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YHTEENVETO 
 
Soveltamisala ja menetelmät 
 
Raportissa luodaan katsaus siihen, miten sekä kaupallista että julkista kulttuurisisältöä ja 
luovaa sisältöä tällä hetkellä tarjotaan ja käytetään laajan yleisön keskuudessa 
Euroopassa ja mitkä ovat alan kehityssuuntaukset. Tarkoituksena on määrittää 
digitaaliseen aikakauteen siirtymiseen liittyviä suuntauksia, esteitä ja edistäviä tekijöitä 
ja tarjota erilaisia suosituksia. 
 
Viestintä- ja sisältöala käsittää joukon teollisuudenaloja, kuten musiikki-, elokuva- ja 
videoteollisuuden, julkaisuteollisuuden (kirjat, sanomalehdet ja aikakauslehdet), 
televisio- ja radiolähetystoiminnan sekä joissain tapauksissa myös videopeliteollisuuden 
ja muita tietopalveluja (uutistoimistot, portaalit, hakemistot, jne.) Teollisuudenalat 
kattavat joukon erilaisia toimia (kuten tallennus, julkaisu, tuotanto, jakelu, lähetys ja 
vähittäismyynti), jotka on järjestetty kolme eri vaihetta käsittäviin arvoketjuihin: 
tuotanto, jakelu ja kulutus. 
 
Raportissa tarkastellaan erikseen kaupallista ja julkista sisältöä. Aluksi analysoidaan 
viestintä- ja sisältöalan neljää suurinta (kaupallista) teollisuudenalaa – elokuvat, 
videopelit, kirjat ja sanomalehdet. Tarkoituksena on tuoda esille digitalisoinnin 
aiheuttamia ongelmia, näiden teollisuusalojen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia sekä 
mahdollisia tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Teollisuudenalat valittiin 
mukaan tutkimukseen niiden innovatiivisen luonteen (videopelit) lisäksi siksi, että ne 
muistuttavat julkista sisältöä (elokuvat, kirjat ja sanomalehdet), sillä tarkoituksena on 
saavuttaa julkiselle sisältöalalle mahdollisimman suuri hyöty.  
 
Julkista sisältöä tarkastellaan erikseen kaupallisesta sisällöstä eroavien erityispiirteidensä 
(esim. sääntelyyn ja julkisiin hyödykkeisiin liittyvien vaikutusten) vuoksi. Koska 
digitalisointiprosessi on julkisella alalla edelleen alkuvaiheessa, tämänkaltaisen analyysin 
avulla voidaan lisäksi määrittää ne tekijät, joista voidaan oppia kaupallisen tarjonnan 
alalta ja joita voidaan soveltaa julkiseen sisältöön. 
 
Analyysi kattaa koko EU:n, ja se tukeutuu perusteellisiin tutkimuksiin, jotka on tehty 
seuraavissa seitsemässä jäsenvaltiossa: Espanja, Italia, Ranska, Ruotsi, Saksa, Viro ja 
Yhdistynyt kuningaskunta (mukaan lukien liitteessä olevat tiedot). Tietoa on kerätty sekä 
asiakirjatutkimuksilla että kymmenellä laajalla haastattelulla ja yhdellä verkkokyselyllä 
(yhteensä kerättiin 75 validia selvitystä, joista 41 oli julkisilta ja 34 yksityisiltä tahoilta). 
Lisäksi yksilöitiin useita eri tapauksia. Tapaukset kuvataan lyhyesti raportissa olevissa 
laatikoissa, millä voidaan havainnollistaa esimerkiksi kuvailluista liiketoiminta- tai 
rahoitusmalleista saatuja tuloksia ja niiden pääpiirteitä. 
 
Raportti jakautuu seuraaviin osiin: Luvussa 1 esitellään raportin tavoitteet, 
soveltamisala, menetelmät ja rakenne. Luvussa 2 luodaan katsaus neljään kaupallisen 
sisältöteollisuuden alaan: elokuvat, videopelit, kirjat ja sanomalehdet, joista jokaisesta 
annetaan (1) yleiskuvaus, johon sisältyy nykyistä markkinatilannetta ja digitalisointiin 
siirtymistä kuvaavat yleiset suoritusindikaattorit; (2) arvoketjuanalyysi; (3) uudenlaiset 
liiketoimintamallit; (4) rahoituksen kestävyyttä ja rahoitusta koskeva analyysi; (5) 
havainnollistavat tapaustutkimukset; ja (6) päätelmät.  
 
