusiikin) internetkäytön 
tulonjakoon: Käyttäjiltä internetyhteyden 
kuukausimaksussa veloitettu “tekijänoike-
usmaksu” kanavoitaisiin paitsi raportoi-
dun käytön perusteella myös sen mukaan, 
että käyttäjät saisivat äänestää mille 
artistille tai sisällölle heidän käyttöönsä 

perustuvat tulot jaettaisiin.31 Äänestys-
mallin ongelmia olisivat luonnollisesti 
demokratian ongelmiin liittyvät seikat: 
äänestysaktiivisuuden takaaminen, pro-
testiäänien poistaminen, eri kansallisuutta 
edustavien käyttäjien koot jne.

Suomalainen tammikuussa 2010 toimin-
tansa aloittava Hitlantis -palvelu nou-
dattaakin osin Oksasen äänestysmallia: 
palvelu on tarkoitettu vielä tuntematto-
mille suuruuksille eli uraansa aloitteleville 
bändeille, jotka saavat kuukausimaksulla 
ladata musiikkinsa käyttäjien kuultavaksi. 
Palvelun käyttäjä eli kuluttaja saa kuulla 
kappaleet ilmaiseksi, mutta maksamalla 
latauksista voi ‘äänestää’ lempiartistejaan 
ja auttaa samalla suosikkiaan ylöspäin 
listalla.32

yhteeNveto
Haastatellut toimija uskovat siihen, että 
internetin videomuotoisten palvelu-
jen määrä tulee kasvamaan radikaalisti 
lähitulevaisuudessa, äänitteen käyttö 
tuossa yhteydessä lisääntyy ja että joitakin 
massalisensiointiin liittyviä käytäntöjä 
olisi hyvä sopia. Käytännön yksinkertais-
taminen “yhden luukun periaatteeksi” 
olisi toivottavaa ja mitä kohdennetumpaa 
raportointia pystytään toteuttamaan, sen 
parempi. Haastatellut eivät kuitenkaan 
pystyneet tai halunneet nimetä, mikä taho 
olisi raportoinnin vastuutaho, saati minkä 
suuruisista eli euromääräisistä yhtenäisistä 
tariffeista puhutaan. Tärkeäksi koettiin 
kuitenkin käytännön yhtenäistäminen 
niin, että luvan hakemisen vaikeus ei 
ainakaan olisi esteenä uuden liketoimin-
nan syntymiselle. Moraalisien oikeuksien 
kohdalla kuitenkin määräysvaltaa itsellä 
pidettiin edelleen tärkeänä ja koskematto-
mana: muun muassa mainoskäytön osalta 

käytännön 
ykSinkertaiS-

taminen  
“yhden luukun 
periaatteekSi” 

oliSi  
toivottavaa
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määräysvalta itsellä haluttiin säilyttää, 
kuten muidenkn medioiden osalta tilanne 
edelleen on.

Internetmaailmassa korostuu käyttäjän 
luoman materiaalin rooli, ja tribuuttityyp-
piset tuotokset nähdäänkin esimerkiksi 
fanien yhteisöllisyyden kasvattamisen 
kannalta hyvänä asiana.

Netti- ja mobiilivideoiden musiikin luvat 
nähdään kuitenkin toistaiseksi toissijaisena 
ongelmana verrattuna vertaisverkoissa ta-
pahtuvan äänitteiden laittoman jakeluun. 
Haastatellut toimijat näkevät kuitenkin 
digitaalisen maailman synnyttävän uusia 
ansaintamalleja, kunhan kattavin sopi-
muksin ja lainsäädännön avulla pystytään 
takaamaan tuloja kaikille ansaintaketjun 
pelureille.

“ ..uskon siihen, että kun koko ajan men-
nään siihen maailmaan jossa kuluttaja 
haluaa jotain, niin sen pitää saada se 
missä vaan, miten vaan, millon vaan  - -  
kaikki mediat, jotka pystyy vastaamaan 
tohon haasteeseen on niitä voittajia 
riippumatta siitä kuinka perinteinen tai 
ei-perinteinen se media on”. 
- Wemppa Koivumäki, EMI
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Joose Berg; Stupido Records, 12.12.2008
Tekijänoikeusjärjestöt:

http://www.kuluttajavirasto.fi/File/46445a76-757b-4438.../091007lausunto.pdf
http://www.kuluttajavirasto.fi/File/46445a76-757b-4438.../091007lausunto.pdf
http://eur-lex.europa.eu
http://www.digitoday.fi/yhteiskun-ta/2009/05/08/aniteala-patistaa-vanhasta-suoja-aikadirektiivin-taakse/200911687/66
http://www.digitoday.fi/yhteiskun-ta/2009/05/08/aniteala-patistaa-vanhasta-suoja-aikadirektiivin-taakse/200911687/66
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http://www.digitoday.fi/viih-de/2009/05/11/musiikkiteollisuuden-iltalypsy-menee-mauttoman-puolel-le/200911815/66
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http://blogs.helsinki
http://blogit.yle.fi/pekka-gronow/taiteilijat-pi-dentaisivat-aanitteiden-tekijanoikeusaikaa
http://blogit.yle.fi/pekka-gronow/taiteilijat-pi-dentaisivat-aanitteiden-tekijanoikeusaikaa
http://blogit.yle.fi/pekka-gronow/taiteilijat-pi-dentaisivat-aanitteiden-tekijanoikeusaikaa
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Pekka Sipilä; Suomen Musiikkikustantajat, 
20.11.2008
Annu Mikkonen; Suomen Säveltäjät ry, 
28.11.2008
Arto Alaspää; Ääni- ja kuvatallennetuotta-
jat IFPI, 8.12.2008
Kirsi Niittyinperä; Tuotos ry, 8.12.2008
Martti Heikkilä; Säveltäjät ja Sanoittajat 
ELVIS ry, 12.12.2008
Nauhat ja litterat haastattelijan hallussa.

25. Kysymykset haastattelujen pohjaksi
1. Luonnehdi levy-yhtiönne kokoa (jul-
kaisujen määrä vuodessa, back-katalogi, 
artistien määrä, henkilökunnan määrä)

2. Käytäntö tallennus- ja esityskorvauksis-
ta sopimisessa esim. pitkään elokuvaan, 
mainoksiin ym. käyttömuotoihin, joihin ei 
ole Gramexin tariffia?

3. Minkälaisia sopimuksia teette ääniteellä 
esiintyvien artistien kanssa? (jälkikäyttöoi-
keudet uusissa tekniikoissa, työehtosopi-
muspohjainen oikeuksien siirto jne.)

4. Paljonko kyselyjä internet- ja mobiilital-
lentamiseen? Oletteko havainneet oikeuk-
sien loukkauksia? Missä? Miten turvaatte 
äänitteen luvatonta käyttöä?

5. Näettekö pelkkään internet-ympäris-
töön tallentamisessa liiketoimintaa (onko 
av-tuotantovolyymi netti- ja mobiilital-
lenteiden osalta niin suurta, että kyselyt 
kannattaa keskittää)?

6. Jos Gramex hallitsisi lupien myöntämis-
tä, mikä olisi sopivatariffi tallentamiseen 
/ esittämiseen? Kuinka esitysmäärät tulisi 
raportoida (ISRC-perusteinen raportointi)?

26. http://technology.timesonline.co.uk/
tol/news/tech_and_web/article6788045.
ece

27. Piraattipuolueen vastine Teoston 
asiakaslehteen 3/2009, http://blog.
piraattipuolue.fi/2009/10/vastine-teoston-
asiakaslehteen-32009/

28. http://creativecommons.org/interna-
tional/fi/

29. Hietanen, Herkko: The Pursuit of 
Efficient Copyright Licensing. How some 
Rights Reserved Attempts to Solve the 
Problems of All Rights Reserved. Lappee-
enrannan teknillinen yliopisto, 2008. 

30. Tietoa lisensseistä, http://creativecom-
mons.fi/etusivu/hae/ hakupäivä 11.8.2009

31. Oksanen, Ville: Five Essays on Copy-
right in the Digital Era. Turre Publishing, 
2008. 

32. Suomalaienn Hitlantis haastaa Spo-
tifyn, Markkinointi & Mainonta, http://
www.marmai.fi/uutiset/article344277.ece, 
4.11.2009
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PrefaCe
The Internet is a global access infra-
structure providing communication and 
trading services that enable a wide variety 
of distributed content and applications. 
The pervasive and increasingly ubiquitous 
nature of Internet as a medium for shar-
ing, managing and delivering content and 
services gave birth to caching proxies and 
server farms in the late 90´s. The focus 
shifted later from replicating static or 
dynamic Web documents to serve various 
media related functions such as video and 
audio streaming. [1][2]

Content, in its many forms and flavors, is 
usually a forgotten topic when discussion 
about development of the Internet is tak-
ing place. We hear stories of how the tech-
nology itself generated this phenomenon 
we’re consuming daily. As well as leading 
manufacturer of mobile phones, Nokia 

Corporation, sees the Internet as driving 
force for the mobility industry, we see 
clearly content as a driving force behind 
Internet development and its existence. 
Furthermore, a functional and emerging 
technology requires stimulating contents 
to be commercially successful.

The Internet was not originally intended 
to act as a technical backbone for global 
(commercial) communication and trade. 
Nevertheless, the Internet has enabled 
entirely new forms of activities, social 
interaction, and organizing, thanks to its 
broad-spectrum usability and global ac-
cess. [1][2]

Social networking services such as Face-
book and MySpace have created a new 
form of socialization and interaction. Us-
ers of these services are able to add a wide 
variety of items (images, videos, widgets 
and so on) to their personal pages, to in-

CoNteNt delivery 
iN Network

Jussi Kangasoja

video aS an 
application 
iS being uSed 
everywhere
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dicate common interests, and to connect 
with others.

Nowadays, Internet usage is smooth and 
dynamic. The amount of mobile users is 
increasing, technologies are increasingly 
interoperable, and  information is readily 
transferable among the various comple-
mentary systems which comprise the 
Internet. [1][3]

Henceforth, the key driver for Inter-
net development in the future is video 
content consumption, Internet-based 
applications and trade. As an example 
of this we introduce some statistics from 
ipoque’s Internet Study (2007) whereas 
video consumption covered 79.17 % of 
total usage. [4]    

‘Video as an application is being used 
everywhere’ – Dan Rayburn, Analyst 
at Frost & Sullivan and Executive VP in 
Streamingmedia.com, Content Delivery 
Summit 2009, NY., USA.

Internet and its interactive technolo-
gies give people a new place for cul-
tural activities just like in earlier days the 
market places and other public areas gave 
people opportunity to share information, 

opinions, art and other cultural activities. 
The living culture in its different levels is 
accessible by basically everyone much 
easier than before. However, culture and 
social media on the Internet doesn’t mean 
that traditional culture only changes its 
form into digital mode. Instead of that, 
the active use of their digital environment 
gives creative people possibility to create 
culture and content in a new way. [3] 

Content Delivery Networks (aka. Content 
Distribution Networks) replicate content 
from origin servers over several mirrored 
web servers, surrogates (aka. Caching and/
or replica servers, edge servers or reverse 
proxies) placed in various locations in 
order to deal with the unexpected and 
overloading surge of traffic peaks. Origin 
servers cooperate transparently by utiliz-
ing surrogates and intelligent central CDN 
management technologies that distribute 
assets dynamically to end users. [1][2][5]

The nature of the Internet as a medium 
for sharing, managing and delivering 
content and services gave birth to CDNs. 
The focus shifted from caching proxies 
and server farms for replicating static or 
dynamic Web documents to serve various 
media related functions such as video and 
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audio streaming and Video-on-Demand 
(VoD). Nowadays many famous social 
media services utilize CDNs to distribute 
contents and services as discussed later in 
this article. [1][2]

CDNs are to improve network perform-
ance by maximizing bandwidth, improving 
accessibility and maintaining correctness 
through content replication and thus offer 
fast and reliable applications and services 
by distributing content to cache servers 
located close to users (Proximity). [1][2]

Lately new technologies have being 
developed by different service providers. 
As a good example we have the peer-
assisted technology, often called just P2P 
CDN. This is not to drive down the cost 
of delivering contend but guaranteeing a 

different level of quality (to reach a certain 
QoS –level) that is not achieved on the 
Internet today. This allows CDNs to have 
capabilities of controlling the last mile and 
therefore ensuring certain service level to 
the users.

soCial media 
imPaCt 

During the writing of this document the 
very famous pop singer Michael Jackson 
suddenly passed away. The Memorial 
service for  Jackson, a couple of days after 
his early death, has been regarded as an 
indication for a new era of the Internet. 
Lots of people inside the Staples Center 
were recording video with mobile devices, 
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such as iPhone 3Gs, and sharing it trough 
different social media channels. [6]

On that day, the user was not just a con-
sumer but even more a content producer. 
Several CDN providers announced high 
traffic rates during the memorial service. 
Akamai, one of the biggest CDN provid-
ers with 20% market share of the world’s 
Internet traffic counted it as the second 
largest day on its network with around 
four million visitors per minute around 
the time the ceremony started. 25 June 
2009, when Jackson passed away, was 
counted as record day in Akamai´s history 
with some 4.2 million visitors per minute. 
Other companies also saw high usage 
numbers; Ustream hit their record by serv-
ing around 4.6 million video streams and 
Yahoo dubbed the coincidence ‘the single 
most streamed event’ with five million 
total streams. [6]

It is obvious that the impact of the social 
web made a breakthrough with this cul-
tural story and won out over TV. The im-
mediacy of the social web and its ability to 
let people produce, collaborate and share 
seemed to be much better than watching 
it from TV.

The consumption of Internet services like 
to the video and social media services 
have increased rapidly and it has been 
observed also in advertisement spending. 
Even thought the on-line video advertis-
ing only holds a tiny piece of the video 
advertising market, it is the most heavily 
growing segment. Guy Phillipson (CEO) 
from the Internet Advertising Bureau cited 
numbers like 195% growth for pre-roll 
video ad spending volume year-to-year in 
2009 in his keynote on StreamingMedia 
Europe ’09 Conference, London. On-line 
is the only medium showing growth with 

+4% in UK (H1/2009). In addition to that 
on-line ad spending has overtaken TV in 
the UK. There is currently a share of 23,5 % 
in on-line and 21,9 % on TV. [8]

CoNteNt 
delivery 
systems
Today three major content delivery 
systems exist: content delivery networks 
(CDN), client/server oriented World Wide 
Web (WWW) and peer-to-peer (P2P) file 
sharing systems. In general theses systems 
have exactly the same role of distributing 
content to end-users. The architecture of 
the systems differ notably though, having 
direct consequences to their performance, 
workload and the most importantly: their 
usage. [1][7]

the World Wide Web 
(WWW)
The World Wide Web (WWW), or 
shortly Web, as a system is a collection 
of interconnected documents and other 
resources linked by hyperlinks and URLs. 
The Web is an application running on the 
Internet – one of the services within the 
global data communication system. [1][2]

In a high level the system architecture is 
simple: A Web client (e.g. Web Browser) 
running on a user’s terminals requests 
objects from Web servers utilizing the 
HTTP protocol. Having received necessary 
objects (HTML text, images…) from the 
Web server the client then presents the 
content to the user. [3][7]

The simplest and most straightforward 
approach to delivering content (e.g. 

video) over the Internet is using HTTP 
progressive download. Progressive 
download means that the consumer may 
begin playback of the media before the 
download is complete. Delivering video 
using HTTP progressive download does 
not require any additional software in 
addition to the web server, which, already 
is necessary for hosting standard Web 
sites. Significant for this method is that 
the content is loaded sequentially with no 
advanced player controls and the lack of 
access privileges according to copyright or 
related issues. [1], [2] Seeking within the 
clip requires special handling on the server 
side, also the bandwidth-consumption is 
not optimal.

The more advanced method is HTTP 
streaming based on the idea of progressive 
delivery, it requires less bandwidth in most 
cases and offers seeking out-of-the-box.  
However, this does not address the lack of 
access privileges. It packs the video data 
into smaller segments that look like files 
to HTTP and can thus be downloaded via 
standard HTTP delivery. The advantage 
over classic HTTP progressive download-
ing is the fact that those segments can be 
dynamically created, thus also from a live 
broadcast. 

The HTTP delivery method has several 
advantages as it has neither problems with 
firewalls and NATs, nor needs expensive 
media servers (Smooth Streaming, a 
Microsoft approach to the class of HTTP 
Streaming, works with IIS only though). 
Also there is an emerging IETF standard 
based on one of the implementations, 
which could lead to a consolidation 
on HTTP as a de-facto standard video 
delivery method. Dynamic rate adaptation 
is part of that standard and can switch 
between different bit rate videos based 
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reliable applications and services by dis-
tributing content to cache servers located 
as close as possible to the users. [1][2]

On a high level, Web clients request ob-
jects from Web servers being redirected to 
request objects from a surrogate.

