
AALTO-YLIOPISTO 

Teknillinen korkeakoulu 

Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta 

 

 

 

 

 

Jouni Sirén 

Verkottuvan televisiopalvelun skenaarioanalyysi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomityö 

Espoo 11.4.2010 

 

 

Työn valvoja  .......................................................................... Prof. Heikki Hämmäinen   

 

Työn ohjaaja  ............................................................................. Tekn.lis. Juha Vesaoja



AALTO-YLIOPISTO Diplomityön tiivistelmä 

Tekijä: Jouni Sirén 

Työn nimi: Verkottuvan televisiopalvelun skenaarioanalyysi 

Päivämäärä: 11.4.2010  Sivumäärä: 85 + 4 

Tiedekunta:  Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta 

 

Professuuri: S-38 Tietoverkkotekniikka 

Työn valvoja: Prof. Heikki Hämmäinen 

Työn ohjaaja: Tekn.lis Juha Vesaoja 

 

Yksi viime vuosisadan levinneimmistä ja maailmaa eniten muuttaneista ilmiöistä, 

televisio, on kokemassa merkittävää muutosta. Internetin ja perinteisen television 

välinen ero kaventuu, päätelaitteiden kirjo kasvaa ja lineaaristen yksisuuntaisten 

palveluiden rinnalle nousee monimuotoisia verkottuvia palvelukokonaisuuksia. 

Televisiotoimialan eri toimijoiden strategiatyötä helpottamaan tässä diplomityössä 

hahmotellaan mahdollisia tulevaisuusskenaarioita vuodelle 2020 sekä 

analysoidaan toimialan rakennetta ja kilpailun käyttäytymistä näissä 

skenaarioissa. 

 

Schoemakerin skenaariomallinnus koettiin soveltuvaksi työkaluksi näiden 

tulevaisuuskuvien muodostamiseen. Pääasialliset haasteet metodin käytössä 

liittyvät relevanttien trendien, epävarmuuksien ja omistajien tunnistamiseen sekä 

yhtenäisten ja koherenttien skenaarioiden rakentamiseen. Porterin 

prosessistrategiamallin avulla tarkasteltiin kilpailun käyttäytymistä eri 

skenaarioissa sekä televisiotoimijoiden, operaattorien ja valmistajien strategisia 

valintoja näihin liittyen. 

 

Tulevaisuusskenaariot rakentuvat sisältöjen saatavuuden vapauden sekä 

palveluiden käytön aktiivisuuden väliseen skenaarioavaruuteen. Ennakoivuus, 

selkeä oma tahtotila, omaan strategiaan soveltuvan kumppanuusstrategian 

muodostaminen ja toisaalta riittävän dynamiikan sekä reagointikyvyn 

säilyttäminen nousevat merkittäviksi tekijöiksi toimijakohtaisia strategisia 

valintoja laadittaessa. 

 

 

Avainsanat: Televisio; Internet; skenaarioanalyysi; strategia;  uusi media;  

 



AALTO-UNIVERSITETET Sammandrag av diplomarbete 

Författare: Jouni Sirén 

Arbetets namn: En scenarieanalys av nätverkande televisionen 

Datum: 11.4.2010  Sidantal: 85 + 4 

Fakultet:  Fakulteten för elektronik, kommunikation och automation 

 

Professur: S-38 Nätteknik 

Övervakare: Prof. Heikki Hämmäinen 

Handledare: Tekn.lic. Juha Vesaoja 

 

Ett av de fenomen som mest förändrade världen förra århundradet – televisionen – 

står nu inför en stor omvandling. Skillnaden mellan Internet och traditionell 

television minskar, mottagarapparaterna utvecklas och vid sidan om tjänster med 

linjär envägskommunikation uppkommer mångsidiga nätverk av produkter. För 

att hjälpa tv-branschens olika aktörer med deras strategiarbete, målas i det här 

diplomarbetet upp möjliga framtidsscenarier fram till år 2020. Därtill analyseras 

branschstrukturen och konkurrenssituationen i dessa scenarier.   

 

Schoemakers scenariemodell används som verktyg för att skapa dessa 

framtidsbilder. De huvudsakliga utmaningarna med denna metod är att identifiera 

de relevanta trenderna, osäkerhetsfaktorerna och intressenterna och att bygga 

enhetliga och koherenta scenarier. Med hjälp av Porters processtrategimodell 

granskas konkurrenssituationen i de olika scenarierna och de därpå följande 

strategiska valen för tv-aktörerna, operatörerna och tillverkarna. 

 

Framtidsscenarierna byggs upp i gränssnittet mellan hur lättillgängligt innehållet 

är och hur aktivt tjänsterna används. De viktigaste faktorerna för 

branschaktörernas strategier visar sig vara förutseende, klara egna målsättningar, 

en strategi för samarbete med andra firmor och aktörer och en tillräckligt snabb 

reaktionsförmåga. 

 

 

 

Nyckelord: Television; Internet; scenarieanalys; strategi; nymedia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AALTO UNIVERSITY Abstract of Master’s Thesis 

Author: Jouni Sirén 

Title of thesis:  A Scenario Analysis of the Networking Television  

Date: 11.4.2010  Number of pages: 85 + 4 

Faculty:  Faculty of Electronics, Communications and Automation 

 

Professorship: S-38 Networking Technology 

Supervisor: Prof. Heikki Hämmäinen 

Instructor: Lic. Tech. Juha Vesaoja,  

 

One of the most widespread and life changing phenomena of the last century – 

television – is facing substantial changes. The difference between the Internet and 

traditional television is diminishing, the receiving devices are becoming more 

diversified and alongside linear one-way-channels of communication complex 

networks of services are emerging. The aim of this Master’s Thesis is to aid the 

strategy work of the television businesses by creating possible future scenarios for 

the year 2020 and analyzing the structure of the line of business and of the 

competition in these scenarios.  

 

Schoemaker’s scenario model is used in painting these pictures of the future. The 

main challenges with this method are to identify relevant trends, uncertainties and 

stakeholders as well as to build coherent scenarios. Porter’s process strategy 

model is used in the analysis of the competition situation in the different scenarios 

and of the resulting strategic choices for the broadcasters, operators and 

manufacturers. 

 

The scenarios for the future are built based on how accessible the content is and 

how actively the services are being used. The most important factors in creating 

the businesses’ own strategies are predictability, clear goals, a strategy for 

relevant business partnerships and an ability to react quickly and dynamically. 

 

 

 

 

Keywords: Television; Internet; scenario analysis; strategy; new media 

 

 



 

 

Esipuhe 
 

Tämä diplomityö on tehty Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun 

elektroniikan, tietoliikenteen ja automatiikan tiedekunnassa professori Heikki 

Hämmäisen valvonnassa sekä tekniikan lisensiaatti Juha Vesaojan ohjauksessa. 

 

Tämän työn laatiminen on ollut pitkä prosessi. Tähän nähden itse työ on 

kirjoittamisprosessin käynnistyttyä muodostunut hämmästyttävän nopeasti. 

Minulla on ollut ilo seurata suomalaisen mediakentän kehitystä näköalapaikalta 

Yleisradiosta jo yli kymmenen vuoden ajan. Osittain tästä syystä lopputyön 

tekeminen on kenties venynytkin yli normaaliksi katsottavan ajan. Toisaalta tänä 

aikana minulle on kertynyt paljon arvokasta kokemusta, jota toivottavasti osin 

pystyn siirtämään tähän työhön. 

 

Haluan kiittää työni tarkastajana toiminutta professori Heikki Hämmäistä 

saamastani erinomaisesta ohjauksesta. Erityisesti ilman alkuvaiheen kriittistä 

palautetta ei työ olisi nykyisen kaltainen. Samoin kiitos esimiehelleni ja 

ystävälleni Juha Vesaojalle arvokkaasta avusta työn valmiiksi saattamisessa. 

Erityiskiitos myös kaikille työhön osallistuneille suomalaisen media-alan 

asiantuntijoille ja päättäjille – ilman teidän arvokasta panostanne ei tätä työtä olisi 

olemassa.  

 

Jenny, kiitos että teit tämän minulle mahdolliseksi. Alexander, Saini ja Lilja – 

ansiostanne kirjoitusprosessi oli sekä sisältörikas että vähäuninen! 

   

 

 

 

Espoo 11.4.2010  

 

 

 

 

Jouni Sirén 

 



 6 

Sisällys 

Sisällys .......................................................................................................................... 6 
Lyhenteet ....................................................................................................................... 8 

1 Johdanto .................................................................................................................. 9 

1.1 Tutkimusongelma .............................................................................................. 9 
1.2 Tutkimusongelman rajaus ............................................................................... 10 
1.3 Tutkimusmenetelmät ....................................................................................... 10 
1.4 Tutkielman rakenne ......................................................................................... 11 

2 Teoreettiset viitekehykset ja tutkimusmetodiikka ............................................ 12 

2.1 PESTE-analyysi .............................................................................................. 12 

2.2 Skenaariomallinnus ......................................................................................... 12 
2.3 Schoemakerin skenaariomalli ......................................................................... 13 
2.4 Porterin teollisuusskenaariot ........................................................................... 15 

3 Television, Internetin ja uuden median kehitys ................................................ 17 

3.1 Television toiminta ja kehitys ......................................................................... 17 
3.1.1 Television toimintaperiaate ....................................................................... 17 

3.1.2 Jakelu......................................................................................................... 18 
3.1.3 Sähköinen julkaisu televisiossa ................................................................. 19 

3.2 Internetin kehitys ............................................................................................. 22 

3.2.1 Internetin toimintaperiaate ........................................................................ 22 

3.2.2 Internetin palveluiden kehitys ................................................................... 23 
3.3 Uuden median palveluiden kehitys ................................................................. 26 

3.3.1 Uuden median määrittely .......................................................................... 26 

3.3.2 Uuden median kehitys Suomessa .............................................................. 27 
3.3.3 Uuden median palveluiden kehitys ........................................................... 28 

4 Suomalainen mediaympäristö sekä televisiopalvelut vuonna 2010 ................. 30 

4.1 Suomalainen mediakenttä ja arvoketju ........................................................... 30 
4.2 Teknologiat, päätelaitteet ja tietoliikenneyhteydet Suomessa ........................ 32 

4.2.1 Televisio .................................................................................................... 32 
4.2.2 Internet ...................................................................................................... 33 

4.2.3 Mobiili ....................................................................................................... 34 
4.3 Nykyiset televisiopalvelut ja niiden käyttö eri välineissä ............................... 35 

4.3.1 Televisio .................................................................................................... 36 

4.3.2 IPTV .......................................................................................................... 36 
4.3.3 Internetin televisiopalvelut ........................................................................ 37 

4.3.4 Hybridi-tv .................................................................................................. 38 
4.3.5 Mobiili ....................................................................................................... 39 

4.4 Muut vaikuttavat tekijät sekä kehitystrendit ................................................... 42 
4.4.1 Televisiojärjestelmän rahoitus Suomessa ................................................. 42 
4.4.2 Tekijänoikeudet ......................................................................................... 42 

5 Skenaarioiden luominen ...................................................................................... 44 

5.1 Ympäristö ja rajaus ......................................................................................... 44 

5.1.1 Ympäristö, aikarajaus ja päätösmuuttujat ................................................. 44 



 7 

5.1.2 Tärkeimmät omistajat................................................................................ 44 

5.2 Avaintrendit ja epävarmuudet ......................................................................... 45 
5.2.1 Metodiikka ................................................................................................ 45 
5.2.2 Alustavat avaintrendit ............................................................................... 46 

5.2.3 Alustavat avainepävarmuudet ................................................................... 48 
5.3 Skenaarioiden muodostus ............................................................................... 49 

5.3.1 Epävarmuustekijöiden varmentaminen ..................................................... 49 
5.3.2 Lopulliset epävarmuustekijät .................................................................... 50 

5.4 Skenaariot ........................................................................................................ 53 

5.4.1 Mediamogulit ............................................................................................ 54 
5.4.2 Perinne-Suomi goes digi 2.0 ..................................................................... 56 
5.4.3 ”Bye bye TV” ............................................................................................ 58 
5.4.4 Piraattien maailma ..................................................................................... 60 

6 Skenaarioiden analyysista strategiaan ............................................................... 62 

6.1 Skenaarioiden analyysi.................................................................................... 62 
6.1.1 Mediamogulit ............................................................................................ 62 

6.1.2 Perinne-Suomi goes digi 2.0 ..................................................................... 63 
6.1.3 ”Bye bye TV” ............................................................................................ 64 
6.1.4 Piraattien maailma ..................................................................................... 64 

6.2 Skenaarioista strategiaan ................................................................................. 65 

6.3 Strategisia vaikutuksia .................................................................................... 66 
6.3.1 Televisiotoimijat ....................................................................................... 67 

6.3.2 Operaattorit ............................................................................................... 72 
6.3.3 Laite- ja ohjelmistovalmistajat .................................................................. 75 

7 Johtopäätökset ...................................................................................................... 78 

7.1 Tulokset ........................................................................................................... 78 

7.2 Tulosten arviointia .......................................................................................... 79 
7.3 Jatkotutkimus .................................................................................................. 80 

 

Viitteet ......................................................................................................................... 81 
Liite A:  PESTE-analyysi Eurooppa, Suomi, Mediatoimiala ..................................... 86 

 



 8 

Lyhenteet 

 

ARPA  Advanced Research Projects Agency 

 

DVB  Digital Video Broadcasting 

 

DVB-H  Digital Video Broadcasting, handheld 

 

FTP  File Transfer Protocol 

 

HBBTV  Hybrid Broadcast Broadband TV 

 

HD  High Definition 

 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

 

IPTV  Internet Protocol Television 

 

MHP  Multimedia Home Platform  

 

MIT  Massachusetts Institute of Technology 

  

P2P  Peer-to-Peer 

 

PESTE  Politics, Economy, Social, Technology, Environment 

 

RTP Real-time Transport Protocol 

 

SMTP Simple Mail Transfer Protocol 

  

SSL  Secure Sockets Layer  

 

STB  Set-Top-Box 

 

TCP/IP  Transmission Control Protocol / Internet Protocol 

 

TLS  Transport Layer Security 

 

UCLA  University of California, Los Angeles 

 

URL  Uniform Resource Locator 

 

VOD  Video on Demand 

 

WiMAX  Worldwide Interoperability for Microwave Access 

 

WLAN  Wireless LAN 



 9 

1 Johdanto 
 

Televisio on lähes sata vuotta vanha ”killer application”, menestystuote. Se on yksi 

viime vuosisadan levinneimmistä, maailmaa merkittävästi muuttaneista ilmiöistä. 

Huolimatta historiansa aikana kokemistaan muutoksista värien mukaantulosta 

digitalisointiin on televisio perusolemukseltaan ja käyttötavaltaan pysynyt perinteisenä, 

passiiviseen käyttöön perustuvana mediana. Television rooli on kuitenkin lähivuosina 

muuttumassa huomattavasti. Internetin ja perinteisen television välinen ero on 

hämärtymässä sekä käytettävien jakeluväylien että päätelaitteiden osalta. Mobiliteetti 

televisiopalveluiden käytössä lisääntyy ja päätelaitteet monipuolistuvat sekä 

persoonallistuvat. Käytettävät palvelut kokevat muutosta yksisuuntaisesta lineaarisesta 

palvelurakenteesta monimuotoisiin verkottuviin palvelukokonaisuuksiin, joissa kuka 

tahansa voi olla sekä palvelujen vastaanottaja tai tuottaja.  

 

Tämä kehitys on tapahtunut viimeisen viidentoista vuoden aikana kiihtyvällä tahdilla. 

Avoimen Internetin päälle rakentuvat televisiopalvelut sekä erilaiset IPTV-ratkaisut 

alkavat saavuttaa jo merkittävää osaa erityisesti nuorempien kohderyhmien television 

käyttötottumuksissa. Samanaikaisesti myös kokonaan televisiottomien talouksien määrä 

on selkeässä nousussa. Tämä voi aiheuttaa tulevaisuudessa merkittäviä muutoksia koko 

televisiopalveluiden tuottamiseen osallistuvan arvoketjun rakenteeseen sekä 

toimintalogiikkaan. Tähän muutokseen liittyy sekä suuria mahdollisuuksia että 

epävarmuuksia. Tämän työn tarkoituksena on pyrkiä kartoittamaan näitä 

muutostekijöitä sekä epävarmuuksia ja niiden avulla skenaarioanalyysin menetelmin 

muodostaa vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia noin kymmenen vuoden päähän. Näitä 

tulevaisuudenkuvia analysoimalla pyritään muodostamaan televisiopalveluiden 

arvoketjun eri jäsenille kuvausta mahdollisesta tulevasta kilpailutilanteesta ja antamaan 

ohjeita sekä suuntaviivoja tietyn tyyppisten tilanteiden kehittymistä varten osana 

tarkempaa strategiatyötä. 

 

1.1 Tutkimusongelma 

 

Työssä käsiteltävä tutkimusongelma voidaan tiivistää seuraavasti: 

 

Millaisia vaihtoehtoisia verkottuvan television tulevaisuusskenaarioita on 

muodostettavissa vuodelle 2020? 

 

Mistä avaintrendeistä ja –epävarmuuksista nämä skenaariot muodostuvat?  

 

Skenaariotyöstä saatavan työn hyödynnettävyyden vuoksi esitetään myös varsinaista 

tutkimusongelmaa tukeva lisäkysymys  

 

Miten verkottuvan television arvoketjun jäsenten tulee ottaa strategioissaan luodut 

skenaariot huomioon? 
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Tutkimusongelmaa lähdetään ratkaisemaan seuraavin menetelmin 

 Identifioidaan toimintaympäristö sekä kuvataan sen historiallinen kehitys ja 

nykytila  

 Pyritään tunnistamaan seuraavan kymmenen vuoden aikaiseen kehitykseen 

vaikuttavat merkittävimmät trendit ja epävarmuustekijät 

 Luodaan neljä tulevaisuutta edustavaa skenaariota 

 Analysoidaan jokaisen skenaarion oletettua teollisuuden rakennetta sekä 

määritetään kulloiseenkin skenaarioon liittyvät kilpailuedun lähteet. Arvioidaan 

kilpailun käyttäytymistä skenaarioittain. 

 

1.2 Tutkimusongelman rajaus 

 

Työn käsittämä aihealue on laaja, ja tästä syystä tutkimuksen riittävä rajaaminen on 

tarpeellista. Tutkimusongelma ja sen käsittely on määritelty kappaleessa 1.1. Painotus 

työssä on Suomen mediaympäristössä, mutta tarpeen mukaan aihetta käsitellään 

globaalisti. Työssä keskitytään tulevaisuuden televisiopalveluihin liittyvien 

skenaarioiden analyysiin. Radiovälinettä tai audioon muuten liittyviä asioita ei käsitellä 

erikseen. Internetin ja uusien medioiden kehitykseen ja nykytilaan liittyviä seikkoja 

kuvataan myös riittävällä perusteellisuudella, koska niillä katsotaan olevan 

mahdollisesti merkittävä osa tulevaisuuden skenaarioissa. Mobiilivälineen osalta työssä 

käsitellään etupäässä palveluiden nykytilaa ja niiden mahdollisia vaikutuksia 

tulevaisuuden skenaarioissa. Mobiilivälineen varhaisemman historian tarkemman 

kuvaamisen ei katsota tuovan työhön oleellista lisäarvoa. 

 

Aikaraami työssä skenaarioiden ja strategioiden osalta on 2010-luku. Strateginen 

analyysi keskittyy skenaarioiden oletetun teollisuuden rakenteen ja siihen liittyvän 

kilpailun käyttäytymisen tutkimiseen. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelminä työssä käytetään 

 kirjallisuusanalyysia,  

 ideointipalavereita,  

 haastatteluita ja 

 teoreettisiin viitekehyksiin perustuvaa analyysia. 

 

Lähdemateriaalina käytetään kirjoitettuja kirjoja, akateemisia tutkimuksia, 

tutkimuslaitosten raportteja sekä alan toimijoiden raportteja ja julkaisuja. 

Skenaariomuuttujien määrittämisessä pyritään hyödyntämään olemassa olevia 

tutkimuksia aiheeseen liittyen. Skenaarioiden muodostamiseen tähtäävät haastattelut ja 

asiantuntijatapaamiset toteutetaan etupäässä media-alalla toimivien suomalaisten 

asiantuntijoiden ja päättäjien kesken.  

 

Teoreettisina viitekehyksinä työssä käytetään: 

 PESTE-analyysia, 

 Schoemakerin skenaariomallia sekä 

 Porterin teollisuusskenaarioanalyysia 
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1.4 Tutkielman rakenne 

 

Tutkielman rakenne on kuvattu oheisena kaaviona kuvassa 1-1. 

 

 
 

Kuva 1-1 Tutkielman rakenne 

 

Luvussa yksi esitellään työn rakenne, tutkimusongelma ja rajaus. Luvussa kaksi 

perehdytään työssä käytettyyn metodiikkaan. Luvussa kolme kuvataan 

televisiopalveluihin liittyvien välineiden ja palveluiden teknologioita sekä historiallista 

kehitystä. Luvussa neljä kuvataan suomalaista mediakenttää ja siihen liittyvien 

palveluiden nykytilaa, käyttäjämääriä ja kehitystä.  

 

Luku viisi keskittyy skenaarioiden luomiseen pohjamateriaalin, ideointisessioiden sekä 

haastatteluiden avulla. Luvussa kuusi analysoidaan saatuja skenaarioita teollisuuden 

rakenteen sekä kilpailutekijöiden kannalta. Luvussa seitsemän tiivistetään työn tulokset 

johtopäätösten muotoon sekä esitetään jatkotutkimusehdotuksia aiheeseen liittyen.
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2 Teoreettiset viitekehykset ja tutkimusmetodiikka 

 

 

Tässä kappaleessa esitellään työssä käytettävä metodiikka sekä tutkimusmenetelmät. 

Nykyinen lähtötilanne analysoidaan PESTE-metodiikalla. Tärkein käytetty metodiikka 

työn kannalta on skenaarioanalyysi. Työssä sovelletaan Schoemakerin 1990-luvulla 

jalostamaa skenaariomenetelmäversiota. Tämän jälkeen muodostetuista skenaarioista 

laaditaan tarkempi analyysi Porterin skenaariometodiikan mukaisesti. 

 

2.1 PESTE-analyysi 

 

PESTE-analyysi (Johnson & Scholes, 2001) on menetelmä jolla selvitetään ilmiön tai 

organisaation poliittista, ekonomista, sosiaalista, teknistä  ja ekologista tilaa ja 

tulevaisuutta. Menetelmää voidaan hyödyntää esimerkiksi skenaarioita laadittaessa, 

tulevaisuustaulukon muuttujina tai taustamateriaalina organisaation skenaariotyölle. 

 

 
Kuva 2-1 PESTE-analyysi 

 

Analyysistä on kehitetty useita eri versioita, mm. PESTEL, jossa on lisäksi 

lainsäädäntöön (Legal) liittyvät asiat otettu mukaan. Tässä työssä lainsäädäntöön 

liittyvät asiat on sijoitettu yhteen poliittisten asioiden kanssa. 

 

2.2 Skenaariomallinnus 

 

Skenaariomallinnus on saavuttanut viime aikoina suosiota erityisesti 

tulevaisuustutkimuksen ja uusia, radikaaleja innovaatioita sisältävän 

teknologiatutkimuksen osalla (Lankila, 2004). Alun perin termi ”skenaario” juontaa 

juurensa teatterimaailmasta, tarkoittaen elokuvan tai näytelmän käsikirjoitusta 

(Schwartz, 1996).  

 

Skenaariosuunnittelussa luodaan vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia tiedossa olevien 

trendien ja tunnistettujen epävarmuustekijöiden pohjalta. On tärkeää huomata, että 

skenaarioanalyysissa ei ole kyse tulevaisuuden ennustamisesta, vaan pikemminkin 

mahdollisten vaihtoehtoisten tulevaisuuksien epävarmuuksien rajaamisesta 
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(Schoemaker, 1991). Skenaariomenetelmää käytettiin alun perin asevoimissa 

sotapelisimulaatioihin. Yhdysvaltain ilmavoimat yrittivät 1950-luvulla kuvitella mitä 

sen vastustaja voisi mahdollisesti tehdä, ja valmistelivat vaihtoehtoisia strategioita 

tämän pohjalta (Bradfield et al., 2005).  Herman Kahn, joka oli ollut osana Yhdysvaltain 

ilmavoimien kehitystyötä, lähti 1960-luvulla jalostamaan skenaarioita yritysmaailman 

diagnostiikkatyökaluksi. Skenaariomenetelmät saavuttivat uuden ulottuvuuden 1970-

luvulla, jolloin Royal Dutch/Shell-yrityksessä suunnittelijana työskennellyt Pierre Wack 

lähti kehittämään skenaariomenetelmää arvioimaan öljyn hinnan kehitykseen 

vaikuttavia tapahtumia (Wack, 1985a,b). Tämän tekniikan avulla Shell saavutti 

merkittävää kilpailuetua voimakkaasti muuttuvassa kilpailukentässä, ja 

skenaariomenetelmän käyttöä kohtaan alettiin enenevästi osoittaa kiinnostusta. 

 

Porter lanseerasi vuonna 1985 käsitteen teollisuusskenaario ja kehitti siihen perustuvan 

skenaariosuunnittelumenetelmän. Menetelmän ytimenä on tietyn teollisuusalan sisällä 

vaikuttava kilpailu. Hänen mallissaan myös painotetaan riippumattomien ja toisistaan 

riippuvaisuudessa olevien epävarmuuksien eroa. Oleellista on että vain toisistaan 

riippumattomia epävarmuuksia käytetään skenaarioiden laatimisen perustana. (Porter, 

1985) 

 

Schoemaker vertaa skenaariosuunnittelumenetelmää muihin suunnittelumenetelmiin 

todeten jatkuvuussuunnitelma-analyysin perustuvan vain yhteen epävarmuustekijään, 

kun taas skenaariot ottavat huomioon useiden epävarmuustekijöiden yhteisvaikutuksen. 

Sensitiivisyysanalyysi evaluoi yhden muuttujan muutoksen vaikutusta muiden 

muuttujien pysyessä vakiona, skenaarioissa taasen muutetaan useita muuttujia 

samanaikaisesti. Simulaatiomallit keskittyvät vain formaalisti mallinnettaviin 

elementteihin toisin kuin skenaariot, jotka voivat mallintaa myös huonosti 

mallinnettavissa olevia monimutkaisia vuorovaikutuksia. (Schoemaker, 1995) 

 

2.3 Schoemakerin skenaariomalli 

 

Useista vaihtoehtoisista skenaariomalleista Schoemakerin tuntui soveltuvimmalta tähän 

työhön. Kuten yllä jo on todettu, Schoemakerin mukaan skenaarioita ei tule kohdella 

tulevaisuutta koskevina ennustuksina vaan pikemminkin tulevaisuuteen liittyvien 

epävarmuustekijöiden rajaamisena ja ymmärtämisenä. Yksi tärkeimpiä tavoitteita on 

tunnelinäön estäminen ja heikkojen signaalien hahmottaminen päätöksenteon tueksi 

(Schoemaker, 1995). 

 

Schoemaker on esitellyt kehittämäänsä skenaariomallinnustekniikkaa useassa eri 

artikkelissa. Ensin hän käsitteli skenaarioanalyysin soveltamista käytäntöön 

(Schoemaker, 1991), sitten tarkemmin taustoitetun ja muihin metodeihin vertailevan 

artikkelin muodossa (Schoemaker, 1993) ja viimein laajennetun version strategisten 

valintojen ja dynaamisen interaktion osalta vuosina 1995 ja 1997 (Schoemaker, 1995, 

1997). Schoemakerin malli on kymmenosainen. Työn rajaamisen vuoksi viimeiset kaksi 
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kvantitatiiviseen mallintamiseen liittyvää osiota on jätetty pois. Kuvassa 2-2 on tämä 

malli tarkemmin kuvattuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäiset neljä askelta koostuvat skenaarioanalyysiin vaadittavien parametrien 

määrittämisestä. Viidennessä vaiheessa muodostetaan kaksi pakotettua skenaariota siten 

että kaikki positiiviset elementit sijoitetaan toiseen skenaarioon ja kaikki negatiiviset 

toiseen. Normaalitilanteessa skenaariot ovat sisäisesti epäjohdonmukaisia. Kuudennessa 

vaiheessa varmistetaan näiden skenaarioiden johdonmukaisuus kolmesta eri 

näkökulmasta. Trendien johdonmukaisuus määritetään annetun aikarajauksen sisällä. 

Lopputuloksen johdonmukaisuus määrittyy avainepävarmuuksien ja skenaarioiden 

lopputulemien yhteensopivuuden mukaan. Omistajien johdonmukaisuus määrittyy 

heidän positioitumisen ja oletetun käytöksen mukaan. Vaiheissa 7-8 uudet oppivat 

skenaariot muodostetaan ottamalla huomioon edellä mainitut yhtenäisyydet ja 

omistajien käyttäytyminen. Vaiheita 9-10 ei tässä työssä käsitellä. 