Luvussa 3 käsitellään julkista sisältöä, ja siihen sisältyvät (1) määritelmät; (2) 
yleiskatsaus digitalisoinnin nykytilanteeseen; (3) digitaalisen sisällön käytettävyys ja 
vastaavat liiketoimintamallit; (4) rahoituskysymykset; (5) sisältöalustojen tehtävä ja 
niiden vaikutus julkisen sisällön jakeluun sekä lyhyt Europeanaa koskeva selvitys; sekä 
(6) julkisen sektorin kohtaamien suurimpien esteiden määrittely sen siirtyessä 
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digitaaliseen aikakauteen. Luvussa 4 annetaan yhteenveto tutkimuksen yleisistä 
päätelmistä sekä joukko suosituksia siitä, miten Euroopassa voitaisiin edistää digitaalisen 
sisällön käytettävyyttä ja hyödyntämistä.  
 
Liitteisiin sisältyy tiedot kunkin jatkotutkimuksiin mukaan valitun maan osalta (Espanja, 
Italia, Ranska, Ruotsi, Saksa, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta) sekä yhteenveto 
verkkokyselystä ja viitetiedoista. 
 
Tämä yhteenveto noudattaa raportin rakennetta, ja lisäksi siihen sisältyy raportin 
tulokset yhteenkokoava yleinen johdanto (kaupallisiin ja julkisiin) sisältömarkkinoihin. 
 
Sisältömarkkinat – yleispiirteet ja kehityssuuntaukset 
 
Noin kaksikymmentä vuotta sitten viestintä- ja sisältöteollisuudet olivat suhteellisen 
kehittyneitä ja niille oli ominaista suuret mittakaavaedut, tuntuvat alalle pääsyn esteet 
(korkeiden tuotantokustannusten vuoksi) ja siten taipumus tuotannon keskittymiseen. 
Markkinat olivat kulttuurisesti pirstoutuneet ja jakelu oli alueellisesti jakautunut. 
Julkisesta näkökulmasta tarkasteltuna viestintä- ja sisältöalan myönteiset ulkoiset 
vaikutukset olivat pääsyynä erityyppisille julkisille menettelytavoille ja säännöksille, 
joissain tapauksissa myös erityyppisten julkisten palvelujen kautta tapahtuneelle sisällön 
ja tiedon suoralle tarjonnalle. 
 
Digitalisointi muutti alaa radikaalisti vähentäen tuotanto- ja jakelukustannuksia sekä 
muuttaen käyttäjien kulutusta sekä viestintää ja sisältöä koskevia näkemyksiä. 
Muutokset aiheuttivat häiriöitä sisältöteollisuuksien rakenteelle ja asettivat täysin uusia 
haasteita. Julkinen tiedotus ja sisältö eroavat nykyisin lisäksi huomattavasti vähemmän 
kaupallisista tuotteista/tarjonnasta, ainakin kuluttajan näkökulmasta katsottuna. 
 
Teollisuuden rakennetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että alalle on tullut uusia 
yrittäjiä ja uusia tiedotusvälineitä, ja vaikka joitain teollisuuden perinteisiä piirteitä, kuten 
erityisesti ammatillista sisältöä koskevia suuria mittakaavaetuja, huomattavia ulkoisia 
vaikutuksia ja kulttuurieroja onkin vielä nähtävissä, uudet digitaalisen alan toimijat 
johtavat nykyisin sisällön uudelleenvälitysprosessia. Julkinen tiedotus ja sisältö ovat 
vasta alkaneet hyödyntää uusien yrittäjien ja uusien tiedotusvälineiden tarjoamia 
mahdollisuuksia ja niiden on vielä laadittava malli, jossa julkiset tavoitteet ja kaupalliset 
edut sovitetaan yhteen digitaalisessa ympäristössä. 
 
Teknologisten ja sosioekonomisten muutosten lisäksi myös kahdella muulla ilmiöllä on 
ollut haitallinen vaikutus viestintä- ja sisältöteollisuuteen: tekijänoikeuksien loukkaus 
internetissä (usein käytetty nimitystä "piratismi") sekä teollisuuden puutteellinen 
digitalisoinnin hyödyntäminen innovatiivisten ratkaisujen luomiseksi, millä voitaisiin 
kompensoida tekijänoikeuksien loukkaamisesta aiheutuvat vahingot. Merkittävä osa 
julkista sektoria ajattelee lyhytnäköisesti, eikä se tarjoa käyttäjille houkuttelevaa 
digitaalista sisältöä. 
 