Cdn benefits:
The total capacity sum of strategically 
placed surrogate servers is higher than 
the network backbone capacity which in-
crease the number of possible concurrent 
simultaneous users – Congestion control;

Surrogates decrease the load on intercon-
nections, public and private peers and 
backbones, freeing up capacity and lower-
ing delivery costs by redirecting traffic to 
the surrogates when possible and reason-
able – Cost cutting;

Proximity in surrogate placement decrease 
delivery time in real time services and ap-
plications – Latency control;

Asset delivery and network load control, 
optimization of capacity, automatic server 
availability supervision with instant user 
redirection - Scalability;

CDN delivery system may be a good 
solution at least when we assume that 
the local (on-site) serving capacity is not 
sufficient, content requires access control 
(e.g. network, country or continent based. 
When the probability of flash crowds is 
high and the quantity of simultaneous 
users is increasing unexpectedly it also 
provides bandwidth efficiency, tools for 
maintaining the Quality of Service (QoS) 
and typically lower delivery costs. [1][2]

Peer-to-Peer (P2P)
In the peer-to-peer (P2P) delivery model 
each participant share a portion of their 
own resources (e.g. processing power, disk 
storage or network bandwidth). These 
resources are provided directly to the 
other participants without intermediary 
network hosts or servers. In other words: 
A P2P systems consist of interconnected 
nodes without central infrastructures (e.g. 
Web server). [1]

The role of the participants in P2P delivery 
is not just client/server – consumer/
provider oriented. Hence, the role of the 
participants is the provider and consumer 
of content and services simultaneously. 
However, quality of service is not as man-
ageable as in other delivery systems. That 
is because the quantity of participants 
may vary over time as well as not all par-
ticipants are sharing the same content. [1]

Pure P2P delivery system is a natural fit 
when access control is not necessary and 
the service in case neither requires 100 % 
availability nor mandatory real-time de-
mands. P2P is scalable so it is quite reliable 
if the quantity of simultaneous consum-
ers is big in numbers and/or increasing. It 
also provides quite cost-effective pricing 
compared to the traditional delivery of-
fers that does not always meet demand. 
Content material type should be ‘long-tail’ 
from the active consumption period point 
of view because the quantity of peers 
has a significant influence to the delivery 
systems performance. [1]

However hybrid P2P/Server model are 
possible and also content protection can 
be achieved with P2P. The music service 
Spotify is build on such a model. “We use 
a hybrid model where central servers and 
peers work in unison [...]” says Carl-Axel 

on the quality of user experience. That 
allows the video quality to automatically 
degrade when the network bandwidth 
is too low or the video is too hard to 
decode on the device. [9]

The Web delivery system is a good 
solution at least when content does 
not require access control and it can 
be downloaded as well as stored to the 
users terminal and load balancing can be 
achieved with standard technology. Also, 
if the sum of simultaneous users is very 
high and it is assumed to increase stead-
ily and the significance of bandwidth us-
age has not been set as quite high, HTTP 
Web delivery is good alternative. [1]

Content delivery 
networks (Cdn)
Content Delivery Networks (aka. Con-
tent Distribution Networks) is a system 
of servers networked together across the 
Internet that cooperate transparently 
- by utilizing surrogates and intelligent 
central CDN management technologies 
that distribute assets dynamically to the 
end users - to distribute content for the 
purposes of improving performance and 
scalability. Content types include web 
objects, downloadable objects, applica-
tions, real time or on-demand media 
streams and other objects of Internet 
delivery. [3]

CDNs replicate content over several mir-
rored servers (surrogates) placed at vari-
ous strategic locations in order to deal 
with unexpected and overloading surge 
of traffic (flash crowds) and improve 
network performance by maximizing 
bandwidth, improving accessibility and 
maintaining correctness through con-
tent replication and thus offer fast and 
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Larsen from Spotify. For content-protec-
tion purposes they encrypt the P2P traffic. 
In such a way a hybrid approach can bring 
together the best of both worlds. [10]

P2P Cdn
P2P is not a traditional CDN delivery 
technology for video streaming services. 
Today, most of the content being deliv-
ered via P2P is software and game binary 
downloads in addition to video down-
loads. However, it is increasingly used to 
deliver content to end users due to its 

low cost and in many situations very ef-
ficient functionality. P2P content delivery 
consumes more bandwidth compared to 
the traditional CDN technologies because 
of participants’ role as a service consumer 
(download data) and provider (upload 
data) simultaneously. This is accept-
able though due to its positive effect in 
delivery performance, the more people 
consuming the same content, the more 
efficient system is. [1]

There are systems called Trackers (to keep 
the information of active participants peer-to-peer download process

74% 100%

seed seed

23% 100% 19% 54%

tracker
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available. Trackers identify the connected 
computers that have the whole file or a 
portion of the file and are in the process of 
sending or receiving it as well as it coordi-
nates participants in trading the pieces of 
wanted files trough the network.

The key question for successful P2P CDN 
delivery is actually what kind of content is 
attractive enough being consumed simul-
taneously in a large scale?

P2P CDN delivery system might be  
good if:

Content requires some degree of access •	
control;

Content is attractive and there are lots •	
of peers consuming the same content 
simultaneously (depending on genre):

News, sports in a short tail;•	
Movies, documents etc. in a long tail;•	
A guaranteed level of quality is •	

mandatory;
Content has very high quality (e.g. HD •	

delivery)

A P2P CDN solution may not necessary be 
successful for every type of content deliv-
ered through the CDNs. Peer assistance is 
obviously most successful in large traffic 
but not necessarily in all on-demand 
cases. There are several commercial CDN 
providers using P2P for delivering popular 
content. For example US based BitTorrent 
Inc. has amassed a number of licenses 
from Hollywood studios for distributing 
popular content via their websites.

CoNClusioN 
Content delivery systems as the platform 
for service and content distribution are 
of great significance to guarantee the 
technical independence of the services 
provided on top of it. Nowadays there are 
already many traditional CDN providers in 
the content delivery market. In addition 
to these, other interesting approaches 
for content delivery emerge; e.g. cloud 
computing, which has not earlier been cal-
culated as a method for content delivery 
in this context. We also see clear signs that 
cloud services such as Amazon EC2 or Mi-
crosoft’s Azure will affect the current glut 
of CDN providers because of their pricing 
and dynamic services. Though, many CDN 
players claim that the scalability and cost-
base of the cloud is not clear. [8]

In addition to cloud utilization, the hybrid 
model of peer-assisted CDN seems to be 
very interesting and potential in many 
ways. The nature of the system is strongly 
both consumer- and community-driven 
and there are also new business oppor-
tunities [11][12]. There might be also 
benefits for the customers as they might 
save in broadband costs by monetizing the 
unused bandwidth and processor time by 
allowing the ISP/CDN provider to deliver 
content and services trough their systems. 
Respectively the ISP/CDN provide might 
save in data room costs. Usually, money is 
quite a good motivator. 

The life span of any described technol-
ogy variant depends on its demand in the 
open market. The social demand for ef-
ficient data services is increasing rapidly as 
there are many bandwidth hungry services 
coming into the market. As a result of 
that the content delivery system providers 
need to deliver more and more content 

we have one 
certainty 
- we can 
never be Sure 
where the 
induStry will 
end up
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and build complex services for the increas-
ing simultaneous quantity of consumers. 

From a business point of view there seems 
to be significant benefits by choosing 
either cloud or hybrid solution due to 
the savings in delivery [11]. Also from a 
technology point of view the scalability 
and optimizations in delivery [12] appear 
to be rational. 

‘We have one certainty - we can never 
be sure where the industry will end up’ 
– Rupert Murdoch, Creative Destruction: 
News for the 21st Century. Gaston Hall, 
April 2nd, 2009.      
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Conferences are often a mirror of their 
industry, telling a lot about the struc-
ture of the market and its chances and 
dangers. This is important information for 
companies in the market space, especially 
when they’re just starting out. The general 
purpose of Neo Arena is to accumulate 
know-how about the streaming business, 
passing on that know-how to you, our 
piloting and cooperation partners and  
people interested in the business. 

That’s why in October 2009, we, a group of 
Strategic Research Agents from Neo Arena 
traveled to the Streaming Media Europe 
2009 conference in London. ”We” stands 
for Kimmo Paajanen, Jussi Kangasoja 
and Alexander Bethke. We wanted to 
hear about the current state of the art in 
technologies and business models. And of 
course we wanted to get in contact with 
some interesting people. 

This article is part of the effort to multiply 
the know-how by passing on the essence 
to any interested parties. Already in the 
last two months we blogged about the 
event and its outcome in detail at http://
suoratoisto.blogspot.com/. We hope that 

the picture of the European streaming 
market in 2009 this article represents, can 
help you to better understand your role 
in the streaming market. The article is 
divided in a technical and a business 
part. So it would be easier for you to 
find what you are interested in. 

the euroPeAN 
StreAmiNg mediA 
mArket iN 2009 
- experienceS from london
Alexander Bethke
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how’s the 
streamiNg 
busiNess? 
growth and advertisement 
Generally, it’s growing - a convincing 
stance for the market in a time of reces-
sion. Putting things into perspective, while 
in 2009 the volume of spendings for online 
advertisement overtook traditional TV 
ads, advertisement in streaming media 
still has a very small share of that. On the 
other hand - based on the Internet Adver-
tising Bureau’s research - it is the fastest 
growing market segment in advertise-
ment. To keep up that growth, it is neces-
sary to further advance the standardisa-
tion of video advertisement. 

Those are currently still fairly high-level 
and best-practice rules like ad clip length 

and insertion rate. However, demand is 
high enough to have stimulat-

ed the emergence of more 
advanced tools for video 
advertisement consump-
tion analysis. Stand-
ardization of streaming 
media advertisement 
would ultimately 
facilitate business in 
the market. It is inevi-

table that advertise-
ment is going to be 
one of the major 
business models 
in streaming 
media. Perhaps 
the hoped-for 
consolidation will 
finally stimulate 

a broad range of rights-owners to start 
globally offering their content in an ad-
financed fashion as well as enable business 
for small content producers. 

Content delivery market 
turbulences 
The growth of the streaming media deliv-
ery to big audiences has brought the CDN 
market into a major focus. It is undertak-
ing several changes currently. With classic 
Telco companies entering the market, as 
well as cloud hosting services eating up 
classic CDN ground. Also P2P media de-
livery has appeared on the horizon. CDNs 
react differently to those changes. Some of 
them, like CDN Limelight, seem to believe 
so strongly in their business models that 
they dismiss the new competitors as im-
mature. 

CDNs are usually big American companies. 
Their market-focus and business models 
are tailored to US-scales. The cultural di-
versity in Europe however presents a quite 
different environment.Big CDNs seem to 
generally have problems in understanding 
that. Replying to criticism that their billing 
models are unsuitable for small businesses, 
they said that they don’t see themselves as 
directly interacting with small businesses. 
Those are supposed to be served by proxy 
of aggregators. That of course raises the 
real-world cost for content delivery, which 
is especially critical in Europe as the pos-
sible audiences are not as big. Are those 
CDN business models going to sustain in 
Europe, are young European CDNs with 
different approaches taking over the mar-
ket? Time will tell. There definitely is loads 
of unused potential.

Streaming Media Europe 
Streaming Media Europe is the biggest 
European conference dedicated to 
streaming media. It is organised by the 
European branch of Streaming Media 
Magazine, a special interest magazine 
about the streaming market. 

CDNs 
Content Delivery Networks, companies 
that have specialized in delivering 
video streams and video-on-demand 
clips to huge audiences. Their delivery 
infrastructure is necessary when you 
want to address audiences that go 
beyond the capabilities of your own 
streaming infrastructure. 
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One interesting thing that we observed 
was connected to rumours of Google 
further entering the CDN market. At 
least they are expanding their streaming 
offering. The fact was mentioned in pretty 
much every session. Traditional companies 
however were very reluctant to give real 
commentary on how they judge this move 
to their business. Is it that nobody wants 
to harvest Google’s disgrace? Questions 
were usually discarded by stating that the 
normal business rules of the market don’t 
apply to Google. 

telcos pout 
Internet Service Providers and Mobile 
Network Providers had a vocal presence 
at the conference. According to them 
we have a bandwidth capacity problem 
created by streaming media. Which I guess 
is a valid point in the omnipresence of 
flat-rates and unlimited data plans. There 
are technical approaches like IP Multicast 
to tackle this. But significantly it is the ISPs 
themselves that hold back internet-wide 
adoption of the technology.

Due to the one-to-many nature of Mul-
ticast, it does not fit into ISPs’ current 
billing models. Instead they continue to 
implement measures to limit all the ”wild-
growth video streaming”. Many mobile 
network providers are blocking RTSP 
video streams in their networks. The soft-
ware and devices industry recently reacted 
by betting on HTTP delivery methods that 
are difficult to distinguish from normal 
HTML web traffic. Just to make mobile 
video work reliably in all networks.

But isn’t it good for the ISPs to see a high 
demand? The prices could rise and they 
could further grow their core business. It 
seems however they are about some-

thing else than their core business. Telco 
companies don’t get tired to moan about 
them being out of the equation in the big 
revenue streams. They say extending their 
networks would not pay off for them. In-
stead they reroute the discussion towards 
introducing technologies like IMS that 
offer authenticated services inside their 
own networks. But how is this supposed 
to solve the investment in bandwidth 
problem on the internet? Especially when 
calling into mind that IMS requires enor-
mous up-front investments from the ISPs 
into their own networks. 

I think the answer is: It is not supposed to 
solve the problems of the internet. With 
IMS they rather want to pull the most 
valuable parts of the online service and 
streaming media business inside their own 
networks, where they would have full 
control over data and revenue streams. 
They would promise quality of service 
only for their own services. The worse the 
performance on the internet, the higher 
the value of the own IMS services is. This 
is an approach to try shifting over market 
revenues. 

Having a choice between the ISP’s internal 
and the public internet-based services 
would be a positive thing of course. But 
I see two dangers in the implementation 
of IMS. The fact that the ISPs also control 
generic internet traffic is somewhat 
concerning, traffic that generates much 
less revenue than their own service usage. 
All access control in one hand I potentially 
see the freedom of choice for the user 
rather endangered than complemented by 
those plans.

By creating such a market place on their 
own premises it is important that the 
network providers understand to make 

imS iS not 
SuppoSed to 
Solve the 
problemS of 
the internet
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it a viable place for everyone. They can’t 
take too big a chunk of the revenues just 
because they are in control. When the 
Telcos want to implement IMS they only 
do so because they expect good return on 
investment in a foreseeable time. 

The high investments that are required for 
building the IMS infrastructure they have 
to get back in however make me sceptic 
that this will leave much of a business 
for third-parties. Like in the Finnish SMS 
services market, there they took such 
high rates that they basically killed off the 
market. We can only hope that the Telcos 
would not repeat the mistakes they did in 
other places. 

the Perspective of the 
Conference 
There was a lot of restless back and forth 
on business models for streaming media - 
mostly seen from the big content-owner’s 
perspective. It seems a lot of corporations 
are still waiting for the new ”One size fits 
all”-business model that defines the whole 
market just like the old broadcast business 
model did. The interesting question is if 
there is such a thing.

One could argue that development and 
change only accelerates over time. The 
change away from linear TV and the 
stronger involvement of the recipient 
has created a reality that is progressively 
changing all the time. But it seems that ac-
cepting this fact is the biggest impediment 
for the current old bulls in the content 
business to actually see the new markets 
as a possibility instead of only as a thread. 

Some other aspects were mostly miss-
ing from the broad discussions. It was 

generally admitted from all sides that the 
currently ruling licensing practice that 
is still very nationally-focused is a big 
impediment for the internet market. On 
the net it is harder to impose restrictions 
on the target group than to just face a 
global market. I don’t know if it was taken 
for granted and impossible to change the 
position of the big content-owners on this. 
Nobody really enjoyed speaking about 
that topic. 

The quality of the sessions in the business 
track was mixed. Most things were more 
or less interesting but some seemed a bit 
irrelevant. There was plenty of discussion 
on how the CDN market is developing 
and how the big companies are moving. 
What was missing out was the perspec-
tive of small and medium-sized businesses 
(SMEs) and how they can manage to make 
business in this ever-changing market. 

Discussions happened mainly on panels. 
Depending on the moderator, the audi-
ence was often only integrated to a low 
degree. Regarding ideas and inspiration 
for fresh business models there was not 
much to fetch for SMEs. Perhaps however 
the centralized and corporation-oriented 
structure of the event is just not suited for 
exchange between SMEs. Perhaps a more 
open-spaces inspired conference approach 
would serve those better. An event where 
people come up with lightning talks about 
stuff they are doing and find important. 

However I think it would do Streaming 
Media Europe well not to forget a big crea-
tive group in the industry, small, medium 
and micro-businesses. Those need to be 
served with some interaction opportuni-
ties that go beyond the normal network-
ing and exhibition offerings. 
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where’s 
teChNology 
headiNg? 
httP delivery and dynamic 
rate adoption 
The buzz on the technology side clearly 
was HTTP as delivery method instead of 
classic streaming protocols. Recently Mi-
crosoft released their HTTP-based Smooth 
Streaming product. Apple declared HTTP 
Streaming is the only supported way of 
delivering streaming video to the iPhone. 
With Adobe announcing an HTTP stream-
ing technology of their own, every big 
streaming technology player is betting on 
an HTTP streaming technology.

HTTP delivery has the advantage of 
looking similar to normal HTML traffic, 
and thus passing firewalls and mobile 
networks. As opposed to traditional 
streaming, the player client itself handles 
the request of the right data chunks for 
the given time. This takes out a lot of logic 
from the streaming servers. Because of 
that, HTTP delivery of video-on-demand 
clips can be handled by normal HTTP 
servers with little to no logic. If content 
has been prepared accordingly in before-
hand.

Another technological trend is the actual 
arrival of bitrate adaptation on the broad 
market. All major players now offer that in 
their current delivery formats. For Micro-
soft and Apple it is part of their new HTTP 
delivery offering. Adobe has integrated 
that into their RTMP streaming protocol, 
but their upcoming HTTP delivery won’t 
probably miss out on that one. 

A caveat is currently that in all those im-
plementations you will need to manually 
provide the server with all the different 
bit-rates. The actual news here is that dy-
namic data-rate adaption actually works 
now. Real Networks has had the technol-
ogy for ages, but it never really seemed 
to work so well in real-world services. Of 
course also the demand for such a tech-
nology, with streaming coming more and 
more to the mobile space, has promoted 
the appearance on the market heavily. 

Format Convergence 
The big hope is of course that those dif-
ferent HTTP delivery specifications would 
converge to a single omni-compatible 
standard. Software vendor Microsoft is 
not going that road, keeping their specs 
closed and limiting their Smooth Stream-
ing to their own IIS and Windows Media / 
Silverlight technology. The HTTP delivery 
release seems to tune in with their current 
attention-seeking for their Silverlight 
technology.