 

Pohjautuen tähän kymmenosaiseen etenemiseen hyödyntäen vuonna 2000 julkaistua 

prosessimallia (Schoemaker & Mavaddat, 2000) voidaan tämä prosessi jäsentää vielä 

kuvan 2-3 mukaisen esityksen muotoon. Oleellisena erona on kahden pakotetun 

skenaarion sijasta valita kaksi tärkeintä avainepävarmuutta ja arvioida näitä ristiin 

nelikentässä. Tämä malli toimii hyvin jos on löydettävissä kaksi selkeästi muita 

tärkeämpää epävarmuustekijää. 

 

 

 

 

Kuva 2-2 Schoemakerin skenaariomenetelmä 
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Ensin määritetään skenaarioiden ympäristö asettamalla aikaraami, rajaus ja 

päätösmuuttujat. Myös tärkeimmät omistajat tulee määrittää. Tämän jälkeen määritetään 

trendit ja epävarmuudet. Seuraavaksi muodostetaan neljä sisäisesti yhtenäistä ja 

johdonmukaista skenaariota perustuen tärkeimpiin epävarmuustekijöihin. Iteratiivisella 

prosessilla näihin lisätään muiden epävarmuuksien ja trendien vaikutus, säilyttäen 

sisäinen yhtenäisyys ja johdonmukaisuus. Lopulta arvioidaan omistajien käyttäytymistä 

kyseisissä skenaarioissa. 

 

 

2.4 Porterin teollisuusskenaariot 

 

Kehittyviin markkinoihin ja teknologiaympäristöihin vaikuttaa useita 

epävarmuustekijöitä. Tämä vaikeuttaa yhden luotettavan tulevaisuuden kehittämistä 

kuvaavan skenaarion muodostamista. Päätöksentekoprosessia helpottamaan Porter on 

kehittänyt mallin teollisuusskenaarioiden kehittämiseen ja analysoimiseen, 

mahdollistaen nämä epävarmuudet huomioivien kilpailustrategioiden luomisen (Porter, 

1985). 

 

 

Kuva 2-3 Variantti Schoemakerin skenaariomenetelmästä 
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Kuva 2-4 Porterin teollisuusskenaariot 

 

 

Mediakentän murroksesta, teknisen ympäristön voimakkaasta kehittymisestä ja 

television merkityksen muuttumisesta aiheutuvien tekijöiden perusteella johdettavien 

skenaarioiden jatkoanalysointiin Porterin teollisuusskenaariot vaikuttavat soveltuvat 

hyvin. 
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3 Television, Internetin ja uuden median kehitys 
 

Ymmärtääksemme työssä käsiteltävää verkottuvan television toimintakenttää on tarpeen 

käydä läpi televisio- ja Internet-välineiden kehitys itsenäisinä palveluina. Lisäksi tässä 

luvussa käsitellään myös yleisemmin uuden median kehitystä niiltä osin kuin sen 

katsotaan liittyvän työn aiheeseen. Tämän luvun tarkoitus on auttaa ymmärtämään 

seuraavassa luvussa esiteltävien televisiopalveluiden taustaa ja historiaa sekä toimia 

tulevaisuusskenaarioiden muodostamisen taustana. 

3.1 Television toiminta ja kehitys 

 

Televisio sanana muodostuu kreikankielisestä sanasta tele ja latinankielisestä sanasta 

visio, kirjaimellisesti tarkoittaen kaukonäköä tai kaukovisiota. Kuvan välittäminen 

paikasta toiseen todettiin mahdolliseksi jo yli sata vuotta sitten. Paul Nipkowin ratkaisu 

kuvan jakamisesta sähköisesti osasiin patentoitiin vuonna 1884. Fyysikko Heinrich 

Hertz osoitti kokeellisesti sähkömagneettisten aaltojen olemassaolon 1800-luvulla. 

Englannissa tehtiin ensimmäinen julkinen langaton ohjelmansiirto lokakuussa 1925. 

Suomessa ensimmäisiä televisiolähetyksiä vastaanotettiin jo 1930-luvulla. Ensimmäiset 

toimivat televisiolaitteet esiteltiin Suomessa marraskuussa 1950. Ensimmäiset julkiset 

lähetykset aloitettiin 1955. Yleisradio aloitti pian tämän jälkeen oman 

televisiotoimintansa. (Pesari, 2000). 

 

Merkittäviä murroksia television historian varrella on ollut useita, mutta pohjimmiltaan 

television toimintaperiaate ja käyttötapa on säilynyt samankaltaisena, lineaariseen 

katseluun perustuvana. Vuonna 1969 siirryttiin Suomessa väritelevisiolähetyksiin. 

Vuonna 2001 televisio aloitettiin digitaaliset televisiolähetykset ja 2007 

analogialähetykset lopetettiin. Viimeisten vuosien aikana oleellinen muutos Suomessa 

on ollut kanavien määrän moninkertaistuminen, maksutelevision läpimurto sekä 

valmistautuminen teräväpiirtotelevision saapumiseen. 

 

3.1.1 Television toimintaperiaate 

 

Liikkuvan kuvan välittäminen paikasta toiseen on periaatteena yksinkertainen. Kuvavuo 

jaetaan yksittäisiin kuviin ja sopivaa siirtotietä käyttäen siirretään nämä 

vastaanottopaikkaan, jossa yksittäiset kuvat liitetään takaisin yhteen ja esitetään 

sopivalla päätelaitteella. Oheinen kuva 3-1 hahmottaa tätä prosessia (Ikonen, 2009): 

 

 
 

Kuva 3-1 TV-kuvan lähetys ja vastaanotto 
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Värikuvan lähetys perustuu käytettävästä televisiojärjestelmästä riippumatta samaan 

periaatteeseen. Kuva jaetaan päävärien mukaisiin signaaleihin ja muunnetaan jakelua 

varten valoisuus- ja värierottelusignaaleihin. Oleellisimmat vaiheet on merkitty kuviin 

seuraavasti: 

 

1. Kamera tuottaa kolmen päävärin signaalit 

2. Päävärit koodataan (Y) valoisuus- ja (CB ja CR) värierottelusignaaleiksi 

3. Y-, CB- ja CR-signaalit koodataan lähetystä varten yhdeksi signaaliksi 

4. Signaali moduloidaan ja viedään lähettimeen 

5. Vastaanottimessa tapahtuva signaalin demodulointi 

6. Valoisuus- ja värierittelysignaalien purku RGB-signaaleiksi 

 

Tässä työssä ei perehdytä tarkemmin televisioteknologian toimintaan, mutta yleistasolla 

on hyvä hahmottaa miten televisiosignaalin muodostus ja välittäminen tapahtuu. 

 

3.1.2 Jakelu 

 

Television jakelua käsitellään tässä yhteydessä eurooppalaisen DVB-jakelun 

näkökulmasta. Oheisessa kuvassa 3-2 (Ikonen, 2009) on kuvattuna yleisimmät 

käytettävät jakeluväylät ja näissä käytettävät jakelustandardit: 

 
 

Kuva 3-2 DVB-jakeluväylät ja standardit  

 

Kolme yleisintä käytettävää siirtotietä ovat maanpäällinen antennijakelu, kaapelijakelu 

sekä satelliittijakelu. Näiden lisäksi perinteistä televisiojakelua tehdään myös esim. IP-
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verkkojen ja osittain myös mobiilijakelun (DVB-H ja 3G) kautta. Näiden nykytilaa ja 

käyttöastetta analysoidaan tarkemmin luvussa 4. 

3.1.3 Sähköinen julkaisu televisiossa 

 

Internetiä edelsi erilaisten sähköisten julkaisun välineiden kehittäminen 

televisioympäristöön.  Lantto on määritellyt Internetiä edeltäneet sähköisen julkaisun 

välineet tekstiviestimiksi (Lantto, 1982). Näihin luetaan kaapeliteksti, tekstitelevisio 

(Teletext) ja teletieto (Videotex). Erityisesti tekstitelevisio on säilyttänyt ja jopa 

kasvattanut asemaansa merkittävästi vielä 2000-luvullakin. Näiden palveluiden luonteen 

ymmärtäminen on tärkeää tulevaisuutta tarkasteltaessa, ymmärtääksemme käyttäjien 

perinteisiä käyttötottumuksia ja olettamuksia televisiopalveluiden suhteen. Tästä syystä 

työssä käsitellään näiden palveluiden kehitystä hieman tarkemmin, vaikka niiden suora 

vaikutus tuleviin skenaarioihin ei ole kovin vahva. 

3.1.3.1 Kaapeliteksti 

 

Kaapelitekstillä tarkoitetaan tv-kanavalla rullamaisesti vaihtuvia tekstisivuja, jotka 

normaalisti sisälsivät uutisia, kellonajan, säätietoja, pörssikursseja ja ohjelmatietoa. 

Sivujen vaihto oli automatisoitu. Yhdysvaltain kaapelitelevisioista valtaosa tarjosi 

tällaista palvelua usean vuoden ajan. Kaapeliteksti oli palveluna pienimuotoisesti esillä 

myös Suomessa. Helsinki-Televisiossa oli 1980-luvulla tietokanava, jonka sisältö 

koostui vaihtuvista ohjelmatiedoista, kellonajasta sekä satunnaisista ilmoituksista. 

Taustalla soi musiikkia Yhdysvalloista omaksutun mallin mukaisesti. Tekstitelevisio- ja 

teletietopalveluiden kehitys ajoi lopulta kaapelitekstin ohi ja sen kehitystyö päättyi 

(Lantto, 1982). Kaapelitekstin tyyppisiä palveluita käytetään edelleen osana 

televisiolähetyksiä, erityisesti ”prime-time”-ajan ulkopuolella.  

 

3.1.3.2 Tekstitelevisio 

 

Tekstitelevisiopalvelu kehitettiin Englannissa BBC:n ja ITV:n insinöörien toimesta alun 

perin BBC:n tutkimusosaston saatua idean lähettää informaatiota käyttämättömällä 

televisiosignaalin alueella. BBC patentoi tekstistä ja yksinkertaisesta grafiikasta 

koostuvan tekstitelevision vuonna 1971. 

Ensimmäinen julkinen tekstitelevisiolähetys 

aloitetaan CEEFAX:in, BBC:n uutis- ja 

informaatiopalvelun kautta 23.10.1974 

(MB21, 2010). Tarkoituksena oli tarjota 

televisio-ohjelmiin liittyen käyttäjän omaan 

valintaan perustuvaa tekstitystä. Samassa 

yhteydessä oivallettiin mahdollisuus tarjota 

erikseen valittavia tietoruutuja käyttäjän 

valinnan mukaisesti.  

 

 
 

Kuva 3-3 Ensimmäinen julkinen tekstitelevisiolähetys 
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Suomessa Yleisradio aloitti vakinaisen tekstitelevisiopalvelun lokakuussa 1981. Yhtenä 

perusteista avaamiseen oli kuulovammaisten erikoistarpeet, ja uuden television 

hankkimista helpotettiin korvaamalla palvelun vaatima lisälaite valtion kustannuksella 

näille erikoisryhmille. 

 

Teksti-tv on säilyttänyt asemaansa hämmästyttävän hyvin ja kokenut suoranaisen 

renessanssin 2000-luvulla. Suosio perustuu ilmaisuuteen, helppokäyttöisyyteen, 

yksinkertaiseen käyttöliittymään ja hyvään suorituskykyyn sekä palvelutasoon. 

Erityisesti nykyisten päätelaitteiden tapa tallentaa kaikki tieto omaan muistiinsa ja täten 

mahdollistaa tiedon välittömän tarjoamisen käyttäjälle on lisännyt tekstitelevision 

suosiota helppokäyttöisenä ja ajantasaisena mediana. 

3.1.3.3 Teletieto 

 

Myös Teletiedon historia juontaa Isoon-Britanniaan, jossa se syntyi kuvapuhelimen 

kehitystyön yhteydessä 1970-luvun alussa. Kantavana ideana teletiedossa oli 

tietokoneisiin tallennetun tiedon siirtäminen puhelinlinjaa pitkin kuvaruudulla 

katsottavaksi. Haaveena oli suuren elektronisen tietokirjaston luominen yhdistämällä 

aiemmin erillään olleet televisio, puhelin ja tietokone (Lantto, 1982). 

 

 
Kuva 3-4 Teletietojärjestelmä 
 

Britannian postissa kehitetty ja yleisölle vuonna 1979 avattu Prestel voidaan laskea 

maailman ensimmäiseksi teletietojärjestelmäksi (Carlson, 2009).  Järjestelmällä oli 

vuonna 1983 jo 30 000 päätettä käytössä, käyttäjien määrä oli n. 20 000. 

 

Oleellisin ero teletiedossa esim. tekstitelevisioon verrattuna oli vuorovaikutteisuus. 

Käyttäjän valinnat ohjautuivat sisältöä keskitetysti jakavalle tietokoneelle. Myös 

käyttäjien välinen tiedonvaihto oli mahdollista. Normaalisti järjestelmä koostui 

näyttölaitteena toimineena televisiosta ja lisälaitteesta (set-top-box), jonka avulla 

vuorovaikutteisuus ja graafinen esitys muodostettiin. Ulkonäöllisesti palvelu muistutti 

tekstitelevisiota.  

 

Teletietojärjestelmä levisi myös muihin maihin. Yhdysvalloissa lanseerattiin yli 25 

sanomalehden teletietopalvelut vuosina 1981–1986. Kehitys nähtiin toisaalta osana 
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orastavaa tietoyhteiskuntaa, toisaalta kehittyvää ja tietokoneistuvaa sanomalehden 

tuotantoa. Yhdysvalloissa teletieto oli yksityisten omistajien hallussa, monien muiden 

maiden osalta (esim. Kanada, Ranska, Saksa, Japani, Iso-Britannia) hallinta oli valtiolla. 

Tunnetuimpia palveluita oli esim. ranskalainen Minitel johon useat Suomessakin 

lanseeratut palvelut 1990-luvulla pohjautuivat. 

 

Kaiken kaikkiaan Suomessa Teletieto jäi pienimuotoiseksi kokeiluksi Sanoma Oy:n, 

Helsingin Puhelinyhdistyksen ja Nokia Elektroniikan 1977-luvun lopussa perustaman 

Telset-projektin muodossa. Sanomien intressi oli laajentaa ymmärrystään sähköisen 

viestinnän osalla, HPY oli kiinnostunut uudenlaisen telepalvelun kehittämisestä ja 

Nokia haki uusia aluevaltauksia ATK:n saralla (Lantto, 1982).  Julkinen kaupallinen 

palvelu aloitettiin 1.4.1980. 

 

Suomessa palvelu siis lanseerattiin poikkeuksellisesti yksityisin voimin. Kasvutavoitteet 

olivat huikeat, arviona oli että vuoteen 1995 mennessä palvelussa olisi Euroopassa yli 

30 miljoonaa vastaanotinta. Todelliset kävijämäärät jäivät kuitenkin pieneen osaan tästä, 

erityisesti kotikäyttäjien vierastettua palvelua sen suurehkon perustamiskustannuksen ja 

käyttöhinnan vuoksi.  (Lindblom, 2009) 

 

Teletiedon tilanne erityisesti Yhdysvalloissa 1980-luvulla oli sangen mielenkiintoinen. 

Lehtien levikkikehitys oli pysähtynyt, painokustannukset kasvussa ja kasvava sukupolvi 

ei ollut tottunut lukemiseen. Sanomalehtien kokiessa asemansa uhatuksi uutta kasvua 

pyrittiin saavuttamaan tietokoneistetun tuotannon ja uusien jakeluväylien kautta.  

Analogia nykyiseen media-alan tilanteeseen on yllättävänkin vastaava. 

3.1.3.4 Vuorovaikutteiset palvelut 

 

Digitaalinen televisio mahdollistaa monipuolisempien lisäpalveluiden tarjoamisen osana 

televisiolähetystä. Digitaalisen television alkuaikoina näistä palveluista kuviteltiin 

tulevan merkityksellinen osa television käyttöä. Toisin on kuitenkin käynyt. Osittain 

tekniikan puutteellisuuteen – palveluiden raskaus suhteessa päätelaitteiden 

suorituskykyyn, rajallinen käytössä oleva kaista, puutteellinen paluukaistan käyttö – 

osittain kilpailevien standardien ja erityisesti riittävän kiinnostavien palvelukonseptien 

puutteen vuoksi television interaktiiviset palvelut ovat jääneet kuitenkin pieneen 

asemaan nykyisessä televisiotarjonnassa. Esimerkkinä näistä palveluista tässä työssä 

toimii Multimedia Home Platform MHP. 

 

Suomi oli ensimmäinen maa joka otti käyttöön MHP:n interaktiivisten palveluiden 

julkaisualustana digitaalisen television lanseerauksen yhteydessä vuonna 2001. 

Tavoitteena oli tarjota monipuolinen alusta interaktiivisille televisiopalveluille. 

Päätelaitteiden heikko suorituskyky, palveluiden rajoitettu kehitys, toimivan 

paluukanavaratkaisun puute ja yleinen haluttomuus interaktiivisten palveluiden 

käyttöön johti siihen että toimijat vuoronperään luopuivat palveluiden käytöstä, YLE 

viimeisenä vuonna 2007. Kuvaavaa tälle aikakaudelle oli vahva usko teknologian 

mahdollistamien palveluiden läpimurtoon, jättäen käyttäjätarve ja realistinen 

teknologian jalkauttamiseen tarvittava aika huomioimatta. 
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3.2 Internetin kehitys 

 

Internet on yksi tärkeimmistä modernin tietotekniikan ilmiöistä, joka on muokannut 

merkittävästi tapaamme jäsentää maailmaa, kykyämme kommunikoida globaalisti ja 

hankkia hyödykkeitä lähes rajattomasti minimoiduin transaktiokustannuksin. Ilmiönä 

Internet on vielä tuore, ja sen kehityksen vaikutukset ovat vasta alkuvaiheessa. 

 

Internetin kehitys kuvataan usein kolmeosaiseksi: varhaisvaihe 1960-luvulta 1970-luvun 

lopulle, tutkimuskäytön kansainvälistyminen 1980-luvun alusta 1990-luvun 

alkupuolelle sekä popularisoitumiseen 1990-luvun alkuvuosista eteenpäin (Lindblom, 

2008). Internetin juuret ulottuvat kylmän sodan kauteen 1950-luvun lopulle, jolloin 

Yhdysvaltain puolustusministeriö perusti korkeateknologisen tutkimusosaston, 

Advanced Research Projects Agency ARPA:n osana Yhdysvaltain vastareagointia 

Neuvostoliiton lokakuussa 1957 avaruuteen laukaiseman Sputnik-luotaimen 

aiheuttamalle turvallisuuspoliittiselle kolaukselle. 

 

Pakettikytkentäteorian (Kleinrock, 1961; Baran, 1964) ja globaalin verkottumisen 

konseptin (Licklider & Clark, 1962) kehittäminen olivat merkittäviä askelia kohti 

nykyistä Internetiä. Ensimmäiset suunnitelmat Internetistä kehitettiin 1960-luvulla 

ARPA:n tutkimusohjelmissa. Varsinaiseksi Internetin syntymähetkeksi voitaneen lukea 

29.10.1969, jolloin ensimmäiset paketit kahden tietokoneen välillä vaihtuivat Charley 

Klinen toimesta. Kline yritti kytkeytyä tuolloin University of Californiasta (UCLA) 

Stanford Research Instituteen (SRI). (Zakon, 2006). 

 

3.2.1 Internetin toimintaperiaate 

 

Internetin olemuksen kuvaamiseen on oheisen kuvan 3-5 

mukainen tiimalasiesitys sangen valaiseva (National 

Research Council, 2001). Internetissä Internet Protokolla 

(IP) tarjoaa abstraktin bittitasoisen siirtopalvelun. 

Yleisimmin käytetty siirtoprotokolla on The Transport 

Control Protocol (TCP). Usein nämä kaksi kytketään 

yhdeksi käsitteeksi TCP/IP. Oleellinen ero on siinä että IP 

määrittää verkon sisäisen toiminnallisuuden esimerkiksi 

kytkimien ja reitittimien toiminnan osalla, TCP taasen 

päätepisteiden palveluiden toiminnallisuuden. TCP/IP ei 

rajoita verkon teknologioita tai siinä käytettäviä 

sovelluksia, vaan mahdollistaa näiden käytön 

monimuotoisesti erilaisissa siirtomedioissa ja erilaisten 

sovellusten kanssa. Tämä on tärkeää myös tämän työn kannalta 

kiinnostavan median välittämisen kohdalla.  

 

Internetin rakenne ja sen käyttämien teknologioiden joustavuus mahdollistavat 

mediapalveluiden monipuolisen tarjoamisen erilaisia jakeluväyliä hyödyntäen. Ei siis 

ihme että tähän nojaavat palvelut ovat nopeasti saavuttaneet suurta suosiota sekä 

palvelun tarjoajien että loppukäyttäjien kohdalla. 

 

 

3-5 Internetin rakenteen 

tiimalasiesitys 
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3.2.2 Internetin palveluiden kehitys 

 

Oheiseen taulukkoon 3-1 on koostettu oleellisimpien Internetin palveluiden ja 

ominaisuuksien kehittymisen historia. Näiden kehityksen ymmärtäminen luo pohjaa 

tulevalle televisioympäristön mahdollisten vaihtoehtoisten kehityskaarien analyysille. 

 

 

 

Milestone  Vuosi  Nimeäminen  

File transfer protocol  1971  FTP  

Ensimmäinen menestyssovellus - 

EMAIL  

1973  SMTP  

Web-sovellusten läpimurto  1993  URL, HTML, HTTP  

Hakukoneiden läpimurto, Internetin 

selaustavan muuttuminen  

1995  HTTP (Altavista, myöhemmin 

Google)  

Transport Layer Security (TLS) 

mahdollistaa yksityisyyden ja 

eCommerse-palvelut  

1996  TLS (SSL) 

P2P vertaisverkkojakelun murros  2000  Napster jne. 

Videostriimaus lyö itsensä läpi  2005  HTTP, RTP (Youtube) 

 

Taulukko 3-1 Internetin palveluiden kehitys 

 

3.2.2.1 FTP 

Yksi ensimmäisistä Internetin soveltamistavoista oli tiedostojen siirto Internetin yli.  

Ensimmäinen esitetty protokolla tätä varten määritettiin jo vuonna 1971. Ennen web-

pohjaisen liikenteen läpimurtoa vuonna 1995 FTP muodosti yhden merkittävimmästä 

osasta Internetin liikennettä. FTP:tä käytetään edelleen, vaikka muita kehittyneempiäkin 

vaihtoehtoja, esimerkiksi SSH, on tarjolla. 

3.2.2.2 EMAIL 

Ihmisten välinen viestintä on yksi keskeisimpiä tarpeitamme, ja yksi oleellisia syitä 

teknologioiden kehittämiseen on ollut halu lisätä kommunikaatiomahdollisuuksiamme. 

Ei siis ihme että ensimmäinen massasuosion saavuttanut Internet-pohjainen palvelu oli 

sähköposti. Vuonna 1971 Ray Tomlinson kehitti ohjelmiston viestin välitykseen 
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hajautetun verkon yli (Hardy, 1996). Sähköposti on edelleen yksi suosituimpia 

Internetin palveluita. 

3.2.2.3 WEB-sovellukset 

 

Tim Berners-Lee oli yksi merkittävimmistä voimista 1990-luvulla suunniteltaessa 

World Wide Webiä (WWW). Alun perin Bernes-Lee suunnitteli tekstin ja kuvat 

yhdistävää hypertekstijärjestelmää, jossa ympäri maailmaa sijaitsevat dokumentit 

linkittyvät maailmanlaajuiseksi informaatioverkoksi. Myös audio sekä video olivat 

näissä suunnitelmissa mukana. Tämän työn seurauksena luotiin hypertekstiformaatti 

HTML (Hypertext Markup Language), web-selainten ja –palvelimien välistä 

tiedonsiirtoa ohjaava protokolla HTTP (Hypertext Transfer Protocol) sekä osoitemuoto 

URL (Uniform Resource Locator) jolla web-selaimelle ja –palvelimelle osoitetaan 

käytettävä protokolla, palvelin ja haettava tiedosto  (Abbate, 1999) (Berners-Lee, 1997, 

1998). Vuonna 1995 WWW ohittaa FTP:n suurimpana liikenteenluojana Internetissä 

(Zakon, 2006). 

 

3.2.2.4 Hakukoneet 

Hakukoneiden kehittyminen toi merkittävän muutoksen tapaan miten Internetin 

palveluita voidaan löytää ja hyödyntää. Aiemmin käytetyt osoitteet tuli itse tietää tai 

löytää kokeilemalla. Ensimmäiset hakukoneet kokivat syntynsä vuonna 1993. Alun 

perin Internetin käytön kasvun mittaamiseen kehitetyt crawler-ohjelmistot muuttuivat 

hakukoneiksi kun oivallettiin tallentaa etsinnän yhteydessä löydetyt URL-tiedot 

keskitettyyn tietokantaan.  

 

Varsinainen läpimurto hakukoneiden osalta oli vuonna 1995 jolloin erityisesti Altavista 

debytoi hyvällä menestyksellä – ja lukuisien uusien ominaisuuksien ansiosta menestyi 

hyvin. Alkuaikojen hakukoneista voitaneen mainita mm. WebCrawler, Lycos, InfoSeek, 

AltaVista ja Ask.com (Ask Jeeves) (Searchenginehistory, 2010). 2000-luvulla erityisesti 

Google on vallinnut hakukonemarkkinoita. Googlen toiminta alkoi vuonna 1996 kahden 

amerikkalaisen opiskelijan tutkimusprojektina. Yhtiö perustettiin 1998 ja ensimmäiset 

mainokset Googleen myytiin vuonna 2000. Pörssilistaus tapahtui elokuussa 2004 ja 

pörssiarvio oli silloin 23 miljardia dollaria. Google on laajentanut toimintansa paljon ja 

siihen sisältyy mm. sähköpostipalvelu Gmail, blogipalvelu Blogger.com, karttapalvelut 

Google Maps ja Google Earth, dokumenttiohjelma Google Docs & Spreadsheets sekä 

Internetselain Google Chrome. (Google, 2009).  

 

Syksyllä 2009 Googlen aiheuttama kuorma Internetille oli kuusi prosenttia kaikesta 

Internetin tietoliikenteestä (NY Times, 2009). Googlen saavuttama suosio on 

tiivistettävissä siihen että ”Google” on nykyään sanakirjasta löytyvä verbi, jolla 

tarkoitetaan tiedon hakemista Internetistä. Hakupalvelut ovat nykyisen Internetin 

kulmakiviä ja käytetyimpiä palveluita. Vasta aivan viime aikoina yhteisölliset palvelut, 

esim. Facebook, ovat alkaneet tavoittaa hakukoneiden käyttölukuja, antaen suuntaa 

mahdollisesta siirtymästä persoonattomasta anonyymistä sisältöjen hakemisesta 

yhteisölliseen kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen (Kafka, 2009). 
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3.2.2.5 TLS 

Tarve tiedon salaamiseen, yhtenäisyyden varmistamiseen sekä luotettavaan 

autentikointiin havaittiin pian WWW:n keksimisen jälkeen. Alun perin Netscapen 

toimesta kehitetty SSL (Secure Socket Protocol) siirtyi IETF-

standardointiorganisaatiolle, joka kehitti tästä uuden version TLS:n (Transport Layer 

Security) (IETF, 2009). 

 

TLS:n tarjoama luotettava, muuttumaton tapa tiedon välittämiseen ja käyttäjän 

tunnistamiseen ovat mahdollistaneet luotettavan sähköisen kaupanteon Internetissä ja 

tehneet siitä yhden merkittävämmistä globaalin kaupankäynnin alustoista.  

3.2.2.6 Tiedostojenjako ja P2P 

Kuten aiemmin on todettu, yleisin tiedostojen jakamismuoto Internetin varhaisina 

aikoina oli FTP. Tällöin usein anonyymisti palvelimelle kirjautumalla pystyi hakemaan 

tai lähettämään tiedostoja. Vuosina 1995–1997 FTP yhdistyi kotisivuihin muodostaen 

uuden tavan jakaa tiedostoja. Vuonna 1997 erilaiset Messenger-palvelut (ICQ, Hotline) 

yleistyivät käyttäjien keskeisenä tiedostojenjakomuotona. (Kwansei, 2002) 

 

Vuonna 1999 Napsterista tuli yleisin tapa tiedostojen jakamiseen. Napster muutti tavan 

jolla käyttäjät pystyivät tiedostoja välittämään. Tässä toteutuksessa palvelu jakoi 

tiedostot – etupäässä musiikkitiedostot – säikeisiin mahdollistaen lukuisten käyttäjien 

yhtäaikaisen tiedonsiirron aiempaa huomattavasti suuremmalla kaistanleveydellä. 