Uudella digitaalisella medialla on joitain perinteisistä tiedotusvälineistä eroavia 
erityispiirteitä. Pienempien tuotanto- ja jakelukustannusten sekä vuorovaikutukseen ja 
joukkoviestimiä koskevan käyttäjäkokemuksen yksilöintiin liittyvien mahdollisuuksien 
lisäksi uusien tiedotusvälineiden etäpalvelut ovat kustannuksiltaan huokeampia, mikä 
kannustaa luopumaan alueellistamisesta ja tekee perinteisestä sääntelystä entistä 
vaikeampaa. Digitaalisen median yksilöintivalmiudet antavat myös – ainakin teoriassa – 
mahdollisuuden toteuttaa paremmin kuluttajien mieltymyksiä kuluttajien pitkäaikaisia 
preferenssejä ja palveluntoimittajaluetteloa silmällä pitäen. Muun kuin ammatillisen 
sisällön ja tiedon käyttöä koskevien esteiden madaltaminen on luonut uusia 
käyttäjälähtöisiä innovointimuotoja, joissa kuluttajat voivat ilmaista mielipiteensä 
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aiempaa helpommin ja jotka tuovat uusia haasteita niin perinteisille teollisuudenaloille 
kuin nykyisille säännöksillekin. Uudet toimijat ovat myös käyttäneet sosiaalisen verkon 
innovaatioita päästäkseen kyseisen teollisuuden jakelualalle. Esteiden poistaminen on 
helpottanut myös ammatillisen sisällön väärinkäyttöä, ja sääntelyllä ja poliittisilla 
toimenpiteillä ei ole onnistuttu löytämään ongelmalle tehokkaita ratkaisuja, mikä on 
osoituksena kuluttajien näkemyksiä koskevan tiedon puutteesta.  
 
Viestintä- ja sisältöteollisuuden kehityksen lyhyelle ja keskipitkälle aikavälille voidaan 
määrittää joitain yleisiä suuntauksia. Ne voidaan ryhmittää aiheittain seuraavasti: 
teollisuuden rakenne, tuotanto, jakelu, kulutus, liiketoimintamallit ja kuluttajien 
käyttäytyminen. 
 
Teollisuuden rakennetta tarkasteltaessa voidaan todeta, että perinteiset 
tiedotusvälineet ja sisältö jäävät suurelta osin eloon, mutta niistä tulee kooltaan 
pienempiä kuin ennen digitalisointia – tärkeimpänä esimerkkinä musiikkiteollisuus – ja 
uusista toimijoista tulee näiden kehitykseen vaikuttavia voimatekijöitä. Uudet toimijat 
(esim. TVT-alan uudet välittäjät), joiden tarkoituksena on nykyisin myydä sisältöä 
tärkeimpinä liiketoimintamalleinaan, ovat vain epäsuorasti yhteydessä viestinnän ja 
sisällön tuotantoon, eivätkä ne siksi välttämättä jaa kyseisen teollisuuden osa-alueisiin 
perinteisesti liitettyjä "kulttuuriarvoja". Teollisuuden nykyinen rakenne tuo esille myös 
mahdollisen määräävän markkina-aseman uusia muotoja, kuten niitä ympäröivät alustat 
ja ekosysteemit, joista tärkeimpinä esimerkkeinä ovat kannettavat laitteet ja sosiaalinen 
media (esim. Android, Apple, Facebook). Alustat käyttäytyvät kuten useita eri puolia 
käsittävät markkinat, jotka vetävät puoleensa kehittäjiä, tuottajia, mainostajia ja 
kuluttajia. Nämä luovat täydellisen ekosysteemin, jossa alustan omistaja valvoo sen 
tärkeimpiä ominaisuuksia ja kehitystä. 
 
Viestinnän ja sisällön ammattimainen tuotanto vaatii yhä enemmän useiden, sisällön 
julkistamiseen tarkoitettujen tiedotusvälineiden samanaikaisen huomioimisen – 
monimedia- tai transmedia-alan kokemusta. Viestinnän monialayritykset ovat sovittaneet 
tuotantorakenteensa uuteen kaavaan. Julkinen sisältö, joka on perinteisesti tarkoitettu 
pääasiassa vain jonkun tietyn tiedotusvälineen käyttöön (esim. televisio), sekä resurssien 
puute vaikeuttavat kuitenkin sen laajentamista muihin tiedotusvälineisiin ellei 
vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja löydetä. 
 
Sisällön jakelua on siellä, missä uudelleenvälitystoimintaa useimmiten tapahtuu ja missä 
viestintä- ja sisältöalalle on tullut uusia toimijoita (esim. Apple, Netflix). Niiden tapa 
lähestyä markkinoita eroaa radikaalisti perinteisestä viestinnästä ja ne muuttavat 
perustavasti kuluttajien kokemusta – tärkeimpinä esimerkkeinä ajansiirto televisiossa, 
over-the-top-palvelut, sosiaalinen media tai kannettavien laitteiden sovellukset. Julkisella 
sisällöllä on vaikeuksia päästä osaksi uutta ekosysteemiä ilman, että se purettaisiin osiin. 
 
Digitaalista mediaa ja sisältöä kulutetaan yhä yhteenliitetymmässä ympäristössä, 
interaktiivisemmin, liikkuvammin, sosiaalisemmin ja käyttäen useita välineitä – jos ei 
aivan samanaikaisesti – niin ainakin toisiaan täydentäen. Kuluttajista voi myös tulla 
omien sisältöjensä tuottajia. Kaikki tämä vaatii kuitenkin digitaalisen alan tuntemusta, 
asiaan soveltuvia laitteita ja uusia taitoja. Siksi tästä voi syntyä vielä toinen digitaalinen 
kahtiajako. 
 