Apple in contrast openly filed their HTTP 
Streaming specification as an RFC draft to 
the IETF. Apple being a hardware vendor 
tries to shift revenues from the streaming 
solution market to their sky-rocketing 
device sales with that move by trying to 
short-cut the development from a device-
user’s perspective. I don’t guess that 
Adobe is going to follow Apple’s initiative. 
But it might be that Apple’s approach will 
become a de-facto standard being sup-
ported in most other video playback cli-
ents. And then we have to see how Adobe 
and Microsoft are going to react.

the buzz 
on the 
technology 
Side waS 
clearly http 
delivery
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In theory the format convergence would 
be possible as H.264/AAC has been 
pretty much established as the de-facto 
industry standard. And that in spite of the 
yet unclear future of MPEG-LA licensing 
terms, in addition to the double-licensing 
of both codec implementers and content 
distributors. Perhaps there is a chance that 
we are going to have a de-facto standard 
platform for web video streaming in an 
foreseeable time. That would be a major 
breakthrough for streaming media. But we 
should be ready for some nasty surprises 
as well.

So when we take an overview of conver-
gence today between devices, desktops 
and appliances, we can see that a top-
down convergence is still hard to find. Sure 
most targets now support some form of 
H.264, but things like delivery methods, 
ad-standards and DRM-requirements are 
still very fragmented. Apple offers con-
vergence inside the walled garden of their 
device and service offering, but of course 
the bigger the convenience difference be-
tween their stuff and the rest of the world 
is, the more value it creates for them. 

Apple does not have a big interest in 
bringing the general convergence de-
velopment forward, as is visible in their 
non-presence in initiatives like DECE. Their 
marketing power enables them to. I am 
not sure if there is a lot to expect from Mi-
crosoft in that respect either. Adobe has 
done some movement towards opening 
up with the Open Screens project, but the 
process is slow and we have to see where 
they are heading to. 

There is a lot of strategic manoeuvring 
happening between the main players, to 

the disadvantage of small content-produc-
ers and users. But it could be worse, a mo-
nopolist position of one of the big players 
would be deadly for the market and very 
disadvantageous for the end user. 

open source in Video 
streaming 
An effective and proven solution to ac-
celerate development and consolidation 
on the streaming market is to openly 
develop extensible specifications and 
publish implementations under widely 
recognized Open Source licenses. 
Adobe made an interesting case 
of that with the introduc-
tion of their MPL-licensed 
Open Source Media 
Framework (OSMF). The 
player component in Flex 
is basically replaced by the 
OSMF component offering 
a modular plugin framework 
that allows all kinds of third-
party extensions to hook into the 
playback life-cycle. That would be useful 
to mix-and-match different statistics-, 
authentication- or ad-integration 
modules connecting the player to 
different services. This is of course 
currently limited to the Flash plat-
form, but perhaps this interesting 
development catches on to other 
systems.

Another interesting thing that struck me 
on the Open Source streaming front is the 
business model of the streaming platform 
developer Kaltura. They offer a video de-
livery software that allows others to build 
own video portals. The offering of three 
different editions of their platform is very 
interesting. There is a completely open 
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community edition, a for-pay supported 
premium edition with proprietary mod-
ules, and a hosted version of that, which 
takes away most of the duties of running a 
video platform from the customer. 

This range of ”totally independent” to 
”totally care-free” is a very interesting 
Open Source business model. The plat-
form is developed in php and uses Flash 
as premier target client platform which 
probably targets the broadest range of the 
market on both sides of the wire. This can 
definitely facilitate smaller businesses to 
enter the streaming market with their own 
video site while the solution grows as they 
do. Kaltura advertises that it adds another 
option to the basic build-or-buy decision, 
an intriguing idea. 

CoNClusioN 
As you probably know, streaming media is 
currently definitely not a boring industry 
to work in. Quite the contrary - for better 
or worse - it is rich in conflicts with lots 
of chances and challenges. The image of 
the industry shown in Streaming Media 

Europe was one of a market where in 
many fields a few big companies have 
positioned themselves in strategic places 
and hog control. A big part of the rest is 
observing them, hoping for things to get 
generally less hideous and difficult to do. It 
is obvious that the technical and creative 
possibilities are way beyond what we see 
today. 

The dimensional difference between the 
European and the US-markets are appar-
ent. We believe that with the growth of 
streaming media, in Europe we will see a 
market growing that follows its own rules 
and that serves the culturally so diverse 
people of Europe better. Small and micro-
sized companies will have a much higher 
impact in that European market. 

On that note, it is a pity that we didn’t 
make it to present some of our results 
from the Neo Arena project and its pilot 
companies at the conference. On behalf of 
our cooperation partners we would have 
been able to add something to the mix 
that was largely missing, the perspective of 
small and micro businesses in the stream-
ing market. 

Streaming 
media iS rich 
in conflictS 
with lotS of 
chanceS and 
challengeS
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Digitaalisella konvergenssilla tarkoitetaan 
siirtoteiden, laitteiden ja yhteystapojen 
yhdentymistä. Yleinen teknologian kehitys 
on johtanut tilanteeseen, jossa sisältö eri-
laisiin mediapäätelaitteisiin välitetään yhä 
useammin IP-yhteyden ylitse riippumatta 
siitä, onko päätelaitteen verkkoyhteys 
langallinen vai langaton. Myös palvelujen 

saavutettavuus on kehityksen myötä 
kasvanut - samaa sisältöä voidaan kuluttaa 
monikanavaisesti niin television, matkapu-
helimen kuin tietokoneenkin välityksellä.

Perinteisesti sisällöntuottajat ovat yleensä 
tuottaneet sisältöjä yhdelle päätelaite-
tyypille - televisiolle. Televisioon tuotettu 

moNikANAvAiSuuttA 
koNvergeNSSiN ehdoillA
Jussi Kangasoja
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laitteistolle mitä palveluita (GPRS, EDGE 
3G tai HSDPA) ko. palvelualueella on 
käytössä ja osaltaan myös sisällölle: kuinka 
hyvälaatuista sisältöä voidaan verkon 
kapasiteetin rajoissa jaella tai voiko sisältö 
olla vuorovaikutteista. 

Interaktiivisuudesta voi seurata aikakriit-
tisyysvaatimus ohjelmatyypin sisältäessä 
esimerkiksi äänestystapahtuman tai mikäli 

kyseessä on peli. Tällöin siirtoverkkojen 
latenssit on huomioitava jo sisältösuunnit-
telussa - ei pelkästään jakeluvaiheessa.

Konvergenssi - erilaisten verkkojärjes-
telmien kyky ymmärtää pohjimmiltaan 
samantyyppisiä palveluja ja sisältöä tai 
päätelaitteiden, kuten puhelimen, televi-
sion ja mikrotietokoneen integraatio - on 
mahdollistanut television ja internetin me-
diasisältöjen välittämisen älypuhelimeen. 
Siirtoteiden kannalta katsottuna sisällön 

välittäminen on tehty läpinäkyväksi. Äly-
puhelimeen liikkuva kuva ja ääni voidaan 
välittää IP-pohjaisena tietovirtana, jolloin 
periaatteessa vastaava sisältötarjonta on 
mobiilikäyttäjän ulottuvilla. Mobiilikäyttä-
jän päätelaite voi toki olla muutakin kuin 
meille suomalaisittain tuttu matkapuhelin. 
Globaalissa katsomuksessa mobiilipää-
telaitteeksi kelpaavat erilaiset PDA:t, 
internet-tabletit ja esimerkiksi minikan-
nettavat.

IP-pohjaisen tiedonsiirron ja konvergoi-
tuvien verkkojen rinnalla sisältötuotanto 
elää vaiherikasta aikaa. Divergenssi - tek-
nologioiden ja erityisesti päätelaitteiden 
eriytyminen - haastaa sisältötuotannon 
sekä luomaan asiakasta kiinnostavaa 
korkealuokkaista sisältöä että samalla 
hallitsemaan moninaiset jakelukanavat. 
Eri kanavien asettamien rajoituksien ja 
mahdollisuuksien ymmärtäminen ja 
hyödyntäminen on ratkaisevaa kaupallisen 
menestyksen kannalta.

Perinteinen ratkaisumalli monikanavaisuu-
den hallintaan on usein ollut strateginen 
siirtyminen yksikanavaisuuteen. Yhden re-
soluution, yhden bittinopeuden ja yhden 
kompressointimenetelmän käyttö on saa-
nut mielenkiintoisen tulkinnan - yhteen-
sopivuus. Strateginen päätös pohjautuu 
kuitenkin hyvin usein kaupallisten syiden 
tukemana teknisin kriteerein parhaaksi 
valittuun toteutustapaan. Vaakakupissa 
voi tällöin painaa usein jopa aiheeton 
pelko sisällön luvattomasta tallentamises-
ta tai jälleenlevittämisestä. Hätäjarruksi on 
ollut tarjolla digitaalisen sisältöoikeuksien 
hallintajärjestelmiä (DRM, Digital Rights 
Management) - niitä on myös käytetty.

wooden laByrinth 3d -peli

sisältötarjonta kohtaa verkkojen konver-
genssikehityksen seurauksena divergenssin 
teknisesti toisistaan eroavien päätelaittei-
den tukemien standardien, resoluutioiden, 
ääni- ja kuvanpakkauskoodekkien sekä 
erinopeuksisten tilaajaliittymien moni-
kirjoisten ehtojen mukaisesti. Laitteisto 
määrittelee parametreja sisällöntuotannol-
le, kuten mitä resoluutiota tai pakkausta 
kukin päätelaite tukee, verkko esimerkiksi 



Neo AreNA – NäkökulmiA digitAAliSeN mediAN evoluutiooN Teknologia 97

Kaupallis-teknisten kriteerien valossa par-
haana pidetty ratkaisu ei välttämättä voita 
kilpailua vaan se, jota kuluttajat pitävät 
parhaana. Sen ratkaisun he myös ostavat. 
Kuluttaja ei osta teknologiaa, standardia 
tai yksittäistä koodekkia, vaan fokus on 
sisällöissä ja niiden käytettävyydessä. 
Skypen hallituksen puheenjohtaja Josh 
Silverman tiivisti kuluttajan ja teknologian 
suhteen Barcelonan GSMA -tapahtumas-
sa helmikuussa 2009 mielestäni erittäin 
ytimekkäästi:

’No one wakes up in the morning and 
says: I want 3G ’

Näinhän asia lähes poikkeuksetta onkin. 
3G:n asemesta kuluttajat haluavat uutisia, 
videoita ja sujuvaa kommunikointia. Sisäl-
tö, sovellukset ja käyttötarpeet ratkaisevat 
sen, mitä tekniikkaa milloinkin käytetään, 
mutta teknologisen rajapinnan ei tule 
näkyä käyttäjälle liian vahvasti.

Taloudellista tuottoa tavoittelevalle di-
vergenssin hallinta ei välttämättä aina ole 
fokusoitumista kaikkiin kanaviin. Näin var-
sinkin mikäli alusta, jolle sisältö on suun-
nattu, on trendikäs ja riittävän yleinen 
tarkoitusperien saavuttamiseksi. Suoma-
laisen sisältötuotannon, divergenssiratkai-
sun ja nopean talouskasvun esimerkkinä 
voitaisiin pitää muun muassa Apple 
Design Awardin voittaneen 23-vuotiaan 
teekkariyrittäjän Elias Pietilän läpimurtoa 
pelimaailmaan. Pietilän iPhonelle ja iPod 
Touch:lle ohjelmoima Wooden Labyrinth  
3D -peli on ehtinyt ihastuttaa tähän men-
nessä reippaasti Suomen väkiluvun verran 
kuluttajia niin meiltä kuin maailmaltakin.

Pietilä itse toteaa, että muutamien 
miljoonien asiakkaiden jälkeen matkaan 
on tarttunut jonkin verran käsitystä siitä, 
mitkä ovat hypetettyjen mobiilialustojen 
tärkeimmät mahdollisuudet.  

Mitä kuluttajat sitten ovat mieltä?

’Kun näin labyrinttipelin iPhonella ensi 
kertaa, ajattelin, että olisi hienoa, jos ku-
vakulmakin reagoisi laitteen kallisteluun. 
En silloin uskonut, että se olisi tehtävissä 
näin hyvin.’  (Hedgehogger, App Store)

Pietilän ja monen muun ansioituneen 
kehittäjän ratkaisuun ei välttämättä ole 
rinnakkaista alustavaihtoehtoa, ja syy 
tähän on yksinkertainen. Sen voi selvittää 
laskemalla kuinka paljon lisäkustannuksia 
tuottaisi yksittäisen pelin kääntäminen 
markkinoilla yleisesti käytössä oleville 
kymmenille eri Java- tai Symbianversioille 
ja kaikille vallitseville näyttöresoluutioille. 
Tähän saakka on suhteellisen pienellä 
työpanoksella saavutettu taloudellisin 
perustein varsin riittävä peittävyys ja 
tuottavuus. Lisäämällä kehityspanoksia eri 
versioiden aikaansaamiseksi, kohotetaan 
kustannuksia moninkertaisesti. Vaikka 
saavutetaan lisää potentiaalisia asiakkaita, 
ei välttämättä saavuteta rahallisesti yhtään 
suurempaa tuottoa.

Yleispätevää ratkaisua konvergenssin 
hallintaan ei ole, vaan jokaisen toimijan 
on tapauskohtaisesti arvioitava päätös-
tensä aiheuttamat vaikutukset. Teknisen 
kehityksen syklin kiihtyessä jatkuvasti 
strategisten linjausten jalkauttamisaika 
kuitenkin lyhenee, ja uudelleenarviointia 
joudutaan tekemään yhä tiheämmin.

taloudelliSta 
tuottoa  
tavoittele- 
valle 
divergenSSin 
hallinta ei 
välttämättä 
aina ole 
fokuSoitu-
miSta kaikkiin 
kanaviin
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mikä käyttö-
liittymä?

Käyttöliittymä on se osa mitä tahansa 
tuotetta, laitetta tai ohjelmistoa, jonka 
kautta käyttäjä käyttää sitä. Kun puhutaan 
käyttöliittymistä, ajatellaan yleensä vain 
graafisia käyttöliittymiä (Graphic User 
Interface, GUI) kuten tietokoneohjelmis-
toja, mutta niinkin arkipäiväisessä asiassa 
kuin ovessa on käyttöliittymä. Tietoko-
neohjelmassa käyttöliittymä tarkoittaa 

sitä ohjelman osaa, jonka käyttäjä näkee 
tietokoneen näytöllä, sekä tapaa jolla 
ohjelmaa käytetään, siis vaikkapa hiiri 
ja näppäimistö.1 Mobiilipäätelaitteessa 
taas itse laitteen, sen näppäimistön sekä 
näytöllä kulloinkin näkyvän ohjelmiston 
tai www-sivujen osan voidaan katsoa 
kuuluvan käyttöliittymään.

Monikanavainen käyttöliittymä on hyvin 
laaja käsite, johon voi kuulua muun muas-
sa www- ja mobiilisivustoja, televisiokana-
via ja videosoittimia tai esimerkiksi erilaisia 

moNikANAvAiNeN 
käyttöliittymä

Jutta Rikola

haaSteena 
oli tuottaa 

SamaSta 
SiSällöStä 

kakSi erilaiSta, 
erilaiSiSSa 

ympäriStöiSSä 
toimivaa käyt-

töliittymää
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ohjelmistoja ja pelejä. Suunnittelin Neo 
Arenan nettisivu-uudistuksen yhteydessä 
“tavalliset” nettisivut sekä erilliset mobii-
lipäätelaitteille (kuten matkapuhelimille) 
optimoidut sivut. Tämä artikkeli kumpuaa 
omista kokemuksistani graafisena suun-
nittelijana, jonka haasteena oli tuottaa 
samasta sisällöstä kaksi erilaista, erilaisissa 
ympäristöissä toimivaa käyttöliittymää. 
Artikkelissa käsittelen käytettävyyden 
tuomia vaatimuksia www- ja mobiilisivu-
jen suunnitteluun sekä niitä rajoituksia, 
joita teknologia ja erilaiset päätelaitteet 
sille asettavat.

mitä oN 
käytettävyys? 

Käytettävyydestä on useita eri määritel-
miä. Tunnetuimpia lienevät Jakob Nielse-
nin teesit sekä ISO 9241 -standardi. ISO 
määrittelee käytettävyydessä tarkastelta-
viksi kohteiksi “käyttäjän, hänen tehtävän-
sä, työvälineensä ja toimintaympäristön”.2 
Standardin mukaan käytettävyys kertoo, 
“kuinka hyvin käyttäjät pystyvät käyttä-
mään tuotetta tuottavasti, tehokkaasti ja 
miellyttävästi määriteltyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi tietyssä käyttöympäris-
tössä”.3

Jakob Nielsen katsoo käytettävyyden 
olevan osa tuotteen käyttökelpoisuutta. 
Hänen mukaansa käytettävyys koostuu 
käyttötilanteen opittavuudesta, virheettö-
myydestä, muistettavuudesta, tehokkuu-
desta  ja miellyttävyydestä.3 Niin sanottu 
Nielsenin lista on käytetyimpiä sääntöko-
koelmia heuristisessa arvioinnissa. Nielsen 
kehitti heuristiikkansa yhteistyössä Rolf 
Molichin kanssa 1990. Kokonaisuudessaan 

lista on julkaistu vuonna 1994 Nielsenin 
kirjassa Usability Engineering.4 Käytet-
tävyys, suunnittelu ja arviointi -kirjan  
mukaan (Kuutti 2003) lista on vapaasti 
suomennettuna seuraavanlainen: 

Vuorovaikutuksen käyttäjän kanssa •	
tulee olla yksinkertaista ja luonnollista.