Maailmanlaajuisesti Napsterilla oli pian arviolta n. 60 miljoonaa käyttäjää, ja palvelu 

suljettiinkin pian tekijänoikeusongelmien vuoksi. 

 

Napsterin jälkeen saapui seuraavan aallon P2P–ohjelmia (Peer to Peer) 

kehittyneemmillä ominaisuuksilla. Merkittävin näistä oli Kazaa. Tämän jälkeen on 

yleistynyt BitTorrent-tekniikkaa käyttävät palvelut, esim. ThePirateBay. P2P-teknologia 

eroaa aiemmasta WWW:n server-client–tekniikasta huomattavasti. P2P:ssa käyttäjät 

ovat tasa-arvoisia keskenään ja heidän väliseen vuorovaikutukseen ei tarvita välttämättä 

keskitettyä palvelin laitteistoa lainkaan. Nykyisestä Internet-jakelusta noin kahden 

kolmasosan arvioidaan olevan P2P-liikennettä. 

3.2.2.7 Internetvideo 

Tietokonepohjainen videopalveluiden käyttö loppukäyttäjille mahdollistui 1990-luvun 

taitteessa henkilökohtaisten tietokoneiden suorituskyvyn kehityttyä riittäväksi videon 

esittämistä varten. Tähän vaikutti keskusyksiköiden sekä siirtoväylien suorituskyvyn 

kehittyminen, käyttöjärjestelmien kyky riittävään latenssin käsittelyyn sekä 

näyttölaitteiden kehittyminen. Toinen merkittävä tekijä oli Internetin kehittyminen sekä 

siirtoyhteysnopeuksien että videokäyttöä tukevien protokollien kehittymisen ja 

standardoitumisen myötä.  

 

Ensimmäinen Internet-pohjainen videon striimaukseen kehitetty järjestelmä julkaistiin 

vuonna 1995 Xing Technology Corporationin toimesta (Palmer, 2006). Vuonna 1997 

Progressive Networks julkisti RealVideo-ohjelmiston, joka muutti merkittävästi 

loppukäyttäjien Internet-pohjaisen videokäyttötavan aikaa vievien kokonaisten 

videotiedostojen siirrosta ja paikallisesta esittämisestä lähes reaaliaikaiseen 

striimauspohjaiseen videon katseluun. Muita merkittäviä toimijoita Internet-pohjaisen 

videon kehittämissä ovat olleet mm. Microsoft vuonna 1996 Media Player–toisto-
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ohjelmiston yhteyteen lanseeratun NetShow:n myötä sekä Apple QuickTime 

ohjelmistollaan, johon Internet-pohjaisen striimauksen tuki saapui vuonna 1999. (Shaw, 

2004) 

 

Kaksituhattaluvulla Internet-pohjaisen videon toteutustavan kehitys on osittain ollut 

palaamassa palvelinpohjaisesta videostriimauksesta takaisin alkuperäisille juurilleen 

P2P- ja HTTP-pohjaiseksi tiedostopohjaiseksi videonsiirroksi. Tässä käytetään usein 

hyödyksi kehittyneitä progressiiviseen lataukseen perustuvia teknologioita. Syitä tälle 

kehitykselle on useita. Web-pohjaiseen lataukseen perustuvien järjestelmien 

rakentaminen on huomattavasti kustannustehokkaampaa monimutkaisiin 

palvelunpohjaisiin ratkaisuihin verrattuna. Monimutkaiset mediaprotokollat kohtaavat 

usein esteitä erilaisten palomuurien osalta rajoittaen videoiden käyttöä esimerkiksi 

yritysten ja yhteisöjen verkoissa, HTTP-pohjainen liikenne sen sijaan onnistuu 

näidenkin osalta helposti. HTTP:hen perustuva välittäminen ei myöskään vaadi erityisiä 

välimuistiratkaisuja, yleiset ratkaisut toimivat näidenkin osalta. Esimerkkinä tästä toimii 

Internetin tällä hetkellä suosituin videopalvelu YouTube, jonka taustalla oleva 

teknologia on suoraviivaiseen HTTP-pohjaiseen välittämiseen perustuvaa. (Zambelli, 

2008). 

 

Merkittävä osa nykyisestä Internet-liikenteestä koostuu median välittämisestä, etupäässä 

videopohjaisesta sisällöstä. Videomedian osuus koko Internet-liikenteestä on tällä 

hetkellä arviolta yksi kolmasosa (Cisco, 2009). Ciscon arvion mukaan vuonna 2013 

videomateriaalin osuus tulee kattamaan kaksi kolmasosaa Internet-liikenteestä.  

 

 

3.3 Uuden median palveluiden kehitys 

 

Ymmärtääksemme nykyisen verkottuvan television toimintaympäristöä on syytä 

lyhyesti tarkastella uuden median kehitystä. Uuteen mediaan liittyvät palvelut ovat 

olleet historiallisesti pitkälle Internet-teknologioiden päälle rakennettuja palveluita, 

osittain myös mobiilipalveluita. Televisiossa uuden median palveluita on alkanut löytyä 

vasta aivan viime vuosina. 

3.3.1 Uuden median määrittely 

 

Pystyäksemme ymmärtämään uuden median käsitettä on meidän ensin syytä lyhyesti 

arvioida median käsitettä. On helppo todeta esim. television, elokuvien, kirjojen, 

maalauksien, radion ja Internetin olevan medioita. Käsitteen tarkka määrittäminen on 

kuitenkin hankalaa. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii Mikael Elon käyttämä esimerkki 

eräästä lisenssisopimuksesta: 

 
Tässä lisenssillä ”medialla” tarkoitetaan valokuvia, animaatioita, ääntä, musiikkia, 

videoleikkeitä, ja/tai mitä tahansa muuta Apple‐ohjelmiston sisältämää tai siihen muuten 

liittyvää mediaa. – AppleWorks ‐lisenssisopimus (Elo, 2009) 
 

Yksiselitteinen mediakäsitteen määrittäminen siis lienee mahdotonta. Määrityksiä kyllä 

löytyy, mutta ne ovat aina sidottuja johonkin tiettyyn näkökulmaan. Lisävaikeuden tuo 

termin ”uusi media” määrittäminen. Mikä on uutta, mikä vanhaa? Tässä työssä 
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käytetään uuden median määrittelyyn MIT:n medialaboratorion professori Nicholas 

Negroponten kuvaustapaa, kuva 3-6: 

 

 
Kuva 3-6 Uuden median määrittely 

 

Ensimmäinen ympyrä, media, edustaa perinteistä mediaa kuten esim. sanomalehdet. 

Toinen ympyrä kuvaa verkottumista, esimerkiksi puhelin. Verkottumisen ja median 

leikkauspisteestä löytyvät perinteiset verkottuneet mediat kuten tv ja radio. Kolmas 

ympyrä on laskenta, joka tuo tähän mukaan tietotekniikan mahdollistaman 

laskentakyvyn yleiskäyttöisistä tietokoneista pitkälle erikoistuneisiin integroituneisiin 

piiritoteutuksiin. Laskennan ja median leikkauskohdasta ovat laskentaa vaativat 

kommunikaatiovälineet, esim. matkapuhelin. Laskennan ja median leikkauskohdasta 

löytyvät laskennallista tehoa vaativat perinteiset mediat, esim. blu-ray soittimet. 

 

Uusien medioiden paikka tässä esityksessä on kuvan keskeltä, kaikkien kolmen 

ympyrän leikkauskohdasta. Täältä löytyvät niin perinteiset web-sivustot, lukuisat 

videopalvelut kuten YouTube, sosiaalisen median työkalut (FaceBook, Twitter) ja 

monet muut uuden median ilmentymät. Uusissa medioissa yhdistyvät perinteisen 

median ilmaisu, verkottuminen ja laskentateho. Mielenkiintoista on huomata että jo 

perinteisen median määrittelyssä teknologialla oli merkittävä rooli, ja uuden median 

käsitteessä se vain entisellään korostuu verkkoratkaisujen ja laskentatehon myötä. 

(Negroponte, 1995) 

3.3.2 Uuden median kehitys Suomessa 

 

Uuden median kehitys Suomessa on kokenut noin viisitoistavuotisen elinkaarensa 

aikana useamman mielenkiintoisen vaiheen. Ensimmäisiä avauksia alettiin eri 

mediatoimijoiden tahoilta tehdä 1990-luvun puolessa välissä. Toiminta oli tuolloin vielä 

pienimuotoista ja hapuilevaa. 1990-loppupuolella osittain mediayhtiöiden säännöstelyn 

vapautumisen, osittain teknologian kehittymisen sekä vuosituhannen vaihteen 

kiinnostavien mediatapahtumien ansiosta alkoi intensiivinen uuden median kilpailu. 
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Myös Suomessa koettiin tähän liittyvä suoranainen kiihottumisen tila. Tilanteelle oli 

tyypillistä monien aiemmin täysin joukkoviestintäalaa tuntemattomien yritysten, esim. 

tele- ja tietoliikennealan yritysten, voimakas markkinoille tulo tavoitteenaan saada osa 

oletetuista media-alan rahavirroista (Soramäki, 2004). 

 

Tämä vuosituhannen vaihteeseen sijoittuva ajanjakso tunnetaan ”uuden median hypen” 

aikakautena. Myös Suomessa seurattiin tiiviisti tätä kehitystä, ja erityisesti 

merkittävimmät kaupallisen median edustajat Alma Media ja Sanoma Osakeyhtiö 

ilmoittivat tavoitteekseen laajentaa omaa uuden median toimintaansa sekä Suomessa 

että Suomen rajojen ulkopuolelle. Yleisradion suhtautuminen oli huomattavasti 

konservatiivisempaa, johtuen toisaalta rahoituksellisista ja liiketoiminnallisista 

rajoituksista, toisaalta perinteisen yleisradioyhtiön roolin vaalimisesta.  

 

2000-luvun alun ”teknokuplan” puhkeaminen pakotti kuitenkin monet yhtiöt 

vetäytymään uusmediahankkeistaan ja realisoimaan tähän liittyviä tappiota. Oletettu 

kehitystahti ei osoittautunut paikkansa pitäväksi. Merkille pantavaa ovat erityisesti 

kaupallisten toimijoiden äkkinäiset liikkeet vaihtuvien suhdanteiden mukaan, 

nousukauden aikana mukaan heittäydyttiin täysin panoksin ja laskukauden alkaessa 

jarrutettiin täysillä. (Lindblom, 2009) 

 

Viimeisen viiden vuoden aikana uuden median palveluita on kehitetty määrätietoisesti 

mutta maltillisesti. Nyt alamme saavuttaa tilannetta jossa tietyissä tapauksissa uuden 

median palvelut ovat jo ohittamassa sekä suosion että käyttäjämäärien mittareilla 

tietyissä käyttökonteksteissaan perinteisen median kautta saatavia palveluita.  

 

3.3.3 Uuden median palveluiden kehitys 

 

Aiheen kiinnostavuudesta huolimatta – työn fokuksessa pitämisen vuoksi – tässä 

yhteydessä esitetään uuden median kehittymistä tiivistetysti vuosikymmenittäin pyrkien 

valaisemaan globaalin uuden median kehityksen myötä syntyneitä oleellisimpia 

verkottuvan television kehittymiseen vaikuttavia asioita ja ilmiöitä historian kautta. 

Tässä esitettävät asiat pohjautuvat Poynter Instituten David Sheddenin ylläpitämään 

uuden median aikajanaan (Shedden, 2010). 

 

1970-luku 

Vuonna 1971 syntyy ensimmäinen sähköpostijärjestelmä jossa käytetään @-merkkiä. . 

Tämä luo pohjan nykyiselle sähköpostille. Vuonna 1977 julkaistaan sadan käyttäjän 

sähköpostijärjestelmä. Vuonna 1972 Atari lanseeraa ”Pong” peliautomaatin, ja tästä 

tehdään vuonna 1974 kotikonsoliversio, luoden perustan nykyiselle pelikonsolien 

miljardeihin ulottuvalle liiketoiminnalle. Ensimmäinen kannettava musiikkisoitin Sony 

Walkman myydään 1979, aloittaen kannettavien multimedialaitteiden kehityskulun. 

 

1980-luku 

TCP-IP luo pohjan Internetille vuonna 1983. Samana vuotena Time Magazine nimeää 

kotitietokoneen ”vuoden henkilöksi”. Seuraavana vuotena Macintosh julkistaa 

henkilökohtaiseen käyttöön suunnitellun Apple-tietokoneen. Apple on nykyään yksi 

merkittävimmistä uuden median palveluihin vaikuttavista päätelaitevalmistajista.  
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1990-luku 

Ensimmäinen graafinen selain, Mosaic, lanseerataan 1993. Vuonna 1995 Amazon 

aloittaa sähköisen kaupan palvelutoiminnan. Amazon on nykyään yksi 

merkittävimmistä sähköisen kaupan toimijoista maailmassa. Vuonna 1996 julkaistaan 

ensimmäinen Palm Pilot, joka varsinaisesti aloittaa kaupallisesti kiinnostavien PDA-

laitteiden (Personal Digital Assistant) kehityksen. Termi ”weblog” keksitään ja 

ensimmäiset blogit julkaistaan vuonna 1997. Samana vuonna perustetaan TiVo 

Company, josta alkaa digitaalisten tallentavien televisiolaitteiden kehitys. 

Hakukoneiden kehitys alkoi 1990-luvun puolivälissä ja Google avasi ovensa vuonna 

1998.  

 

2000-luku 

Vuonna 2001 Wikipedia aloittaa, luoden pohjan laajamittaiselle loppukäyttäjien sisällön 

tuottamiselle ja osoittaen verkotetun toiminnan tehokkuuden tiedonvälityksessä. 

Seuraavana vuotena Second Life aloittaa toimintaansa ollen yksi virtuaalimaailmojen 

uranuurtajista. Applen iTunes-verkkokauppa avataan 2003 osana merkittävää 

mediasisältöjen kaupanteon verkkoon siirtymistä. Samana vuonna lanseerataan 

ammatilliseen verkostoitumiseen kohdennettu LinkedIn-palvelu. Vuonna 2004 

aloitetaan Facebook, joka on tällä hetkellä yksi merkityksellisimmistä sosiaalisen 

median työkaluista. Vuonna 2005 lanseerataan Youtube, tämän hetken Internetin 

suosituin videopalvelu. Seuraavana vuonna avataan Twitter-mikrobloggaustyökalu. 

Apple iPhone lanseerataan vuonna 2007, toimien esimerkkinä monipuolisen 

tietokoneen, PDA-laitteen ja matkapuhelimen yhteensovittamisesta. 

 

Viimeisen viiden vuoden aikana uuden median palveluiden kehityksen merkittävimpiä 

kärkiä ovat olleet Web 2.0, sosiaalisen median kehitys ja Internet-pohjaiset video- ja 

audiopalvelut. Web 2.0 on alun perin kehitetty vuonna 2004 Tim O’Reillyn toimesta, 

mutta on sen jälkeen levinnyt laajempaan käyttöön. Termin eksakti määritteleminen ei 

ole helppoa. Yleisesti ottaen tällä tarkoitetaan Internetin toimimista alustana, jonka 

päälle rakennetaan toiminnallisia palveluita. Lähestymiskulma sekä sisältöjen 

tuotannolle että jakelulle on sosiaalinen, korostaen avointa kommunikointia, 

päätösvallan hajauttamista ja tiedon vapaata jakamista sekä uudelleen käyttöä. 
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4 Suomalainen mediaympäristö sekä televisiopalvelut 

vuonna 2010 
 

Tässä luvussa käsitellään nykyistä suomalaista mediakenttää ja siihen liittyviä 

teknologioita ja palveluita sekä niiden käyttöä vuonna 2010. Tarkasteluun otetaan myös 

muita verkottuvan television kehitykseen vaikuttavia oleellisia tekijöitä. Erityisesti 

huomiota kiinnitetään tekijänoikeuksiin sekä sosiaalisen median kehitykseen. 

Pääkatsantokanta on Suomessa, mutta tärkeimmät maailmalla vaikuttavat ilmiöt 

pyritään myös kuvaamaan tässä samassa yhteydessä. Näillä molemmilla tulee olemaan 

merkittävä vaikutus seuraavan kymmenen vuoden kehityksessä. Tämän luvun tarkoitus 

on muodostaa nykytilanteen osalta riittävän hyvä pohja työssä tehtävälle 

skenaarioanalyysille sekä siitä johdettavalle strategiatyölle. 

 

4.1 Suomalainen mediakenttä ja arvoketju 

 

Suomessa Sanoma WSOY, Alma Media, Bonnier AB ja Yleisradio ovat 

merkittävimmät mediantuottajat. Muihin toimialoihin verrattuna suurimmatkin 

mediayritykset ovat kooltaan suhteellisen pieniä, esim. vuonna 2000 Nokian liikevaihto 

oli n. 20 kertaa suurempi kuin Sanoma WSOY:n (Lehtovaara, 2004). 

 

Suomalainen mediakenttä on toisaalta omistuksen osalta keskittynyt, toisaalta 

sisältötarjonnan myötä pirstaloitunut. Television kanavarakenne on digitalisoitumisen 

myötä kokenut muutoksen muutamasta vahvasta pääkanavasta kymmeniin kanaviin. 

Osa merkittävästi kiinnostavista, aiemmin ilmaisista sisällöistä on siirtynyt 2000-luvun 

loppupuolella voimakkaasti kasvaneen maksutelevision kanavavalikoimaan. 

Alueellisuus on yhä voimakkaampi kehityssuunta, toisaalta kustannuspaineet ajavat 

mediataloja keskittymään ja hakemaan strategisia alliansseja sekä kumppanuuksia. 

 

Suomalaisen median osalta sekä sisäinen että ulkoinen kilpailukenttä on muuttumassa. 

Perinteisen video- ja audiosisällön pohjalta toimineen Ylen verkkopalveluiden yksi 

kulmakiviä on voimakkaasti tekstuaaliseen sisältöön pohjaava uutispalvelu, Helsingin 

Sanomien verkkosivuilta katsotaan uutisvideoita, Iltalehti lähettää verkkopalvelussaan 

amerikkalaista televisiodraamaa ja Ilta-Sanomat tekee jääkiekkolähetyksistä verkosta 

saatavia podcast-lähetyksiä (Aunola, 2009). Kaikki tämä tapahtuu jo nyt.  

 

Tuotantovälineiden keventyminen, tuotantokustannusten lasku ja vapautuvat 

jakeluväylät mahdollistavat yhä pienempien toimijoiden markkinoille tulon. Toisaalta 

median kulutuksen globalisoituminen koskee myös Suomea. Viestintäalan suurilla 

monikansallisilla toimijoilla, kuten esim. Yahoo, Google, Microsoft ja Hollywoodin 

tuotantoyhtiöt, on merkittäviä globaaliin mediakonvergenssiin tähtääviä suunnitelmia. 

Osittain näiden suosiota Suomessa rajoittaa sangen tehokkaaksi osoittautunut 

kielimuurimme, palveluiden tulee joko olla suomenkielisiä tai ainakin tekstitettynä 

suomeksi. Toinen rajoittava tekijä globaalille kilpailulle on markkina-alueemme 

syrjäisyys sekä pieni koko, joka laskee suurten ulkomaisten toimijoiden mielenkiintoa 

Suomen markkina-aluetta kohtaan. 
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Perinteinen tapa kuvata media-alan arvoketju on esitetty oheisessa kuvassa 4-1: 

 
4-1 Media-alan arvoketju 

 

Ketjun alkupäässä on sisällöntuotanto. Suomessa nämä perinteisesti ovat tuotantotaloja 

tai mediayhtiöiden hallussa olevia sisällöntuotantoyksikköjä. Tämän jälkeen tulee 

paketointi ja julkaisu. Seuraavana ketjussa tulee jakelu. Tämä on tyypillisesti 

operaattorityyppistä toimintaa, tosin yhä enenevässä määrin markkinoille on tulossa 

pienempiä virtuaalityyppisiä operaattoreita. Tämän jälkeen ketjussa on loppukäyttäjän 

ympäristö päätelaitteineen ja siihen liittyvine ympäristöineen. Viimeisenä ketjussa on 

loppuasiakas. 

 
4-2 Muuttuva television toimintakenttä 

 

Internetin oletetaan muuttavan television toimintakenttää vastaavalla tavalla kuin 

monilla muilla toimialoilla on käynyt. Tätä nykyisen television toimintakenttää voidaan 

selittää oheisen kuvan 4-2 avulla (LVM, 2006):  

  

Kuvan yläosassa esitetään perinteistä televisiotoimintaa hallitussa, standardoidussa ja 

reguloidussa ympäristössä. Kuvan oikea puoli esittää nopean kehityksen 

päätelaitemaailmaa. Tämän vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen ja sitä kautta koko 

arvoketjun muodostumiseen on muodostumassa yhä merkittävämmäksi tekijäksi. Kuvan 

alaosa esittää dynamiikaltaan suurinta vaihtelua edustavaa osiota joka koostuu IP-

pohjaisista verkoista sekä niiden päälle rakentuvista palveluista. (LVM, 2006). 

 

Sisällön 
tuotanto

Aggregaatio ja 
julkaisu

Jakelu
Vastaanotto 
(laitteet & 

ohjelmistot)
Loppukäyttäjä
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4.2 Teknologiat, päätelaitteet ja tietoliikenneyhteydet Suomessa 

 

Pystyäksemme muodostamaan uskottavia tulevaisuudenkuvia on tarpeen luoda 

yleiskuva verkottuvan television ympäristöön oleellisesti liittyvästä 

teknologiatilanteesta sekä kuvata levinneisyyden ja käyttötottumusten nykytilaa ja 

tiedossa olevia kehityssuuntia, pyrkien analysoimaan niitä eri välineiden, jakelutapojen 

ja käyttömuotojen kautta. Perinteisen televisiomedian osalta tässä käytetään vuoden 

2009 lukuja, Internetin ja mobiilin osalta osittaen vuoden 2008 statistiikka. Tämä johtuu 

työn tekemisen ajoittumisesta alkuvuoteen 2010 jolloin kaikki vuoden 2009 

tilastomateriaali ei näiden osalta ole ollut käytettävissä. Vertailussa eri välineiden 

kesken tämä ero otetaan huomioon. 

4.2.1 Televisio 

 

Suomessa on noin 2.4 miljoonaa televisiokotitaloutta. Näistä 1.3 miljoonaa on 

kaapelijakelun parissa. Maanpäällinen jakelu on lähellä tätä 1.1 miljoonalla 

kotitaloudella. Satelliittipenetraation osalta Suomi on poikkeuksellisen alhaisten lukujen 

maa, satelliittitalouksia Suomessa on arviolta noin satatuhatta taloutta. IPTV-

kotitalouksista ei ole olemassa tarkkaa lukua, tämä on joka tapauksessa alle satatuhatta 

taloutta. 

 

Suomi siirtyi ensimmäisten maiden joukossa maanpäälliseen digitaaliseen televisioon 

elokuussa 2001. Analogiset lähetykset lopetettiin elokuussa 2007. 

Televisiovastaanotinten määrä on viimeisten vuosien aikana pysynyt sangen tasaisena. 

Vuonna 2009 vastaanottimia suomalaisissa kotitalouksissa oli 4.1 miljoonaa. Oleellinen 

muutos vastaanotinten osalta on tapahtunut näyttöruutujen koon kasvun ja 

teräväpiirtovalmiuksien kehittymisen myötä. Oheinen kuva 4-3 esittää viimeisen 

puolentoista vuoden aikaista kehitystä (Finnpanel, 2010).  

 
4-3 HD:n tilanne Suomessa 2009 

 

HD-vastaanottimia oli marraskuussa 2009 noin 680 000:ssa taloudessa, eli noin 35 

prosentissa TV-talouksista. Puolentoista vuoden aikana HD-vastaanottimien määrä 
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Suomessa on puolitoistakertaistunut. Teräväpiirtovastaanottimia on kahden tyyppisiä, 

matalamman laatutason HD Ready–valmiudella varustettuja ja täyden resoluution 

esittämiseen kykeneviä laitteita.  Oleellista nykytilanteessa on huomata että valtaosassa 

suomalaisista teräväpiirtovastaanottimissa ei ole HD-viritintä, ja teräväpiirtokanavia 

tilaa vain muutama prosentti kotitalouksista. Näyttölaitteiden osalta valmiudet kasvavat 

siis jatkuvasti, mutta vastaanotinlaitteiden osuus ja nykyisten palveluiden käyttö on 

vielä vähäistä. 

 

Vaikka televisiojakelun kautta ei teräväpiirtolähetyksiä vielä juurikaan seurata, voidaan 

kuitenkin suurella varmuudella todeta perinteisen television seuraavan suuren 

kehitysaskeleen olemaan teräväpiirtolähetyksiin siirtymisen. Kotitalouksien valmiudet 

tätä varten paranevat jatkuvasti päätelaitekannan muuttuessa teräväpiirtokelpoiseksi ja 

tätä myöten myös odotusarvo parempaa televisiokuvaa kohtaan lisääntyy. Ensimmäisiä 

maanpäällisiä yksittäisiä teräväpiirtolähetyksiä tullaan lähettämään vuonna 2010 ja 

kaupallinen toiminta on tarkoitus aloittaa Suomessa vuonna 2011. (LVMd, 2009) 

 

On myös hyvä huomata että vaikka maksulliset tv-kanavat ja tallentavat digisovittimet 

ovat lisänneet suosiota, on yhä useampi talous myös täysin ilman televisiota. Vuonna 

2007 6 % talouksista oli televisiottomia. Vuonna 2008 televisiottomia talouksia oli jo 8 

%. (LVMa, 2009) Tämä kuvaa televisiokatselun rakennemuutosta – erityisesti nuorten 

ikäryhmien kohdalla mediankäyttötavat ovat siirtymässä muiden välineiden kautta 

toteutuviksi. 

4.2.2 Internet 

 

Vuoden 2008 lopulla laajakaistaliittymiä Suomessa oli kaikkiaan 2.1 miljoonaa. Määrä 

oli viidenneksen korkeampi kuin vuotta aiemmin. Lukuun on laskettu mukaan niin 

kiinteät liittymät kuin mobiililaajakaistaliittymät. Oheinen kuva 4-4 avaa 

liittymätyyppien kehitystä viimeisten vuosikymmenien aikana.  

 

 
4-4 Matkaviestin- ja laajakaistaliittymien kehitys Suomessa 1980 - 2008 
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Valtaosa kiinteistä liittymistä oli DSL-liittymiä. Yleisin yhteysnopeus vuonna 2008 oli 

edelleen 1 Mbit/s. Noin seitsemän prosenttia liittymistä on yli 10 Mbit/s. 

Mobiililaajakaistaliittymien lukumäärä 3.5-kertaistui vuonna 2008, vuoden lopussa 

määrä oli lähes 500 000 (Tilastokeskus, 2008). Suomen hallituksen laajakaistahankkeen 

tavoitteen mukaan vuonna 2015 kotitalouksien ja yritysten tulee olla korkeintaan 

kahden kilometrin päässä 100 Mbit/s:n yhteyden tarjoavasta valokuitu- ja 

kaapeliverkosta (LVMb, 2009) 

 

4.2.3 Mobiili 

 

Edellisessä kappaleessa on kuvattu Internet-välineen voimakasta kehitystä. 

Matkaviestinliittymien määrä on kuitenkin kehittynyt vielä paljon nopeammin. 

Jatkuvasti kehittyvät mobiilipäätelaitteet ja jakeluverkot muodostuvat yhä 

mielenkiintoisemmiksi televisiopalveluiden tulevaisuuden kannalta. Vaikuttavia syitä 

ovat kehittyvien verkkoteknologioiden lisäksi aktiivisesti kehittyvä päätelaitemarkkina. 

Nykyaikaisissa mobiilipäätelaitteissa on jo hyvä tuki Internet-pohjaisille palveluille 

sekä monipuoliset mediankäyttömahdollisuudet.  

 

Konvergenssi onkin merkittävin kehitystrendi mobiilien päätelaitteiden osalta. Laitteista 

on kehittymässä yhä enemmän tietokoneen kaltaisia laitteita (Verkasalo, 2009). Tämä 

mahdollistaa vastaavien mediapalveluiden toteuttamisen mobiililaitteissa kuin 

Internetissäkin, päätelaitteen näytön fyysisen koon ja resoluution ollessa usein suurin 

erottava tekijä. Tämän työn kannalta mobiili voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. 

Toisaalta mobiileja Internet-pohjaisia videopalveluita mahdollistavat päätelaitteet 

erilaisten verkkoyhteyksien avulla, esim. 3G, Wimax, wlan, ja toisaalta varsinainen 

erillistä mobiilitelevisioverkkoa hyödyntävä mobiilipäätelaite. Jälkimmäisestä toimii 

esimerkkinä erityisesti Euroopan markkinoille suunniteltu DVB-H-standardi. 