Myös viestinnän ja sisällön liiketoimintamallit muuttuvat. Viestintä- ja 
sisältöteollisuuden tulot ovat tulleet perinteisesti tilauksista, kuluttajille suunnatusta 
myynnistä ja mainonnasta. Nämä tulomallit kohtaavat kuitenkin erityisiä ongelmia 
siirryttäessä digitaaliseen ympäristöön. Mainosalalla merkittävä osa siirtyy perinteisestä 
mainonnasta sosiaaliseen mediaan (ja hakukoneisiin), jossa voidaan saavuttaa 
tehokkaammin laajempi, mahdollisista kuluttajista koostuva yleisö ja jossa on yhä 
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enemmän liiketoimintamalleja, jotka käyttävät yleisön henkilökohtaisia tietoja 
hyväkseen. Digitaaliset maksupalvelut ovat edelleen kehityksen alkuvaiheessa, samalla 
kun digitaaliset tilauspalvelut – missä pilvipalvelut ovat nousemassa yhä tärkeämpään 
asemaan ja hämärtävät tuotteiden ja palvelujen välistä eroa – korvaavat perinteisiä 
tuotehankintoja. Lisäksi on syntynyt joitain uusia liiketoimintamalleja (erityisesti 
videopelien yhteydessä), kuten virtuaaliset tuotteet tai sovellusten avulla tehtävät 
hankinnat. Yleisesti ottaen digitalisointi antaa mahdollisuuden joustavampien ja 
kuluttajien erityistarpeisiin paremmin soveltuvien liiketoimintamallien käyttöönotolle. 
Nämä eivät ole kuitenkaan kompensoineet perinteisen liiketoiminnan tulovirtojen 
heikentymistä. 
 
Kaupallisen sisällön markkinat - elokuvat, videopelit, kirjat ja 
sanomalehdet 
 
Yleisten suuntausten lisäksi kullakin raportissa analysoidulla alalla on omat 
erityispiirteensä, joita kuvataan jäljempänä. 
 
Euroopan elokuvamarkkinoita (elokuvat, videot) hallitsevat amerikkalaiset elokuvat 
(noin 60 prosentin markkinaosuus), kun taas EU:n vahva paikallinen tuotanto on 
suunnattu kotimaan markkinoille. Digitaalisen alan suurin ongelma on löytää soveltuva 
tapa muuttaa markkinoillesaattamisen kiintiöjärjestelmää selviytyäkseen uuden median 
tuomista haasteista sekä verkossa tapahtuvien tekijänoikeusloukkausten uhasta, jotta 
saavutetaan digitaalisten elokuvien laillisen tarjonnan kestävyys. Kuluttajan 
näkökulmasta katsottuna digitaalisten videoiden ja elokuvien alueet ylittävä tarjonta on 
vielä riittämätöntä luparajoitusten vuoksi. Videoiden ja elokuvien digitaalinen kulutus 
verkossa on itse asiassa vielä hyvin vähäistä (5 % vuonna 2010) kokonaiskulutukseen 
verrattuna, vaikka elokuvatuotanto tapahtuukin jo pääasiassa digitaalisessa muodossa. 
Elokuvien digitalisointi vähentää kustannuksia, yksinkertaistaa tuotannon jälkeistä 
toimintaa ja luo mahdollisuudet sellaisten innovatiivisten liiketoimintamallien 
toteuttamiselle, jotka vastaavat paremmin kuluttajien kysyntää, kuten heräteostokset, 
kopioiden laatu, elokuvien katselun mahdollistavien laitteiden hinta tai tyyppi.  
 