Vuorovaikutuksessa tulee käyttää •	
käyttäjän kieltä.

Käyttäjän muistin kuormitus tulee •	
minimoida.

Käyttöliittymän tulee olla •	
yhdenmukainen.

Järjestelmän tulee antaa käyttäjälle •	
kunnollista palautetta reaaliajassa.

Ohjelmassa ja sen osissa tulee olla •	
selkeät poistumistiet.

Oikopolkuja ja tehokasta työskentelyä •	
tulisi tukea.

Virheilmoitusten tulee olla selkeitä ja •	
ymmärrettäviä.

Virhetilanteisiin joutumista tulisi •	
välttää.

Käyttöliittymässä tulee olla kunnolliset •	
avustustoiminnot ja dokumentaatio.

Käytettävyyden lisäksi puhutaan ihmisen 
ja koneen vuorovaikutuksesta (Human-
Computer Interaction, HCI, Computer-
Human Interaction, CHI). Nämä eivät 
kuitenkaan ole täysin samoja asioita, 
sillä käytettävyys huomioi ihmisen myös 
tahtovana toimijana, johon vaikuttaa esi-
merkiksi ympäristö ja oma motivaatio.3

Millainen on hyvä käyttöliittymä? Hyvä 
käyttöliittymä on intuitiivinen, käyttäjäl-
leen helppo omaksua. Se pohjaa käyttäjän 
aikaisempaan kokemukseen. Käyttäjä 
löytää nopeasti etsimänsä: visuaalinen 
ilme on selkeä, luettavuus on hyvä ja navi-
gointi sujuvaa. Turhat elementit karsitaan. 

Heuristinen evaluointi
Jonkin tuotteen arviointi sääntölistan 
tai suositusten avulla; arvioidaan kuinka 
hyvin tuote noudattaa niitä

Laajakaista
tiedonsiirtoyhteys, joka mahdollistaa 
tietoverkoissa olevan aineiston ja 
palvelujen käytön vaivattomasti. Tällä 
hetkellä kansainvälisessä yhteistyössä 
laajakaistana pidetään tilaajayhteyttä, 
jonka tiedonsiirron nimellisnopeus on 
vähintään 256 kbit/s.
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Käyttäjäystävällinen suunnittelu huomioi 
kohderyhmänsä. Esimerkiksi mahdollisuus 
vaikuttaa tekstin kokoon lisää käytettä-
vyyttä.

Sujuvaa navigointia edesauttaa www-
sivuilla yhtenäinen rakenne. Voidaan 
puhua jo lähestulkoon standardeista, 
kun puhutaan keskeisten elementtien 
sijoittelusta. Kun sivujen peruselementit 
sijaitsevat sivustosta toiseen suurin piirtein 
samoilla paikoilla, käyttäjän on helppo 
löytää hakemansa yhdellä silmäyksellä. 
Hyvä esimerkki tästä on blogipalvelu 
Blogger. Käyttäjä pystyy selaamaan Blog-
gerin vieraskielisiäkin blogeja ja jättämään 
kommentteja, vaikka ei puhuisi sanaakaan 
kyseistä kieltä. Tämän mahdollistaa yhte-
näinen avainelementtien sijoittelu. 

mobiili käytettävyys
Mobiilisivustoilla tällaista standardia ei 
vielä ole muodostunut. Se tekee toisinaan 
mobiilisivujen selailusta vaikeampaa. 
Käyttäjä ei voi samalla lailla selata sivuja 
“automaattiohjauksella”. Nielsenin listan 
sääntöjen mukaan virhetilanteisiin joutu-
mista tulee välttää. Mobiilisivustoilla vir-
hetilanteet ovat kuitenkin yleisempiä juuri 
yleisten standardien puuttumisen vuoksi. 
Se tuo lisähaastetta myös käyttöliittymän 
suunnittelijalle. Kun yleisiä käytäntöjä ei 
vielä ole syntynyt, täytyy itse tehdä enem-
män kokeiluja, testata olemassa olevia 
sivuja ja kehittää käyttöliittymää yrityksen 
ja erehdyksen kautta.

Sivujen nopea lataaminen lisää myös 
käytettävyyttä. Useat tietokoneet ovat jo 
laajakaistaliittymän päässä ja nopeiden 
yhteyksien lisäännyttyä www-sivujen 
koko on kasvanut. Nopeat yhteydet ovat 
mahdollistaneet suuret kuva- ja videotie-
dostot. Mobiilipäätelaitteissa nettiyhteys 

ei yleensä yllä samoihin nopeuksiin. Vaikka 
puhutaankin langattomasta laajakaistasta, 
se ei useinkaan toteudu käytännössä. Siksi 
mobiilisivuja tehtäessä kuvien ja grafiikan 
osuutta, videoista puhumattakaan, on 
hyvä rajoittaa, ja niiden optimointi on 
entistä tärkeämpää. Myös jotkut tekstipai-
notteiset sivustot ovat raskaita ladata mo-
biililaitteilla kuvien vähyydestä huolimatta. 
Nopeilla yhteyksillä ne toimivat sujuvasti, 
mutta hitaammilla niiden käytettävyys 
takkuaa. Optimointi on siis tärkeää myös 
sivujen ohjelmoinnissa, jotta sivusto ei la-
taisi mitään ylimääräistä sivujen toimintaa 
hidastavaa. 

yleisiä yhteys-
NoPeuksia
nykyinen tilanne
Liikenne- ja viestintäministeriön ylläpitä-
män Laajakaistainfo.fi -sivuston mukaan 
70 prosentilla suomalaisista kotitalouksista 
oli huhtikuussa 2009 laajakaistayhte-
ys. Laajakaistayhteytenä pidetään tällä 
hetkellä yhteyttä, jonka nimellisnopeus on 
vähintään 256 kilobittiä sekunnissa. Yleisin 
nopeus laajakaistaliittymille Suomessa 
on operaattorien ilmoituksen mukaan 
2 megabittiä sekunnissa.5 Langattomia 
laajakaistaliittymiä markkinoidaan jo 2 ja 5 
megabittiä sekunnissa nopeilla yhteyksillä 
ja kiinteitä jopa 100 megabittiä sekunnissa 
nopeilla valokuituyhteyksillä.

Mobiililiittymistä GPRS:n tiedonsiirtono-
peus on 20–100 kilobittiä sekunnissa ja 
EDGE:n nopeus vaihtelee välillä 80–380 
kilobittiä sekunnissa.6 Kolmannen suku-
polven eli 3G-yhteyksistä Suomessa on 
käytössä Universal Mobile Telecommu-
nications System eli UMTS. Parhaimmil-
laan UMTS:n perusversion nopeus on 
384 kilobittiä sekunnissa. Käytännössä 

vaikka  
puhutaankin 

langatto-
maSta laaja-
kaiStaSta, Se 
ei uSeinkaan 

toteudu  
käytännöSSä
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toteutuneet nopeudet jäävät kuitenkin 
yleensä selvästi alle teoreettisen tiedon-
siirtonopeuden, noin 100–250 kilobittiin 
sekunnissa. Tähän vaikuttavat muun mu-
assa signaalin laatu, käyttäjän (päätelait-
teen) sijainti ja verkon ruuhka. GPRS- tai 
EDGE-yhteys mahdollistaa sähköpostin 
ja tekstipainotteisten sivujen lukemisen, 
mutta videostriimiä sillä ei pysty katso-
maan. 3G:n avulla livevideoita pystyy jo 
seuraamaan, mutta käytännössä yhteys 
kuitenkin tökkii edelleen jonkin verran.

UMTS-verkon HSDPA-versio tukee 
moninkertaisesti nopeampaa tiedonsiir-
toa. HSDPA:n maksiminopeus on tällä 
hetkellä 1–2 megabittiä sekunnissa, mutta 
lähitulevaisuudessa teoriassa jopa 7–14 
megabittiä sekunnissa.7 Vuonna 2007 
Elisa avasi UMTS900-verkon, joka tukee 
5 Mbit/s tiedonsiirtonopeutta. Suurin 
osa nykyisistä matkapuhelimista ei tue 
UMTS900-teknologiaa, sillä se toimii 900 
megahertsin taajuudella, mutta Elisan 
mukaan UMTS900-tuki tulee olemaan 
vakiona lähes jokaisessa uudessa puheli-
messa vuodesta 2009 eteenpäin.8

Langattomien internetliittymien määrä 
Suomessa on kasvanut voimakkaasti. 
Vuoden 2009 alkupuoliskolla niiden määrä 
kasvoi kolmanneksella. Kiinteiden liitty-
mien määrä taas väheni hieman. Vaikka 
langattomia liittymiä markkinoidaan 
niiden teoreettisilla ihannenopeuksilla, 
todellisuudessa saavutetut yhteysnopeu-
det jäävät vielä murto-osaan niistä. Verkon 
kapasiteetti ei vielä riitä, koska liittymien 
myynti on niin runsasta suhteessa käytet-
tävissä olevaan kapasiteettiin.9 Soneran 
viestintäjohtaja Ahti Martikainen myöntää 
Yle TV1:n haastattelussa10 että 3,6 Mbit/s 
mainostettu yhteysnopeus jää hyvissäkin 
olosuhteissa 1–2 megaan. 

Kuluttajavirastolle on tullut lukuisia 
valituksia, joiden mukaan toteutuneet 
yhteysnopeudet ovat vain murto-osia 
luvatuista.11 Nopeus on ollut esimerkiksi 
iltaisin alle 20 prosenttia ilmoitetusta 
teoreettisesta maksiminopeudesta, tai 
yleisesti vain 10 prosenttia  maksimino-
peudesta. Useista kuluttajien virastolle 
tekemistä ilmoituksista nousee esille sekin, 
että liittymä ei ole usein toiminut lainkaan 
tai se on pätkinyt.12 

Operaattorit ovatkin aivan viime aikoina 
myöntäneet, etteivät teoreettiset nope-
udet toteudu käytännössä. Elisa ja DNA 
lupaavat kahden viikon kokeiluajan langat-
tomalle nettiliittymälle, Soneralla palvelu 
on tulossa. Jos liittymä ei toimi luvatulla 
tavalla, määräaikaisen sopimuksen voi 
nykyään myös purkaa.13

Laajakaista kaikkien 
ulottuville
Heinäkuussa 2010 tulee voimaan asetus, 
jonka mukaan kaikkialla Suomessa tulee 
olla mahdollisuus vähintään 1 Mbit/s 
nopeaan internetyhteyteen.10 Tämän 
hetkisen yleispalveluvelvoitteen mukaan 
jokaisella kansalaisella on oikeus 30–
50 kbit/s nopeaan internetliittymään. Uusi 
yleispalveluvelvoite tarjoaisi siis 20-ker-
taisen nopeuden nykyiseen säännökseen 
verrattuna.14

Yhteys voi olla joko langaton tai kiinteä, 
mutta langattoman laajakaistan ongelmis-
ta johtuen Liikenne- ja viestintäministeriö 
on tiukentanut vaatimuksia. 24 tunnin 
tarkkailujaksossa yhteysnopeuden keski-
arvon päätelaitteen suuntaan tulee olla 
vähintään 750 kilobittiä sekunnissa, eli 75 
prosenttia yleispalvelun minimivaatimuk-
sesta. Minkä tahansa 4 tunnin tarkkailu-
jakson aikana vastaanottonopeuden tulee 
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olla vähintään 500 kilobittiä sekunnissa.15 
Operaattorit ovat kritisoineet asetusta, 
sillä heidän mukaansa kapasiteettia ei 
välttämättä pystytä lisäämään riittävästi 
tavoiteaikaan mennessä.13 Soneran Ahti 
Martikaisen mukaan ei ole vielä varmaa, 
täyttyykö laajakaistan peittovaatimus 
täydellisesti. On olemassa alueita, joihin 
langaton signaali ei kerta kaikkiaan kulje. 
Niihin paikkoihin täytyy keksiä muita 
ratkaisuja, esimerkiksi kiinteän verkon 
vetäminen. Toisaalta TeliaSonera purkaa 
parhaillaan maan kattavaa kiinteää 
puhelinverkkoa harvaan asutuilla alueilla 

ja perustelee langattoman yhteyden 
korvaavan sen.16

tulevaisuuden 
tietoyhteiskunta
Seuraavaksi tavoitteeksi 
Liikenne- ja viestintäminis-
teriön toimintasuunnitel-
massa on asetettu, 
että “vuoden 2015 
loppuun men-

nessä 99,9 

prosen-
tilla vakinaisista 

asunnoista sekä yri-
tysten ja  valtionhallinnon organi-

saatioiden vakinaisista toimipaikoista on 
enintään kahden kilometrin etäisyydellä 
saatavissa valokuitu- tai kaapeliverkko, 

joka mahdollistaa vähintään sata mega-
bittiä sekunnissa olevat tiedonsiirtonope-
udet.”17

Varsin kunnianhimoista tavoitetta perus-
tellaan sillä, että tietoyhteiskunnan kehitys 
vaatii tulevaisuudessa yhä suurempia tie-
donsiirtonopeuksia. Esimerkiksi televisio-
palvelujen tarjoamiseen internetin kautta, 
ja suurien tiedostojen, kuten elokuvien, 
lataamiseen tarvitaan nopeaa internet- 
yhteyttä. Tavoitetaso mahdollistaa parem-
mat palvelut myös haja-asutusalueille.

Tämä kehitys vaikuttaa positiivisesti myös 
internetin käyttöön mobiilipäätelaitteilla. 
Mobiililaitteissa on kuitenkin otettava 
huomioon myös itse laitteen ominaisuu-
det. Mobiilipäätelaitteen suorituskyky ei 
vielä yllä tietokoneen vastaavaan, mikä 
saattaa hidastaa selailua. Laitteen muisti 
ei välttämättä riitä suurten tiedostojen 
lataamiseen. 

Todennäköistä kuitenkin on, että 
mobiililaitteiden kehityksen myötä 
ne pystyvät prosessoimaan tietoa 
entistä nopeammin. Samalla 

tavoin kuin tietokoneiden muistika-
pasiteetti on kasvanut huimasti viime 

vuosina, voidaan olettaa myös 
mobiilipäätelaitteiden muistin 
määrän kasvavan. Varsinkin 
kun matkapuhelimet yhä 

vähenevässä määrin nähdään 
“pelkkinä puhelimina”, ja niihin 

liitetään yhä uusia ominaisuuksia.

tietoyhteiS-
kunnan 
kehityS vaatii 
tulevaiSuu-
deSSa yhä  
Suurempia  
tiedonSiirto-
nopeukSia
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Netti  
vs. mobiili 
käyttö- 
liittymä

Www-sivujen suunnittelu iloineen ja haas-
teineen lienee tuttua monelle graafiselle 
suunnittelijalle. Niitä suunnitellessaan 
suunnittelijan tulee huomioida sivuston 
toimivuus eri kokoisilla näytöillä, eri selai-
milla ja selainversioilla sekä eri nopeuksisil-
la internetyhteyksillä.

Mobiili käyttöliittymä tuo mukanaan vielä 
uusia haasteita. Internetyhteys on usein 
selvästi hitaampi ja näyttö pienempi. Kun 
näyttöpinta-alojen vaihtelu tietokoneilla 
on noin kuusinkertaista, niin mobiilit pää-
telaitteet mukaan lukien ero pienimmän 
ja suurimman näytön välillä voi olla jopa 
satakertainen.18 Kun yhtäällä näyttöjen 
koko kasvaa, niin toisaaalla yhä pienem-
mät kannettavat tietokoneet kasvattavat 
suosiotaan ja yhä useampi hakeutuu inter-
netiin matkapuhelimensa kautta.

Itse mobiilipäätelaite on käyttöliittymäl-
tään erilainen kuin tietokone. Näytön 
koko, yhteysnopeus ja laitteisto muuttavat 
käyttäjän kokemusta ratkaisevasti. Esimer-
kiksi linkkien ulkoasu, sijoittelu ja määrä 
vaihtelevat mobiilioptimoiduissa sivuissa 
verrattuna www-sivuihin. Mobiililaitteen 
muisti ei välttämättä riitä kovin raskaiden 
sivujen selailuun.

Neo Arena -hankkeen aikana on tapahtu-
nut murros, jossa on siirrytty mustavalko-
näyttöisistä 2G-puhelimista värinäytöllisiin 
kolmannen sukupolven matkapuhelimiin. 
Se yhdessä nopeutuvien yhteyksien kanssa 
mahdollistaa yhä monipuolisemman 
sisällöntarjonnan mobiililaitteisiin.

Mobiilisivustoa suunnitellessa yritin hakea 
mahdollisimman paljon referenssejä tes-
tattavaksi. Syksyllä 2008 yllättävän harvalla 
suurellakaan sivustolla oli mobiiliversio. 
Useilla toimijoilla oli varattuna mobii-
lisivustoon viittaava osoite, kuten .wap 
tai .mobi-päätteiset osoiteversiot, mutta 
useimmiten niiden sisältö oli identtinen 
varsinaisten nettisivujen kanssa. Joissakin 
tapauksissa sivuston sisältö oli sellaista, 
että sitä ei pystynyt lainkaan katsomaan 
mobiililaitteilla (Flashilla toteutettuja 
ei-mobiilioptimoituja swf-tiedostoja). 
Referenssejä Neo Arenan mobiilisivustolle 
olivat:

Yle.mobi•	
Digitoday•	
Helsingin Sanomat•	
You Tube•	
Kaleva.Plus•	
Gmail•	
Google•	
Nokia•	

Helsingin Sanomat avasi kartoitusaikana 
wap-palvelunsa lisäksi älypuhelimilla 
toimivan HS.fi-palvelun. 
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Case  
Neo areNa 

Kun Neo Arenalle suunniteltiin uusia 
www-sivuja, käytiin paljon keskustelua 
mobiilioptimoitujen sivujen tarpeesta. 
Älypuhelimet tukevat CSS:ää, joten Neo 
Arenan nettisivut toimivat mobiilipääte-
laitteissa sellaisenaankin. Suurimmassa 
osasta sivuja ei ole suuria bittimääriä vieviä 
tiedostoja, joten sivujen käyttönopeuskin 
oli kohtuullinen. Ainoastaan Videoarkis-
to- ja Kanava-sivut vaativat enemmän 
suorituskykyä ja kaistanleveyttä.