 

Vuonna 2008 matkaviestinverkot liittymien määrä Suomessa oli 6.9 miljoonaa, 130 

liittymää sataa asukasta kohden. Erityisesti mobiililaajakaistaliittymien yleistyminen 

vaikutti 14 % kasvuun mobiililiittymien määrässä edelliseen vuoteen verrattuna. 

Kaikista liittymistä 24 % oli yritysten käytössä. (Tilastokeskus, 2009). Kehitys on 

edelleen kasvussa, vuoden 2009 ensimmäisellä vuosipuolikkaalla kasvua tähän oli 

seitsemän prosenttia.  

 

Internet-pohjaiset mobiilipäätelaitteet 

 

Merkittävä osa nykyisestä mobiilivideoiden käytöstä perustuu avoimen Internet-

pohjaisen katselun ja haun varaan. Tähän liittyvää käyttöstatistiikkaa ja päätelaitteiden 

valmiutta esitellään tarkemmin kappaleessa 4.3.5.1.  

 

DVB-H mobiili-tv 

 

Mobiilitelevisiolla tarkoitetaan tapaa jossa kannettavalla päätelaitteella vastaanotetaan 

maanpäällisen tai satelliittijakelun kautta televisiolähetyksiä. Suomessa käytettäväksi 

teknologiaksi on valittu eurooppalainen lähetysstandardi DVB-H (Digital Video 

Broadcasting – Handheld). Ensimmäinen testikäyttöön otettu mobiili-tv-verkko avattiin 

Suomessa 1.12.2006 Digitan operoimana. Kokeilusta saatu käyttäjäpalaute oli 
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myönteistä, mobiili-tv:n viihdyttävyyttä ja hyödyllisyyttä erityisesti uutislähetysten 

seuraamisessa kehuttiin. Myös kuvanlaatu sai osakseen positiivista palautetta. 

 

Syksyllä 2008 aloitettiin kaupallinen mobiilitelevisiotarjonta yhdellä tätä käyttöä varten 

varatulla varatulla kanavanipulla, jossa lähetetään kahta televisiokanavaa sekä kolmea 

kuvallisella metadatalla varustettua radiokanavaa. Kattavuus kanavanipulla on 

pääkaupunkiseutu sekä Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit lähiseutuineen sekä 

Salon keskusta-alue (Digita, 2009). 

 

Mobiilitelevision kehitystä ovat varjostaneet kiistat tekijänoikeuksien korvausmallista, 

puute päätelaitteista sekä loppukäyttäjien kiinnostuksen puute palvelua kohtaan. 

Yleisesti ottaen voi todeta liiketoimintamallin olevan tällä hetkellä puutteellinen ja 

kiinnostuksen palveluiden kehittämistä kohtaan alhainen. Mobiilitelevisio toimii 

erinomaisena esimerkkinä palvelussa jossa on menty teknologia edellä toteutukseen, 

miettimättä riittävästi varsinaista käyttäjätarvetta ja muita mahdollistavia tekijöitä, joista 

liiketoimintamalli, tekijänoikeuksien käyttäytyminen ja päätelaitetilanne ovat 

merkittävimpiä. 

 

4.3 Nykyiset televisiopalvelut ja niiden käyttö eri välineissä 

 

Jo tänä päivänä televisiopalveluiden kirjo on lukuisa. Jakeluväylien määrä on 

moninainen ja päätelaitekirjo huomattava. Tässä kappaleessa käsitellään 

merkittävimpien palveluiden nykytilaa ja käyttöä etupäässä loppukäyttäjän 

näkökulmasta, päätelaitteiden ja jakeluväylien mukaan analysoituna. 

 

Oheinen Nielsenin tutkimusdataan pohjautuva kuva 4-5 esittää televisiomedian 

kuukausittaista käyttöä välineittäin ja käyttömuodoittain vuonna 2009 (McCann, 2010): 

 

 
4-5 Televisiomedian käyttö välineittäin 
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Määrällisesti ehdottomasti eniten videon katseluun käytetään välineenä perinteistä 

televisiota. Merkillepantavaa on ajansiirron ja Internet-pohjaisen videon katselun 

huomattava nousu vuoteen 2008 verrattuna. 

 

4.3.1 Televisio 

 

Merkittävin television käyttömuoto on edelleen perinteinen televisiokanaville 

sijoittuvien ohjelmien seuraaminen. Itse kanavarakenne on kuitenkin saturoitumassa. 

Yhtenä esimerkkinä tästä on havainto siitä että monet ihmiset eivät enää miellä 

katsovansa jotain tiettyä kanavaa vaan valitsevat digitaalisen ohjelmaoppaan avulla 

itselleen mieluisia ohjelmia katsottavaksi lukuisilta eri kanavilta tiedostamatta lainkaan 

kuka kyseisen ohjelman välittää. Toisaalta televisiotoimijat uskovat edelleen 

kanavabrändäykseen ja suunnittelevat ohjelmien tarjontaa vastaamaan eri 

kanavaprofiileja. Kanavarakenteen muutos on suuri; maksuttomien kanavien määrä 

Suomessa on vuosien 2001–2009 välisenä aikana kolminkertaistunut neljästä 

kahteentoista. Keskimääräinen televisionkatseluaika on kasvanut vuodesta 2002 

vuoteen 2009 viisi minuuttia, ollen nyt keskimäärin 2 tuntia 56 minuuttia päivässä. 

Maksutelevision osuus on kasvanut tarkastelujakson loppupuolella huomattavasti. 

Vuonna 2002 tv:n katseluosuudesta oli 4 % maksutelevisiopalveluita, vuonna 2009 luku 

oli 28 %. Kanavien määrän lisääntyminen ja maksutelevision yleistyminen ovat 

vaikuttaneet merkittävästi neljän suurimman televisiokanavat katseluosuuksiin, pudotus 

on tarkastelujaksolla ollut 95 %:sta 73 %:iin. 

 

Tallentavia digisovittimia vuonna 2009 oli 43 %:lla väestöstä. Ajansiirto onkin yksi 

nopeimmin yleistyviä palveluita television palveluiden käytössä. Finnpanelin 

mittaritutkimuksen mukaan tällä hetkellä 87 % television katselusta tapahtuu ”livenä” ja 

13 % ajansiirrolla seuraavan seitsemän päivän aikana (Finnpanel, 2010).  

 

4.3.2 IPTV 

 

IPTV:llä tarkoitetaan IP-verkoissa välitettävää televisiopalvelua. Käytännön 

toteutuksessa vastaanottamiseen tarvitaan laajakaistayhteys sekä –modeemi. 

Laajakaistamodeemi liitetään Ethernet-liitynnän avulla IP-sovittimeen, ja tämä taasen 

näyttölaitteeseen. Liiketoimintamalliltaan IPTV voidaan rinnastaa kaapelijakeluun. 

IPTV:n arvoketju noudattaa siis aiemmin esiteltyä perinteistä rakennetta. IPTV 

mahdollistaa myös interaktiivisuuden laajakaistayhteyden kautta, ja mm. Internetin 

palveluiden käyttö televisiossa on tämän kautta yleensä mahdollista. 

 

IPTV:hen uskottiin 2000-luvun alkupuolella vahvasti televisiotoiminnan mullistavana 

teknologiana. Operaattorit lanseerasivat kilvan triple-play-konsepteja joissa laajakaista-, 

televisio- ja puhelinpalvelut paketoidaan samaan kokonaisuuteen. Näiden uskottiin 

mullistavan koko mediatarjonnan paketointi- ja jakeluosuuden. Toisin kuitenkin kävi. 

Suorituskykyisten verkkoratkaisujen hidas loppukäyttäjille leviäminen erityisesti 

Suomen kaltaisessa haja-asutusympäristössä, multicasting-tekniikan odotettua hitaampi 

käyttöönotto, korkeat kustannukset ja puutteelliset liiketoimintamallit eivät ole 

helpottaneet IPTV-palveluiden läpimurtoa. Teräväpiirtotelevision yhdessä valtion 
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laajakaistastrategian kanssa oletetaan mahdollisesti parantavan IPTV-palveluiden 

kiinnostavuutta. 

 

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna IPTV:n kehitys näyttää kuitenkin myönteiseltä. 

Viimeisen viiden vuoden aikana IPTV-liittymien määrä on viisinkertaistunut 

kahteenkymmeneenviiteen miljoonaan liittymään. Viimeisen vuoden aikana kasvu on 

ollut 53 %. Tätä havainnollistetaan oheisessa kuvassa 4-6. (Point Topic, 2009). 

 

 
 
4-6 Maailmanlaajuinen IPTV-tilaajien kehitys 2004 – 2009 

 

Aivan viime aikoina myös Suomessa on alkanut IPTV-tyyppisten palveluiden 

aktivoituminen. Esimerkkinä voidaan käyttää Elisa Viihde–palvelua jota parhaillaan 

työn tekemisen aikana markkinoidaan ”television ja netin vallankumouksena”. 

Palveluiden käyttäjämäärät ovat vielä kuitenkin pieniä, maksimissaan muutamia 

kymmeniä tuhansia. 

 

4.3.3 Internetin televisiopalvelut 

 

Ehkä merkittävin viime aikoina kehittynyt televisiopalveluiden laajentuma on koettu 

hieman yllättäenkin avoimen Internetin päälle rakentuvista web-tv-palveluista. 

Television kehityksestä kaksituhattaluvulla laadittuja raportteja lukiessa voi todeta tätä 

osa-aluetta olevan lähes säännönmukaisesti väheksytty. On käytetty mainintoja 

”postimerkin kokoinen kuva”, viitattu huonoon palvelunlaatuun ja olemattomaan 

sisältöön. Ei voi välttyä tulkinnalta osaa perinteisten medioiden edustajia koskevasta 

fakkiutuneisiin ajatusmalleihin kiinni jäämisestä ja silmien tarkoitukselliselta 

sulkemiselta tulevaisuuden kehityksen suhteen. Samaan aikaan erilaiset Internetin 

videopalvelut ovat muodostuneet kuitenkin merkitykselliseksi osaksi Internetin 

kokonaisliikennettä ja palvelun tarjontaa. 

 

Suomessa web-tv-palvelut ovat jatkuvasti kasvattamassa suosiotansa. Valmiudet näiden 

palveluiden käyttöön ja vastaanottoon alkavat olla hyvät. Tällä hetkellä noin 

kuudessakymmenessäkahdeksassa prosentissa suomalaisista talouksista on 

laajakaistavalmius. Televisioviritin on kytketty 9 %:iin PC-laitteista. Sisällöllisesti 

käytetyimmät suomalaiset palvelut voidaan karkealla tasolla jakaa kahteen eri 

kategoriaan: erityisesti iltapäivälehtien tarjoamiin lyhyisiin, usein viihteellisiin 
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palveluihin sekä televisiotoimijoiden tarjoamiin täysimittaisia televisio-ohjelmia 

sisältäviin palveluihin. Oheisessa kuvassa 4-7 esitetään nykyinen tilanne Suomessa 

(YLE, 2010): 

 

 
4-7 Suomalaisten netti-tv-palveluiden kävijämääräkehitys 2007 - 2010 

 

Palveluiden käyttö on jatkuvassa kasvussa. Sisältöjen mielenkiintoisuus, tekninen 

toimivuus ja palveluiden markkinointi vaikuttavat merkittävästi saavutettuihin 

käyttäjämääriin. 

 

Finnpanelin tutkimuksen mukaan 39 % suomalaisista katselee ”videoklippejä” 

kotimaisten tv-yhtiöiden sivuilta ja 30 % muilta kotimaisilta sivuilta. Kokonaisia 

ohjelmia tv-yhtiöiden sivuilta katsoo 28 %. Ulkomaisilta sivuilta 44 % katsoo 

”videoklippejä” tai kokonaisia ohjelmia. Ohjelmia tai sarjoja lataa omalle koneelle 28 

%. (Finnpanel, 2010) 

 

4.3.4 Hybridi-tv 

 

Hybridi-tv:llä tarkoitetaan televisiolaitetta joka pystyy vastaanottamaan sekä perinteistä 

televisiolähetystä lähetysverkon kautta että Internet-sisältöjä laajakaistan kautta. 

Esimerkkinä kehittyneestä hybridi-tv-palvelusta käytetään tässä HbbTV-ratkaisua 

(Hybrid Broadband Broadcast TV). Kyseessä on Euroopassa kehitetystä sekä broadcast- 

että broadband-vastaanottoon kykenevän hybriditerminaalin määrittelystä. Oleellinen 

lisä HbbTV:ssä on mahdollisuus synkronoida molempia jakeluväyliä saatavat palvelut 

keskenään. Konseptina HbbTV lanseerattiin elokuussa 2009. 
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Kuva 4-8 HbbTV 

 

Useat suuret valmistajat valmistelevat parhaimmillaan hybridi-tv-tuotteiden 

markkinoille tuloa ja käyvät parhaillaan neuvotteluja sisältötalojen kanssa riittävän 

kiinnostavan palvelusisällön saamisen varmistamiseksi. Päätelaitevalmistajien 

pääasiallinen intressi tällä hetkellä on lisätä omien tuotteidensa myyntiä, ainakaan 

ensimmäisessä vaiheessa mitään monimuotoisempia liiketoimintamallia ei näiden 

konseptien päälle olla rakentamassa. Jatkossa tämän voi olettaa mahdollisesti 

muuttuvan. 

 

4.3.5 Mobiili 

 

Matkaviestinverkon palveluita käytetään vuosi vuodelta enemmän. Vuonna 2008 

soitettujen puheluiden määrä kasvoi kolme prosenttia ja puheluminuutit lisääntyivät 

kahdeksan prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Lähetettyjen tekstiviestien määrä 

kasvoi 12 % ja multimediaviestien määrä 32 % vuoteen 2007 verrattuna. Suurin muutos 

oli matkaviestintäverkoissa siirretyn datan määrä, joka kymmenkertaistui edelliseen 

vuoteen verrattuna. Tämän aiheutti etupäässä mobiililaajakaistaliittymien määrän kasvu 

(Tilastokeskus, 2009). 

 

4.3.5.1 IP-pohjainen mobiilivideo 

 

Suomalaiseen mobiilivideomarkkinaan liittyvien käyttötilastojen puutteellisen 

saatavuuden vuoksi tässä yhteydessä käytetään Yhdysvaltain markkinoiden tilastotietoja 

(Nielsen, 2009). Näiden perusteella voidaan muodostaa käsitystä markkinan 

kehittymisen suunnasta ja käytettävistä palveluista myös Suomessa. On hyvä huomata 

että Suomi on jäljessä mobiilipalveluiden IP-pohjaista kehitystä esimerkiksi 

Yhdysvaltoihin verrattuna. Tämä johtuu paljolti Suomen mobiilimarkkinoiden 
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voimakkaasta horisontaalisesti orientaatiosta aiheutuneesta hintakilpailusta joka on 

aiempina vuosina kohdentunut erityisesti puhepalveluihin. Tästä on aiheutunut 

datapalveluihin liittyvän kehittymisen vähäisempi huomiointi. Myös pitkään kiellettynä 

ollut kytkykauppa on vaikuttanut kehitykseen hidastavasti (Verkasalo, 2007). 

 

Kuva 4-9 hahmottaa mobiilivideon esittämiseen kykenevien puhelimien osuutta koko 

markkinasta. Vuoden 2008 loppupuolella jo lähes puolet päätelaitteista kykeni tähän. 

Merkille pantavaa on näillä ominaisuuksilla varustettujen päätelaitteiden määrän nopea 

kasvu markkinassa.  

 

 
4-9 Mobiilivideon esittämiseen kykenevien puhelimien osuus koko laitekannasta 

 

 

Käytettävien videopalveluiden tarkempi jakauma on esitetty kuvassa 4-10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suosituin käyttömuoto mobiilivideoiden osalta on suora Internet-pohjaisten 

videomedioiden käyttö. Kuusikymmentäkuusi prosenttia mobiilivideoita käyttävistä 

henkilöistä hyödyntää tätä käyttömuotoa. Neljäkymmentäkaksi prosenttia käyttäjistä 

käyttää videopalveluita erillisen mobiiliportaalin tai tilauspalvelun kautta.  

 

 

4-10 Mobiilivideon käyttö 
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Vaikka mobiililaitteet mahdollistavatkin monipuolisten videopalveluiden käytön ei 

niiden prosentuaalinen osuus ole kuitenkaan merkittävässä nousussa. Kuva 4-11 esittää 

videopalveluiden käytön kehittymistä Yhdysvaltain markkinoilla vuosina 2007 – 2008. 

 

 
4-11 Mobiilivideon käytön yleistyminen Yhdysvalloissa 2007 - 2008 

 

Syitä hitaalle kasvulle on useita. Nielsen esittää merkittävimmiksi rajoittaviksi tekijöiksi 

käytön korkeaksi mielletyt kustannukset, mobiilikäyttöön räätälöityjen videosisältöjen 

puutteen, käyttäjien yleisen tietoisuuden puutteen ja puutteellisesti mobiilikäyttöön 

differentioitujen palvelujen tilanteen. (Nielsen, 2009) 

 

 

4.3.5.2 Mobiilitelevisio 

 

Mobiilitelevisio on palveluna lähtenyt hitaasti liikkeelle niin Suomessa kuin valtaosassa 

muita Euroopan maita. Kuluttajakyselyiden perusteella edulliset päätelaitteet, 

kiinnostavat mobiilitelevisioon soveltuvat sisällöt ja laaja maantieteellinen peitto ovat 

päävaatimukset joita loppukäyttäjät edellyttävät mobiilitelevisiolta (LVMb, 2009). 

Syynä hitaalle kehitykselle näyttäisi olevan loppukäyttäjien kiinnostuksen puute 

reaaliaikaista mobiilitelevisiota kohtaan, jota huono päätelaitetilanne ruokkii. Mobiiliin 

soveltuvat televisiopalvelut ovat saatavilla IP-toimintoja tukevien mobiilipäätelaitteiden 

avulla avoimen Internetin kautta paremmin tähän ympäristöön sopivassa muodossa. 

Myös tekijänoikeuskysymykset ja toimivien liiketoimintamallien puute on hidastanut 

kehitystä. 
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4.4 Muut vaikuttavat tekijät sekä kehitystrendit  

4.4.1 Televisiojärjestelmän rahoitus Suomessa 

 

Televisiotoimiala voidaan karkeasti jakaa kolmeen erilaisella liiketoimintalogiikalla 

toimivaan osa-alueeseen: sisältöjen tuotanto, myynti sekä jakelu. Sisältöjen 

tuotantovaiheessa luodaan ja tuotetaan varsinaiset ohjelmat. Nämä myydään yleensä 

sisältöjen myyntiin erikoistuneille toimijoille, jotka paketoivat ohjelmat 

kokonaisuuksiksi tarjoten näitä jakelijoiden kautta operaattoreille. Sisältöjen myyntiin 

liittyen pääansaintalogiikat ovat julkinen rahoitus, mainonta ja maksulliset sisällöt. 

Jakelun osalta toimijat ovat käytännössä verkko-operaattoreita, jotka omistavat tai 

hallinnoivat infrastruktuuria jolla sisällöt saatetaan yleisön nähtäväksi. (LVM, 2008). 

 

4.4.2 Tekijänoikeudet  

 

Television palvelut eri välineissä ja niihin liittyvät tekijänoikeuskysymykset ovat olleet 

viime vuosien aikana usein julkisuuden otsikoissa. Sekä Internet että esimerkiksi 

mobiilitelevisio kehittyvät niin voimakkaasti että perinteinen media-ala ja sen sääntöjen 

mukaan laaditut tekijänoikeusmallit eivät ehdi mukaan tähän kehityksen kulkuun. 

Tekijänoikeuksien käyttäytymisestä ja rakenteesta voisi kirjoittaa oman tutkielman. 

Tässä yhteydessä määritellään lyhyesti tekijänoikeus käsitteenä sekä kuvataan 

yleisimmät televisiopalveluiden käyttöön liittyvät tekijänoikeustahot Suomessa. 

Tulevaisuuden skenaarioita hahmottaessa kysymys tekijänoikeuksien käyttäytymisestä 

on yksi oleellisia vaikuttavia asioita. 

 

Tekijänoikeudella tarkoitetaan teoksen tekijällä olevia oikeuksia, erikseen säädetyin 

rajoituksin, tekijälle ”yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta valmistamalla siitä 

kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin, muuttamattomana tai muunnettuna, 

käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa taikka toista 

tekotapaa käyttäen” (Tekijänoikeuslaki 2 §). Tämä määrittää tekijän taloudelliset 

oikeudet. Vuonna 2006 voimaan astuneessa uudessa tekijänoikeuslaissa on otettu 

mukaan erityisesti Internetin kautta tapahtuvaa multimedian tallentamista koskevia 

asioita. Tässä yhteydessä tiedostojen luvattoman Internet-jakelun lisäksi myös niiden 

lataaminen Internetistä kiellettiin ja aineiston kopioiminen tehtiin sallituksi vain, mikäli 

se on alun perin laillisesti saatettu yleisön saataviin. (Mediakompassi, 2008). 

 

Yleisimmät tavat tekijänoikeuksien hoitamiseen televisiopalveluiden välittämisen 

yhteydessä ovat suora sopiminen ja sopiminen tekijänoikeuksista vastaavan etujärjestön 

kanssa. Suoralla sopimisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä että tiettyä mediasisältöä 

välittävä taho sopii suoraan teoksen tekijän tai sitä edustavan perikunnan kanssa teoksen 

käytöstä ja jakelusta ja siihen liittyvistä mahdollisista korvauksista. Normaalisti tämä 

sopiminen tehdään ohjelmien hankkimisen yhteydessä, jolloin sovitaan siitä missä eri 

medioissa ja minkälaisin ehdoin materiaalia voidaan käyttää. Koska olisi mahdotonta 

tehdä tällaisia sopimuksia kaikkien teosten tekijöiden ja niiden käyttöä haluavien 

tahojen välillä on perustettu erikseen näiden oikeuksien valvontaa ja rahan tilittämistä 

varten tarkoitettuja järjestöjä. Erityisesti tämä koskee laajaa eri ohjelmissa paljolti 

käytettävää kaupallisen musiikin kenttää. Suomessa merkittävimmät järjestöt ovat 

Kopiosto, Teosto ja Gramex. Kopiosto on tekijöiden, kustantajien ja esittävien 
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taiteilijoiden yhteinen tekijänoikeusjärjestö. Kopiosto myöntää teosten käyttölupia ja 

tilittää perityt korvaukset teosten tekijöille tai heidän edustajilleen. Kopiostolla on 44 

jäsenjärjestöä, jotka toimivat laajasti kulttuurin ja viestinnän eri alueilla (Kopiosto, 

2010). Teosto edustaa musiikin luovia tekijöitä eli säveltäjiä, sanoittajia ja sovittajia 

sekä musiikin kustantajia. Teosto myöntää heidän puolestaan luvat musiikin käyttöön ja 

kerää heille maksetut korvaukset elävän ja tallennetun musiikin käytöstä. (Teosto, 

2007). Gramex edustaa äänitteellä esiintyviä taiteilijoita ja äänitteen tuottajia ja kerää 

heille korvaukset. 

 

Halu saada alun perin perinteisiin kanaviin hankittujen ohjelmien käyttöä laajennettua 

esim. Internet- ja mobiilijakeluun on aiheuttanut paljon päänvaivaa tekijänoikeuksien 

määrittämiseen ja erityisesti maksettavien korvausten määrään. Useita suunniteltuja 

palveluita on jouduttu siirtämään tai jätetty kokonaan toteuttamatta niihin liittyvien 

tekijänoikeusepäselvyyksien vuoksi. Ongelmaa on tuottanut erityisesti erilaiset 

näkemykset näihin uusiin jakelutapoihin liittyvien korvausten määrästä sekä siitä missä 

määrin nämä ovat päällekkäin perinteisen median käytön ja niistä jo maksettavien 

korvausten kanssa. 
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5 Skenaarioiden luominen  
 

5.1 Ympäristö ja rajaus 

5.1.1 Ympäristö, aikarajaus ja päätösmuuttujat 

 

Skenaarioiden ympäristönä toimii suomalainen television mediakenttä, jonka 

nykytilanne on kuvattu luvussa 4. Analyysia ei kuitenkaan tehdä pelkästään Suomen 

mittakaavassa, vaikuttavia tekijöitä käsitellään globaalisti. Teknologioiden osalta 

katsotaan koko maailmaa koskevaa kehitystä, kuitenkin pitäen eurooppalainen ja 

erityisesti suomalainen painotus pääosassa. Aikarajauksena toimii 2010-luku, eli vuodet 

2010–2020. Päätösmuuttujana toimii loppukäyttäjien palveluiden käyttö.  

 

5.1.2 Tärkeimmät omistajat 

 

Tärkeimmät omistajat kuvataan nykyisen arvoketjun mukaisesti. Skenaario- ja 

strategiaosuudessa pyritään määrittelemään näiden mahdollista muuttumista erilaisissa 

tilanteissa. 

 

Loppukäyttäjät 

Palveluiden käyttäjät muodostavat yhden merkittävimmistä omistajista. Ryhmä koostuu 

sekä ei-kaupallisesta että kaupallisesta loppukäytöstä, esim. yksityishenkilöt, yritykset 

tai oppilaitokset. Tämä on kohderyhmä joka omalla käytöksellään määrittää tulevien 

palveluiden luonteen ja vaikuttaa koko toimialan kehitykseen.  

 

Valmistajat 

Valmistajilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä laite- että ohjelmistovalmistajia. Heillä 

tulee olemaan yhä merkittävämpi rooli tulevaisuudessa. Monissa tapauksissa kyseiset 

valmistajat voivat liikkua paljon oman nykyisen roolinsa ulkopuolisella alueella, 

erityisesti operaattori- ja aggregaatiotoimikentässä. 

 

Operaattorit 

Operaattoreilla tarkoitetaan tässä palvelun välittämiseen liittyviä tahoja. Nämä voivat 

olla esimerkiksi perinteisiä verkko-operaattoreita, IP- tai mobiiliverkkotoimijoita tai 

virtuaalioperaattoreita. Tarkempien nyanssien osalta olisi syytä jakaa tämä 

toiminnallisesti useampaan alaryhmään, mutta työn rajauksen vuoksi operaattoreita 

käsitellään tässä yhteydessä yhtenäisenä ryhmänä. Tähän liittyen kohdassa 

jatkotutkimus esitetään mahdollisia tulevia tutkimusehdotuksia. 

 

Televisiotoimijat 

Televisiotoimija-sanan sijasta voitaisiin myös käyttää termiä aggregaattori. Tällä 

tarkoitetaan sisällön paketoimiseen ja tarjoamiseen keskittyneitä tahoja. Näitä tahoja 

ovat esimerkiksi perinteiset televisioyhtiöt, dynaamiset Internet-palveluita tarjoavat 

aggregaattorit tai esimerkiksi kaupalliset Internet-portaalit. 
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Sisällöntuottajat ja oikeuksien omistajat 

Sisällöntuottajat ovat tahoja jotka luovat ja tuottavat sisältöjä, kuten toimittajat, tuottajat 

tai tuotantoyhtiöt. Oikeuksien omistajilla tarkoitetaan tahoa jolla on oikeus luotuun 

sisältöön. Tämä voi olla sama tai eri taho kuin varsinainen sisällöntuottaja.  

5.2 Avaintrendit ja epävarmuudet 

 

Avaintrendien ja epävarmuuksien muodostaminen on seuraava ja keskeinen osa 

tehtävää työtä. Television kehitykseen vaikuttavia trendejä ja epävarmuuksia on 

lukuisia. Taustamateriaalina tälle analyysille on käytetty tämän työn teoriaosuuden 

lisäksi mm. Yleisradiossa tehtyjä Radion tulevaisuustyö- ja 3T (tuotanto, teknologia, 

toimitilat)-analyyseja sekä Liikenne- ja viestintäministeriön Television kehitysnäkymät 

Suomessa-julkaisua (LVM, 2008).  

5.2.1 Metodiikka  

 

Työ käynnistyi olemassa olevien tietojen yhteen keräämisellä työn kirjoittajan toimesta. 

Tätä raakamateriaalia käytiin läpi ideointitilaisuuksissa asiantuntijoiden kanssa 

helmikuussa 2010. Lisäksi, koska kaikkia osallistujia ei ollut mahdollista saada samaan 

aikaan paikalle, käytiin yksittäisten asiantuntijoiden kesken materiaalin pohjalta 

vapaamuotoista keskustelua varmistaen täten riittävän kattavan näkemysten työhön 

mukaan saaminen. Osallistujat koostuivat sekä Yleisradion että konsultaatiopalveluita 

toimialalle tarjoavien yritysten teknisistä ja sisällöllisistä asiantuntijoista. Työn 

käsittelyssä on pyritty noudattamaan objektiivista sekä neutraalia lähestymistä. Tämän 

toteutumista varmennettiin vielä myöhäisemmässä vaiheessa arvoketjun eri osiin 

kuuluvien päättäjätahojen edustajien kanssa tehdyillä haastatteluilla. 