Videopeliteollisuutta voidaan jo kutsua digitaaliseksi teollisuudeksi tuotannon, 
kulutuksen ja osittain jakelunkin osalta, ja se on osoitus teknis-taloudellisista 
innovoinneista, joilla pystytään houkuttelemaan suurempia ikäryhmiä pelien ääreen. 
Tutkimuksen kohteena olleista viestintä- ja sisältöteollisuuden aloista 
videopeliteollisuuden verkkojakelusta saamien tulojen prosentuaalinen osuus oli suurin 
(42 prosenttia vuonna 2011). Käynnissä oleva siirtyminen verkkojakeluun muuttaa alan 
perinteistä arvoketjua ja se hämärtää yhä enemmän perinteisten toimijoiden, kuten 
julkaisijoiden ja jakelijoiden, tehtävänkuvaa. EU:n julkaisijoilla on kohtuullisen vahva 
asema ja lisäksi pelien kehittämisestä vastaavalla alalla, erityisesti kasvavilla verkko- ja 
matkapuhelinpelien aloilla, on suhteellisen suuri määrä innovointia ja yrittäjyyttä. 
Välikäsien vähentäminen edistää pelien kehittäjien ja verkossa toimivien 
vähittäiskauppiaiden – tai jopa loppukäyttäjien – välistä suoraa suhdetta. Videopeli- ja 
TVT-alojen päällekkäisyys on helpottanut innovatiivisen ekosysteemin luomista uusine 
teknologioineen ja liiketoimintamalleineen. Käyttäjien tarpeita vastaamaan on sovitettu 
monenlaisia liiketoimintamalleja aloilla, kuten liittymät (selaimen, tietokoneeseen 
asennetun asiakassovelluksen, matkapuhelinsovelluksen kautta jne.), maksutoiminnot 
(latausmaksu, toistuva tilausmaksu, pelien laajentamista tai pelilaajennuksiin pääsyä 
koskevat maksut, kertaluonteiset tavaran hankintamaksut jne.) tai pelilaitteistot 
(konsolit, tietokoneet, älypuhelimet, tabletit jne.). Yksi videopeliteollisuuden kehittämistä 
liiketoimintamalleista, "ilmaispelimalli" (tai "freemium"-malli), voi olla kiinnostava 
julkisen sisällön hankinnan yhteydessä, sillä sen avulla julkinen palvelu, perustavoitteet 
ja muut taloudelliset edut voidaan erottaa toisistaan yksinkertaisella tavalla.  
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Kirjateollisuus on digitointiprosessin uusin tulokas (markkinaraon tuotteita kuten 
tietosanakirjoja koskevia merkittäviä poikkeuksia lukuun ottamatta). Tämä seikka on 
antanut teollisuudelle mahdollisuuden ottaa opikseen muiden viestintä- ja 
sisältöteollisuuksien hankkimasta kokemuksesta. Vuonna 2012 sähkökirjan 
markkinaosuus oli vain 4,5 prosenttia kirjojen kokonaismyynnistä kehittyneissä maissa 
(Pohjois-Amerikka, EU-5 ja Japani). EU:n näkökulmasta katsottuna se on ainoa viestintä- 
ja sisältöteollisuuden markkina, jossa eurooppalaisilla yrityksillä on johtava asema. 
Yhdysvaltalaiset yritykset johtavat kuitenkin digitaaliseen aikakauteen siirtymistä. Lisäksi 
verkkojakelua hallitsevat muut kuin julkaisualan yritykset (esim. Amazon), ja julkaisijat 
ovat vasta äskettäin alkaneet käynnistää aloitteita omien markkinoidensa digitaalisten 
alustojen kehittämiseksi sähkökirjojen verkkomyyntiä varten. Nykyiset 
sähkökirjamarkkinat ovat pelkkä digitaalinen versio paperikirjamarkkinoista samoine 
liiketoimintamalleineen. Markkinoiden kehittämisen avainasemassa ovat uudet 
lukulaitteet, kuten sähkökirjojen lukulaitteet ja tabletit. Nykyisin käytössä on rinnakkain 
kahdenlaisia malleja. Näitä ovat suljetut mallit, jotka on liitetty erityisiin laitteisiin, joilla 
käyttäjä voi hankkia kirjoja vain laitevalmistajan kaupasta, johon ei ole pääsyä muilla 
laitteilla. Toisaalta käytössä on avoimia, verkkoalustoihin perustuvia malleja, jossa on 
mille tahansa laitteelle tallennettavissa olevia kirjoja. Sähkökirjojen markkinoilletulo on 
muuttanut kustannusrakennetta, kuten on tapahtunut jo myös muillakin viestintä- ja 
sisältöteollisuuksien aloilla. Verkkokirjojen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan 15-
25 prosenttia alhaisemmat paperikirjojen kustannuksiin verrattuna. Markkinoilla olevan 
kirjallisuuden digitalisointiprosessiin liittyvät julkiset aloitteet kilpailevat yksityisten 
aloitteiden kanssa. Tilanne aiheuttaa sen, että sääntelyyn perustuvista toimista siirrytään 
sopimus- tai kumppanuusmalleihin. 
 