Sivuston suunnitteluhetkellä löytyi vain 
joitain yksittäisiä mobiilipäätelaitteille 
suunnattuja sivustoja, joista toiset olivat 
käytettävyydeltään parempia kuin toiset. 
Mobiililaitteille suunnatut sivut ovat 
kuitenkin pääsääntöisesti miellyttävämpiä 
käyttää, koska useimmilla tavallisilla www-
sivuilla joutuu skrollaamaan sekä pysty- 
että vaakasuunnassa. Sisältöä voi olla vai-
kea löytää ja sivun kokonaiskuvaa vaikea 
hahmottaa, varsinkin jos se on ennestään 
tuntematon. Koska hanke on nimen-
omaan monikanavajakelun tutkimus- ja 
kehityshanke, mobiililaitteille suunnatun 
version tekeminen koettiin tärkeäksi.

Mobiilin käyttöliittymän tavoitteena oli 
tuoda sivuston keskeiset sisällöt mat-
kapuhelimiin miellyttävässä ja helposti 
tavoitettavassa muodossa. Navigoinnista 
haluttiin intuitiivinen, ja sivustosta no-
peasti latautuva ja selkeä. Haluttiin ottaa 
huomioon mobiilipäätelaitteen erityispiir-
teet, esimerkiksi pitkät vieritettävät sivut 
haluttiin jakaa sopivan lyhyiksi. Navigointi 
haluttiin pitää yksinkertaisena, jotta sisäl-
löt eivät joudu liian monen klikkauksen 
taakse. 

Suunnittelussa haluttiin säilyttää yhtenäi-
syys Neo Arenan nettisivujen visuaalisen 
ilmeen kanssa rajoitetummasta ympäris-
töstä huolimatta. Matkapuhelimissa on 
yleensä vähemmän fontteja asennettuna. 
Voi olla että puhelimesta löytyy vain yksi 
ainoa fontti. Tätä osaa graafisesta ohjeis-
tosta ei siis voinut mobiilisivustolla käyttää 
hyväksi, vaan yhtenäisyys täytyi luoda 
muilla keinoilla. Neo Arenan graafisesta 
ilmeestä muistuttavat mobiilisivuilla värit 
ja grafiikat. Logoa lukuun ottamatta mo-
biilisivustoa varten tehtiin uudet grafiikat, 
mutta ne lähdettiin toteuttamaan Neo 
Arenan hengessä.

Etusivua karsittiin nettiversiosta huo-
mattavasti. Haluttiin käyttäjän löytävän 
nopeasti yhdellä silmäyksellä etsimänsä. 
Kun näyttö on pieni ja grafiikoiden määrä 
minimissään, mobiili käyttöliittymä rajaa 
huomattavasti käytettävien linkkien mää-
rää, ja niiden asemointia sekä esittämis-
mahdollisuuksia. Uutiset ja kuvat jätettiin 
pois, jäljelle jätettiin pääkategorioiden 
linkit.

Hyvään käytettävyyteen kuuluu käytön 
onnistuminen eri toimintaympäristöissä. 
Pöytäkoneita käytetään pääsääntöisesti 
sisätiloissa, joissa valaistuksen määrään 
voi vaikuttaa. Matkapuhelimia käytetään 
kuitenkin sisällä ja ulkona, joten auringon-
valon vaikutus luettavuuteen tuli ottaa 
huomioon. Korkean kontrastin saavutta-
miseksi leipätekstin ja otsikoiden tekstin-
väri on musta (HEX #000000) ja linkeissä 

VIeReINeN SIVu
www-sivuston etusivu on mobiilisivuil-
la jaettu pääkategorioiden linkkeihin ja 
uutisotsikoihin.

CSS
CSS eli Cascading Style Sheets on 

tyyliohjeiden laji, joka on erityisesti 
www-sivuille tarkoitettu. Sen avulla 

dokumentille voidaan määritellä useita 
tyyliohjeita, jotka eivät kuitenkaan 

ole ehdottomia. Kaskadisesta eli 
porrastetusta luonteesta seuraa se, että 

yhdelle dokumentille voidaan antaa 
useita esimerkiksi eri selaimille tai 

päätelaitteille suunnattuja tyyliohjeita.
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tumman turkoosi (HEX #10A0DC). Testin 
tausta puolestaan on hyvin vaalea vihreä 
otsikoissa (HEX #ECF8D0) tai kokonaan 
valkoinen (HEX #FFFFFF) leipätekstissä.

Tärkeä lähtökohta mobiilisivuston toimi-
vuuden kannalta oli se, että niitä ei haluttu 
päivittää erikseen. Päivitykset haluttiin 

yhdellä kertaa sekä www- että mobii-
lisivuille, sillä se säästää huomattavasti 
työtunteja. Tällä tavoin sama sisältö saatiin 
molempiin ympäristöihin yhdellä kertaa. 
Nettisivut oli toteutettu jo aiemmassa 
vaiheessa WordPress-julkaisujärjestelmällä, 
joka toimi myös mobiilisivuille. Tekninen 

KUVA NAVIGAATIOSTA: NETTISIVUT  
VS. MOBIILISIVUT
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kuka tahanSa 
pääSee käSikSi 
mihin tahanSa 

tietoon  
Sijainti- 
paikaSta  

riippumatta

toteutus sivujen muuntamiseen mobiili-
päätelaitteille tuli Tentrio Oy:ltä.

Videoarkiston (Video on Demand) ja 
kanavan toteuttamisesta mobiilisivuille 
käytiin pitkään keskustelua. Teknisesti 
se olisi ollut mahdollista jo sivuston 
toteutushetkellä syksyllä 2008. Teknisessä 
työpaketissa oli kuitenkin tekeillä käyt-
töliittymäsovellus videoiden katseluun. 
Siksi päätettiin karsia nykyinen mobiili-
päätelaitteille epäkäytännölliseksi koettu 
Videoarkisto mobiilisivustosta ja odottaa 
uuden sovelluksen valmistumista. Sitä ei 
kuitenkaan ehditty lisätä mobiilisivuille 
hankkeen toiminta-aikana.

moNi- 
kaNavaiNeN 
tulevaisuus
Liikenne- ja viestintäministeriön laajakais-
tastrategiassa arvellaan monikanavajake-
lun myötä päästävän tilanteeseen, jossa 
kuka tahansa pääsee käsiksi mihin tahansa 
tietoon ja voi viestiä minkä tahansa 
laitteen tai kenen tahansa ihmisen kanssa 
sijaintipaikasta riippumatta. Tällä hetkellä 
tietoyhteiskuntapalveluja käytetään 
suureksi osaksi pöytätietokoneen kautta, 
mutta jatkuvasti kehitetään päätelaitteita, 
joissa yhdistyy entistä enemmän eri laite-
tyyppien ominaisuuksia.

Oletuksena on, että monikanavajakelun 
vakiinnutettua asemansa käyttäjä haluaa 
käyttää samoja sähköisiä palveluja ja sisäl-
töjä eri tilanteissa ja eri paikoissa erilaisten 
päätelaitteiden ja verkkoyhteyksien kaut-
ta. Ainoana rajoituksena olisivat toimintaa 
säätelevät kaupalliset ja juridiset oikeudet 
sekä päätelaitteen rajoitukset.19

Nähtäväksi jää, miten samaan tietoon 
käsiksi pääseminen kaikilla päätelaitteilla 
käytännössä käy. Nykyisellään mobiilisi-
vut ovat karsittuja versioita nettisivuista. 
Niistä on jätetty pois kuvia ja grafiikkaa, 
ja yleensä sisältö on jaettu useammalle 
sivulle tai osa jätetty tyystin pois. Jatkossa 
nähdään todennäköisesti enemmän 
sivustoja, jotka on suunniteltu nimen-
omaan mobiilipäätelaitteille vastaamaan 
mobiilikäyttäjien tarpeita.

Vaihtoehtoinen kehityssuunta on sivuston 
käyttäminen selaimen sijaan erillisen asen-
nettavan sovelluksen avulla. Esimerkiksi 
Geocache Navigator on matkapuhelimeen 
asennettava GPS-paikannustietoja hyväk-
seen käyttävä sovellus. Se hakee tietokan-
nasta reaaliaikaista tietoa geokätköistä 
ja osaa GPS-paikannuksen avulla muun 
muassa neuvoa lähimmät kätköt. Googlen 
Gmailia voi selata mobiilipäätelaitteilla 
joko selaimella tai erillisen sovelluksen 
kautta.

Graafisena suunnittelijana toivoisin 
tulevaisuudessa nopeampia yhteyksiä ja 
päätelaitteen parempaa suorituskykyä. 
Flash-yhteensopivuus tullee paranemaan, 
sillä se on ohjelma, jota jo nykyisellään 
käytetään paljon. Uusien päätelaitteiden 
tullessa markkinoille eri valmistajilta stan-
dardien tukeminen on entistä tärkeämpää. 
Varmempi päätelaitteen tunnistus auttaisi 
suunnittelemaan käyttöliittymiä erilaisille 
päätelaitteille.

Itse päätelaitteen koko luonnollisesti 
rajoittaa kuvien kokoa, mutta nopeutuvat 
yhteydet ja paraneva suorituskyky mah-
dollistavat silti kuvatiedostojen määrän, 
koon ja tarkkuuden kasvun. Mobiilien 
käyttöliittymien osalta suunta lienee sama 
kuin aikoinaan www-sivujen: kapasiteetin 
kasvaessa tekstipainotteiset sivut muuttu-
vat entistä visuaalisemmiksi.
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sukuPolvieN 
väliset  
toimiNta-
kulttuuriN 
erot
Etenkin nuorille ja nuorille aikuisille 
internet on jo muodostunut ensisijaiseksi 
tiedonhaku- ja kommunikaatiokanavaksi. 
Sähköinen kaupankäynti ja asiointi on 
useimmille arkipäivää, ja yhteydenpito 
tapahtuu enenevässä määrin sähköpostin 
ja sosiaalisen median palveluiden välityk-
sellä. Nuorten aikuisten joukkoviestinten 
seuraamiseen kuluttamasta ajasta yhä 
suurempi osa kuluu internetin,  ja yhä 
pienempi osa ns. perinteisen median (sa-
nomalehtien sekä tv:n ja radion) parissa.

Yleinen elintason kasvu on muokannut 
ihmisten ajankäyttöä ja myös median 
kulutustottumuksia: lisääntynyt vapaa-

aika ja kasvanut tulotaso on antanut ihmi-
sille yhä suuremman valinnan vapauden 
harrastusten ja muiden ajanvietteiden 
suhteen. Vapaa-aika ja myös median kulu-
tukseen käytetty aika halutaan hyödyntää 
tehokkaasti ja sisällöistä halutaan kuluttaa 
sitä mistä ollaan kiinnostuneita silloin kun 
aika on itselle sopiva. Internetin video-
palvelut sekä tallentavat digiboksit ovat 
jo aloittaneet mediakulttuurin mullista-
misen kohti ajasta riippumatonta sisällön 
kulutusta.

Kuluttajakäyttäytymisen muutos sekä 
teknologinen kehitys ovat johtaneet 
siihen että yhä useammat asiat hoidetaan 
nykyisin fyysisten palvelupisteiden sijaan 
virtuaalimaailmassa, tai tämän päivän 
ehkä muodikkaimman termin mukai-
sesti –pilvessä. Sähköinen kaupankäynti 
on tullut jäädäkseen ja usein myös ns. 
kivijalkakaupassa ostopäätös on syntynyt 
jo etukäteen internetistä saadun tiedon ja 
muiden kuluttajien arvioiden perusteella. 

ulJAS uuSi mediA
Karoliina Lehmikangas

halutaan 
kuluttaa Sitä 
miStä ollaan 
kiinnoStu-
neita Silloin 
kun aika on 
itSelle Sopiva
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Sosiaalinen media on tämän päivän pus-
karadio, jonka vaikutuksia ei varsinaisen 
internet-bisneksen ulkopuolellakaan sovi 
unohtaa.

käyttäjäsukupolvet  ja 
sähköisen viestinnän 
mullistukset
Kaiken liiketoiminnan ytimessä on asiakas. 
Asiakas ei kaikissa tapauksissa ole vält-
tämättä tuotteen loppukäyttäjä, mutta 
loppukäyttäjä on se jonka kokemuksen 
perusteella tuote arvotetaan ja jota varten 
se tuotetaan. Mediassa maksava asiakas 
on hyvin usein mainostaja, jolle myy-
dään käyttäjämassaa. Tällöin suurimman 
hyödyn saavuttamiseksi tulee osata 
ottaa huomioon käyttäjän tarpeet, jotta 
palvelu tavoittaa mahdollisimman suuren 
osan kohderyhmästään. Kyetäksemme 
palvelemaan käyttäjiämme (ja sitä kautta 
asiakkaitamme) parhaalla mahdollisel-
la tavalla, tulee meidän ymmärtää eri 
käyttäjäryhmien kulutus- ja toimintata-
pojen välisiä eroavaisuuksia. Eri ikäiset ja 
eri taustalta tulevat käyttäjät tulee ottaa 
huomioon palveluita suunnitellessa. Ylei-
sesti ottaen uusien tuotteiden ja teknolo-
gioiden omaksuminen tapahtuu nuorten 
keskuudessa nopeammin kuin varttu-
neempien käyttäjien. Sukupolvien välisten 
toimintakulttuurierojen ymmärtämiseksi 
tulee tarkastella millaisessa ympäristössä 
eri sukupolvet ovat tottuneet toimimaan.

Viimeisen 150 vuoden aikana viestintä 
ja tiedonvälitys ovat läpikäyneet lähes 
totaalisen muodonmuutoksen. 1800-lu-
vun puolivälin tienoilla lennättimen 
keksimisestä alkanut sähköisen viestinnän 
aikakausi on kutistanut maailmaa yhä 
vain kiihtyvällä tahdilla. Morse-aakkosten 
viestittämisestä lankoja pitkin valtamerten 
taakse on kuljettu pitkä matka tämän 

päivän digitaaliseen mediaan, mikä antaa 
perspektiiviä siihen miten vaikeaa nyt on 
kuvitella viestintävälineiden kehitystä tästä 
saman verran tulevaisuuteen.

Sähköisten viestintävälineiden kehittymi-
nen 1800-1900-lukujen taitteessa oli vielä 
varsin verkkaista viime vuosikymmenien 
mullistustahtiin verrattuna. Lennätin tuli 
Suomeen jo 1850-luvulla ja lankapuhelin 
vuonna 1877, lähes välittömästi keksimi-
sensä jälkeen. Puhelinta pidettiin pitkään 
yläluokan ja virkamiesten viestintävälinee-
nä, ei niinkään minään tavalliselle rahvaalle 
tarpeellisena. Vielä toisen maailmansodan 
jälkeenkin (1945) puhelimia oli Suomessa 
keskimäärin vain noin viisi kappaletta sataa 
asukasta kohden.

seniorit ja keski-ikäiset,  
tV ja radio
Joukkoviestinnän osalta sähköisen 
median läpimurto koettiin maassamme 
1920-30-luvuilla radiotoiminnan alettua. 
Yleisradio perustettiin vuonna 1926, ja 
1930-luvulla radio tavoittikin jo kolman-
neksen suomalaisista. Samoihin aikoihin 
maailmalla alettiin käynnistää televisio-
toimintaa, jota Uusi Suomi kommentoi 
vuonna 1928 seuraavanlaisella otsikolla: 
“Onko kaukonäkeminen (televisioni) pian 
todellisuus?”.

Näihin aikoihin syntyi sukupolvi, joka 
tänään lukeutuu seniorikäyttäjiin. Heidän 
lapsuudessaan radio ja lankapuhelin 
olivat edistyksellisimmät viestintävälineet, 
televisio oli tulevaisuuden mullistava kek-
sintö. Useimmista tämän päivän arkisista 
teknologioista ei uneksittu villeimmissä 
tulevaisuusfantasioissakaan.

Säännölliset televisiolähetykset maassam-
me aloitettiin vuonna 1958 ja värilähetyk-

Pilvi (Cloud Computing)
Pilvi-termillä kuvataan internetin 

välityksellä tapahtuvaa 
tietojenkäsittelyä. Sovelluksia 

pyöritetään verkon yli ulkoistetuilla 
palvelimilla omalle tietokoneelle 

asentamisen sijaan. Termi juontaa 
juurensa vakiintuneeseen tapaan 

kuvata internet graafisissa esityksissä 
pilvenä. Kun ohjelmistoja ja palveluita 

käytetään internetin kautta, 
lataamatta niitä omalle koneelle, niiden 

sanotaan olevan pilvessä.
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set 1969. Televisio, tai näköradio, yleistyi 
verkkaisesti levinneeseen lankapuheli-
meen verrattuna nopeasti. Vuonna 1974, 
vain 16 vuotta säännöllisen lähetystoimin-
nan alkamisesta, TV löytyi jo 90% kotitalo-
uksista. Televisio tuli olohuoneisiimme siis 
nykyisin keski-ikäisten käyttäjien lapsuus- 
ja nuoruusvuosien aikana. 

Samoihin aikoihin Yhdysvalloissa kehitel-
tiin jo internetin edeltäjää Arpanetiä, jon-
ka tulevaa suosiota ei vielä osattu aavistaa. 
Myös mobiiliviestinnän ensiaskeleet oli 
otettu: 1970-luvun matkaviestintää edusti 
ARP (Auto-Radio-Puhelin) -järjestelmä, 
jossa puheluita ei yhdistetty automaat-
tisesti vastaanottajalle, vaan tulevista 
puheluista ilmoitettiin kutsukanavalla, ja 
käyttäjän tuli itse etsiä puhelulle vapaa 
kanava.