 

Avaintrendien ja epävarmuuksien muodostaminen esitetään tässä työssä käytetyn 

PESTE-analyysin kautta. Vaikuttavien tekijöiden laajuuden vuoksi sekä suomalaisten ja 

globaalien trendien ja epävarmuustekijöiden eron ymmärtämisen vuoksi analyysi 

jaettiin alkuvaiheessa kolmeen eri näkökulmaan: Eurooppa, Suomi ja mediatoimiala. 

Saatujen lopputulosten suuresta määrästä johtuen otettiin toinen iteraatiokierros jossa 

muutosvoimista koottiin yhteenveto, liite A. Nämä vaikuttavat tekijät pisteytettiin 

arvioimalla niiden merkittävyyttä 

sekä niihin liittyvää epävarmuutta. 

Saatu lopputulos sijoitettiin oheisen 

kuvan 5-1 kaltaiseen matriisiin. 

Tämän avulla pystyttiin erottamaan 

toisistaan epävarmuuden perusteella 

trendit ja muutostekijät sekä 

merkityksen perusteella vaikuttavat 

avaintrendit että  –muutostekijät. 

 

 

 

 
5-1 Avaintrendien ja –epävarmuuksien määrittäminen 
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5.2.2 Alustavat avaintrendit 

 

Luvussa 5.2.1 esitetyn mallin mukaisesti liitteessä A kuvatut muutosvoimat esitellään 

tässä hahmotettujen avaintrendien osalta. Keruuprosessin luonteen vuoksi on osa näistä 

muutosvoimista osittain päällekkäisiä. Nämä päällekkäisyydet on analysoitu ja poistettu 

tässä luvussa olevaan esitykseen.  

 

Politiikka 

PT1 Yhteiskunnan palveluiden yhä voimakkaampi siirtyminen Internet-pohjaisiksi. 

Tästä on paljon merkkejä. Tehokkuuden ja myös paljon palveluiden palvelutason 

parantamiseksi Internetin käytön yleistyessä yhä enenevässä määrin palveluita pyritään 

siirtämään Internetin päällä tapahtuvissa. Tämä muuttaa koko 

yhteiskuntarakennettamme riippuvaisemmaksi Internetin palveluista. 

 

PT2 Maailman muutos multipolaariseksi median käytön ja siihen liittyvän 

infrastruktuurin suhteen.  

Tällä viitataan erityisesti Aasian ja Intian nousuun merkittäväksi tulevaisuuden 

vaikuttajaksi myös mediaan liittyvissä asioissa ja tähän liittyvää Yhdysvaltain suuren 

merkityksen tasaantumista. Tämä näkyy nykyään jo selkeästi tarkasteltaessa edellisessä 

kappaleessa käsiteltyä Internetin käyttöjakaumaa. Aasia johtaa käyttötilastoissa 

selkeästi, ja aiemmin maailmaa merkittävästi ohjannut Yhdysvallat on tähän verrattuna 

huomattavan pienessä asemassa. Esimerkkinä voidaan käyttää esimerkiksi virtuaalista 

peliteollisuutta. Nykyään useiden pelien ja virtuaalimaailmojen kehitys tapahtuu ensiksi 

Aasiassa, josta ne leviävät muualle maailmaan. 

 

Talous 

ECT1Kumppanuuksien merkityksen korostuminen.  

Keskeinen kehityssuunta on toimivien ja monipuolisten kumppanuusmallien 

muodostaminen. Laitevalmistajat tarvitsevat televisiotoimijoita paketoimaan sisällöt 

tarvittaviin yleisöä kiinnostaviin muotoihin, televisiotoimijat tarvitsevat sisällöntuottajia 

ja operaattoreita mahdollistaakseen palveluiden tarjonnan jne. Voidaan olettaa 

menestyksekkään verkostoitumisen olevan yksi avainkysymyksiä 2010-luvun 

kilpailutilanteessa pärjäämiseen. 

 

ECT2 Tekijänoikeuskysymysten ja –korvausten merkityksellisyyden korostuminen.  

Nykyisen tekijänoikeusmallit ja maksettavat korvaukset pohjautuvat luvussa 4 käydyn 

mukaisesti etupäässä perinteisten medioiden nojaan rakennettuihin käytäntöihin. Näiden 

kysymysten ratkaisu ja toimivien liiketoimintamallien kehittyminen on avainkysymys 

useiden palveluiden kehittymisen kannalta. 

 

ECT3 Globaalien mediamarkkinoiden yleistyminen.  

Maailmanlaajuisen mediamarkkinan voidaan jo nyt todeta olevan muutamien suurien 

mediatoimijoiden hallussa. Tähän asti Suomea on suojellut pieni markkina-alue ja 

kielimuuri globaalien toimijoiden läpimurrolta. Teknologian kehittyminen ja suurten 

toimijoiden lokalisaatiovalmiuksien paraneminen voivat muuttaa tätä oleellisesti. 

 

 

Yhteiskunta 

ST1 Sosiaalisen verkostoitumisen merkityksen lisääntyminen.  
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Erilaisten sosiaalisten medioiden käyttö tulee yleistymään. Ihmiset tulevat 

muodostamaan virtuaalisia ja fyysisiä verkostoja eri kiinnostusten kohteiden perusteella. 

 

ST2 Yhteisöllisten sekä käyttäjälähtöisten sisältöjen merkityksen kasvu.  

Tulevaisuudessa tullaan tiedon ja taidon lisäksi painottamaan osaamisen jakamista ja 

erehdyksestä oppimista. Mediailmaisusta muodostuu oleellinen itseilmaisun väline. 

 

ST3 Nuorten mediakäyttäytymisen muuttuminen 

Uusi sukupolvi on kasvanut teknologian keskellä ja käyttää sitä luontevasti. Yhä 

harvempi nuori katsoo perinteistä televisiota. Mediaa ei osteta myöskään fyysisinä 

tallenteina vaan ladataan verkosta, laillisesti tai laittomasti. 

 

ST3 Kahtiajako toisaalta globaaliin, toisaalta alueelliseen maailmaan ja elämään. 

Aktiivisuus ja vaikuttaminen yli rajojen, globaalisti, tulee lisääntymään. Ylikansalliset 

yhden asian liikkeet tulevat vahvistumaan. Toisaalta on nähtävissä selkeä kehityssuunta 

myös lähiyhteisöllisyyden ja vaikuttamisen merkityksen lisääntymisessä – 

hengenheimolaisuus sosiaalisena rakenteena vahvistuu. 

 

ST4 Kulttuurin ja väestörakenteen monimuotoistuminen. 

Monikulttuurisuus suomalaisessa yhteiskunnassa tulee lisääntymään ja syvenemään. 

Yhä suurempi osa väestöstä on maahanmuuttajia.  

 

ST5 Väestörakenteen ikääntyminen.  

Eliniän piteneminen ja suurien ikäluokkien eläkeikään saapuminen lisäävät väestön 

ikääntymistä. Eläkeläisten osuus väestöstä on yhä suurempi. Tämä aiheuttaa paineita 

erityisesti asumismuotojen ja terveydenhuollon suhteen. 

 

Teknologia  
TT1 Kiinteiden ja langattomien laajakaistayhteyksien yleistyminen.  

Pelkästään hallituksen asettaman laajakaistaohjelman myötä on selvää että sekä 

laajakaistaliittymien määrä että niiden nopeudet tulevat kasvamaan 2010-luvulla. 

Operaattorit tulevat tarjoamaan jatkossa paketoituja palveluita joissa laajakaistaliittymä 

on yksi osa kiinteähintaista palvelukokonaisuutta. 

 

TT2 Teräväpiirtotelevision läpilyönti sekä 3D:n kehittyminen.  

Seuraava perinteisen television teknologiaan perustuva kehitystrendi tulee olemaan 

teräväpiirtotelevisio. Kauempana tulevaisuudessa siintää 3D-televisio, elokuvapuolella 

tämä on jo lyömässä itseään läpi. 

 

TT3 Päätelaitteiden yhdistyminen ja henkilökohtaistuminen.  

Kodeista muodostuu media- ja virtuaalitiloja. Päätelaitteisiin liittyvä merkkitietoisuus 

tulee kasvamaan. Teknologian avulla voidaan toteuttaa henkilökohtaista brändäystä. 

Päätelaitteet muodostuvat myös tuotantolaitteiksi.  Hybridi-laitteiden määrä ja suosio 

tulee lisääntymään. Mobiliteetin myötä henkilökohtainen suhde päätelaitteeseen 

syvenee. 
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TT4 Haun ja löydettävyyden kehitys.  

Tämä on osittain myös sosiologinen tekijä, mutta se on luokiteltu teknologioiden alle 

vahvasta teknologiapainotuksesta johtuen. Kyseessä on jatkuvasti kasvavan 

sisältömassan aiheuttama tarve kehittää palveluissa löydettävyyttä erilaisin keinoin, 

esim. metadataan kohdentuvin hauin. Laajemmin voidaan puhua ohjelma-käsitteen 

merkityksen oleellisesta muuttumisesta monimediaaliseksi kokonaisuudeksi, jolla tulee 

olemaan mahdollisesti merkittäviä vaikutuksia myös televisiopalveluihin. 

 

Ympäristö 

ENT1 Ympäristötietoisuus lisääntyy ja siitä muodostuu merkittävä kilpailutekijä. 

Ihmisten tietoisuus ympäristön tilasta ja siihen vaikuttavista asioista tulee jatkossa 

ohjaamaan osan ihmisten kulutuskäyttäytymistä jopa merkittävästi. Tämä tulee 

vaikuttamaan mediakentän palveluihin ja myös käytettäviin teknologioihin.  

 

ENT2 Aineettoman kulutus kasvaa.  

Ympäristötietoisuus ja muuttuvat kulutustottumukset suosivat aineettoman kulutuksen 

kasvua. Tämä tulee lisäämään mediankulutusta ja digitaalista elämyskuluttamista. 

Musiikki- ja peliteollisuuden kasvu lisäävät myös osaltaan aineetonta kulutusta. 

Ympäristötietoisuuteen liittyy myös esim. printtimedioiden ja kirjojen korvaaminen 

sähköisellä jakelulla ja lukulaitteilla. 

5.2.3 Alustavat avainepävarmuudet 

 

Lähtömateriaalin ja ensimmäisten asiantuntija-analyysien perusteella esille nousivat 

seuraavat kaksi merkittävää avainepävarmuutta yli muiden avainepävarmuuksien. 

 

Miten loppukäyttäjien televisiopalveluiden käytön määrä ja suosio kehittyy perinteisen 

median ja vertaismedian välillä?  

Tämä todettiin yhdeksi merkityksellisimmistä epävarmuuksista. Erityisissä nuorissa 

ikäryhmissä on havaittavissa selkeä muutos kohti vertaismedian käyttöä myös median 

nautinnan osalta. Kokonaan televisiottomien kotitalouksien määrän kasvu on 

merkittävässä nousussa. Jatkuuko tämä kehitys, vai onko tämä vain uuden median 

palveluiden nopean markkinoille tulon aiheuttama tilapäinen kehitystrendi joka 

tasaantuu tällä vuosikymmenellä? 

 

Tuleeko nykyinen arvoketju muuttumaan merkittävästi? 

Toiseksi merkittävä epävarmuustekijäksi löydettiin arvoketjun mahdollinen merkittävä 

muuttuminen. Nykyinen median pelikenttä ja siinä olevien eri toimijoiden rooli on 

selkeä, luvussa 4.1 kuvatun mukainen. Tämä on mahdollisesti muuttumassa 

merkittävästi. Esimerkiksi operaattoritaho voi pienellä panostuksella ryhtyä 

sisällöntuottajaksi, televisiotoimija harjoittaa mittavaa tietoliikenneoperaattorin 

toimintaa tai sisällöntuottaja luoda suorat julkaisuyhteydet ja jakelukanavat 

loppukäyttäjiin. Tämä voi vaikuttaa verkottuvan television palveluihin, luonteeseen ja 

toimintakenttään merkittävällä tavalla. 

 

Näiden perusteella voidaan muodostaa alustava skenaariomatriisi, kuva 5-2. 
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5-2 Alustava epävarmuusmatriisi 

 

 

5.3 Skenaarioiden muodostus 

5.3.1 Epävarmuustekijöiden varmentaminen 

 

Aiheen laajuuden ja sessioiden lyhyen ajallisen keston sekä intensiivisen luonteen 

vuoksi haluttiin vielä varmistaa löydettyjen trendien ja epävarmuustekijöiden 

validiteetti sekä varmistua hahmotettujen avainepävarmuustekijöiden oikeellisuudesta 

haastattelemalla alaan liittyviä asiantuntijoita sekä päättäjiä. Henkilöiden valinnassa on 

pyritty mahdollisimman kattavaan edustukseen eri arvoketjun ja osaamisalueiden osalta.  

 

Haastatteluiden aluksi käytiin läpi löydetyt epävarmuudet ja trendit ja niitä analysoitiin 

epäformaalilla tavalla kyseisen haastateltavan henkilön kompetenssien ja näkökulman 

valossa. Nopeasti havaittiin alkuperäisten merkittävimpien avainepävarmuuksien 

osoittautuneen ymmärtämisen osalta ennalta ajateltua haasteellisemmiksi. Pääasiallisena 

vaikeudeksi tuntui muodostuvan näiden määrittelyn riittävän yksiselitteinen 

hahmottaminen. Termit valtamedia ja vertaismedia aukenivat kyllä hyvin, mutta niiden 

välinen eroavuus jo nykyisestä osittain sekoittuneesta tilanteesta johtuen aiheutti 

hämmennystä ja tarvetta tarkentaa määrittelyä. Lisäksi nykyisen arvoketjun rakenne ja 

sen mahdolliset muutokset vaativat usean haastateltavan osalla tarkempaa läpikäyntiä 

ennen skenaarioiden avautumista. Tämän jälkeen rakenne koettiin toimivaksi ja useampi 

haastateltava kehotti jatkamaan valitulla tiellä. Itselleni jäi tästä kuitenkin mieleen 

kytemään epäilys skenaariotyön mahdollisesta osittaisesta epäonnistumisesta valittujen 

epävarmuustekijöiden huonon ymmärrettävyyden vuoksi. Tästä johtuen päätin 

keskeyttää haastattelukierroksen ja analysoida kokonaisuutta sekä valittua 

lähestymiskulmaa uudelleen yhdessä asiantuntijoiden kanssa. 

 

Tehtyjen haastatteluiden kautta oli jo saatu varmennettua avaintrendien ja 

epävarmuuksien paikkansa pitävyys sekä riittävä kattavuus. Ongelmaksi siis näytti 

muodostustuvan merkittävimpien kahden epävarmuustekijän hahmottaminen riittävän 
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selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Ratkaisu tähän löytyi lopulta yllättävän 

helposti muuttamalla tarkastelu hetken ajaksi loppukäyttäjän näkökulmaan ja 

soveltamalla perinteistä kysyntä-tarjonta ajattelua hyödyntäen työssä koottuja 

muutosvoimia. Osin haasteelliseksi koettu vastakkainasettelu valtamedian ja 

vertaismedian oletetun käytön välillä yksinkertaistui huomattavasti ottamalla kysyntään 

liittyväksi tarkastelukulmaksi se kuinka aktiivista tai passiivista haluttu mediankäyttö 

tulee tulevaisuudessa olemaan. Passiivinen käyttö edustaa nykyistä valtamedian tapaa 

tuottaa valmiiksi paketoitua lineaarista ohjelmavirtaa, aktiivinen käyttö taas pitkälle 

oletettua vertaismediatyyppistä käyttöä.  

 

Tarjonnan osalta taas merkittävämmäksi vaikuttavaksi tekijäksi hahmottui sisältöjen 

saatavuus, eli se kuinka suljetusti tai avoimesti sisältöjä on mahdollista tarjota. 

Oivallettuani ryhmitellä tekijänoikeushaasteet sekä standardien ja tekniikan 

kehittymisen tämän otsikon alle palautui usko skenaarioiden muodostamiseen tämän 

nelikentän avulla. Näin uudelleen muodostetut epävarmuudet käytiin vielä läpi 

asiantuntijoiden kanssa ja tämän jälkeen haastatteluita jatkettiin näiden pohjalta. 

Haastatteluiden aikana vahvistui käsitys tehdyn valinnan oikeellisuudesta. 

5.3.2 Lopulliset epävarmuustekijät 

 

Lopulliset epävarmuustekijät on jaettu kahteen osaan: tärkeimpiin kahteen joiden avulla 

rakennetaan skenaariomatriisi ja muihin epävarmuustekijöihin jotka vaikuttavat eri 

skenaarioiden sisältöihin. 

5.3.2.1 Merkittävimmät avainepävarmuustekijät 

 

Iteratiivisen prosessin kautta alkuperäisistä epävarmuustekijöistä saatiin muodostettua 

kaksi selkeää, ylitse muiden nousevaa avainepävarmuustekijää: 

 

U1 Sisältöjen saatavuus 

Tulevaisuuden televisiopalveluiden kehittymistä analysoidessa yksi merkityksellisimpiä 

asioita on kysymys sisältöjen saatavuudesta ja käytettävyydestä. Äärivaihtoehdot tässä 

ovat rajoitettu ja vapaa. Koska tähän vaikuttaa useampi tekijä jaetaan tämä seuraaviin 

alakysymyksiin: 

 

Tekijänoikeusmallit rajoittavat median käyttöä 

VÄHÄN 1 2 3 4 5 PALJON 

 

Media-alan kontrollin taso 

PIENI 1 2 3 4 5 SUURI 

 

Palveluiden perustuminen avoimiin yleisesti käytettyihin standardeihin 

SULJETUT 1 2 3 4 5 AVOIMET 

 

 

U2 Median käyttötapa 

Yksi oleellisimpia kysymyksiä tulevaisuuden televisiopalveluiden osalta on se kuinka 

aktiivista tai passiivista median käyttö tulee tulevaisuudessa olemaan. Myös tämä 
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kysymys on riittävän analyysin tason saavuttamiseksi syytä jakaa seuraaviin 

alakysymyksiin: 

 

Aktiivinen omiin valintoihin perustuva käyttö korvaa perinteisen kanavapohjaisen 

kuluttamisen 

EI 1 2 3 4 5 KYLLÄ 

 

Televisiopalvelut siirtyvät osaksi laajempia yhteisöllisiä palvelukokonaisuuksia 

EI 1 2 3 4 5 KYLLÄ 

 

Loppukäyttäjien tekemä sisältöjen muokkaaminen, luominen ja julkaiseminen 

muodostuu merkittäväksi käyttötavaksi 

EI 1 2 3 4 5 KYLLÄ 

 

5.3.2.2 Muut avainepävarmuustekijät 

U3 Päätelaitteiden kehitys ja saturaatio.  

Päätelaitteiden kehitykseen liittyy selkeitä trendejä, joita on lueteltu yllä. On kuitenkin 

epävarmaa miten pitkälle televisiopalveluihin käytettävät päätelaitteet kehittyvät. 

Televisiopalveluihin liittyvien standardien kehittäminen on nykyisellään aktiivista 

toimintaa jota tehdään monilla eri tahoilla. EU on pyrkinyt ohjeistamaan standardien 

käyttöä jäsenmaissaan. Käytännössä kuitenkin jäsenvaltioissa on tehty usein itsenäisiä 

päätöksiä käyttöön otettaviksi valittaviin standardeihin. Lisäksi laitevalmistajat 

lähestyvät tätä kehittyvää markkinaa usein omien ”proprietary”-tyyppisten ratkaisujen 

avulla. Äärivaihtoehtoina tulevaisuuden kehitystä arvioidessa on harmoninen yhteisiin 

standardeihin tai saturoitunut yksittäisiin ratkaisuihin perustuva toimintakenttä. Myös 

päätelaitteiden määrä ja mobiilin käytön suosion kehitys televisiopalveluiden käyttöä 

koskien ovat oleellisia tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

 

Tämän monimuotoisen osa-alueen riittävän hahmottamisen takia on aihe purettu auki 

kolmeen alakysymykseen: 

 

Tulevatko useampaa jakelukanavaa dynaamisesti yhdistävät päätelaitteet yleistymään? 

EI 1 2 3 4 5 KYLLÄ 

 

Teknisesti erilaisten ja yhteensopimattomien päätelaitteiden määrä suuri 

EI 1 2 3 4 5 KYLLÄ 

 

Tulevatko kannettavat päätelaitteet merkittävästi yleistymään? 

EI 1 2 3 4 5 KYLLÄ 

 

U4 Laajakaistaliittymien (kiinteä sekä mobiili) yleistyminen ja suorituskyky 

 

Tietoliikenneverkkojen kapasiteetti kehittyy jatkuvasti. Suurena haasteena 

loppukäyttäjien kannalta edelleen on ”viimeisen mailin” eli kotitalouksiin saatavan 

yhteysnopeuden kehitys. Tällä hetkellä keskimääräinen laajakaistaliittymien nopeus on 

vain 1 Mbit/s, joka ei riitä kovin laadukkaan kuvanlaadun sisältävien palveluiden 

käyttöön. Suorituskyvyn kehitys on yksi merkittävä vaikuttava tekijä tulevaisuuden 

kehittymisen kannalta. 
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Laajakaistaliittymien loppukäyttäjälle asti saatava suorituskyky parantuu merkittävästi 

EI 1 2 3 4 5 KYLLÄ 

 

U5 Loppukäyttäjien maksullisiin palveluihin suhtautuminen.  

Tämä merkityksellinen muutos on havaittavissa erityisesti nuoremmissa kohderyhmissä. 

Tottuminen Internetin ilmaisiin palvelumalleihin nostaa selkeästi kynnystä käyttää 

maksullisia mediapalveluita. Lisäksi uusien liiketoimintamallien ansiosta monet 

palvelut (esim. Google, YouTube) näyttävät loppukäyttäjälle ilmaisilta, vaikka niissä 

oikeasti liikkuu suuria rahasummia, joiden kustannukset loppukäyttäjät maksavat 

välillisesti. Tämä vaikutelma näennäisesti ilmaisista palveluista voi muokata 

tulevaisuudessa haluttavien televisiopalveluiden luonnetta merkittävästi. Toisaalta esim. 

maksutelevisiopalveluista ollaan sopivassa kontekstissa valmiita maksamaan 

merkittäviä summia vuositasolla. Tämä perustuu merkittävän lisäarvon saamisen 

tunteeseen ilmaispalveluihin verrattuna. Myös julkisrahoitteisen television 

maksujärjestelmän hyväksyntä ja rahoituksen taso on oleellinen vaikuttava tekijä. Asiaa 

on syytä arvioida sekä yleisen maksuhalukkuuden että julkiseen palveluun 

suhtautumisen ja siihen liittyvän maksuhalukkuuden näkökulmasta. Tästä johtuen on 

tämä kohta purettu auki kolmeksi alakysymykseksi: 

 

Halutaanko televisiopalveluista maksaa välillisesti vai välittömästi? 

SUORAAN 1 2 3 4 5 VÄLILLISESTI 

 

Ollaanko julkisen palvelun televisiopalveluista valmiita maksamaan tulevaisuudessa? 

EI 1 2 3 4 5 KYLLÄ 

 

Laittomasti hankitun median käytön yleisyys 

EI 1 2 3 4 5 KYLLÄ 

 

 

U6 Monetisaatio, palveluiden taloudellinen kannattavuus  

Palveluiden nykyinen kehitys on nopeaa, mutta useat uusista kehitettävistä palveluista 

on tällä hetkellä joko taloudellisesti tai sisällöllisesti arvoa tuottamattomia. Tämän 

muuttuminen on oleellista jotta uudet palvelutyypit voisivat kehittyä jatkossa.  

 

Monetisaatio, palveluiden taloudellinen kannattavuus 

EI 1 2 3 4 5 KYLLÄ 

 

 

U7 Vahva yhteiskunnallinen tuki ja kontrolli perinteiselle medialle jatkuu 

Kuluvan vuosikymmenen puoliväli tulee olemaan mielenkiintoinen tarkistuspiste 

nykyisten ohjelmisto- ja verkkotoimilupien päättyessä. Jatkuuko nykyinen valtion 

kontrolloima kanavatoimiluparakenne vai muuttuuko tilanne oleellisesti, esimerkiksi 

allokoimalla nykyisessä televisiokäytössä olevia taajuuksia aivan muuhun käyttöön tai 

julistamalla avoin huutokauppa jossa nämä tarjotaan eniten maksavan tahon vapaaseen 

käyttöön? 

 

 



 53 

Yhteiskunnan tuki ja kontrolli perinteisen televisiojakelun osalta jatkuu 

EI 1 2 3 4 5 KYLLÄ 

 

 

U8 Globaalisuus ja alueellisuus 

Sekä globaali kehitys että alueellisuuden merkitys ovat sinällään trendeiksi luokiteltavia 

asioita. Mediatoimialan näkökulmasta tarkemmin tarkasteltaessa näihin liittyy kuitenkin 

merkittäviä epävarmuuksia.  

 

Globaalin maailmanlaajuisen median käyttö syrjäyttää Suomessa toimivat nykyiset 

mediatoimijat 

EI 1 2 3 4 5 KYLLÄ 

 

Alueellisista palveluista muodostuu erittäin merkittäviä 

EI 1 2 3 4 5 KYLLÄ 

  

5.4 Skenaariot  

Lopulliset skenaariot muodostettiin kahden merkittävämmäksi nousseet 

avainepävarmuustekijän avulla, hyödyntäen skenaariosisältöjen yhteydessä löydettyjä 

avaintrendejä ja muita avainepävarmuustekijöitä. Skenaarioiden sisältö ja muoto 

muodostui näiden tekijöiden pohjalta yhdistettynä haastatteluiden kautta  

saatuihin näkemyksiin. Kyseiset skenaariot ovat kuvitteellisia tulevaisuudenkuvia 

tiettyyn epävarmuustekijöiden kehitykseen perustuen. 

 

 
 
Kuva 5-3 Lopullinen epävarmuusmatriisi sekä skenaarioiden luonnehdintaa 
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5.4.1 Mediamogulit  

 

Avaintermejä: Voimakas kontrolli, TV ja portaalit, merkittävät globaalit mediatoimijat, 

lineaarinen ja ei-lineaarinen tarjonta, tv-toimijat sisällöntuottajina 

 

 
Kuva 5-4 Epävarmuustekijöiden käyttäytyminen Mediamogulit -skenaariossa 

 

 

2010-luvun alkupuolen globaalin laman seurauksena taloudellisissa vaikeuksissa oleva 

Suomi on huutokaupannut maanpäälliseen jakeluun käytettävät taajuusalueet eniten 

maksaville tahoille verkkosopimusten rauettua vuonna 2016. Mediasisältöjen 

oikeuksien omistajien halu maksimoida lyhyellä aikavälillä sisältöjen jakamisesta 

saatava voitto on johtanut siihen että välitysoikeudet ovat keskittyneet niille harvoille 

tahoille joilla on varaa maksaa niistä. 
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Television käytön ajallinen määrä on kehittynyt tasaisesti koko vuosikymmenen. 

Lineaarisen katselun lisäksi tallennettujen ohjelmien sekä VOD-palveluiden käyttö on 

yleistä.  Erityisesti ei-lineaarisen käytön kasvu on ollut voimakasta. Noin puolet 

käytöstä on perinteisen TV-näyttölaitteen ääressä tapahtuvaa, lopun jakaantuessa 

erilaisiin mobiileihin sekä tietokonepohjaisiin päätelaitteisiin.  

 

Television palvelukenttää hallitsevat muutamat suuret globaalit mediatoimijat, joista 

puhuttaessa viitataan yleensä moguleihin. Nämä toimijat ovat kehittyneet 

vuosikymmenen aikana merkittäviksi tahoiksi, jotka tekevät päätöksiä siitä mitä ja 

miten palveluita loppukäyttäjille tarjotaan. Mogulien toiminta kattaa portaalimaisten 

palvelukokonaisuuksien tarjonnan sisältöpaketoinnista ja tarjonnasta laitevalmistukseen 

ja jakelupalvelun tarjontaan. Yksi merkittäviä toimijoita Suomessa on kansainvälinen 

Murgle, joka perustettiin vuosikymmenen alkupuolella Robert Murdochin fuusioidessa 

hankkimansa Googlen, TiVo:n sekä SonyEricssonin muodostaen täyden palvelun 

mediaportaalikokonaisuuden. Taitavalla lokalisaatiostrategialla ja automaatioon 

perustuvalla käännös- ja tekstitysohjelmistoilla on onnistuttu ohittamaan aiemmin 

ulkomaalaisia toimijoita Suomessa rajoittanut kielimuuri. Murglen 

palvelukokonaisuutta käyttää noin 70 prosenttia suomalaisista kotitalouksista. Murglen 

poliittisista kytkennöistä on paljon epävirallista keskustelua, mutta virallisesti asiaa ei 

haluta tai uskalleta kommentoida. Koska uutistoimistotoiminto Suomessa on Murglen 

hallussa, ei myöskään mediassa aihetta käsitellä kriittisesti.   