Sanomalehtiteollisuus on joutunut kokemaan digitalisoinnin vaikutuksesta menekin 
vähentymistä sekä tulojen jyrkkää laskua. Perinteinen sanomalehtiala oli monella tapaa 
ensimmäinen, johon internetin menestys tiedonlähteenä vaikutti. Mutta myös verkossa 
ilmestyvien uutisten kysyntä kasvaa yhdessä räjähdysmäisesti lisääntyvien eri 
formaattien ja tuotantomallien sekä verkossa tapahtuvan uutisoinnin kanssa. Siksi on 
katsottukin, että verkossa toimivalla lehtialalla saattaisi olla kilpailullisia vaikutuksia, 
vaikka sen rakenne, valmiudet ja mahdolliset arvot eroavatkin huomattavasti 
perinteisestä journalismista. Sanomalehtialan koko liiketoimintamalli on joutunut 
tilanteeseen, jossa päivälehdestä maksaminen ja sen lukeminen eroaa melkoisesti sen 
lukemisesta maksutta verkossa. Tästä johtuen verkossa tapahtuvan mainonnan 
kasvaneet tulot eivät tasoita tarpeeksi alentuneita julkaisu- ja mainontatuloja. 
Digitaaliset sanomalehdet ovat sekalaisin tuloksin yrittäneet kopioida verkossa 
printtiversioiden liiketoimintamalleja, mukaan lukien irtonumeron maksua, lehden 
tilausta ja mainontatuloja koskevat mallit. Jotkut sanomalehdet ovat kokeilleet jopa 
maksumuurimallia (sisällön käyttöoikeus tilauksen kautta), mutta niiden on pitänyt 
luopua hankkeesta sen jälkeen, kun kävi ilmi, että sisällön käyttöoikeusmyynnistä 
saaduilla tuloilla ei pystytty kattamaan mainonnan hävikkiä. Tämän epäonnistuneen 
yrityksen jälkeen sanomalehdet ovat yrittäneet ottaa maksumuurimallin uudelleen 
käyttöön keskeisen uutissisällön, kuten talousuutisten, osalta. Paneelitietokoneiden ja 
sähköisten lukulaitteiden määrän kasvu näyttää tarjoavan joitain mahdollisuuksia 
digitaaliselle sanomalehtialalle. Useat sanomalehdet ovat ottaneet käyttöön palveluja 
näitä laitteita varten sekä sisällön käyttöoikeutta koskevan tilausmallin. On kuitenkin 
vielä liian aikaista vetää tästä yleispäteviä johtopäätöksiä. 
 
Julkinen sisältö 
 
Tutkimuksessa analysoitu julkinen sisältö sisältää kulttuuriperintöä ja historiallista 
perintöä koskevaa sisältöä sekä julkisen sektorin tietoa painopisteen ollessa julkisen 
televisio- ja radiolähetystoiminnan sekä koulutus-, tutkimus- ja kulttuurilaitosten 
tarjoamassa kulttuurisisällössä. Tekijänoikeussuojan näkökulmasta julkinen sisältö kattaa 
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seuraavat aiheet: (1) julkisella alalla tehdyt teokset; (2) teokset, joiden tekijänoikeudet 
kuuluvat julkiselle taholle; (3) teokset, joiden tekijänoikeudet kuuluvat yksityiselle 
taholle, mutta julkinen taho suojelee tai valvoo niitä (mukaan lukien orpoteokset ja 
kaupallisen levityksen ulkopuolella olevat teokset). 
 
Vaikka EU ja sen jäsenvaltiot ovatkin tehneet viime vuosikymmenen aikana paljon työtä 
helpottaakseen digitaalisen sisällön käyttöä, julkinen sisältö on edelleen digitalisoinnin 
alkuvaiheessa. Kaiken kaikkiaan noin 20 prosenttia kulttuurisisällöstä on digitalisoitu, 
määrän vaihdellessa kansallisten kirjastojen neljästä prosentista taidemuseoiden 
42 prosenttiin. Tämän lisäksi vain noin kolmasosa digitalisoidusta sisällöstä on asetettu 
yleisön saataville verkkoon, ja näin ollen vain noin kuusi prosenttia Euroopan 
kulttuurisisällöstä on käytettävissä verkossa.  
 
Digitalisointi on kallis prosessi, varsinkin kun otetaan huomioon, että nykyinen tekninen 
muuntaminen digitaaliseen muotoon on vain yksi osa prosessia. Erityisen kallista on 
selvittää tekijänoikeuksia ja tehdä sopimuksia kaikkien tekijänoikeusosapuolten kanssa. 
Julkisen digitaalisen sisällön saattaminen yleisön käyttöön Euroopassa on tähän saakka 
keskittynyt itse digitalisointiprosessiin. Se on ollut suhteellisen pirstoutunutta sekä 
Euroopan että jäsenvaltioiden tasolla sisältäen pääasiassa lyhytaikaisia hankkeita, joiden 
rahoituksesta ovat vastanneet pikemminkin julkiset tahot yksityisten tahojen sijaan. 
Euroopan komission kannustamana on toteutettu lukuisia julkisen ja yksityisen sektorin 
välisiä kumppanuusmalleja. Vaikka nämä mallit ovat joissain tapauksissa olleet 
menestyksekkäitä, niiden kanssa on myös ollut ongelmia. Julkinen sektori muun muassa 
vaatii, että voidakseen suojata julkista etua sen pitäisi saada valvoa hankkeita, kun taas 
yksityinen sektori on sitä mieltä, että julkisilta laitoksilta puuttuvat usein tarvittavat 
kaupalliset valmiudet.  
 