Tietokoneiden yleistyessä työvälineinä 
suurin osa radion tulemisen eläneistä oli jo 
siirtynyt pois työelämästä, eikä heidän ole 
ehkä koskaan ollut välttämätöntä opetella 
minkäänlaisia ATK-taitoja. Keski-ikäiset 
puolestaan ovat joutuneet opettelemaan 
uudenlaisen, jatkuvassa murroksessa ole-
van viestintäkulttuurin aikuisiällä, ehkä jo 
pitkään työelämässä oltuaan. Heille tiedon 
vastaanottaminen sähköisten välinei-
den kautta on jo ollut luontevaa, mutta 
asioiden hoitaminen internetin välityksellä 
on monille yhä vierasta. Näissä kahdessa 
ikäryhmässä on vielä henkilöitä, jotka eivät 
ole koskaan käyttäneet tietokonetta eivät-
kä välttämättä tule sitä elämänsä aikana 
käyttämään.

Nykyiset eläkeläiset, joista suurin osa 
ei käytä luontevasti internetiä ja muita 
interaktiivisia välineitä, ovat kuitenkin 
merkittävä kohderyhmä medialle. Heillä 
on paljon aikaa esimerkiksi television 

katseluun tottumassaan perinteisessä 
muodossa. 

”Uusien teknologioiden kannalta onkin 
haaste palvella sekä eläkeläisväestöä, joka 
mielellään pitäytyy vanhoissa teknologi-
oissa ja tavoissa käyttää televisiota, sekä 
nuorisoa, joka hanakasti hakee uusia 
teknologioita ja tapoja kuluttaa kaiken-
laista mediaa. Tämä erottelu näkyy myös 
televisio-ohjelmistoissa, joissa nuorisolle 
suunnatut kanavat poikkeavat profiilil-
taan täysin ”aikuisväestön” kanavista.”

(Television kehitysnäkymät Suomessa, 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 
5/08)

digitaalisen 
vallankumouksen kasvatit
1970-80-lukujen taitteessa syntyneelle 
sukupolvelle sähköinen joukkoviestintä (tv 
ja radio) sekä puhelin olivat jo itsestään-
selvyys lähes jokaisessa kodissa. Vanhojen 
elokuvien katselu saattoi saada tuon ajan 
lapsen ihmettelemään, oliko maailma 
ennen vanhaan mustavalkoinen. Heidän 
lapsuudessaan alkoi kehitys kohti interak-
tiivista ja mobiilia tietoyhteiskuntaa. 

Henkilökohtaisen viestinnän murros 
Suomessa alkoi 80-luvulla mikrotietoko-
neiden yleistyessä kotitalouksissa sekä 
NMT (Nordisk Mobiltelefon)-verkon 
lanseerauksesta vuonna 1982. Edeltäjäs-
tään ARP:sta poiketen NMT-järjestelmässä 
puhelut yhdistettiin automaattisesti 
vastaanottajalle. Aluksi NMT-verkko toimi 
450 MHz taajuudella, mutta nopean 
suosionkasvun aiheutettua ruuhkia 
lähdettiin lisäkapasiteettia hakemaan 900 
MHz taajuudella toimivasta NMT 900 
-verkosta, joka otettiin käyttöön vuonna 
1987. NMT 900-verkon lanseerauksen 

Arpanet
Internetin edeltäjä, joka perustettiin 
Yhdysvaltain sotilaskäyttöön vuonna 
1969.

Gopher
WWW:n edeltäjä. Gopher-sivut ovat 
tekstipohjaisia ja toisin kuin graafiset 
WWW-sivut, ne eivät voi sisältää 
hypertekstiä (esimerkiksi linkkejä).
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yhteydessä otettiin käyttöön termi ”mat-
kapuhelin”: tuolloin ilmestyivät uutuutena 
kannettavat käsiradiopuhelimet, jotka 
olivat, vaikkakin nykymittakaavassa suuria 
ja kömpelöitä, selkeä edistysaskel kohti 
todellista mobiilisuutta aiempiin raskaisiin 
salkkumallin ”kannettaviin” puhelimiin 
verrattuna. Seuraavana vuonna Suomessa 
oli jo 100 000 matkapuhelinta.

Pohjoismainen yhteistyöprojekti NMT kor-
vattiin 1990-luvulla yleiseurooppalaisella 
GSM (Global System for Mobile Com-
munications, alkuperäiseltä nimeltään 
Groupe Special Mobile) -järjestelmällä. 
GSM lopetti Posti- ja Telelaitoksen mono-
polin matkapuhelumarkkinoilla: Radiolinja 
Oy avasi GSM-verkkonsa ensimmäisenä 
maailmassa vuonna 1991.

Samoihin aikoihin, vuonna 1991 alkoi 
digitaalinen vallankumous Sir Tim Berners-
Leen julkistettua aiemman tekstipohjaisen 
tietojen varastointijärjestelmän Gopherin 
korvaavan graafisen World Wide Webin eli 
WWW:n sekä HTML (Hypertext Markup 
Language)-kielen, joiden ansiosta Arpane-
tin pohjalta kasvanut internet aloitti leviä-
misensä kohti nykyistä suosiotaan. WWW 
ja vuonna 1993 julkaistu graafinen selain 
Mosaic tekivät internetin käyttämisen 
helpoksi myös tavis-käyttäjille, mikä oli 
ehdoton edellytys internetin läpimurrolle, 
jonka ajankohtana pidetään virallisesti 
vuotta 1994. 

Internet tuli koteihin 70-80-luvuilla synty-
neen ikäluokan ollessa vielä enimmäkseen 
koulun penkillä, alkuun hitaina modee-
miyhteyksinä joiden nopeuksiin ylletään 
tänä päivänä jo matkapuhelimillakin. 
Matkapuhelinten yleistyessä ”juppileluis-
ta” kaikkien viestintävälineeksi alkoivat 
jo nuorimmatkin tästä sukupolvesta olla 
teini-ikäisiä.

Viestintävälineet ovat kypsyneet ja kehit-
tyneet samaan tahtiin tämän sukupolven 
kanssa, mikä on tehnyt niiden haltuun ot-
tamisesta helppoa ja luontevaa useimmille 
ikäryhmän edustajille. Verkossa asiointi, 
tiedon ja viihdykkeiden haku internetistä 
sekä sosiaalisen median käyttö on opeteltu 
sitä mukaa kun uusia sovelluksia on kehi-
tetty, ja tekniikan jatkuvaan murrokseen 
on totuttu.

diginatiivit,  
digi-tv, sosiaalinen media, 
mobiilisovellukset, Web 
2.0…
Vuonna 1999 Suomen kotitalouksista 
useammalla oli käytössään matkapuhelin 
kuin lankapuhelin. Vielä vuonna 1993 
lankapuhelin löytyi  94% talouksista, kun 
taas vuonna 2008 lankapuhelin löytyi 
enää 30% kotitalouksista ja matkapuhelin 
puolestaan oli käytössä jo noin 98%:lla 
15-79-vuotiaista suomalaisista Internet oli 
käytettävissä 70%:lla kotitalouksista, joista 
96%:lla oli laajakaistayhteys. 

1990- ja 2000-luvuilla syntyneille tämän 
päivän lapsille ja nuorille laajakaistayhtey-
det, matkapuhelimet ja sosiaalinen media 
ovat itsestäänselvyyksiä. Heidän syntyes-
sään televisio, radio ja matkapuhelimet oli-
vat jo vanhoja keksintöjä. Lankapuhelimia 
ja NMT-salkkuja nähdäkseen heidän on 
pian mentävä museoon. Vastikään tehdyn 
brittitutkimuksen mukaan 75% nuorista ei 
omasta mielestään voisi elää ilman inter-
netiä. Virtuaalinen elämä nähdään ikään 
kuin fyysisen elämän jatkeena, osana omaa 
olemassaoloa.

Lapsille ja nuorille tiedon ja viihteen 
hakeminen ensisijaisesti internetistä on 
täysin normaalia, mikä luonnollisesti lisää 
tarvetta kiinnittää huomiota medialuku-

RSS (Really Simple Syndication)
XML-kielellä määritelty verkkosyöte, 

jonka käyttäjä voi tilata 
lukijaohjelmaan tai joita voidaan 

upottaa muille verkkosivuille. RSS-
syötettä käytetään usein päivittyvän 

sisällön julkaisemiseen (esimerkiksi 
uutisten).
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Internetpalveluiden kehitys on ollut 
nopeaa aina WWW:n läpimurrosta asti. 
Soveltamismahdollisuudet 2000-luvun 
lopulla nopeiden kuluttajayhteyksien 
yleistyttyä ovat aivan toiset kuin viisitoista 
vuotta sitten. Viime vuosina onkin alettu 
puhua Web 2.0:sta, jolla yleisesti tarkoi-
tetaan internetpalveluita, joille tyypillisiä 
piirteitä ovat muun muassa yhteisöllisyys, 
käyttäjien luomat sisällöt, kollektiiviäly eli 
yhteisöjen hyödyntäminen informaation 
tuottamisessa, ohjelmistojen ja palve-
luiden toteuttaminen www-alustalla, 
mashupit eli yhdistelmäpalvelut sekä 
RSS-syötteet.WWW-pohjaiset ohjelmistot 
ja esimerkiksi pelit ovat käyttäjän kannalta 
vaivattomampia perinteisiin fyysisten 
tallenteiden hankintaa ja asentamista 
vaativiin sisältöihin nähden. 

Myös mediasisältöjen kulutus internetin 
välityksellä on kasvanut todennäköisesti 
juuri helppoutensa vuoksi. Videoita vuok-
ratakseen ei tarvitse enää mennä fyysisesti 
vuokraamoon hakemaan dvd-levyä, vaan 
online-vuokraamoiden kautta elokuvia voi 
katsella suoraan verkon yli. Myös ”omaksi” 
hankittavat elokuvat voidaan jo suuressa 
määrin ladata digitaalisesti (nykyisin jo 
laillisistakin lähteistä), ja mp3-musiikki tai 
viimeistään ruotsalainen Spotify-musiik-
kipalvelu ovat uudistaneet musiikinkulu-
tustavan lopullisesti. Nyt kun lähes kaiken 
tarvitsemansa tiedon löytää internetistä 
ja viranomaisasiointi verkossa on lähes 
yhtä helppoa kuin sähköpostin käyttö, 
alkavat ”vanhat” toimintatavat jo tuntua 
vaivalloisilta.

Televisiolähetykset muuttuivat digitaali-
siksi Suomessa vuonna 2007. Tallentavat 
digiboksit ja verkkotallennuspalvelut mah-
dollistavat aikasiirron, mikä on jo alkanut 
vaikuttaa yleisön käyttäytymismalleihin. 
IPTV sekä broadcast-jakelua ja internetiä 

taidon kehittämiseen ja lähdekriittisyyden 
merkityksen korostamiseen jo varhain 
kasvatuksessa. Toisaalta näiden taitojen 
oppiminen digimediaa äidinkielenään pu-
huville nykynuorille lienee huomattavasti 
helpompaa kuin painetun median totuu-
teen luottamaan oppineille vanhemmille 
sukupolville.

Seniorikäyttäjien vielä opetellessa säh-
köpostin käyttämistä diginatiivit pitävät 
toisiinsa yhteyttä pääasiallisesti sosiaalisen 
median palveluiden kautta. Yhteisöpalve-
luiden käyttö on luontevaa jopa ala-astei-
käisille, mikä monien aikuisten mielestä 
tuntuu vieraudessaan arveluttavalta. 
Natiivien omaksumisvauhdissa on vaikea 
pysyä mukana, ja vanhempien on lähes 
mahdotonta tietää mitä nuoret verkossa 
puuhastelevat.

”Nuorisolla on nykyisin käytössään 
runsaasti aikaa, rahaa sekä uuden 
teknologian osaamista. He ovat nopeita 
omaksumaan uusia laitteita ja palve-
luita. Tästä johtuen he ovat haluttua 
kohderyhmää niin mainostajille kuin 
uusien palveluiden kehittäjillekin. Nyky-
ajan nuorista suuri osa elää melkoisessa 
tavaroiden yltäkylläisyydessä verrattuna 
vanhempiinsa – on tavallista, että niin 
musiikkisoitin, kännykkä kuin pelikon-
solikin uusitaan kolmen vuoden välein. 
Hyvien omaksumistaitojen ansiosta 
nuoriso osaa myös käyttää uusia laitteita 
eri tavalla kuin vanhempansa; kännyk-
käkameralla välitetään kuvia kavereille 
ja sen musiikkiominaisuuksia käytetään. 
On odotettavaa, että myös television 
uudet palvelut yleistyvät ensimmäisenä 
nuorison keskuudessa.”

(Television kehitysnäkymät Suomessa, 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 
5/08)

Spotify
palvelu, jonka kautta käyttäjä voi 
kuunnella musiikkia netin kautta joko 
kuukausimaksulla, päivämaksulla tai 
mainosrahoitteisesti. Musiikkitiedostoja 
ei voi ladata omalle koneelleen vaan 
koko Spotify:n sisältö on käytettävissä 
verkon kautta. Kuukausimaksun 
maksaneilla käyttäjillä palvelu toimii 
myös offline-tilassa.

FTA (Free-To-Air)
Vapaasti katseltavat kanavat (TV1, 
TV2, MTV3, Nelonen, Sub jne.)
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hyödyntävät hybridilaitteet mahdollista-
vat jo jossain määrin Video on Demand 
–tyyppisen katselutavan. Maksukanavien 
puolella on tarjolla jo teräväpiirtolähetyk-
siä, vaikkakaan niiden jakelu FTA-puolella 
ei vielä kapasiteetin puutteen vuoksi ole 
mahdollista.

”HDTV:n jälkeistä aikaa ei ole vielä laajal-
ti mietitty – HDTV alkaa olla arkipäivää 
televisiossa vasta viiden vuoden kuluttua, 
eivätkä sen jälkeiset teknologiat ole 
vielä päässeet tutkimuslaboratorioiden 
ulkopuolelle. Jo nyt nähdään kuitenkin 
uutisia entistä korkeampitarkkuuksisista 
televisioteknologioista ja kolmiulotteisista 
televisioista.”
(Television kehitysnäkymät Suomessa, 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 
5/08)

käyttäjien erilaiset 
toimintakulttuurit

”Teknologia kehittyy nopeasti, samoin sen 
mukana syntyy uusia käyttökulttuureja, 
yleensä nuoremmista käyttäjistä alkaen. 
Vähitellen uudet kulttuurit leviävät myös 
laajempiin kansankerroksiin.”

”Teknologian kehitys voi olla nopeatakin, 
erityisesti päätelaitetasolla. Teknisten 
infrastruktuuriratkaisujen elinkaaret ovat 
selvästi pitempiä, niiden täytyy sopeutua 
investointien ja kannattavuuden aset-
tamiin puitteisiin. Suomi on laaja maa, 
jossa pieni väestö elää laajalle levittäyty-
neenä. Näissä oloissa syntynyt infra-
struktuuriratkaisu on pysyvämpi ja sen 
ekonomiikka poikkeaa monien muiden 
maiden vastaavista.

Ihmisten käyttäytymiseen ja kulttuureihin 
liittyvät muutokset vievät vielä pitempiä 
aikoja; jotkut omaksutut käyttäyty-

mismuodot ovat hyvinkin pysyviä ja 
saattavat vaatia sukupolven vaihtumisen 
toteutuakseen.”

(Television kehitysnäkymät Suomessa, 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 
5/08)

Yleinen elintason nousu on johtanut 
siihen, että uusien innovaatioiden 
omaksumisnopeus on kasvanut huomat-
tavasti muutaman viimeisen vuosikym-
menen aikana. Kuluttajilla on enemmän 
vapaa-aikaa ja varaa satsata siihen. 
Teknologinen kehitys on myös laskenut 
viihde-elektroniikan hintoja, eikä uuden 
matkapuhelimen tai digiboksin hankinta 
ole nykykuluttajalle mitenkään mittava 
investointi. Niinpä viihde-elektroniikasta 
on tullut kulutustavaraa, joka uusitaan pi-
kemminkin vuosien kuin vuosikymmenten 
välein. Näin ollen uusien teknologioiden 
leviäminen on nopeampaa kuin esimerkik-
si television keksimisen aikoihin. 

Omaksumisnopeus ei kuitenkaan ole 
kaikissa käyttäjäryhmissä samanlainen. 
Suurimmat syyt muutosvastarintaan eivät 
ole taloudellisia, vaan liittyvät pikemmin 
tottumukseen: usein on vaivattomampaa 
toimia vanhoilla tavoilla kuin opetella uu-
sia, ja varsinkin säästeliäisyyteen oppineille 
pula-ajan eläneille ikäluokille nykyinen 
kulutuskulttuuri voi olla vaikea ymmärtää. 
Toki päänvaivaa aiheuttavat myös vanhat 
rakkaat VHS-nauhat, kun niiden katseluun 
sopivista laitteista aika jättää, ja olohuone 
täyttyy modernimmasta elektroniikasta.

”Tietoyhteiskuntakehityksen vaarana on, 
että kuilu eri ikäluokkien välillä syvenee. 
Nuoret ikäluokat omaksuvat uusia vies-
tintätapoja ja oppivat helposti erilaisten 
päätelaitteiden käytön. Vanhemmilla ikä-
luokilla voi olla ongelmia pysyä mukana 

kehityksessä, minkä vuoksi palveluiden 
toteutus kaikkien käyttäjien tarpeisiin 
sopivaksi korostuu.”