 

Muiden arvoketjun jäsenten rooli on keskittynyt tukemaan mogulien palveluita 

tarjoamalla heille soveltuvia laitteistoja, jakeluväyliä sekä palveluita. Perinteisten tv-

toimijoiden rooli on muuttunut merkittävästi keskittyen sisältöpalveluiden ja televisio-

ohjelmien tuottamiseen ja toteuttamiseen yhdessä muiden sisältötahojen kanssa. Näitä 

sisältöjä mogulit hankkivat omiin mediaportaaleihin tarjoten näin lokalisoituja tai 

globaaleja palvelukokonaisuuksia loppukäyttäjille. 

 

Valtio on oleellisesti vaikuttanut tähän kehitykseen antamalla markkinatalouden 

voimille merkittävimmän päätösvallan mediakentän kontrollointiin. Televisiopalvelut 

mielletään oleelliseksi osaksi kapitalistisen yhteiskunnan palveluiden kehittymistä 

vapaan markkinatalouden ehdoin ilman turhaa yhteiskunnallista säätelyä tai ohjausta. 

Julkisen palvelun televisio onkin supistunut aamuhartauksia, eduskunnan täysistuntoja 

merisäätä ja erilaisia vähemmistöohjelmia tuottavaksi marginaalitoiminnaksi 

kaupallisten tahojen realisoitua valtaosan kaupallista potentiaalia omaavista, aiemmin 

julkiseen palveluun mielletyistä palveluista.  

 

Televisiopalveluita koskevien standardien kehitys on vähäistä, koska mogulien 

hallitsemissa vertikaalisesti yhtenäisissä kokonaisuuksissa toimitaan heidän 

määrittämällään tavalla. Teknologia- ja palvelukehitystä tehdään aktiivisesti, ja 

vastavoimana mogulien palvelutarjonnalle yritetäänkin kehittää kilpailevia, 

avoimuuteen perustuvia ratkaisuja. Tiukan kontrollin, tekijänoikeuksien hankalan 

käyttäytymisen ja palveluiden taloudellisen kannattamattomuuden vuoksi tällaisille 

palveluille ei kuitenkaan synny merkittävää osaa markkinakentästä. Lisäksi mogulien 

strategiana on pienempien kilpailijoiden eliminointi jo varhaisessa vaiheessa joko 

ostamalla tai liiketoimintaa merkittävästi vaikeuttamalla.  
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5.4.2 Perinne-Suomi goes digi 2.0 

 

Avaintermejä: Perinteinen käyttö, lukuisat jakeluväylät ja –tavat, mobiili-tv, 

hybridipalvelut, digiuskovaisuus 

 

 

 
Kuva 5-5 Epävarmuustekijöiden käyttäytyminen Perinne-Suomi goes digi 2.0 -skenaariossa 

 

Epäonnistuneen Internet-pohjaisen, sosiaaliseen mediaan perustuvan television ”hype”-

vaiheen jälkeen kehitys on palautunut tutulle ja turvalliselle, jo vuosituhannen vaiheessa 

kartoitetulle tietoyhteiskuntapolulle. Teknologia- ja digiuskovaisuus yhdistettynä 

vapautuneeseen sisältöjen jakeluun sekä erityisesti voimakkaasti kehittyneeseen 

mobiilijakeluun mahdollistaa perinteisten televisiopalveluiden käytön mitä 

moninaisimmissa konteksteissa ja käyttöympäristöissä. Kokonaan televisiottomien 

talouksien määrän kasvu on laantunut, ja televisio välineenä löytyy monipuolisesti 

erilaisten päätelaitteiden yhteydestä. Vuosikymmenen alun uhkakuvat television 

katselun merkityksen pienenemisestä Internet-palveluiden maailman houkutusten 
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edessä eivät ole toteutuneet. Uusien jakelutapojen ja kehittyneiden päätelaitteiden 

ansiosta myös nuoremmat käyttäjät ovat löytäneet perinteisellä tavalla tarjottavat 

televisiopalvelut osaksi omaa arkipäiväänsä. 

 

Loppukäyttäjien on mahdollista katsoa haluamansa uutislähetys, suosikkitelevisiosarja 

tai esimerkiksi livekonsertti lähes missä ja milloin tahansa. Mobiili-tv on lyönyt itsensä 

vuosikymmenen loppupuolella voimakkaasti läpi. Mobiili-tv:n penetraatio on yli 

viisikymmentä prosenttia väestöstä, mobiilisti televisiota seurataan keskimäärin yli tunti 

päivässä. Yhteisölliset televisiopalvelut ovat suosittuja, mutta niitä kontrolloidaan 

enemmän televisiotoimijoiden kuin loppukäyttäjien toimesta. Internet-palvelut ovat 

myös suosittuja, mutta onnistuneiden hybridi-televisiokonseptien ansiosta käyttö on 

saatu pidettyä perinteisen televisiotoiminnan kontekstin sisällä. 

 

Valtio on varmistanut omilla toimillaan riittävän taajuusalueen käytön 

televisiopalveluiden jakeluun niin kiinteän kuin mobiilin vastaanoton suhteen. Myös 

satelliittioperaattorien toiminta on Suomessa kehittynyt merkittävästi. Markkina on 

jakautunut kolmeen osa-alueeseen: televisiotoimijoiden ja laitevalmistajien 

yhteenliittoutumiin jotka tähtäävät hybridi-tv-markkinoille, mobiilioperaattoreihin 

joiden pääfokus on mobiilitelevisiossa ja muissa mobiilipalveluissa sekä 

satelliittitoimijoihin jotka yhteistyössä kaapelitoimijoiden kanssa tarjoavat erilaisia 

televisiopalveluita.  
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5.4.3 ”Bye bye TV” 

 

Avaintermejä: Televisiottomat taloudet, win-win, sosiaalinen arvo valuuttana, 

saturoitunut avoin ympäristö, alueellisuus ja globaalisuus 

 

 
Kuva 5-6 Epävarmuustekijöiden käyttäytyminen ”Bye bye TV” -skenaariossa 

 

 

Vuonna 2020 Internetistä on muodostunut pääasiallinen televisiokäyttömedia, erityisesti 

alle 45-vuotiaille. Televisiottomien kotitalouksien määrä lähenee jo 40 prosenttia, ja yhä 

useammille televisio ei ole enää mediankulutuksen keskipiste. Personointi ja oman 

sosiaalisen arvon määrittäminen ovat nousseet merkityksellisiksi tekijöiksi ja 

traditionaalinen televisio ei enää näiden tarpeiden tyydyttämiseen riitä. Itse 

televisionäytöt ovat edelleen merkittävä osa palveluiden esitystapaa, mutta 

televisiopalvelut ovat esimerkiksi erilaisia yhteisöllisiä videopalveluita, personoituja 

palvelukokonaisuuksia ja Internet-pohjaisia VOD-palveluita, joissa valmiisiin 
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mediasisältöihin yhdistyvät käyttäjien kontribuutio, vuorovaikutus ja itse luodut sekä 

muokatut sisällöt. 

 

Tekijänoikeuskorvauksiin on löydetty yksinkertaisia ratkaisuja. Creative Commons –

lisensiointi on yleistä, ja maksullisesta sisällöstä korvaukset määrittyvät käytön määrän 

mukaisesti, käytettävästä välineestä tai jakelutavasta välittämättä. Tämä on 

mahdollistanut Internet-pohjaisten televisiopalveluiden voimakkaan kehittymisen. 

Internet-pohjaisien palveluiden kehittämistä tehdään monipuolisesti laite- ja 

ohjelmistovalmistajien, televisiotoimijoiden, operaattorien, sisältötuotantotahojen ja 

näiden muodostamien allianssien ja kumppanuusmallien avulla. Toimialan rakenne on 

merkittävästi muuttunut. Oleellisin muutos on voimakkaasti sekoittunut 

sisällöntuottajan ja loppukäyttäjän rooli. Kuka tahansa voi perustaa helposti oman 

televisiokanavan verkkoon, valikoida sinne mielenkiintoisen sisältökokonaisuuden ja 

julkaista sen joko itsenäisesti tai osana laajempaa kokonaisuutta.  

 

Lineaariseen sisältötarjontaan perustuva mobiilitelevisio on käsitteenä jo unohdettu, ja 

perinteisen television konseptia monet nuoremman ikäpolven edustajat eivät 

selittämättä täysin ymmärrä. Mobiilipalveluiden osalta podcasting ja erilaisten 

interaktiivisten web-pohjaisten sovellusten käyttö sen sijaan on suosittua. Portinvartija-

käsitettä ei enää tunneta, koska avoimuuden vuoksi kuka tahansa voi helposti tavoittaa 

loppukäyttäjän.  

 

Liiketoimintamallien pohjana toimii sisältöjen jakaminen. Menestymisen salaisuutena 

on win-win-ketjujen luominen. Rahan sijasta vaihdon välineenä toimii yhä useammin 

sosiaalinen arvo, erityisesti koskien loppukäyttäjiä. Valtion laajakaistastrategiaan 

kirjatun mukaisesti operaattorit ovat allokoineet laajakaistaliittymiin riittävän 

suorituskyvyn omaavan paluuyhteyden, ja tämän ansiosta voimakkaasti kehittynyt 

vertaisverkkojakelu on suorituskykyinen tapa sisältöjen jakamiseen edullisin 

kustannuksin. Taajuuksien osalta on yhä enenevässä määrin siirrytty lisensoimattomaan 

allokaatioon, joka yhdistettynä avoimuuteen ja sisältöjen vapaan jakelun suosimiseen on 

rikastuttanut televisiopalveluiden monipuolista käyttöä erilaisissa yhteyksissä. 
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5.4.4 Piraattien maailma 

 

Avaintermejä: Kahtiajako, anarkistinen alakulttuuri, piraatti-tv, epäonnistunut valtion 

kontrolli, heikko taloudellinen kannattavuus 

 

 
Kuva 5-7 Epävarmuustekijöiden käyttäytyminen Piraattien maailma -skenaariossa 

 

Piraattien maailmassa vuonna 2020 television käyttö ja katselu on jakautunut 

voimakkaasti kahteen osaan. Televisiopalveluita käytetään edelleen paljolti perinteisen 

televisiopäätelaitteen kautta joko broadcast- tai IP-verkkoja hyödyntäen perinteisen 

arvoketjuajattelun mukaisesti. Tämän laillisesti hyväksytyn käytön rinnalle on vahvasti 

noussut vertaisverkkoihin perustuva, IP-jakelua hyödyntämä laiton mutta moraalisesti 

yhä hyväksytymmäksi muodostuva piraattikulttuuri. Tämä kulttuuri perustuu 

loppukäyttäjien väliseen sisältöjen laittomaan jakeluun. Vertaisverkkojen lisäksi yleisiä 
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ovat langattomat ad-hoc-verkot, joissa esim. työmatkalla voidaan vapaasti kytkeytyä 

kanssamatkustajien kannettaviin päätelaitteisiin. Puolen tunnin junamatkan aikana voi 

kokonainen televisiosarja kaikkine tuotantokausineen ja taustoittavine lisäpalveluineen 

siirtyä kymmenien ihmisten laitteiden välillä. 

 

Perinteisen, virallisen toimialan rakenne on pitkälti nykyisen arvoketjun mukainen. 

Suurimpana erona on operaattorien vahva roolitus palveluiden tarjonnan 

mahdollistajana. Ongelmaksi muodostuu kypsän markkinan kyvyttömyys luoda uutta 

liiketoimintaa. Palveluiden voittomarginaalit käyvät voimakkaasti kilpaillussa 

markkinassa pieneksi. Piraattimaailman puolella toimintamallit ovat sen sijaan 

kehittyneet aktiiviseen loppukäyttäjien sisällöntarjontaan ja erilaisten aggregaattoreiden 

nopealiikkeiseen palvelutarjontaan.  

 

Yhtenä merkittävänä syynä tälle kehitykselle on epäonnistunut 

tekijänoikeuskorvausmalli, jossa tekijänoikeuksien omistajat ovat yrittäneet maksimoida 

jokaisesta jakelukanavasta saatavan rahallisen tuoton. Samoista sisällöistä halutaan 

moninkertaiset korvaukset. Palveluiden tarjoajien kannalta tämä on johtanut perinteisen 

median sisältöjen suosimiseen, koska Internet-pohjaiseen televisioon ei ole löydetty 

kannattavia liiketoimintamalleja. Tästä on aiheutunut kierre jossa puutteellisten 

Internet-sisältöjen vuoksi näistä ei edelleenkään olla oltu valmiita maksamaan. Koska 

ihmisten kulutustottumukset yhä suuremmassa määrin ovat kuitenkin kohdentumassa 

Internet-pohjaisiin palveluihin, on tämä avannut markkinan laittomalle jakelu- ja 

levitystoiminnalle ohi virallisten tahojen.  

  

Kehitykseen on voimakkaasti vaikuttanut myös valtion harrastama perinteisten 

jakelutapojen ja teknologiakehityksen tukeminen. Tällä on pyritty varmistamaan 

toimialan kehittyminen. Valittu kontrolliin ja ohjaukseen perustuva ajattelu ei ole 

kuitenkaan pystynyt mukautumaan riittävällä tavalla jatkuvasti kehittyvään 

kuluttajakysyntään. Tämä koskee erityisesti yleisesti käytettyjä, vertaismediaa 

hyödyntäviä palveluita. Korjausliikkeenä valtio on vapauttanut paljon jakelukaistaa 

yleiseen käyttöön, mutta tämä on vain vahvistanut laittoman materiaalin jakelua 

yksittäisten ad-hoc-verkkojen avulla käyttäjien välillä. Moni toimija on nähnyt tässä 

tilaisuuden ja erilaiset laittoman materiaalin jakamiseen liittyvät konseptit ovatkin 

yleistyneet voimakkaasti myös liiketaloudellisessa mielessä. Piratismia vastaan 

yritetään taistella mutta Internetin anonymiteetti ja ihmisten yleinen asenne mieltää 

kaikki sisällöt ilmaisiksi lisäävät voimakkaasti laitonta käyttöä. 
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6 Skenaarioiden analyysista strategiaan 
 

6.1 Skenaarioiden analyysi 

 

Tässä luvussa analysoidaan tarkemmin kappaleessa 5 luotuja skenaarioita käyttäen 

jaotteluna toimialan yleistä tilaa sekä eri toimijoiden roolia kyseisessä skenaariossa. 

Näillä lähtöolettamuksilla skenaarioita analysoidaan tarkemmin noudattaen luvussa 

kaksi esiteltyä Porterin teollisuusstrategioiden muodostamiseen käytettävää 

viitekehystä. Pääpaino analyysissä on tulevassa teollisuuden oletetussa rakenteessa, 

rakenteen oletetussa menestyksessä sekä kilpailuedun käyttäytymisessä kussakin 

skenaariossa. Tämän analyysin tulokset esitellään kohdissa 6.1.1–6.1.4.  

6.1.1 Mediamogulit 

Tässä skenaariossa kilpailun käyttäminen on oligopolista. Loppukäyttäjät kohtaavat 

televisiopalvelut etupäässä globaalien mediatoimijoiden mediaportaalien kautta. Nämä 

toimijat ovat onnistuneet paketoimaan lähes koko palveluketjun oman tarjontansa alle. 

Loppukäyttäjät kokevat palveluiden käytön helpoksi ja monipuoliseksi, mutta valtaosa 

median käytöstä tapahtuu näiden toimijoiden valitsemassa ja määrittämässä 

kontekstissa. Televisiotoimijat ovat keskittyneet tuottamaan ohjelmasisältöjä 

yhteistyössä muiden sisällöntuottajien kanssa näiden toimijoiden hallinnoimiin 

portaalikokonaisuuksiin. Kilpailu on kovaa ja sisältöpalveluiden taloudellinen 

kannattavuus muille kuin moguleille on rajoittunutta. 

 

Taulukko 6-1 avaa tarkemmin toimialan rakennetta ja kilpailun käyttäytymistä tässä 

skenaariossa. 

 

Tuleva toimialan 
rakenne 

 Oligopolinen, muutamien merkittävien globaalien toimijoiden hallussa 

 Kilpailu kovaa, erityisesti ohjelmasisältöjen luomisen osalta 

 Merkittävät toimijat ja kilpailtu sisältötuotanto vaikeuttavat toimialalle 
pääsyä 

 Kuluttajien vaikutusvalta rajoittunutta, koska heidän on "sitoutettu" 
voimakkaasti yhden tarjoajan palvelukokonaisuuteen 

Rakenteellinen 
kiinnostavuus 

 Toimialan kiinnostavuus enintään kohtalainen johtuen voimakkaista 
rajoittavista rakenteista 

 Mogulien osalta erittäin kiinnostava 

Kilpailuedut 
 Sisältöjen laatu 

  Allianssit, alihankintasopimukset ja poliittiset yhteydet 

 Brändi 

Kilpailijoiden 
käyttäytyminen 

Löytävätkö kilpailijat vaihtoehtoisia sisältöjentarjontatapoja ohi mogulien? 
 
 
                                        EI                            KYLLÄ 

Taulukko 6-1 Kilpailun käyttäytyminen Mediamogulit -skenaariossa 
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Operaattoreiden ja laitevalmistajien kannalta oleellista on mahdollisimman hyvä 

yhteistyö mediamogulien kanssa. Brändätyt päätelaitteet ja mediatoimijoiden 

palvelutarjonnan osaksi paketoidut operaattoriliittymät ovat ennalta edellytys 

menestymiselle. 

 

Markkina kasvaa tasaisesti, mutta merkittävää muutosta ei rakenteeseen ole 

havaittavissa. Tämä johtuu mogulien tiukasta kontrollista uusien tulokkaiden suhteen 

sekä heidän suuresta vaikutusvallasta toimialaa koskeviin poliittisiin päätöksiin. 

Toimiala ei tässä muodossaan ole kovin kiinnostava muiden kuin mogulien osalta.  

6.1.2 Perinne-Suomi goes digi 2.0 

 

Sisältöjen ja jakeluväylien avoimuus sekä käyttäjien halu käyttää sisältöjä 

helppokäyttöisesti mukana kulkevilla päätelaitteilla korostaa mobiilioperaattoreiden 

sekä laitevalmistajien roolia tässä skenaariossa. Myös perinteisillä televisiotoimijoilla 

on merkittävä rooli. Tarjonta on rikasta ja segmentoitunutta, mutta painottuu perinteisiin 

käyttötapoihin. Yhteisöllisyyttä kontrolloidaan toimijoiden toimesta, käyttäjien laajempi 

vaikutusmahdollisuus on rajattua. Pienillä toimijoilla on vaikeuksia markkinoille 

pääsyssä, johtuen markkinoilla toimivien tahojen merkittävästä roolista sekä 

differentioinnin hankaluudesta. 

 

Operaattorit pärjäävät hyvin mutta suurin vaivaava ongelma on ”churn”, loppukäyttäjien 

aktiivinen siirtyminen eri palveluntarjoajien välillä. Tämä laskee toiminnan taloudellista 

kannattavuutta merkittävästi. Toimialan kehittymisen osalta oleellinen kysymys on 

operaattorien roolin mahdollinen muuttuminen. Siirtyvätkö operaattorit jatkossa 

toimimaan itsenäisesti sisältöjen tuottajina ja aggregoijina? Mikä on nykyisten 

televisiotoimijoiden rooli tässä skenaariossa? Taulukko 6-2 avaa tarkemmin toimialan 

rakennetta ja kilpailun käyttäytymistä tässä skenaariossa. 

 

Tuleva toimialan 
rakenne 

 Kilpailu lisääntyy vapautuvien sisältöjen ja monipuolisten 
jakelumahdollisuuksien ansiosta 

 Televisiotoimijoiden, operaattorien ja laitevalmistajien roolit 
sekoittuvat, mobiilioperaattorien rooli merkittävä. Markkinoille tulo 
edellyttää yhteistyötä operaattorien kanssa 

 Perinteinen sisältöteollisuus kukoistaa  

 Internet-pohjaisten palveluiden kehitys perinteisen televisiomedian 
kehityksen ehdoilla  

Rakenteellinen 
kiinnostavuus 

 Kiinnostava erityisesti mobiilioperaattoreiden näkökulmasta 

 Toimialaa vaivaava ylikyllästyminen ja ”churn” rajoittavat taloudellista 
kasvua 

Kilpailuedut 

  Sisältöjen differiointi  ja sovittaminen mobiiliin jakeluun  

 Pääasiallinen differioinnin väline hinta 

 Internetin palveluiden potentiaalin hyödyntäminen 

Kilpailijoiden 
käyttäytyminen 

Kykenevätkö broadcasterit säilyttämään kontrollin avoimeen jakeluun 
vapautuneiden sisältöjen paketoinnissa? 
 
 
                                        EI                            KYLLÄ 

Taulukko 6-2 Kilpailun käyttäytyminen Perinne-Suomi goes digi 2.0 -skenaariossa 
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6.1.3 ”Bye bye TV” 

 

Sisältöjen avoin saatavuus yhdistettynä käyttäjien aktiivisuuteen on muuttanut toimialan 

rakenteen lähes kokonaan. Periaatteessa kuka tahansa voi ryhtyä sisällöntuottajaksi, 

aggregaattoriksi tai operaattoriksi. Palveluiden differentiointiaste on korkea. Markkina 

on rakenteellisesti haastava mutta voimakkaan kehityksen vuoksi kiinnostava.  

 

Perinteisten portinvartijoiden ja voimakkaasti omaan ohjaamiseen perustuneiden 

aggregaatiopalveluiden osalta kehitys on ollut musertavaa – tämän tyyppisille 

palveluille ei löydy enää kysyntää. Kilpailussa pärjäävät ne tahot jotka pystyvät 

mukauttamaan toimintaansa käyttäjäkysynnän mukaiseksi, toimimaan avoimesti ja 

differentioimaan palveluitaan riittävällä tavalla. 

 

Taulukko 6-3 avaa tarkemmin toimialan rakennetta ja kilpailun käyttäytymistä tässä 

skenaariossa. 

 

 

Tuleva toimialan 
rakenne 

 Toimialan rakenne muuttunut oleellisesti nykyisestä 

 Kuka tahansa voi ryhtyä jakelijaksi tai sisällöntuottajaksi, alhainen 
kynnys markkinoille tuloon 

 Tuotteiden differentiointiaste korkea 

 Käyttäjien vaikutusvalta merkittävä 

Rakenteellinen 
kiinnostavuus 

 Rakenteellisesti toimiala haastava mutta kiinnostava, paljon sinisen 
meren poukamia valloitettavana 

 Perinteisten toimijoiden osalta vaatii merkittävää muodonmuutosta, 
tilaa uusille toimijoille 

 IP-pohjaisuuteen siirtyminen tarjoaa mahdollisuuden suuruuden 
ekonomian hyödyntämiseen 

Kilpailuedut 
 Käyttäjien ehdoilla toimiminen, avoimuus 

 Differentiointi 

Kilpailijoiden 
käyttäytyminen 

Kykenevätkö nykyiset toimijat uusiutumaan vai  valtaavatko uuden ajan 
toimijat heidän paikkansa? 
 
 
                           UUSIUTUMINEN       UUDET TOIMIJAT 

Taulukko 6-3 Kilpailun käyttäytyminen ”Bye bye TV” –skenaariossa 

 

6.1.4 Piraattien maailma 

 

Kyseinen skenaario on perusrakenteeltaan lähellä nykyistä arvoketjua. Tämän rinnalle 

on noussut vahva vertaisverkkojakeluun sekä nopeiden langattomien verkkojen 

mahdollistama point-to-point jakeluun pohjautuva laittomien sisältöjen jakeluverkosto, 

jonka käyttö mielletään yleisesti hyväksytyksi. Tästä johtuen laillisten 

televisiopalveluiden kannattavuus on romahtanut. Teleoperaattorit pärjäävät hyvin, 

koska laiton käyttö hyödyntää heidän liiketoimintaansa, samoin tekevät laitevalmistajat. 

Häviäjiä ovat sisällöntuottajat sekä tv-toimijat. 
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Käyttäjien kulutuskäyttäytymisen ohjaamisella on merkittävä vaikutus tässä 

skenaariossa. Televisiotoimija pystyy vaikuttamaan loppukäyttäjien valintoihin 

tarjoamalla mediasisältöihin lisäarvoa esimerkiksi toimitettujen sisältöjen muodossa 

siten, että kuluttaja kokee saavansa tästä merkittävää lisäarvoa pelkän laittomilta 

markkinoilta hankitun mediatiedoston sijasta.  

 

Taulukko 6-4 avaa tarkemmin toimialan rakennetta ja kilpailun käyttäytymistä tässä 

skenaariossa. 

 

 

Tuleva toimialan 
rakenne 

 Laillisten palveluiden osalta toimiala muistuttaa nykyistä rakennetta, 
heikon kannattavuuden vuoksi vaikea päästä markkinoille 

  Laittomien palveluiden osalta kasvu suurta ja kilpailukenttä vapaa 

 Kuluttajien vaikutusvalta suuri helpon ilmaisen sisällön saatavuuden 
vuoksi 

Rakenteellinen 
kiinnostavuus 

 Kiinnostavuus heikko laillisesti toimivalle sisällöntuottajalle tai 
aggregoijalle 

 Kiinnostavuus suuri teleoperaattorille ja laitevalmistajalle 

 Olemassa oleva laillinen markkina saturoitunut,  voimakas kasvu 
piraattitarjonnassa 

Kilpailuedut 
 Ilmaisten sisältöjen yhdistäminen palvelukokonaisuuksiin joista muilla 

tavoilla saadaan liiketoiminnallisesti kannattavia 

 Lisäarvon tuominen, mediasisältöjen rikastaminen 

Kilpailijoiden 
käyttäytyminen 

Löydetäänkö laillisia keinoja tuottaa  taloudellisesti kannattavia 
loppukäyttäjiä kiinnostavia palveluita? 
 
 
                                        EI                            KYLLÄ 

 

Taulukko 6-4 Kilpailun käyttäytyminen Piraattien maailma -skenaariossa 

 

6.2 Skenaarioista strategiaan 

 

Siirryttäessä skenaarioiden analysoinnista strategian muodostamiseen on hyvä 

huomioida jokaisen muodostettavan skenaarion olevan kärjistetty ääritilanteen kuvaus. 

Todennäköisesti yksikään skenaario ei sellaisenaan vastaa tulevan kehityksen suuntaa. 

Toimialan tuleva kehitys löytyy jostain valitun skenaarionelikentän sisältä, 

epävarmuustekijöiden reitittämällä suunnalla.  

 

Porter tarjoaa viittä eri vaihtoehtoa strategisen suunnittelun lähtökohdaksi suhteessa 

luotuihin skenaarioihin (Porter, 1985): 

 

1. Panostaa todennäköisimpään skenaarion 

2. Panostaa parhaalta vaikuttavaan skenaarioon 

3. Valmistautua kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin 

4. Jättää joustavuutta tulevia muutoksia varten 

5. Vaikuttaa tietyn skenaarion toteutumiseen 
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Laadittujen skenaarioiden luonteesta johtuen pelkästään todennäköisimpään tai 

parhaalta vaikuttavaan skenaarioon panostaminen ei toimijoiden kannalta ole 

välttämättä järkevää. Toimijan luonteesta ja roolista riippuen sopiva kombinaatio 

vaihtoehdoista 3–5 on todennäköisesti paras tapa edetä strategisen suunnittelun ja 

tehtävien valintojen osalta.  

6.3 Strategisia vaikutuksia 

 

Strategisten valintojen ymmärtämiseksi skenaarionelikenttä on syytä purkaa vielä auki 

toimialan rakenteen näkökulmasta luvussa 6.1 analysoidun mukaisesti.  

 

 
 

Kuva 6-1 Skenaarioakselisto sekä oletettu nykytila 

 

Kuvassa 6-1 on sinisellä tähdellä merkitty skenaarioakselistolle sijoitettu oletettu 

nykytila. Digitalisoitumisen myötä vauhdittuneesta markkinoiden avautumisesta ja 

uusien toimijoiden määrän lisääntymisestä huolimatta on nykyisten televisiopalveluiden 

tarjoaminen Suomessa edelleen rajallisen määrän toimijoita harjoittamaa liiketoimintaa. 