Niukat budjettivarat, taloudellinen epävarmuus ja digitalisoinnin aiheuttamat suuret 
kustannukset huomioiden uudet liiketoiminta- ja käyttöoikeusmallit on suunniteltu 
sallimaan laajemman pääsyn kulttuurisisältöön, samalla kun taataan tekijänoikeudet ja 
tähän liittyvät kolmansien osapuolten teollis- ja tekijänoikeudet, ja luomaan tulovirtoja, 
joilla taataan hankkeiden ja palvelujen pitkän aikavälin kestävyys. Julkista sisältöä 
koskevat liiketoimintamallit voidaan jakaa eri luokkiin sen mukaisesti kenellä on 
tekijänoikeudet (julkinen taho, tekijänoikeudellisesti suojattu, orpoteoksen sisältö) ja 
miten sisältöä käytetään hyväksi (kaupallinen tai muu kuin kaupallinen käyttö). Julkisen 
sisällön toimitus kaupallisten toimijoiden käyttöön voi joko olla maksutonta tai sisältää 
kertaluonteisia maksuja tai tulojen jakoon liittyviä järjestelyjä (yleensä vähäisin 
kustannuksin). Muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitetun julkisen sisällön käyttö 
on Euroopassa pääasiassa avointa ja maksutonta. Kulttuuriperinnöstä vastaavat laitokset 
soveltavat kuitenkin yhä enemmän muilla teollisuuden aloilla jo käytössä olevia 
kaupallista sisältöä koskevia liiketoimintamalleja kestävyyden takaamiseksi. Useimmat 
kulttuurilaitokset eivät tarjoa vielä tapoja (tai lupia) käyttää sisältöään kaupallisiin 
tarkoituksiin, joten tältä osin toimintatavat eivät ole vielä selviä. Helpottaakseen julkisen 
sisällön hyödyntämistä kaupallisiin tarkoituksiin liiketoimintamallit on suunniteltava 
erityisesti tähän tarkoitukseen luomalla yksinkertaisia, uudelleenkäyttöä edistäviä lupia. 
 
Orpoteokset muodostavat suuren ryhmän käytettävissä olevasta sisällöstä. Nämä teokset 
aiheuttavat ongelmia digitalisoinnille ja verkossa tapahtuvalle jakelulle. Äskettäin 
laaditusta EU:n direktiivistä 2012/28/EU huolimatta on edelleen havaittavissa useita 
ongelmia, kuten (1) oikeudelliset epävarmuudet; (2) taloudelliset epävarmuudet; ja (3) 
direktiivissä mainittuja edunsaajia koskevat rajoitukset.  
 
Julkinen sisältö on selvästi edelleen digitalisoinnin alkuvaiheessa ja sillä on huomattavia 
vaikeuksia edistyä toiminnassa. Erityisesti digitalisointiin tarvittavasta rahoituksesta on 
puutetta seuraavista syistä: julkishallintojen vastahakoisuus, liiketoimintamallien 
kehittymättömyys, korkeat kustannukset ja kyseenalaiset tuotot. Lisäksi ei ole olemassa 
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digitalisointia koskevaa selkeää suunnitelmaa eikä aloitteiden koordinointia kaikilla 
hallinnon tasoilla - EU:n taso mukaan lukien. Myös soveltuvasta sisällön hallinnasta on 
puutetta, ainakin orpoteosten osalta, sekä käyttäjien tietoisuudesta yleensä. Julkisilla 
laitoksilla ei myöskään ole tarvittavia valmiuksia, ja moninkertaiset ja erilaiset 
pienimuotoiset neuvottelut nykyisten digitaalisten alustojen kanssa rajoittavat mukana 
olevien julkisten tahojen neuvotteluasemaa.  
 
Positiivisena asiana voidaan mainita julkisen sisällön potentiaalisesti korkea kysyntä, 
johon on vastattava asiaankuuluvasti oikealla yhdistelmällä julkisella sektorilla 
työskenteleviä korkeasti koulutettuja ammattilaisia ja julkista tukea - sekä suoraan että 
säännösten kautta. Korkeamman tason koordinointia tarvittaisiin myös teollis- ja 
tekijänoikeuksien hallinnan alalla sekä julkisen sisällön digitaalisessa toimittamisessa, 
digitaalisia teollis- ja tekijänoikeuksia varten tarkoitetut yhdenmukaistetummat puitteet 
mukaan lukien. Lisäksi on osoittautunut, että käyttäjien tietoisuus ja osallistuminen 
(sosiaalinen innovointi) ovat ratkaisevia tekijöitä julkisen sisällön digitaalisen tarjoamisen 
menestymiselle tulevaisuudessa. 
 
Mahdollisuudet, ongelmat ja suositukset 
 
Eurooppalaisen sisältöteollisuuden mahdollisuuksien ja ongelmien määrittämisen jälkeen 
tutkimuksen lopuksi annetaan joukko suosituksia. Viestintä- ja sisältöteollisuuden aloilla 
oleviin yleisiin mahdollisuuksiin, joita ei vielä hyödynnetä täysin EU:ssa, kuuluvat 
monimediasisällön tuotanto, innovatiivisten käyttäjäkokemusten luominen runsaasta 
julkisesta sisällöstä, verkossa tapahtuvan jakelun käyttö sisällön jakelun parantamiseksi 
kansallisten rajojen ulkopuolelle sekä kaupallisten aloitteiden ja sosiaalisen innovoinnin 
hyödyntäminen julkista tuotantoa ja sisällön jakelua koskevien tavoitteiden 
saavuttamiseksi. 
 