(Viestintämarkkinat ja -teknologiat vuon-
na 2010, viestintävirasto06)

Vaikka useimmiten nuoret omaksuvat 
uudet käyttäytymismallit nopeammin, 
myös eri ikäryhmien sisällä on olemassa 
aikaisia omaksujia ja hitaita omaksujia. Ai-
kaiset omaksujat ovat niitä, jotka pyrkivät 
olemaan jatkuvasti kehityksen kärjessä, 
joilta löytyvät kaikki uusimmat vimpaimet 
ja jotka ovat innokkaita kokeilemaan uusia 
sovelluksia ensimmäisten joukossa. Uusien 
teknologioiden osalta aikaiset omaksujat 
ovat tyypillisemmin miehiä kuin naisia:

”Psykologi Joanna Bawa sanoo BBC:n uu-
tisille, että yleisesti ottaen miehet tuntuvat 
pitävän teknologiaa jonakin, joka pitää 
valloittaa ja jota pitää ymmärtää. Naisia 
taas kiinnostaa enemmän, mitä hyötyä 
jostain laitteesta on.”

(http://www.digitoday.fi/vimpai-
met/2009/11/09/sukupuolierot-nakyvat-
vempainten-kaytossa/200923431/66)

Suurin osa käyttäjistä omaksuu uudet 
tekniikat ja toimintatavat niiden alettua jo 
levitä laajemmalti: käyttäjät liittyvät sosi-
aalisen median palveluihin kun kaveritkin 
sen tekevät ja asioivat verkossa koska se on 
vaivatonta. Palveluiden ja välineiden luo-
tettavuudesta halutaan varmistua muiden 
käyttäjien kokemusten perusteella ennen 
kuin se otetaan käyttöön itse.

Hitailla omaksujilla tarkoitan niitä, jotka 
vastustavat uusia toimintatapoja ihan vain 
periaatteesta, koska he kokevat totutuissa 
malleissa pysymisen mukavammaksi -tai 
turvallisemmaksi. Aina tulee olemaan 

http://www.digitoday.fi/vimpai-met/2009/11/09/sukupuolierot-nakyvat-vempainten-kaytossa/200923431/66
http://www.digitoday.fi/vimpai-met/2009/11/09/sukupuolierot-nakyvat-vempainten-kaytossa/200923431/66
http://www.digitoday.fi/vimpai-met/2009/11/09/sukupuolierot-nakyvat-vempainten-kaytossa/200923431/66
http://www.digitoday.fi/vimpai-met/2009/11/09/sukupuolierot-nakyvat-vempainten-kaytossa/200923431/66
http://www.digitoday.fi/vimpai-met/2009/11/09/sukupuolierot-nakyvat-vempainten-kaytossa/200923431/66
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Sosiaalisen median palvelut herättävät en-
nakkoluuloja muun muassa niihin tallen-
tuvien henkilökohtaisten tietojen vuoksi. 
Lisääntynyt avoimuus altistaa käyttäjät 
muun muassa identiteettivarkauksille ja 
ei-toivotulle nettivakoilulle. Viime aikoina 
olemme saaneet myös valitettavasti lukea 
uutisia yhteisöpalveluissa tapahtuneista 
väärinkäytöstapauksista. Yhdysvalloissa on 
jo kouluissa kielletty joidenkin nettipalve-
luiden käyttö siellä vaanivien ”saalistajien” 
vuoksi.

Sosiaalinen media on kuitenkin tullut 
jäädäkseen, ja yhä nuoremmat käyttä-
jät omaksuvat sen luonnolliseksi osaksi 
arkipäiväänsä. Periaatteellinen vastustus 
ei ole toimiva ratkaisu tällaisten lie-
veilmiöiden kitkemiseksi. Päinvastoin, 
mediakasvatuksessa tulisi keskittyä entistä 
enemmän turvalliseen verkkokäyttäyty-
miseen, ja vanhempien tulisi keskustella 
lastensa kanssa avoimesti siitä, kuinka 
nämä aikaansa netissä viettävät. Läsnäolo 
ja ajanvietetapojen tunteminen on avain 
lapsiturvalliseen mediakulutukseen.

muuttuva 
toimiNta-
kulttuuri 
–kuka maksaa 
viulut?

”Viestintämarkkinat ja koko tietoliiken-
neala ovat läpikäymässä voimakasta 
muutosvaihetta. Perinteiset viestintäver-
kot korvataan IP-pohjaisilla ratkaisuilla 
ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien ja 
erityisesti langattoman tekniikan käyttö 
yleistyy. Olennaista ei kuitenkaan ole 
yksinomaan uuden tekniikan käyttöönot-
to, vaan muutos yhteiskunnan toimin-

ihmisiä, jotka haluavat palvelua perintei-
sillä tavoilla, mitä nyt perinteinen minäkin 
aikakautena tarkoittaakaan. 

Vaikka tämän ryhmän edustajat ovatkin 
enimmäkseen varttuneempia kuluttajia, 
on myös muissa ikäryhmissä niitä, jotka 
vierastavat sosiaalisen median ja matkapu-
helinten tuomaa jatkuvaa tavoitettavuut-
ta, tahtovat lukea paperisen sanoma-
lehden aamukahvinsa kera ja katsoa 
televisio-ohjelmansa ennalta määrättyinä 
aikoina. Rutiinit rytmittävät elämää ja 
tuovat turvallisuuden ja jatkuvuuden tun-
netta, joten tällaisena jatkuvan murroksen 
aikana muutosvastarinnan esiintyminen 
on luonnollista. Useimmiten kuitenkin 
nämä varovaiset tarkkailijatkin lopulta 
omaksuvat uudet toimintatavat totuttu-
jen rinnalle niiden arkipäiväistyttyä.

Etenkin nuorison alttius omaksua uusia 
viihdemuotoja nopeasti aiheuttaa pään-
vaivaa vanhemmille ikäluokille. Tietokone-
pelit ja virtuaalimaailmat ovat joutuneet 
syntipukin rooliin etsittäessä syitä nuori-
son pahoinvoinnille. Nyttemmin ensim-
mäisen pelaajasukupolven alkaessa keski-
ikäistyä ovat asenteet pelaamista kohtaan 
alkaneet muuttua. Pelejä ei enää nähdä 
ainoastaan väkivaltaan yllyttävänä ja lapsia 
laiskistavana joutavana ajan tuhlauksena, 
vaan on alettu ymmärtää niiden kehit-
tävät mahdollisuudet. Medialukutaidon 
kehittymisen kannalta olisi tärkeämpää 
keskustella pelien sisällöistä kuin yrittää 
kieltää pelaaminen kokonaan. Sen sijaan 
että pelit yllyttävät väkivaltaan voivat 
ne olla hyvä kanava purkaa aggressiivista 
energiaa väkivallattomasti. Pelaamisen on 
myös todettu kehittävän muun muassa 
ongelmanratkaisukykyä, ja viihteenä se 
on huomattavasti vähemmän passivoivaa 
kuin esimerkiksi television katselu.
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kun kaveritkin 
Sen tekevät
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tatavoissa. Tietoyhteiskunnassa ollaan 
siirtymässä kohti ubiikkiyhteiskuntaa, 
jossa viestintäpalvelut ovat läsnä kaik-
kialla ihmisten arjessa ajasta ja paikasta 
riippumatta.”

(Viestintämarkkinat ja -teknologiat vuon-
na 2010, viestintävirasto06)

Uudet jakelukanavat 
hämärtävät rajoja
Tekniikan kehittyminen ja kuluttaja-
käyttäytymisen murros asettavat uusia 
haasteita media-alan toimijoille. ”Vanhan 
median” on sopeuduttava uudenlaiseen 
toimintakulttuuriin, mikäli se aikoo säilyt-
tää asemansa alati kovenevassa kilpailussa. 
Tämä tarkoittaa jakelu- ja ansaintastrate-
gioiden uudelleen järjestelyä, jossa laajojen 
kohderyhmien saavuttaminen ei onnistu 
ilman uusien jakelukanavien hyödyntämis-
tä. Vaikka mobiilipalveluiden tuottaminen 
vielä toistaiseksi vaatiikin korkeampaa 
teknistä osaamista, internet on helppo 
ja edullinen kanava, jonka kautta kuka 
tahansa pystyy jakelemaan lähes minkä 
tyyppisiä sisältöjä tahansa.

Perinteiset mediatoimijat joutuvat siis 
kilpailemaan toistensa lisäksi myös täysin 
uusien palveluntarjoajien kanssa. Uusia 
uutisportaaleja, sisältöaggregaattoreita 
sekä netti-tv-palveluita nousee kuin sieniä 
sateella, vaikkakin suuri osa niistä osoit-
tautuu tähdenlennoiksi ansaintalogiikan 
hataruuden tai sen täydellisen puuttumi-
sen vuoksi. Myös käyttäjien luomat sisällöt 
ovat selkeässä kasvussa, mutta niiden rooli 
on lähinnä tiedotusvälineitä täydentävä. 

Sanomalehtien levikit ovat laskussa ja 
nuoret viettävät yhä enemmän aikaa 
netissä. Kun uutiset saa ilmaiseksi muiden 
kanavien, kuten internetin, välityksellä, 

eikä kiihtyneessä elämänrytmissä ehkä ole 
aikaakaan syventyä päivittäisen lehden 
lukemiseen, ei sanomalehtien tilaamista 
koeta enää tarpeelliseksi ajan hermoilla 
pysymisen kannalta. Internet onkin tyypil-
lisesti nopeampi kanava painettuun medi-
aan verrattuna, ei ainoastaan reaaliaikaisen 
päivittyvyytensä vaan myös sivustojen ja 
verkkolehtien selailuun käytettävän ajan 
osalta.

Käyttäjät eivät tyypillisesti malta lukea 
verkkolehdistä pitkiä artikkeleita, minkä 
vuoksi verkkouutisten on oltava tiivii-
tä. Määrällisesti laajan ja sisällöllisesti 
pinnallisen tietomäärän suodattaminen 
ja syventävän tiedon löytäminen vaatii 
enemmän käyttäjän omaa aktiivisutta 
valmiiksi paketoituun paperilehteen ver-
rattuna. Mutta esimerkiksi RSS-syötteiden 
avulla itseä kiinnostavien ja tärkeiksi 
koettujen uutisten poimiminen informaa-
tiovirrasta on helppoa nopeasti otsikoita 
silmäilemällä.

Internetin ollessa tulvillaan ilmaista infor-
maatiota sanomalehdet ovat joutuneet 
kovaan kilpailuun. Verkkouutiset tehdään 
varsinaisen leipätyön (lehtiuutisten) 
sivussa, ja lehden tilaajat ja mainostajat 
maksavat käyttäjälle ilmaisen verkkoleh-
den ylläpidon. Tässä asetelmassa omat 
ilmaispalvelut ovat alkaneet viedä tilaajia 
paperilehdeltä, mikä ajaa toimijat ahtaalle. 
Jotkut toimijat ovat jo alkaneet muuttaa 
verkkopalveluitaan maksulliseksi, ja useilta 
löytyy esimerkiksi paperilehden tilaajille il-
maisia mutta muille maksullisia palveluita. 

Palveluiden muuttaminen maksulliseksi 
tuottaa kuitenkin ongelmia nyt kun kulut-
tajat on jo totutettu ilmaisiin sisältöihin. 
Mainosrahoitteisten verkkopalveluiden 
kannattavuus vaatii suurten käyttäjä-
massojen houkuttelua, sillä verkkomai-

Sisältöaggregaattori
Toimija, joka välittää muiden 

tuottamaa sisältöä yleisölle. 
Aggregaattori voi olla esimerkiksi 

TV-kanava, elokuvalevittäjä tai rss-
syötteistä uutisia muista palveluista 

kokoava verkkosivusto.
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videosisältövalikoimansa vuoksi ne ovat 
ryhmänä yksi merkittävimmistä. Yllättävää 
oli kuluttajille maksullisten palveluiden 
vähäinen osuus: vain 6,4% kotimaisista vi-
deopalveluista oli edes osittain maksullisia.

Tekniikan suhteen ollaan selkeästi siirty-
mässä päätelaiteriippumattomampaan 
suuntaan. Uusissa videopalveluissa Flash 
Video vaikuttaa jo itsestään selvältä valin-
nalta jakeluformaatiksi, ja jo pidempään 
toimineet palvelut (merkittävimpinä Yle 
Areena ja Nelosen Netti-tv) ovat yksi ker-
rallaan alkaneet valua mitä kirjavammista 
käytännöistä kohti yhtenäistä de facto 
–standardoitumista. Toki on vielä joitain 
poikkeuksia (esim. MTV3 Katsomo), jotka 
uudistuessaankin luottavat esimerkiksi 
Windows Mediaan, joka palvelee kyllä 
valtavirtaa mutta sulkee kuitenkin pois 
osan käyttäjistä. Kevättalvella tutkimusta 
tehdessä flashin osuus oli 77,1% Windows 
Median 22% ja muiden formaattien 7,3% 
palveluista, joidenkin tarjotessa valittavak-
si useampaa kuin yhtä vaihtoehtoa.

Käytäntöjen yhtenäistymisen etuna on, 
että tietyn teknologian muodostuessa 
standardiksi kaikki sisällöt ovat kaikkien 
kuluttajien ulottuvilla. Kääntöpuolena on 
tietysti kilpailun puuttumisen aiheuttama 
kehityksen hidastuminen. Flashin etuna 
Windows Mediaan verrattuna on nimen-
omaan parempi päätelaitekattavuus. 
Flash-liitännäinen on jo lähes oletuksena 
kaikissa verkkoselaimissa, eikä videoiden 
katseluun tarvita erillistä mediasoitinta. 
Windows Media –tuki löytyy automaat-
tisesti vain Windows-PC:iltä, vaikkakin 
ainakin MacOS :n oletusmediasoittimeen 
(QuickTime) on tuki erikseen ladattavissa 
Flip4Mac –liitännäisenä. Valitettavas-
ti liitännäisen lataaminen ei kaikkien 
palveluiden osalta auta, sillä esimerkiksi 

MTV3:n Katsomo vaatii lisäksi käyttämään 
Internet Explorer–selainta.

Kuinkahan käyttäjäystävällisenä pidettäi-
siin televisiokanavaa, joka toimisi vain tie-
tyn merkkisissä vastaanottimissa?  Flashia 
tukevat jo myös useimmat uusimmat 
matkapuhelimet, lukuun ottamatta yllät-
täen Applen iPhonea, kun taas Windows 
Mediaa käytettäessä mobiilikäyttäjät joko 
jätetään huomiotta tai heille on tehtävä 
omat versionsa jollain mobiiliyhteenso-

pivalla formaatilla (esim 3gpp). Yhdysval-
loissa on julkaistu jo ensimmäinen flashia 
tukeva televisio.

Eri teknologioiden välinen kilpailu on 
kehityksen kannalta hyväksi, mutta yhte-
näisen, kaikkien päätelaitteiden tukeman 
ratkaisun (olipa se sitten Flash tai joku 
muu) löytäminen on välttämätöntä, jotta 
sisällöt voivat tulevaisuudessa olla aidosti 
monikanavaisia ja saavutettavissa millä 
tahansa kuluttajan valitsemalla tavalla. 
Tällä hetkellä sisältö joudutaan vielä so-
vittamaan erikseen valittuja jakelukanavia 
varten, mutta päätelaitekirjon yhä laajetes-

nonnan kontaktihinnat ovat perinteiseen 
mediaan verrattuna suhteellisen alhaisia, 
eikä mainoksia voi sivustoille rajattomasti 
sijoittaa käyttäjäkokemuksen kustannuk-
sella. Käyttäjämassojen houkuttelemiseksi 
verkkolehtiin on kehitelty ja on edelleen 
kehiteltävä varsinaisen uutissisällön lisäksi 
muita käyttäjiä houkuttelevia sisältöjä 
kuten pelejä ja videosisältöjä. 

Vastaava kehitys on havaittavissa myös 
TV-kanavien nettisivuilla, jotka internetin 
kehitysvaiheista johtuen aloittivat verkko-
lehtimäisen uutisoinnin jo ennen varsinai-
sen leipätyönsä eli videojakelun tuomista 
internetiin. Myös TV-kanavien nettisivuilta 
löytyy käyttäjiä houkuttelevia sisältöjä 
kuten pelejä, jossain määrin verkkoyhtei-
söjä ja jopa hyvinvointipalveluita. Niinpä 
Web 2.0:n myötä eri tiedotusvälineiden 
edustajat alkavat verkkoliiketoiminnal-
taan olla vain pieniä painopistealue-eroja 
lukuun ottamatta keskenään hyvin saman-
kaltaisia.

Kilpailu mainostajista ja/tai maksavista 
käyttäjistä alkaa tällaisessa tilanteessa 
käydä aika kovaksi. Haasteena on että 
samaan aikaan pitäisi profiloitua, kyetä 
palvelemaan käyttäjiä yhä henkilökoh-
taisemmin ja tavoittaa yhä suurempia 
yleisöjä. Kohderyhmä täytyy tuntea hyvin 
ja pitkä häntä osata hyödyntää.

Kevättalvella 2009 toteuttamani kartoi-
tuksen perusteella kotimaisista internetvi-
deopalveluista vain 16,9 %:lla sisällönjakelu 
verkossa oli päätuotteena. Tyypillisimmin 
internetvideopalvelut ovat sanoma- ja 
aikakauslehtien lisäarvopalveluita (22%) 
sekä erilaisten harraste- tai ammatillisten 
yhteisöjen videosivustoja (19,3%).  TV- ja 
radiokanavien catch-up –palveluita ei Suo-
men kokoisessa maassa ole lukumääräises-
ti paljon (11%), mutta monipuolisimman 
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palvelemisen kuin erillisten maksukana-
vien myynti. Maksukanaville on myös 
siirretty sisältöjä joiden tuottamiseen 
mainosraha yksin ei enää riitä. Lisäksi toi-
mijat ottavat enemmän irti omistamistaan 
sisällöistä esittämällä ne ensin esimerkiksi 
suorana lähetyksenä maksukanavalla ja 
sen jälkeen FTA-TV:ssä ja mahdollisesti 
videoarkistossa joko mainosrahoitteisena 
tai maksullisena. Tässä mallissa myös yleisö 
saa lisäarvoa saadessaan maksua vastaan 
oikeuden nähdä ohjelma ensimmäisenä 
tai jälkikäteen, mikäli varsinainen lähetys 
jostain syystä jää näkemättä.