Maanpäällisessä jakelussa Digitalla on käytännössä monopoliasema ja katsotuimmat 

televisiopalvelut ovat muutaman merkittävän toimijan tuottamia. Sisällöllisesti luvussa 

4.4.2 käsitellyt tekijänoikeudet rajoittavat monipuolista eri jakelukanavia hyödyntävää 

mediatoimintaa merkittävästi. Vaikka valtaosa sisällöistä nautitaankin laillisesti, on 

erityisesti nuorissa ikäryhmissä piratismin keinoin hankittu media muodostanut 

merkittävän osan käyttöä. Näin ollen nykytila sijoittuu skenaarionelikentän vasemman 

alapuolen reuna-alueelle, tilanteeseen jossa vallitsee kohtuullisen suuri kontrolli ja 

käyttäjien pääasiallinen median käyttömuoto on passiivista, taaksepäin nojaavaa. 

Nykytilan eksakti hahmottaminen ei sinällään työn kannalta ole välttämätöntä, mutta 

sen määrittämisen avulla voidaan helpottaa näiden siirtymien kuvaamista sekä saada 

lisää ymmärrystä vaadittavista strategisista toimenpiteistä. 

 

Haastatteluissa pyrittiin myös hahmottamaan oletettua tulevaisuuden kehityssuuntaa. 

Tästä ei päästy täyteen yhteisymmärrykseen, mikä on luonnollista johtuen 

haastateltavien henkilöiden erilaisista rooleista ja näkemyksistä. Selvänä kuitenkin 

pidettiin toisaalta tarvetta avoimiin ratkaisuihin käytettävien teknologioiden ja 

tekijänoikeuksien suhteen, toisaalta käyttäjien aktiivisuuden korostumista 

tulevaisuudessa tapahtuvan mediankäytön suhteen. Osa haastatelluista arveli 

merkittävän osan televisiopalveluiden käytöstä kymmenen vuodenkin päästä olevan 

etupäässä passiivista, toisen osan olettaessa aktiivisen käytön lisääntyvän merkittävästi. 
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Tarkasteltavien skenaarioiden pohjalta eteen nousevat strategiset valinnat voidaan jakaa 

karkeasti kolmeen eri kategoriaan kuvien 6-2a, 6-2b ja 6-2c mukaisesti. 

 

 
6-2a Kaikissa skenaarioissa  

toimivat strategiset valinnat 

  

Valintoja mietittäessä on hyödyllistä ensin jäsentää ja priorisoida kaikkiin skenaarioihin 

vaikuttavat sekä niitä tukevat yhteiset strategiset optiot. Näiden jälkeen pyritään 

identifioimaan useampaan kuin yhteen skenaarioihin vaikuttavia toimenpiteitä. Näitä 

pyritään arvioimaan toisaalta niihin liittyvän kehityspotentiaalin kannalta, toisaalta eri 

skenaarioiden välisen resonaation ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Viimeisenä 

hahmotetaan yksittäiseen skenaarioon liittyvät strategiset valinnat kyseisen 

toimijaryhmän näkökulmasta tarkasteltuna. 

 

Seuraavissa kappaleissa käsitellään tehtäviä strategisia valintoja ja painotuksia 

televisiotoimijoiden, operaattorien ja laitevalmistajien näkökulmista eri skenaarioissa. 

Kuvissa sininen tähti kuvaa oletettua, viitteellistä nykytilaa skenaarioavaruudessa. 

Sinisellä nuolella kuvataan mahdollista toivottua siirtymää skenaarioavaruudessa ja 

keltapunaisella nuolella siirtymää jonka ei katsota olevan toivottava. On hyvä 

huomioida näiden olevan toimijakohtaisia yleistyksiä, riippuen esimerkiksi tietyn 

televisiotoimijan haluamasta roolista voi myös yleisellä tasolla negatiiviseksi koettava 

siirtymä olla kyseisen toimijan kannalta toivottava.  

 

  

6.3.1 Televisiotoimijat 

 

Televisiotoimijoiden kohdalla voidaan halutun siirtymän todeta olevan avoimen 

kehityksen suuntaan, skenaariokentän yläosaa kohden. Poikkeuksen tähän tekevät ne 

toimijat jotka katsovat omaavansa riittävästi resursseja toimiakseen moguliskenaariossa. 

Näitä poikkeuksia lukuun ottamatta eri medioissa ja jakelutavoilla vapaasti 

hyödynnettävien sisältöjen ja avoimuuteen perustuvien teknologioiden voidaan katsoa 

edistävän televisiotoimijoiden liiketoiminnan kehittymistä. Käyttäjien aktiivisuuden 

kehittymisen suhteen tilanne ei ole aivan yhtä selkeä. Tätä kuvaa kuvassa 6-3 oleva 

siniharmaa ylös ja oikealle kaartuva nuoli. Koska monen televisiotoimijan 

ydinosaaminen perustuu tällä hetkellä ”yhdeltä usealle” -tyyppiseen tiedonvälitykseen 

ovat valmiudet skenaariokentän vasemmalla laidalla toimimiseen huomattavasti paljon 

paremmat kuin skenaariokentän oikealla, aktiivisen käyttäjäkontribuution puolella. Näin 

ollen monen nykyiseen rakenteeseen toimintansa pohjaavan televisiotoimijan voidaan 

olettaa olevan tulevaisuudessa vahvimmillaan televisiotoimijoiden, operaattorien ja 

6-2b Osassa skenaarioita 

toimivat strategiset 

valinnat 

6-2c Yhdessä skenaariossa 

toimivat strategiset valinnat 
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laitevalmistajien allianssien maailmassa. Tällöin voidaan toimia edelleen osin 

perinteisin ja tutuin rakentein sekä toimintamallein.  

 

Televisiotoimijan omasta kehittymishalukkuudesta ja kyvystä riippuen siirtymä 

oikealle, aktiivisten sisältöjen maailmaan on mielenkiintoinen sen mahdollisesti 

tarjoaman voimakkaan kasvupotentiaalin ja monipuolistuvan liiketoiminnan vuoksi. 

Siirtymä ei kuitenkaan ole riskitön, koska tämä tarkoittaa merkittävää muutosta 

nykyisiin televisiotoiminnan tapoihin. 

 

On myös tärkeää pyrkiä huolehtimaan siitä että siirtymä lähtötilanteesta ei tapahdu 

Piraattien maailma–skenaarion kautta. Kyseisessä skenaariossa televisiotoimijat ovat 

tekijänoikeuksien omistajien lisäksi yksi suurimmista häviäjistä.  

 

 

 
 
Kuva 6-3 Televisiotoimijoiden kehityssuuntia 

 

6.3.1.1 Yleiset strategiset valinnat, televisiotoimija 

Avaintoimet: Oman sijoittumisen valinta, pitkäjänteisyys, monimediaalisuuteen 

siirtyminen, kumppanuudet, sisältöihin panostaminen 

 

Televisiotoimijan osalta strategiaa mietittäessä on tärkeää pyrkiä hahmottamaan 

pidempiaikaisen kehityksen kaari sekä oma asemoituminen siihen. Historiallisen 

kehityksen valossa suomalaisen mediakenttä ei ole osoittanut kovin suurta kyvykkyyttä 

tämän suhteen. Kaupallinen televisiomedia on vuoron perään panostanut uuden median 

kehittymiseen voimakkaasti ja laskusuhdanteen aikana taas leikannut rajusti toimintaa 

näiltä osin. Tämä toiminta on ollut poukkoilevaa ja lyhyen aikavälin 

markkinasuhdanteiden ohjaamaa. Yleisradio taasen on pitkään toiminut perinteisen 

mediatalon roolissa ja vasta viime vuosina panostanut voimakkaammin uusien 

palveluiden kehittämiseen.  Oleellista toiminnan kehittämisen kannalta on oman halutun 

skenaarioavaruussijainnin hahmottaminen sekä omien prosessien sekä toimintamallien 

kehittäminen tätä tukevaksi. Samalla tulee säilyttää riittävä reagointiherkkyys 

epävarmuuksien kehittymistä seuraamalla. Kyseinen muutos ei ole helppo – tätä 

vaikeuttaa mm. perinteiset toimintamallit ja olemassa oleva kulttuuri. Tulevassa 

kilpailussa pärjäämisen edellytyksenä on kuitenkin kyky mukauttaa ja muutttaa nykyisiä 
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toimintamalleja perinteisen televisio- ja radiosisältöjen jalostamisesta jo alusta alkaen 

monimediaaliseen tuotantoon tähtääviksi prosesseiksi. 

 

Kumppanuuksien merkitys tulee jatkossa yhä korostumaan. Harvalla televisiotoimijalla 

on riittävää ymmärrystä esimerkiksi operaattoritoiminnasta. Oikeanlaisten strategisten 

kumppanuuksien muodostaminen ja ”win-win”-toimintamallien löytäminen on yksi 

avainkysymyksistä tulevaisuuden haasteita kohdattaessa. 

 

6.3.1.2 Useampaa skenaariota tukevat valinnat, televisiotoimija 

Avaintoimet: Avoimet sisällöt ja teknologiat, Piraatti-skenaarion välttäminen 

 

Televisiotoimijan kannalta potentiaalisin ja pidemmän päälle kiinnostavin kehityssuunta 

on siirtyminen kohti avoimuutta, olipa kyse sitten sisältöjen saatavuudesta tai 

teknologioiden ja jakeluväylien käytettävyydestä. Toimijoiden tulisi omalta osaltaan ja 

myös mahdollisuuksien mukaan yhdessä miettiä omaa strategiaa ja etenemistapaa 

näiden suhteen. 

 

Oleellista on myös kiinnittää huomiota tapaan miten skenaarioavaruudessa pyritään 

liikkumaan. Voi esimerkiksi tuntua houkuttelevalta asettaa tavoitteeksi suoran 

siirtymisen oletettuun tulevaisuuden yhteisölliseen ja monimediaaliseen maailmaan. 

Todellisuudessa, vaikka ympäröivät ulkoiset tekijät tämän mahdollistaisivatkin, harvalla 

televisiotoimijalla itsellään on tähän liittyvä osaaminen kokonaisuudessaan 

käytettävissä tai helposti alihankinnan keinoin hankittavissa. Siirtymää voivat helpottaa 

erilaiset kumppanuudet ja vaiheistettu siirtyminen kuvan 6-3 osoittamalla tavalla. 

 

Erityistä huomiota tulee myös kiinnittää piraattimaailmaan siirtymisen välttämiseen, 

koska sen voidaan suurella todennäköisyydellä olettaa vähentävän merkittävästi 

televisiotoimijoiden palveluiden käyttöä ja vaikuttavan haittaavasti liiketoiminnan 

kehittymiseen. 

 

6.3.1.3 Skenaariokohtaiset valinnat, televisiotoimija 

 

Mediamogulit 

Avaintoimet: Ennakointi, aggregointi, sisällöntuotanto, liittoutuminen, pyrkimys 

vaikuttaa avoimuuden lisääntymiseen, vaihtoehtoiset sisällöntarjontatavat, piraattien 

hajottavan vaikutuksen tukeminen 

 

Mahdollisuuksien mukaan televisiotoimijan tulee pyrkiä välttämään tähän 

skenaariomaailmaan siirtymistä, lukuun ottamatta niitä toimijoita jotka tavoittelevat itse 

mogulin asemaa. Moguliksi pääseminen, muuten kuin siirtymällä suuren globaalin 

tahon omistukseen, on kuitenkin epätodennäköistä suomalaiselle mediatoimijalle tähän 

vaadittavan merkittävän mittaluokan ja globaalisuuden vaatimuksen vuoksi. Oleellisia 

strategisia toimia tämän tilanteen välttämiseksi ovat avoimuuden tukeminen erilaisin 

keinoin. Valtion ja EU:n regulaatioon ja kontrolliin vaikuttaminen on yksi merkittävistä 

tekijöistä, samoin aktiivinen osallistuminen standardointityöhön. 
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Kehityksen edetessä tähän suuntaan on yksi mahdollinen vastaliike panostaa 

aggregaatiotoimintaan käytössä olevia jakeluväyliä hyödyntäen. Toisin sanoen 

tilanteessa jossa mediavalta alkaa keskittyä merkittävästi harvoille tahoille pyritään tätä 

tilannetta purkamaan hyödyntämällä ja tuomalla esiin mahdollisimman monipuolisesti 

vielä saatavilla olevat vapaat sisällöt kilpailevaksi vastavoimaksi. Myös erilaiset 

televisiotoimijoiden allianssit vastaavien muiden tahojen sekä operaattorien että 

laitevalmistajien kanssa voivat olla tehokkaita toimia tässä tilanteessa. Äärimmäisessä 

tapauksessa voidaan myös harkita pyrkimystä tilanteen purkamiseen tukemalla 

laillisesti käytettävissä olevin keinoin palveluiden käytön siirtymistä kohti 

piraattimaailmaa. Tämän liikkeen tavoitteena on pyrkiä horjuttamaan mogulien asemaa 

siten että oma palvelutarjonta saadaan nostettua skenaariokentän avoimen käytön 

puolelle. 

 

Tähän skenaariomaailmaan ajauduttaessa on oman sisällöntuotannon riittävän 

kyvykkyyden varmistaminen sekä erilaisten kumppanuusmallien rakentaminen 

oleellisia selviytymisen ja jopa mahdollisen menestymisen keinoja. Hyvät sisällöt ovat 

yksi merkittävimmistä kaupankäynnin välineistä mogulien kanssa. Tätä ei kuitenkaan 

voida pitää itsenäisyyteen pyrkivälle televisiotoimijalle tavoiteltavana tilanteena. 

 

 

Perinne-Suomi goes digi 2.0 

Avaintoimet: Vahva yhteistyö, hybridimaailma, sisältöjen mobiililähtöisyys, Internet-

sisältöjen hyödyntäminen 

 

Tässä skenaariossa televisiotoimijan kohdalla korostuu yhteistyön merkitys sekä 

erilaiset kumppanuudet operaattorien ja laitevalmistajien kanssa. Monessa mielessä 

tämä on mieluisa skenaario perinteiselle televisiotoimijalle. On kuitenkin hyvä 

huomioida toisaalta rajoitteet kasvun ja alan kehityksen osalla ja toisaalta operaattorien 

ja laitevalmistajien mahdollinen merkittävä siirtyminen televisiotoimijan rooliin. 

Erityisesti operaattorit ovat vahvoilla tässä skenaariossa, ja perinteisemmän 

televisiotoimijan kannalta oleellista on pyrkiä pitämään kiinni oman roolin 

merkityksestä operaattoreiden suhteen.  

 

Yhtenä avainratkaisuna edellä kuvatun kaltaisen tilanteen välttämiseksi toimii omien 

sisältöpalveluiden muokkaaminen erityisesti mobiililaitteisiin soveltuviksi sekä oma 

vahva sisältöosaaminen ja kumppanuusmallit tällä alueella. Tällä pyritään vahvistamaan 

omaa kilpailuetua muihin verrattuna. Oleellista on myös hybridi-tv-toiminnan 

tukeminen ja siihen panostaminen. Tällä tavoitellaan Internet-palveluiden osalta tulevan 

kehityksen koordinoitumista televisiotoimijan kannalta tavoiteltavaan suuntaan. 

 

On myös hyvä huomioida että vaikka edistyksellisesti ajattelevan televisiotoimijan 

tavoitteena olisi siirtyä avoimien, aktiivisesti käytettävien sisältöjen maailmaan voi 

tämän skenaariomaailman kautta kyseinen siirtymä olla helpommin hallittavissa. 

 

”Bye bye TV” 

Avaintoimet: Nykyisen arvoketjun merkittävä muutos, yhteisöllinen vuorovaikutus, 

uusiin palvelumuotoihin mukautuvat sisällöt, ohjelmakäsitteen uudelleen ajattelu, 

tuotantotapojen ja toimitusprosessin verkkolähtöisyys, koko sisällöntuotantoketjun 

avaaminen, teknologiariippumattomuus, diversiteetti  
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Kyseinen skenaario on mielenkiintoinen, mutta myös haasteellinen. Oletusarvoisesti 

televisiotoimijan rooli tulee muuttumaan merkittävästi tässä skenaariossa. Yhtenä 

keskeisimpänä muutoksen kohteena on nykyään pitkälti perinteiseen televisio- ja 

radiotuotantoon suunnitellun sisällöntuotannon ja paketoinnin muuttaminen 

verkkolähtöiseksi. Pisimmilleen vietynä tämä tarkoittaa mallia jossa kaikki tuotettu 

raakamateriaali ja sen eri versiot ovat avoimien verkkojen ja ohjelmistojen kautta 

kaikkien saatavilla. Tässä toimintamallissa yhteisöllisen ja kollektiivisen prosessin 

kautta sisällöistä jalostuu erilaisia kokonaisuuksia, jotka elävät omaa itsenäistä 

elämäänsä televisiotoimijan löyhällä ohjauksella. Mikäli tämän skenaarion 

toteutumiseen uskotaan, tulee toimijoiden aloittaa koko tuotantoketjun toimintalogiikan 

ja prosessin uudistaminen. Tämä on syytä aloittaa mahdollisimman nopeasti, kyseisen 

prosessin aikaa vievän luonteen takia. 

 

Toinen oleellinen tähän skenaarioon liittyvä muutostarve on ohjelmakäsitteen 

muokkaaminen perinteisestä ”mediatiedosto ja siihen liittyvä metadata”-mallista 

huomattavasti moniulotteisemmaksi kokonaiskuvaukseksi, jossa esimerkiksi 

videotiedosto on vain yksi pieni osa kokonaisuutta. Kyseinen tarve tulee esille myös 

muissa skenaarioissa, mutta on merkittävin tämän skenaarion osalla. 

 

Oleellista on myös hahmottaa että toimittamisen käsite tässä skenaariossa on paljon 

enemmän kuin pelkkä julkaisu – sisältöjen luominen pohjautuu vahvaan 

verkkoläsnäoloon. Yhdeksi merkittäväksi strategiseksi suunnaksi onkin valittava 

toimituksellisen työn rakentaminen eri tasoilla toteutuvaan verkkoläsnäoloon 

pohjautuvaksi. 

 

Tähän skenaarioomaailmaan haluavan televisiotoimijan tulee miettiä onko suora 

siirtymä mahdollinen, vai onko perustellumpaa hankkia osaamista ja ymmärrystä ensi 

Perinne-Suomi-skenaariossa määriteltyjen keinojen mukaisesti ja pyrkiä ohjaamaan 

kehitystä sen jälkeen tähän suuntaan, olettaen epävarmuustekijöiden kehityksen 

edelleen puoltavan tätä. 

 

Piraattien maailma 

Avaintoimet: Mediasisältöjen rikastaminen, tekijänoikeuksiin vaikuttaminen, laittoman 

käytön vaikeuttaminen 

 

Televisiotoimija löytää itsensä hankalasta asemasta tässä skenaariossa. Regulaatio ja 

rajatut oikeudet sisältöihin monikanavaisessa jakelussa rajoittavat tehokkaasti toimintaa, 

tehden siitä taloudellisesti kannattamatonta. Samanaikaisesti sisältöjä käytetään yleisesti 

hyväksytyn laittoman käytön muodossa merkittävässä määrin, mikä heikentää 

televisiotoimijan liiketoiminnan kannattavuutta. Mahdollisuuksien mukaan 

televisiotoimijan tulisi pyrkiä siirtymään pois tästä skenaariomaailmasta. Keinoina 

voidaan käyttää laittoman käytön vaikeuttamista lainsäädännön avulla, kontrollointia 

mahdollistavien teknologioiden lisäämistä sekä pyrkimystä vaikuttaa tekijänoikeus- ja 

teknologiakysymysten ratkeamiseen ja avoimuuden lisääntymiseen.  

 

Mikäli pois pääsy tästä skenaariomaailmasta ei onnistu on yksi parhaista 

toimintamalleista pyrkiä rikastuttamaan laittomaan mediajakeluun joutuvia sisältöjä 
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siten että loppukäyttäjät kokevat saavansa niin merkittävää lisäarvoa että siirtyvät 

käyttämään näitä palveluita laittoman käytön sijasta. 

 

6.3.2 Operaattorit 

 

Kuvassa 6-4 on esitetty operaattoritoimijoiden osalta tavoiteltava kehityksen suunta. 

Operaattorien kannalta kiinnostavimmat skenaariot ovat Perinne-Suomi goes digi 2.0 ja 

Piraattien maailma. Muihin skenaarioihin liittyy perinteisen operaattoritoiminnan 

kannalta merkittäviä riskejä, joita analysoidaan tarkemmin yksittäisten skenaarioiden 

strategia-osuuden alla.  

 

Tämän työn puitteissa operaattoreita käsitellään tässä osiossa vain yleisellä tasolla 

menemättä analyysissä tarkempaan operaattorikentän jaotteluun. Näiltä osin työ jää 

osittain keskeneräiseksi. Tähän liittyviä mahdollisia jatkotutkimusmahdollisuuksia 

esitellään luvussa seitsemän. 

 

 
Kuva 6-4 Operaattorien kehityssuuntia 

 

6.3.2.1 Yleiset strategiset valinnat, operaattori 

Avaintoimet: Merkityksellisyyden säilyttäminen, oman toiminnan laajuuden 

määrittäminen 

 

Nykyisessä maailmassa mediayhtiöt ovat paljolti riippuvaisia operaattoreista. 

Operaattorien intressinä on säilyttää tämä riippuvuussuhde. Toisaalta operaattorien 

keskeisen roolin sekä osittaisten aiempien kokemusten vuoksi heillä on keskimääräistä 

paremmat edellytykset oman toiminnan laajentamista esimerkiksi sisällöntuotannon ja 

aggregoinnin puolelle. Strateginen valinta operaattoritoimintaan keskittymisen tai 

mahdollisen aggregointitahoksi sekä sisältöjen tai kokonaispalvelun tuottajaksi 

laajentumisen välillä on keskeinen operaattoreille. Tätä kykyä ei kuitenkaan kannata 

yliarvioida. On hyvä muistaa 2000-luvun alun innostus, jossa monet operaattoritoimijat 

kuvittelivat kykenevänsä siirtymään helposti koko arvoketjun hallintaan, jossa 

epäonnistuttiin samalla aiheuttaen merkittäviä virheinvestointeja ja taloudellisia 

tappioita. 
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6.3.2.2 Useampaa skenaariota tukevat valinnat, operaattori 

Avaintoimet: Moguliskenaarion välttäminen, liian vapauden välttäminen 

 

Useampaa skenaariota tukevien valintojen osalta on operaattorien kohdalla helpompaa 

sulkea pois kehityssuuntia joihin ei haluta siirtyä. Moguliskenaario ei oletettavasti ole 

operaattorien kannalta toivottava. Oletusarvoisesti mogulitaho omistaa tai muuten 

kontrolloi tiukasti palveluidensa välittämiseen liittyviä jakelukanavia, jättäen 

operaattorille vain vähän liikkumatilaa tai vapautta toimia. Mikäli operaattorilla on 

mahdollisuus ottaa tiukka kontrolli kokonaiseen jakelukanavaan tai nousta itse mogulin 

asemaan on tilanne luonnollisesti kiinnostavuuden osalta toinen.  

 

Toinen vältettävä seikka on liiallinen avoimuus. ”Bye bye TV”-skenaario voi 

alkuvaiheessa tuntua kiinnostavalta operaattoritoimijan kannalta, koska toiminta pitkälti 

perustuu erilaisten tietoliikenneverkkojen hyödyntämiseen. Tämän skenaarion 

kiinnostavuus romahtaa radikaalisti jos avoimuus ulottuu vapaasti käytössä oleviin 

taajuusalueisiin. Tällöin kuka tahansa voi dynaamisesti muodostaa oman kaikille 

vapaasti käytettävän ja automaattisesti muodostuvan verkon, ohittaen täysin 

operaattoritoimijan.  

 

6.3.2.3 Skenaariokohtaiset valinnat, operaattori 

 

Mediamogulit 

Avaintoimet: Lisäarvon tuottaminen, poliittinen vaikuttaminen, oman toiminnan 

laajentaminen, suljetut ”walled garden” ratkaisut 

 

Yhteistyö mogulien kanssa on avainedellytys tässä skenaariomaailmassa pärjäämiseen. 

Omalla toiminnalla pitää pystyä tarjoamaan niin merkittävää lisäarvoa kilpailua 

ohjaaville toimijoille että he siirtyvät käyttämään kyseisen operaattorin palveluita. 

Oleellinen strateginen suunta on pyrkiä vaikuttamaan regulaatioon siten että 

toimintaedellytykset itsenäisillä operaattoreilla säilyvät. Toisena vaihtoehtona on oman 

toiminnan laajentaminen niin merkittävästi että siitä muodostuu kannattavaa. Tämä on 

kuitenkin haasteellista mogulien tiukan kontrollin vuoksi. 

 

Tässä skenaariossa operaattorin kannattaa pyrkiä suuntaamaan kohti suljettua ”Walled 

Garden” tyyppistä toteutusta, jossa eri verkkojen välinen vuorovaikutus on suljettu. 

Tällä operaattori pyrkii itse profiloitumaan globaaliksi palvelun tarjoajaksi ja saamaan 

täten merkittävää kilpailukykyä aikaiseksi. 

 

Perinne-Suomi goes digi 2.0 

Avaintoimet: Merkittävän markkina-aseman lunastaminen, mobiliteetin kehittäminen, 

sisältöyhteistyö 

 

Tämä skenaario on operaattoreille erityisen kiinnostava. Maanpäällisten 

televisiopalveluiden välitys sekä yleisissä mobiiliverkoissa että erillisen 

mobiilitelevisioverkon välityksellä yhdistettynä Internetin kautta hybridi-tv-palveluihin 

tarjoavat hyvän pohjan monipuolisen liiketoiminnan kehittämiseen. Avainkysymyksenä 

on sopivan strategian luominen sekä kiinnostavien sisältöjen saaminen omaan 

palvelukokonaisuuteen. Oleellisena strategiana on mobiliteetin kehittäminen 
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verkkoratkaisujen osalta sekä riittävän voimakkaan otteen hakeminen perinteisistä 

televisiotoimijoista. Strategisten kumppanuuksien muodostaminen on myös erittäin 

merkittävä strateginen toimenpide tähän skenaarioon liittyen. 

 

”Bye bye TV” 

Avaintoimet: Nykyisen arvoketjun merkittävä muutos, avoimien verkkojen riskin 

eliminointi, operaattoripalveluiden differentiointi, suurtuotannon edut 

 

Tämä skenaario merkitsee radikaalia muutosta operaattorien toimintaan. 

Oletusarvoisesti IP-teknologiat ovat yhdistäneet kaikki erityyppiset verkkoratkaisut ja 

näiden sijasta sisällöt ovat avainasemassa. Operaattoripalveluiden differentiointi 

erilaisiin loppukäyttäjien tarpeisiin on yksi merkittävimpiä kilpailuedun lähteitä 

operaattoritoimijalle tässä yhteydessä. Tähän skenaarioon liittyy merkittävä muutos 

operaattoritoimintaan, nykyisten rakenteiden muuttuminen ja uuden tyyppisten 

operaattoritoimijoiden markkinoille tulo. Tähän muutokseen valmistautumisen 

merkitystä ei voi olla korostamatta liikaa. 

 

Siirtymä yleiseen IP-pohjaisuuteen läpi eri verkko- ja jakeluratkaisujen oletettavasti 

vähentää tulevien investointeihin ja ylläpitoon tarvittavien kustannusten määrää. Tämä 

vähentää myös vaihtoehtoisten toimintamallien hakemiseen liittyviä riskejä. Toinen 

suuntaus tässä skenaariossa on siirtyminen homogenisoituvan ympäristön 

mahdollistamaan eri prosessien ulkoistamiseen. Tällä voidaan tehostaa omaa 

ydintoimintaa ja toisaalta näitä ulkoistettuja palveluita tarjoaville tahoille avautuu 

mahdollisuus hyödyntää suuruuden ekonomiaa muodostaen uudenlaisia 

liiketoimintamahdollisuuksia. 

 

Piraattien maailma 

Avaintoimet: Suorituskyvyn ja anonymiteetin varmistaminen, ”walled garden”, 

differentiointi 

 

Operaattorien strategisia valintoja ohjaa kaksi osittain ristiriitaista tavoitetta. Toisaalta 

halutaan tarjota laillisille palveluille riittävät jakelutoiminnallisuudet, korostaen 

kontrollia ja käyttäjän valvontaa. Toisaalta loppukäyttäjien kysyntä ohjaa anonyymien 

verkkoratkaisujen suuntaan, ja tällä on merkittävä painoarvo koska yli 

yhdeksänkymmentä prosenttia liikenteestä koostuu laittomien sisältöjen välityksestä. 

 

Strategiana operaattorille tähän skenaarioon voi tarjota kahta yhtäaikaista etenemistä. 