”Uudet teknologiat, kuten internetin yli 
jaettava televisio ja mobiilitelevisio, tule-
vat vaikuttamaan olennaisesti tapaan 
käyttää televisiota. Erityisesti on demand 
–tyyppinen katselu tulee lisääntymään.”

(Television kehitysnäkymät Suomessa, 
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 
5/08)

Internetpalvelut antavat käyttäjälle mah-
dollisuuden kuluttaa haluamaansa sisältöä 
haluamanaan aikana, mikä syö yleisöä 
perinteiseltä aikaan sidotulta lineaari-
TV:ltä. Nykyisessä tekijänoikeuslainsää-
dännössä uudet jakelukanavat kuten 
internet nähdään perinteisen broadcast-
lähetystoiminnan lisänä, ei vaihtoehtona. 
Käyttäjät puolestaan kuluttavat tiettyjä 
sisältöjä toisen ja tiettyjä toisen kautta. 
Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys-
työryhmä onkin esittänyt opetusministe-
riölle lainsäädännön muuttamista siten 
että tekijänoikeuskorvaukset sidottaisiin 
syntyneeseen liiketoimintaan käytetyn 
jakelukanavan sijaan.

Toteutuessaan lakimuutos olisi askel kohti 
päätelaiteriippumatonta käyttäjän palvele-
mista: käyttäjän kannalta olennaista ei ole 

sisältöjen vastaanottamiseen käytettävä 
väline vaan itse sisältö. Samoja sisältöjä 
halutaan kuluttaa tilanteesta riippuen 
useilla eri päätelaitteilla. Tulevaisuudessa 
sisällön jakelu keskittyneekin internet- ja 
IPTV –pohjaiseksi, jolloin on mahdollista 
yhdistää sekä internetvideopalveluiden 
tarjoama aikariippumattomuus että TV:n 
katseluun liittyvä sosiaalinen kokemus.

Tietokone ja mobiilipäätelaitteet ovat 
tyypillisesti välineitä, joita käytetään 
yksin, kun taas television ääreen usein 
kokoonnutaan koko perheen tai ystävien 
kanssa. Tulevaisuudessa yhteysnopeuksien 
kasvu ja tiedostojen pakkausmenetelmien 
parantuminen mahdollistavat sen että sa-
maan mediaan, olipa se sitten videokuvaa, 
musiikkia, pelejä tai tekstidokumentteja 
on mahdollista päästä käsiksi niin (IP-)
televison, tietokoneen kuin mobiilipääte-
laitteidenkin avulla. Tämän saavuttamisek-
si täytyy vain ajatella koko sisällönjakelu 
uudestaan, unohtaa välineisiin sidotut 
tekniset alustat ja pyrkiä kohti yhtä pääte-
laiteriippumatonta mediaa.

kohti uusia ansaintamalleja
Vaikka digi-TV toikin maksukanavat kotei-
hin, ei se tuonut monien toivomaa inter-
aktiivisuutta ja aikaan sitomattomuutta. 
Tallentavat digiboksit tosin simuloivat ai-
kaan sitomatonta TV:n katselukokemusta, 
vaikkakin vain vaivattomampana versiona 
perinteisistä videonauhureista. TV-ka-
navien kannalta tallentavien digiboksien 
vaikutus on kaksijakoinen: toisaalta 
aikasiirto mahdollistaa katselun lisäänty-
misen kuluttajien voidessa seurata myös 
ohjelmia, jotka tulevat heille sopimatto-
maan aikaan, toisaalta tallennettuja ohjel-
mia katsottaessa on mahdollista ohittaa 
mainokset, jolloin aikasiirto syö kanavien 
ansaintalogiikkaa. Mainonta muuttunee-

sa ei ole sisällöntuottajien kannalta kestä-
vää joutua räätälöimään sisällöt erikseen 
kaikkia jakelukanavia varten.

Televisiojakelun digitalisoimisen myötä 
lisääntynyt jakelukapasiteetti mahdollisti 
TV-yhtiöiden siirtymisen hyödyntämään 
ns. portfolio-strategiaa: useimmilla 
toimijoilla on yhden ”yleiskanavan” sijaan 
useampia profiloituja kanavia, jotka 
tarjoavat sisältöjä rajatuille kohderyhmil-
le. Tällä tavoin pääkanavalta menetettyä 

yleisömassaa saadaan houkuteltua omien 
muiden kanavien pariin ja suhteellinen 
osuus katsojista säilytettyä. Digi-TV 
mahdollisti myös maksukanavien laaja-
mittaisen jakelun, ja usein nämä portfolio-
strategian mukaiset kanavat myydäänkin 
maksullisina kanavapaketteina.

Useamman maksukanavan sitominen 
yhdeksi paketiksi jakaa tuloja ja kustan-
nuksia kanavien välillä, ja mahdollistaa 
siten myös kapeampien kohderyhmien 
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tavaa. Verkkovideopalvelussa digitaalisen 
materiaalin määrä voi olla lähes rajaton, 
kun taas esimerkiksi videovuokraamon 
arvokasta hyllytilaa ei kannata tuhlata vä-
hemmän suosituille elokuville.  Oikeuksien 
saaminen elokuvien nettilevitykseen on 
osoittautunut sen verran hankalaksi että 
Suomessa toimivien vuokraamopalvelui-
den valikoimat ovat toistaiseksi heikohkot. 
Tässä kohden myös oikeudenhaltijoilla 
olisi loistava mahdollisuus herätä pitkän 
hännän hyödyntämiseen, sillä internetissä 
tapahtuva helppo, edullinen ja laillinen 
jakelu on tehokkain tapa taistelussa netti-
piratismia vastaan.

Digitaalisen jakelun kustannustehokkuus 
verrattuna fyysisten tallenteiden myyntiin 
mahdollistaa hintojen pitämisen kohtuul-
lisena, jolloin kokonaistuottavuus kasvaa 
kuluttajien todennäköisesti hankkiessa 
määrällisesti enemmän edullisempaa 
sisältöä. Fyysisten tallenteiden hankintaa 
kuluttajat harkitsevat tarkemmin niiden 
ollessa hintavampia, digitaalisia hyödyk-
keitä voidaan hankkia myös kertakäyttöä 
varten, mikä on luonnollisesti myös 
ekologisesti kestävämpää kuin mahdolli-
sesti vain kerran katsottavien dvd-levyjen 
hamstraaminen hyllyyn pölyttymään.

Yhteistyökuvioiden synnyttämiseksi uusi-
en jakelutoimijoiden ja sisältötuotteiden 
oikeuksien haltijoiden välille tulisi onnis-
tua luomaan arvoketju, josta niin tekninen 
jakelija (palveluntarjoaja), levittäjä (kanava 
tai elokuvalevittäjä) kuin sisällöntuotta-
jakin hyötyvät taloudellisesti. Malli, jossa 
esimerkiksi verkkotallennuspalveluita 
tarjoava yritys harjoittaa liiketoimintaa 
TV-kanavien sisältöjä hyödyntämällä, 
ilman että TV-kanava saa osuutta tuloista, 
ei voi olla kestävä. Eikä kestävä ole myös-
kään malli, jossa edelliset kasvattaisivat 
yhteistyöllä liiketoimintaansa ilman että se 

näkyisi sisällöntuottajien tilipussissa. Säh-
köisen tiedonvälityksen kehityksen kyy-
distä pudotaan auttamattomasti, mikäli 
takerrutaan sitkeästi suojelemaan omia 
vanhoja ansaintamalleja sen sijaan että ol-
taisiin avarakatseisia uusien innovatiivisten 
sovellusten suhteen. Mikäli kotimaiset toi-
mijat eivät kykene yhteistyössä luomaan 
edellytyksiä elinvoimaiselle sisältöliiketoi-
minnalle, tulevat kansainväliset kilpailijat 
vääjäämättä ajamaan niistä ohi.

” Kansainvälisten premium-sisältöjen 
omistajat pyrkivät maksimoimaan 
omistamiensa sisältöjen arvon. Tässä ne 
voivat, ainakin tunnetuimpien tuottei-
densa kohdalla, lyhentää arvoketjua 
ohittamalla maahantuojan uusien 
kansainvälisten jakelualustojen kautta. 
On pelättävissä, että esim. Hulu-tyyppiset 
palvelut tulevat ohittamaan kansalli-
set, suomalaiset televisioyhtiöt useissa 
hyvinkin tuottavissa ohjelmissa; ainakin 
jossakin ohjelman elinkaaren vaiheessa. 
Tämä tulee vahingoittamaan suomalais-
ten yhtiöiden mahdollisuutta rahoittaa 
kotimaista tuotantoa.

Suomalaiset televisioyhtiöt vastaavat 
pitkälti kotimaisen sisällön tuottamisesta. 
Varsinaisten televisio-ohjelmien lisäksi ne 
rahoittavat muun muassa kotimaista 
elokuvatuotantoa. Toisaalta ne toimivat 
myös tuontiyrityksinä tuodessaan ulko-
maista sisältöä Suomeen.

Kotimainen tuotanto on lähtökohtaisesti 
kalliimpaa kuin vastaavan ulkomainen 
tuotanto. Koska mainoskontakti tuottaa 
ulkomaisen ohjelmiston yhteydessä 
kuitenkin saman tulon kuin kotimaisen 
ohjelmiston yhteydessä, voidaan sanoa, 
että ulkomainen ohjelmisto tietyssä mie-
lessä rahoittaa kotimaisen ohjelmiston 
tuotantoa. Näin ollen ulkomaisen ohjel-

kin enemmän tuotesijoittelupainotteisek-
si, ja maksullisten sisältöjen osuus jatkaa 
kasvuaan myös tulevaisuudessa.

Internetvideopalveluissa jo toteutu-
vaa ”katso mitä haluat, milloin haluat” 
–periaatetta TV-puolelle ovat yrittäneet 
tuoda useat IPTV-palveluntarjoajat tai 
verkkotallennuspalvelut kuten TV-kaista. 
Nämä toimijat ovat törmänneet vastus-
tukseen TV-kanavien taholta, jotka eivät 
ole hyväksyneet lähetysten automaattista 
tallentamista ilman etukäteistä ajastusta. 
Ohjelmien automaattinen tallentaminen 
siten, että niitä voi selailla takautuvasti 
tietyltä aikajaksolta, on juuri sitä aikariip-
pumattomuutta, jota digi-tv:ltä odotettiin. 

Kanavien omiin catch-upeihin verrattuna 
IPTV- ja verkkotallennuspalvelut tuovat 
parannuksen siinä, että samasta käyttö-
liittymästä voi selata kaikkien kanavien 
ohjelmistoa. Televisiovastaanottimen 
kautta käytettävien videosisältöjen 
katselukokemus on myös huomattavasti 
toisenlainen kuin tietokoneen ruudulta 
katseltavien: tietokoneen kautta nettivide-
oita katsellaan tyypillisesti yksin kun taas 
television katselu on usein sosiaalinen ko-
kemus. Nykykehityksen valossa vaikuttaa 
kuitenkin siltä että laajakaistaoperaattorit 
ottanevat kuluttajapään palveluntarjoajan 
paikan IPTV:hen ja hybridilaitteisiin pe-
rustuvien palveluiden (kuten esimerkiksi 
VoD) arvoketjussa.

Myös online-videovuokraamot ovat tuo-
neet saataville tilausvideoihin perustuvan  
toimivan liiketoimintakonseptin tekemällä 
laillisen elokuvien katselun verkon kautta 
käyttäjille helpoksi kohtuullisella hinnalla. 
Uusien jakelukanavien myötä voidaan pal-
vella myös marginaalisempia kohderyhmiä 
ja tarjota kuluttajille sisältöjä joiden myy-
minen perinteisin keinoin ei ole kannat-
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muksen lähestyessä televisiota säätely käy 
lähestulkoon mahdottomaksi. Toimilupa-
menettelyssä toimiluvan ehtoihin voidaan 
lisätä sisällön laadullisia vaatimuksia, 
mutta vapaassa kilpailussa vain kaupalli-
sesti menestyviä sisältöjä kannattaa jaella. 
Tällöin laadukkaiden kotimaisten sisäl-
töjen jakelua voidaan perustellusti vaatia 
ehkä lähinnä Yleisradiolta, jonka senkin 
rahoituspohja kyseenalaistuu tilausmaksu-
pohjaisten videopalveluiden saadessa sen 
näyttämään kuluttajien silmissä pakollisel-
ta maksu-tv:ltä. 

Eri rahoitusmallivaihtoehtoihin sen enem-
pää tässä artikkelissa puuttumatta on 
tärkeää löytää myös Yleisradiolle toimiva 
rahoituspohja väistämättä kiristyvässä 
kilpailussa, koska sen merkitys sisältöjen 
laadullisen riman korkealla pitämisessä 
tulee korostumaan kaupallisten kanavien 
popularisoidessa sisältöjään.

Globaaleista markkinoista puhuttaessa 
usein korostetaan myös niin sanotun 
pitkän hännän ja  rajattujen kohderyhmi-
en merkitystä liiketoiminnan kasvattami-
sessa. Jos kotimaisen sisällön rahoitusta 
lähdetään tarkastelemaan määrittelemällä 
kohderyhmäksi suomalaiset, joka maail-
man mittakaavassa on niche-yleisö, mutta 
muuten taustoiltaan ja kulutustottumuk-
siltaan hyvin laaja, on vaikkapa kotimai-
siin sisältöihin erikoistuneen kanavan 
profiloiminen hankalaa. Tänä päivänäkin 
kanavat siirtävät mainosrahoitteisella puo-
lella kannattamattomia sisältöjään maksu-
tv:n puolelle; eikö siis kotimaisia sisältöjä 
tarjoavan toimijan kannattaisi tehdä niin 
myös globaalissa kilpailussa? 

Mikäli tämän tyyppiselle kaupalliselle 
toiminnalle haluttaisiin löytää vakaa 

rahoituspohja, olisi sisältökirjon oltava 
hyvin laaja tavoittaakseen hyvin laajan 
kohderyhmänsä. Yksittäisten ohjelmien 
tulisi myös saavuttaa suuria yleisömassoja, 
sillä kansainvälinen kilpailu ei koske vain 
katsojia vaan myös mainostajia. Mikäli 
mainosraha ja maksavat yleisöt valuvat 
mielenkiintoisempiin ulkomaisiin palve-
luihin kansainvälisten sisältöjen vetämä-
nä, voi laadukkaan kotimaisen sisällön 
rahoittaminen tilausmaksupalveluilla 
nostaa kuluttajamaksut yli kipurajan, mikä 
ajaa viimeisetkin käyttäjät edullisempien 
sisältöjen pariin. Tällaisen skenaarion 
toteutuessa sisällöt väistämättä viihteel-
listyvät ja kaupallistuvat, ja vaihtoehtoisia 
sisältöjä on etsittävä kansainvälisistä 
niche-palveluista.

”Keskeistä television tulevaisuudelle 
Suomessa ovatkin nyt tehdyt päätökset: 
erityisesti terrestriaalin laatukilpailuky-
vystä huolehtiminen, ohjelmatoimilupien 
kontrolli, Yleisradion rooli ja nykyiset 
toimijoiden omistusrakenteet vaikuttavat 
merkittävästi alan tulevaisuudennäky-
mään.”

”Teknologinen kehitys etenee talouden 
sykleistä huolimatta ja uudet internetiä 
hyödyntävät käyttömahdollisuudet tule-
vat 5-10 vuoden aikavälillä suuren yleisön 
käyttöön. Näiden merkitys voi olla pieni, 
mikäli toimiala pidetään suomalaisessa 
ohjauksessa. Monet rakenteelliset tekijät 
tukevat tätä kehitystä. Toisaalta aktiivisel-
la kilpailun avaamisella toimiala saattaisi 
muuttua merkittävästikin. Kansainväliset 
toimijat ovat aktiivisesti laajentumassa 
myös Suomen markkinoille - mikäli 
niillä olisi vapaat kädet laajentumiseen, 
TV-kilpailun luonne muuttuisi huomat-
tavasti.”

miston parhaimmiston menettäminen 
vahingoittaisi olennaisesti kotimaisen 
ohjelmiston tuotantomahdollisuuksia.”

(LVM43/09)

Heikko menestys kansainvälisessä 
kilpailussa olisi kohtalokasta kotimaiselle 
sisällöntuotantoalalle. Maailman mitta-
kaavassa suomalaiset ovat marginaalinen 
kohderyhmä, joten suurten kansainvälis-
ten toimijoiden tuskin on taloudellisesti 
kannattavaa lokalisoida palvelujaan ko-
vinkaan mittavasti. Mikäli kotimaisten te-
levisioyhtiöiden kyky rahoittaa kotimaista 
sisällöntuotantoa heikkenee ulkomaisten 
sisältöjen jakelun menettämisestä johtu-
en, alan toimintaedellytykset vaikuttavat 
heikoilta. 

Broadcast-televisiojakelun osalta koti-
maisten toimijoiden asemaa voidaan 
suojella toimilupamenettelyn avulla, 
mutta internetin kautta kulutettavien 
sisältöjen teknisen laadun ja käyttökoke-

muutokSen 
nopeuS 
lyhyellä 
aikavälillä 
yliarvioidaan,  
muutokSen 
vaikutukSet 
pitkällä  
aikavälillä  
aliarvioidaan
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”Muutoksen nopeus lyhyellä aikavälillä 
yliarvioidaan,  muutoksen vaikutukset 
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