Toisaalta yhteistyössä virallisten tahojen kanssa hakea rajoitetun pääsyn ”Walled 

Garden” tyyppistä ratkaisua, jolla pyritään maksimoimaan operaattorin merkitys näiden 

palveluiden saatavuuden osalta. Toisaalta piraattimaailman tarpeisiin voidaan rinnalle 

tarjota differentioitua, dynaamista ja vapaasti käytettävää anonymiteetin takaavaa  

verkkopalvelua, joissa operaattori koetaan mahdollistajaksi. 
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6.3.3 Laite- ja ohjelmistovalmistajat 

 

Laitevalmistajien osalta tulevaisuus näyttää haastavalta mutta toisaalta uusia 

mahdollisuuksia sisällään pitävältä. Useat valmistajat kohtaavat tällä hetkellä 

merkittäviä haasteita oman toimintansa strategisen linjaamisen osalta. Teknisen 

kehityksen mukanaan tuoman digitalisoitumisen, mobiliteetin ja litteiden 

teräväpiirtonäyttölaitteiden voimakkaan kehityksen vaihe on alkanut saturoitua ja 

muuttua yhä pienempien voittomarginaalien toiminnaksi kiristyvän kilpailun 

pelikentässä.  

 

Kuvassa 6-5 on hahmoteltu skenaarionelikentän dynamiikkaa laitevalmistajien kannalta. 

Oleellista on huomata että vaikka tietyt skenaariosuunnat ovat selkeästi parempia kuin 

toiset, ei varsinaista erityisen huonoa skenaariosuuntaa heille ole. Huonoin vaihtoehto 

on kehityksen pysähtyminen ja pysyminen nykytilassa. Yleisenä havaintona 

laitevalmistajien osalta voidaan todeta halun tukea käyttäjien aktiivista käyttömoodia ja 

siirtyä kohti nelikentän oikeaa laitaa. Aktiivisen käytön halukkuuden lisääntymisen 

voidaan olettaa vaikuttavan käytettävään laite- ja ohjelmistokirjon määrään 

positiivisesti. Vaikka avoimuus oletettavasti kasvattaa käytettävien päätelaitteiden ja 

niihin tarvittavien ohjelmistojen määrää on hyvä huomata että myös siirryttäessä 

piraattien maailman puolelle on sen ääritilassa laitemarkkina monipuolinen, kehittynyt 

ja taloudellisesti kannattava. 

 

 
 
Kuva 6-5 Laitevalmistajien kehityssuuntia 

6.3.3.1 Yleiset strategiset valinnat, valmistajat 

Avaintoimet: Globaalisuus, Internet-palvelut, IP- ja IT-pohjaisuus, ohjelmistojen 

merkitys, konvergenssi 

 

Pärjätäkseen tulevaisuuden markkinoilla tulee laitevalmistajan pystyä reagoimaan 

globaaliin kilpailuun. Tähän liittyvät strategiset valinnat muodostavat pohjan muille 

toimille. Toteutuvasta skenaariokokonaisuudesta ja epävarmuustekijöiden kehityksestä 

riippumatta voidaan olettaa Internet-palveluiden merkityksen korostumista. Tämä 

tarkoittaa tarvetta analysoida oman tuotevalikoiman suhdetta IP-pohjaisten palveluiden 

käyttäytymiseen. Ohjelmistojen sekä tallennuskapasiteetin hinta-kapasiteettisuhteen 

kehittymisen merkitys tulevat entisestään korostumaan pitkälti IT-pohjaisiksi 

muodostuvissa päätelaitteissa. Näihin liittyvien strategisten valintojen oikeanlainen 

hahmottaminen on myös ennalta edellytys markkinoilla pärjäämisessä. 
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Toteutuvasta skenaariosta ja kehityksestä huolimatta voidaan olettaa konvergenssin 

olevan yksi merkityksellisistä tulevaisuuden trendeistä. Erityisesti tämä koskee suuria 

valmistajia joilla on hallussaan useita viihde-elektroniikan osa-alueita. Oleellista on 

strategisesti pyrkiä yhdistämään nykyisin usein erillisinä olevat osa-alueet siten että 

erilaisiin tarpeisiin on helppo tarjota monipuolisia lukuisia konvergoituneita 

ominaisuuksia tarjoavia päätelaitteita. Esimerkkinä voidaan käyttää Sonya, joka 

valmistaa monipuolisesti erilaisia kulutuselektroniikkaan liittyviä laitteita ja 

ohjelmistoja, kuten näyttölaitteita, vastaanottimia, pelikonsoleita, mobiililaitteita, 

puhelimia, kameroita ja lukuisia muita laitteita. Vielä tänä päivänä näiden eri osa-

alueiden kehitys on segmentoitu ja monilta osin erillään toisistaan. Tulevaisuuden 

kilpailukykyä voidaan oleellisesti lisätä laajentamalla tai yhdistämällä näiden eri osa-

alueiden kehitystoimia osaksi yhtenäisempää kokonaisuutta. 

6.3.3.2 Useampaa skenaariota tukevat valinnat, valmistajat 

Avaintoimet: Aktiivisuus, allianssit ja kumppanuudet 

 

Laitevalmistajien osalta skenaariokentän oikea puoli, käyttäjien aktiiviseen 

mediankäyttöön perustuvat skenaariot, on liiketoiminnallisesti monipuolisempia 

mahdollisuuksia avaava. Tällöin laitevalmistajilla on usein suorempi yhteys vaikuttaa 

loppukäyttäjien kulutustottumuksiin ja käytettävään laitteistokantaan. Myös 

vasemmalta, passiivisen käytön puolelta on löydettävissä kiinnostavia 

liiketoimintamahdollisuuksia, erityisesti mobiilisektorin osalta. Myös tässä osiossa 

erilaiset allianssit ja kumppanuudet korostuvat merkittävästi.  

 

6.3.3.3 Skenaariokohtaiset valinnat, valmistajat 

 

Mediamogulit 

Avaintoimet: Liittoutuminen, poliittinen vaikuttaminen, salaus- ja suojausteknologiat, 

hakupalvelut, mediaympäristöt 

 

Moguli-skenaariossa laite- ja ohjelmistovalmistajilla on merkittävä rooli tarjota 

mediamogulien portaalikokonaisuuksiin riittävän kattava ohjelmisto- ja 

laitteistokokonaisuus. Kuluttajien mediankäyttötottumusten kokonaisvaltainen 

ymmärtäminen sekä kyky toteuttaa ohjelmistollisesti ja päätelaitteellisesti yhteen 

toimiva mediaympäristö muodostavat vakaan perustan toiminnalle 

mediamoguliyritysten kanssa. Erilaisten salaus- ja suojausteknologioiden hallitseminen, 

omiin standardeihin perustuvat ratkaisut sekä monipuolisten hakupalveluiden ja 

helppokäyttöisyyden liittäminen osaksi toteutuksia luovat myös vahvaa kilpailuetua. 

 

Tämä skenaario on kuitenkin laitevalmistajien kannalta rajoittunein, koska mogulit 

kontrolloivat myös käytettäviä laitemarkkinoita osana omaa palvelukokonaisuuttaan, ja 

laitevalmistajalle jää tässä alihankkijan ja tuotekehittäjän rooli. Näin ollen yleisessä 

tapauksessa tähän skenaarioon siirtymistä tulee pyrkiä välttämään. 
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Perinne-Suomi goes digi 2.0 

Avaintoimet: Mobiliteetti, hybridiratkaisut, allianssit ja kumppanuudet 

 

Kyseinen skenaario on kiinnostava erityisesti sekä mobiililaitteiden että ohjelmistojen 

valmistajien näkökulmasta. Televisiopalveluiden mahdollistaminen mitä 

moninaisimmissa käyttöympäristöissä tarjoaa erinomaiset toimintaedellytykset 

valmistajalle joka kykenee adaptoimaan teknologioitansa erilaisiin välineisiin ja 

käyttömuotoihin. Perinteisen television ja IP-pohjaisten palveluiden yhteensovittaminen 

on yksi merkittävimpiä kilpailullisia etuja menestyvällä toimijalla tässä skenaariossa. 

 

Allianssit ja kumppanuudet muodostuvat tässä skenaariossa valmistajille 

merkitykselliseksi. Standardeihin perustuviin ratkaisuihin nojaaminen on lähes ennalta 

edellytys kilpailussa pärjäämiseksi. Tämän skenaarion suurimpana riskinä voi 

ajautuminen tilanteeseen jossa merkittävimpänä differentioinnin välineenä käytetään 

hintaa. Tämä voi merkittävästi laskea toiminnasta saatavaa kateosuutta. 

 

”Bye bye TV” 

Avaintoimet: Nykyisen arvoketjun merkittävä muutos, monipuoliset ohjelmisto-

ominaisuudet, IT- ja IP-pohjaisuus, monimuotoiset palvelut 

 

”Bye bye TV”-skenaario tarjoaa laite- ja ohjelmistovalmistajille erinomaisia kehittyviä 

liiketoimintamahdollisuuksia. Erityisesti tässä skenaariossa korostuu IP-pohjaisuus sekä 

kyky tarjota lukuisia eri palveluihin differentioituja päätelaitteita. Toimijoiden kannalta 

oleellista on pyrkiä säilyttämään suora kontakti merkittävässä asemassa toimiviin 

loppukäyttäjiin ja pyrkiä ohjaamaan kuluttajakäyttäytymistä esimerkiksi vahvan oman 

”brändin” kautta. 

 

 

Piraattien maailma 

Avaintoimet: Kontrolli, anonymiteetti, suorituskyky, IP-pohjaisuus 

 

Valmistajien tulee kyetä tässä skenaariossa tarjoamaan toisaalta teknologisesti 

kehittyneitä mutta palvelullisesti perinteisiä televisiopalveluita tukevia laitteita ja 

toisaalta IP-pohjaisia kehittyneitä, suorituskykyisiä sekä monipuolisia laitteita että 

ohjelmistoja underground-toimijoille ja loppukäyttäjille. Valmistajat joutuvat 

kohtaamaan myös moraalisia kysymyksiä strategiaansa valittaessa; toteutetaanko 

laitteistoihin virallisten tahojen edellyttämiä teknisiä kontrollia parantavia vai 

loppukäyttäjien haluamia anonymiteettiä tukevia ominaisuuksia? 
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7 Johtopäätökset 
 

Tässä luvussa esitellään tulokset, arvioidaan niitä sekä ehdotetaan mahdollisia 

jatkotutkimuskohteita. 

7.1 Tulokset 

Usean sukupolven ajan lineaariseen kanavapohjaiseen käyttöön pohjautunut 

televisiomedia on merkittävän muutoksen edessä. Palveluiden käyttö on hajaantumassa 

johtuen lukuisien uusien kanavien, jakeluväylien sekä erilaisten päätelaitteiden 

yleistymisestä sekä myös yhä vahvemmin käyttötottumuksien siirtymisestä Internet-

pohjaisiin, aktiivisuutta suosiviin palveluihin. Äärimmäisessä muodossaan tämä 

tarkoittaa kokonaan perinteisestä televisiosta luopumista. Epäselvää kuitenkin on kuinka 

pitkälle tämä kehitys etenee. 

 

Työn teoriaosuudessa kartoitettiin televisiovälineen, Internetin ja niihin liittyvien 

palveluiden kehitys sekä nykytila luoden näin perusta skenaarioanalyysille sekä 

strategiatyölle.  

 

Skenaarioiden laadinta perustui toimialaan vaikuttavien muutosvoimien 

hahmottamiseen yhdessä toimialaa tuntevien asiantuntijoiden kanssa. Nämä 

muutosvoimat analysoitiin niiden merkittävyyden ja epävarmuuden osalta. Näin 

muutosvoimista saatiin esiin merkittävimmät avaintrendit ja –epävarmuudet. 

Avaintrendit jaoteltiin PESTE-analyysin mukaisesti eri kategorioihin. 

Avainepävarmuuksista saatiin iteratiivisen haastatteluprosessin avulla muodostettua 

kaksi toisistaan riippumatonta merkittävintä epävarmuustekijää: sisältöjen saatavuus 

erilaisten rajoittavien tai mahdollistavien tekijöiden, kuten teknologiat, tekijänoikeudet 

tai valtion kontrolli, mukaisesti arvioituna sekä loppukäyttäjien oletettu tulevaisuuden 

mediankäyttötapa passiivisen ja aktiivisen käytön välillä arvioituna. Skenaarioavaruus 

rakennettiin näiden avainepävarmuuksien varaan. 

 

Mediamogulit-skenaariossa on siirrytty muutamien globaalien mediatoimijoiden 

hallitsemaan mediamaailmaan, jossa käyttäjät kohtaavat teknologisesti kehittyneessä 

mutta tiukasti rajatussa ympäristössä palvelut valmiiksi paketoituna ja 

helppokäyttöisesti löydettävässä muodossa tarjoiltuna. Perinne-Suomi goes digi 2.0-

skenaariossa vapautunut sisältöjen saatavuus yhdistyy 2000-luvun alun viitoittaman 

tietoyhteiskuntakehityksen toteutumiseen mahdollistamalla erityisesti mobiilivälineiden 

kautta sisältöjen monipuolisen saatavuuden turruttavuuteen asti. ”Bye bye TV”-

skenaariossa sisältöjen avoin saatavuus yhdistettynä käyttäjien aktiiviseen 

mediankäyttöön muuttaa toimialan rakenteita sekä palveluiden käyttömuotoja 

merkittävästi. Piraattien maailma-skenaariossa epäonnistuneen tiukka kontrolli ja 

käyttäjien halu aktiiviseen sisältöjen käyttöön törmäävät toisiinsa aiheuttaen 

underground-tyyppisen piraattitelevisiokulttuurin syntymän, heikentäen merkittävästi 

laillisen mediamarkkinan tilaa. 

 

Porterin prosessistrategioiden avulla tutkittiin kilpailun käyttäytymistä muodostetuissa 

skenaarioissa. Erityishuomiota kiinnitettiin televisiotoimijoiden, operaattorien ja 

valmistajien strategisiin toimenpiteisiin näissä skenaarioissa. Analyysin helpottamiseksi 
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jokaisen toimijan osalta hahmoteltiin tärkeimmät kaikkiin skenaarioihin liittyvät 

strategiset valinnat, vain osaan skenaarioista vaikuttavat valinnat sekä lopulta jokaiseen 

yksittäiseen skenaarioon liittyvät toimenpiteet. Ennakoivuus, oman tahtotilan 

selkeyttäminen, pyrkimys vaikuttaa etukäteen tulevaisuuden muodostumiseen, erilaiset 

kumppanuudet ja riittävän dynamiikan sekä reagointikyvyn säilyttäminen nousivat lähes 

kaikkien toimijoiden osalla merkittävään asemaan. Yleisesti ottaen avoimeen suuntaan 

siirtyminen näyttää tarjoavan kokonaisuuden kannalta liiketoiminnallisesti 

kestävämmän kokonaisuuden verrattuna tiukasti kontrolloituun malliin, jossa vain 

rajatulla määrällä toimijoilla on riittävät edellytykset menestykseen. Toisaalta tilanne 

jossa sekä avoimuus että aktiivinen käyttö korostuvat voidaan olettaa arvoketjun 

rakenteen muuttuvan oleellisesti, aiheuttaen merkittäviä muutoksia sen jäsenille.  

 

7.2 Tulosten arviointia 

 

Schoemakerin skenaarioanalyysi tarjoaa hyvät edellytykset analyysin pohjaksi koskien 

tulevaisuuden oletettuja televisiopalveluita. Oleellisimmat haasteet metodissa ovat 

tärkeimpien trendien, epävarmuuksien ja omistajien tunnistaminen siten että niiden 

avulla saadaan luotua yhtenäiset ja koherentit skenaariot. Prosessin iteratiivinen luonne 

auttaa mahdollisten epäjohdonmukaisuuksien ja riippuvuuksien eliminoinnissa, mikä 

tuli osoitettua hyvin tätä työtä tehdessä. 

 

Käytetyn skenaariomenetelmän yhdeksi haasteeksi havaittiin osin riittämättömäksi 

koettu tulevien kehityssuuntien analysointi ja niiden huomiointi skenaarioita 

laadittaessa. Tätä pyrittiin kompensoimaan ideointi- ja haastattelusessioissa 

painottamalla näiden merkitystä. Erityisesti haastattelut osoittautuivat työn tekemisen 

kannalta antoisiksi. Niistä saadun palautteen ansiosta merkittävimmät 

avainepävarmuudet jäsentyivät uuteen, helpommin ymmärrettävään muotoon. 

Alkuperäisestä, insinöörimäiseksi koetusta ja osin vaikeasti ymmärrettävästä asettelusta 

päästiin haastatteluprosessin avulla selkeään sekä toimialan eri kehityssuuntia hyvin 

kuvaavan skenaarioavaruuden rakentamiseen. 

 

Aiheen laajan fokuksen vuoksi osa työstä jouduttiin jättämään haluttua yleisemmälle 

tasolle. Luotuja skenaarioita ei purettu tarkemmin auki erilaisten oletettujen käytettävien 

teknologioiden tai palveluiden osalta. Samoin esimerkiksi yhteiskunnallinen ja 

poliittinen analyysi jätettiin skenaarioissa pienemmälle huomiolle. Näiden mukaan 

ottaminen olisi voinut terävöittää skenaarioille tehtävää jatkoanalyysia. Nyt tämä 

jätetään jatkotutkimusehdotuskohdan varaan. 

 

Porterin prosessistrategioiden muodostus osoittautui toimivaksi tavaksi hahmottaa 

oletetun kilpailun käyttäytymisen kautta eri skenaarioihin liittyviä strategisia valintoja. 

Riittävän kokonaiskuvan muodostumiseksi analyysi tehtiin televisiotoimijan, 

operaattorin ja valmistajan näkökulmasta. Erityisesti operaattorien ja valmistajien osalla 

tarkemman analyysin suhteen olisi ollut tarpeen eritellä erilaisia operaattori- ja 

valmistajarooleja ja arvioida skenaarioita ja strategisia valintoja näitä vasten. Nyt tämän 

jaon puutteen vuoksi analyysi jouduttiin jättämään yleisemmälle tasolle. 
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7.3 Jatkotutkimus 

 

Tässä työssä muodostettua analyysia voi syventää erilaisten kvantitatiivisten mallien 

kautta. Näiden kehittäminen vaatii todennäköisesti lukuisten kvantitatiivisten olettamien 

tekemistä. Porterin prosessistrategioiden muodostusta voi lähteä syventämään jakamalla 

arvoketjun toimijoiden rooleja tarkemmin määriteltyihin kokonaisuuksiin ja 

analysoimalla näitä erikseen.  

 

Erillisen mielenkiintoisen jatkotutkimuskohteen muodostaa tietyissä skenaarioissa 

voimakkaasti esille nouseva nykyisen arvoketjun muuttuminen sekä omistajien 

käyttäytyminen siinä. Tämän mallintaminen esimerkiksi arvoverkko-metodologialla voi 

tuoda lisäarvoa toimialaa koskevan muutoksen ymmärtämisessä. 

 

Skenaarioiden osalta sosiaalisten ja poliittisten tekijöiden huomiointi ja tarkempi 

kuvaaminen voisi tarjota mielenkiintoisen lisäulottuvuuden nyt suoritetulle analyysille. 

PESTE-osuudessa löydettiin näihin liittyen useita mielenkiintoisia kohtia joiden 

jatkoanalysointi voi lisätä ymmärrystä mahdollisista tulevaisuusskenaarioiden 

ulottuvuuksista sekä erilaisista arvoketjun jäseniin kohdistuvista muutostarpeista.
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Liite A:  PESTE-analyysi Eurooppa, Suomi, Mediatoimiala 

Selite 1 Avaintrendi 

 

 

2 Avainepävarmuus 

 

3 Trendi 

 

 

4 Epävarmuus 

 

    

 

Merkitys Epävarmuus ryhmä 

POLITIIKKA EU 

   EU vahvistuu, mutta problematisoituu kohtalainen kohtalainen 3 

Luottamus ammattipolitiikkaan heikkenee pieni kohtalainen 3 

Tietosuojariskien ratkominen pieni 

 

3 

Uudenlainen yhteisöllisyys suuri suuri 2 

Palveluiden siirtyminen Internet-pohjaiseksi suuri pieni 1 

Kiinan, Intian ja Etelä-Amerikan taloudellinen valta 

kasvaa suuri pieni 1 

POLITIIKKA SUOMI 

   EU:n valta kasvaa kohtalainen kohtalainen 3 

Puoluerakenne muuttuu kohtalainen kohtalainen 3 

Suora demokratia ja yhteisten asioiden edistäminen 

lisääntyy kohtalainen kohtalainen 3 

Tarve vuorovaikutuksen uusille foorumeille suuri pieni 1 

POLITIIKKA MEDIATOIMIALA 

   Nykymuotoisella televisiojakelulla vahva kannatus aina 

2020-luvulle asti suuri kohtalainen 1 

Mitä tapahtuu 2015-lopussa nykyisten ohjelmisto- ja 

verkkotoimilupien päätyttyä? suuri kohtalainen 1 

Poliittisten päätösten vaikutukset 

tekijänoikeuskysymyksiin kohtalainen kohtalainen 4 

Valtaosa suurista medioista palvelee vain valtaväestöä kohtalainen kohtalainen 4 

Internetin kehityksen tukeminen kohtalainen pieni 3 

POLITIIKKA YHTEENVETO 

   Yhteiskunnan palveluiden siirtyminen Internettiin ja sen 

merkityksen korostuminen suuri pieni 1 

Vahva poliittinen tuki perinteiselle medialle jatkuu suuri kohtalainen 2 

Maailman muutos multipolaariseksi median käytön ja 

infrastruurin suhteen suuri pieni 1 

    TALOUS EU 

   Talouden painopiste muuttuu kohtalainen pieni 3 

Talouden vaikutukset globaaleja kohtalainen pieni 3 

Ympäristökysymykset suitsivat taloutta pieni pieni 3 

Kilpailu resursseista, globaalit työmarkkinat kohtalainen kohtalainen 4 

Mediamarkkinat globalisoituvat suuri pieni 1 



 87 

Kiinan, Intian ja Etelä-Amerikan taloudellinen valta 

kasvaa suuri pieni 1 

TALOUS SUOMI 

   Eriarvoisuus lisääntyy kohtalainen pieni 3 

Muutos jäykistä organisaatioista verkostoiksi suuri suuri 2 

Talouden vaikutukset globaaleja kohtalainen pieni 3 

Ympäristötietoisuus keskeinen kilpailutekijä pieni pieni 3 

Erikoistuminen ja uudet alat nousussa kohtalainen pieni 3 

Palveluvienti ja -tuonti lisääntyy kohtalainen pieni 3 

Kumppanuuksien merkitys korostuu suuri suuri 2 

TALOUS MEDIATOIMIALA 

   Useita eri rahoitusmalleja suuri suuri 2 

Sisältöjen vapaan jakelun takia yhä useammat 

mediasisällöt halutaan ilmaiseksi suuri suuri 2 

Pelimaailman rahoitusmallit muuttuvat yhä tärkeämmiksi kohtalainen pieni 3 

Mediamarkkinat globalisoituvat suuri pieni 1 

Tekijänoikeuskysymykset yhä globaalimpia suuri kohtalainen 1 

Kumppanuuksien merkitys korostuu suuri suuri 2 

TALOUS YHTEENVETO 

   Kumppanuuksien merkityksen korostuminen 

   Loppukäyttäjät mieltävät yhä useammat mediasisällöt 

ilmaisiksi suuri suuri 2 

Tekijänoikeuskysymykset ja maksettavat korvaukset 

muodostuvat olelliseksi osaksi palveluiden menestymistä suuri kohtalainen 1 

Globaalit mediamarkkinat yleistyvät 

   Toimalarajat hämärtyvät suuri suuri 2 

Taloudellinen kannattavuus suuri suuri 2 

    YHTEISKUNTA EUROOPPA 

   Kansallisista kulttuureista monikulttuurisuuteen 

   Aktiivisuus ja vaikuttaminen yli rajojen suuri pieni 1 

Euroopan väestö ikääntyy suuri pieni 1 

Suhtautuminen turvallisuuteen korostuu pieni pieni 3 

YHTEISKUNTA SUOMI 

   Kulttuuri monimuotoistuu suuri pieni 1 

Väestön ikä kasvaa, väestörakenne monipuolistuu ja 

kaupungistuu suuri pieni 1 

Turvattomuus lisääntyy pieni pieni 3 

Työelämä muuttuu, työn ja vapaajan rajan hämärtyminen kohtalainen pieni 3 

Uusia yhteisöllisyyden muotoja kohtalainen pieni 3 

Perherakenne muuttuu kohtalainen pieni 3 

Ajankäytön vapautuminen kohtalainen pieni 3 

Erityisesti nuorten osalta Internetin palveluiden käyttö 

korostuu suhteessa perinteiseen mediaan suuri pieni 1 

YHTEISKUNTA MEDIATOIMIALA 

   Hallinnolla mahdollistajan rooli kohtalainen kohtalainen 3 

Lähiyhteisöllisyys ja -vaikuttaminen lisääntyvät kohtalainen kohtalainen 3 

Riippumattomien sisällönjulkaisijoiden nousu perinteisen 

valtamedian kilpailijoiksi suuri suuri 2 

Alueellisuuden voimakas kehitys 

   Mediailmaisu itseilmaisun välineenä suuri pieni 1 

YHTEISKUNTA YHTEENVETO 
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Ihmisten sosiaalisen verkottumisen lisääntyminen suuri pieni 1 

Yhteisöllisyyden ja käyttäjälähtöisen sisällön merkityksen 

kasvu suuri pieni 1 

Erityisesti nuorten osalta Internetin palveluiden käyttö 

korostuu suhteessa perinteiseen mediaan suuri pieni 1 

Kahtiajako toisaalta globaalisuuteen, toisaalta 

alueellisuuteen  kohtalainen kohtalainen 3 

Kulttuurin ja väestörakenteen monimuotoistuminen kohtalainen kohtalainen 3 

    TEKNOLOGIA EUROOPPA 

   Teknologia eriarvoistaa globaalisti kohtalainen kohtalainen 3 

Käytettävyyden merkitys kasvaa kohtalainen kohtalainen 3 

Digitaaliset formaatit hajallaan suuri suuri 2 

Tietoverkkojen kehittyminen kohtalainen pieni 1 

Globaalit teknologiakumppanuudet suuri suuri 2 

3D Televisio kohtalainen kohtalainen 3 

TEKNOLOGIA SUOMI 

   Median jakelutapa muuttuu kohtalainen suuri 4 

Teknologia arkipäiväistyy kohtalainen kohtalainen 3 

Teknologiassa nopeita muutoksia kohtalainen kohtalainen 3 

Teknologiaan liittyy eettisiä kysymyksiä kohtalainen kohtalainen 3 

Tietoverkkojen kehittyminen, laajakaista kaikille suuri pieni 1 

TEKNOLOGIA MEDIATOIMIALA 

   Mediasisällöt laajakaistajakelussa kasvattavat suosiotaan 

jatkuvasti suuri pieni 1 

Teräväpiirtoteleviso lyö itsensä läpi suuri pieni 1 

Päätelaitteet yhdistyvät ja henkilökohtaistuvat suuri pieni 1 

Tottumus eri tasoisiin mediatuotteisiin kasvaa kohtalainen kohtalainen 3 

Haun ja löydettävyyden kehitys suuri pieni 1 

Saturoituuko Mooren laki? pieni suuri 4 

TEKNOLOGIA YHTEENVETO 

   Sekä kiinteän että mobiilin laajakaistakäytön merkittävä 

lisääntyminen kohtalainen pieni 3 

Teräväpiirtotelevisio lyö itsensä laajasti läpi suuri pieni 1 

Päätelaitteiden yhdistyminen ja henkilökohtaistuminen suuri pieni 1 

Median jakelutavan muuttuminen kohtalainen kohtalainen 4 

Päätelaitteiden saturaatio suuri pieni 1 

    YMPÄRISTÖ EUROOPPA 

   Ympäristötietoisuus lisääntyy suuri pieni 1 

Ympäristökysymykset suitsivat taloutta kohtalainen kohtalainen 3 

Suhtautumisessa ympäristökysymyksiin voimakkaita eroja kohtalainen kohtalainen 3 

YMPÄRISTÖ SUOMI 

   Yhteiskunnan toimet ympäristön suojelemiseksi 

lisääntyvät pieni pieni 3 

Ekologisten tuotteiden kulutus kasvaa pieni pieni 3 

Luonnon arvostus lisääntyy pieni pieni 3 

Ilmastonmuutos suuri ympäristöuhka pieni pieni 3 

YMPÄRISTÖ MEDIATOIMIALA 
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Ympäristotietoisuudesta muodostuu keskeinen 

kilpailutekijä kohtalainen pieni 3 

Aineeton kulutus kasvaa - mediakulutus ja digitaalinen 

elämyskuluttaminen lisääntyvät suuri pieni 1 

YMPÄRISTÖ YHTEENVETO 

   Ympäristötietoisuus lisääntyy ja siitä muodostuu 

keskeinen kilpailutekijä  suuri pieni 1 

Aineettoman kulutuksen kasvaminen ruokkii 

mediakulutusta ja digitaalista elämyskulutusta suuri pieni 1 

Ympäristökysymykset suitsivat taloutta kohtalainen kohtalainen 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