Digitalisoinnin tuomista monista eduista ja mahdollisuuksista huolimatta viestintä- ja 
sisältöteollisuudet kohtaavat edelleen lukuisia ongelmia. Toimituspuolella suurimmat 
ongelmat johtuvat siitä, että digitalisoinnista hyötyvät usein arvoketjun eri toimijat, 
eivätkä ne, jotka ovat investoineet digitoituun sisältöön, minkä takia se ei saa kaikilta 
osapuolilta täyttä hyväksyntää. Digitalisoituja tuotteita uhkaavat myös 
tekijänoikeusrikkomukset. Kuluttajan näkökulmasta katsottuna tuotteiden 
käyttökelpoisuutta ja hyödyllisyyttä koskevien vaatimuksien tyydyttämiseksi löytyy vain 
vähän innovatiivisia ratkaisuja – tärkeimpänä esimerkkinä hankaluudet saada useita 
alueita kattavia lupia video- ja elokuva-alalla. Tarkalleen ottaen tärkeimpänä EU:n 
viestintää ja sisältöä koskevana toimenpiteisiin ja säännöksiin liittyvänä haasteena olisi 
oltava yksinkertaisen ja tehokkaan useat alueet kattavan lupakehyksen luominen sekä 
teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat järjestelyt, joilla voidaan edistää innovointia ja 
luovuutta. Samoin olisi pystyttävä tunnistamaan yhteiskunnan mediaa ja sisältöä 
koskevat uudet tulevaisuudennäkymät. 
 
Jäljempänä esitetään joukko suosituksia, joilla halutaan vastata digitaaliseen 
aikakauteen ja tietoyhteiskuntaan siirtymisen haasteisiin. 
 
Tutkimuksessa esitettyjen suositusten ensimmäisessä osassa keskitytään digitalisointia, 
ylläpitoa sekä teknisiä ja liiketoiminnallisia innovointeja koskevan lisärahoituksen 
tarpeeseen. Investoinnit ovat tarpeen digitalisoidusta sisällöstä saatavien positiivisten 
taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten vuoksi. Myös rahoitusjärjestelmiä on 
tarkasteltava uudelleen. Lisärahoituksen olisi  
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 sisällettävä jatkuvaa tukea viestintä- ja sisältöteollisuuksien digitalisoinnille 

 tutkittava teknisten ja liiketoiminnallisten innovaatioiden kehittämistä 

 pidettävä monimediatuotantoa ensisijaisena vaihtoehtona 

 luotava uudenlaista pitkälle aikavälille suuntautunutta rahoitusta, erityisesti 
voittoa tavoittelemattomille järjestöille 

 luotava digitaalisen viestinnän ja sisällön alalla työskenteleville yrittäjille ja 
innovoijille erityisiä ohjelmia ja työkaluja yrittäjyystoiminnan alkuvaiheiden tueksi 

 luotava eurooppalaisia, useita eri puolia käsittäviä alustoja ja ekosysteemejä 
digitaalisen viestinnän ja sisällön alalla käyttämällä erityisesti sektoreita ja aloja, 
joilla Eurooppa on johtavassa asemassa 

 edistettävä alat ja rajat ylittävää sisällön tuotantoa ja jakelua 

 tuettava julkisten ja yksityisten sektorien välisiä kumppanuusmalleja julkisella 
alalla asiantuntemuksen hankintaa, nykyisen teknologian käyttöä ja aloitteiden 
rahoittamista varten sekä 

 tehtävä muutoksia nykyisiin ohjelmiiin samanlaisten aloitteiden välttämiseksi. 

 
Rahoituksen lisäksi eurooppalaisten toimenpiteiden olisi myös suuntauduttava 
koordinoinnin lisäämiseen ja mittakaavaetujen luomiseen teknisten 
infrastruktuurien käytössä, ja näin ollen 
 

 luotava mittakaavaetuja teknisistä infrastruktuureista ja hallinnasta vastaavissa 
yksiköissä digitaalisen sisällön ja viestinnän tuotantoa ja jakelua varten 

 tuettava oikeuksien keskitetystä tai koordinoidusta hallinnasta vastaavia virastoja 

 tutkittava ja vähennettävä digitaalisen viestinnän ja sisällön hankintaa koskevia 
siirtokustannuksia Euroopassa 

 pyrittävä torjumaan digitaalisen sisällön ja viestinnän hankintaa koskevia 
markkinaesteitä EU:n alueella 

 koordinoitava digitaalisen sisällön julkiseen hankintaan liittyviä toimia, 
tuotantoon, jakeluun, kulutukseen ja nykyisten alustojen kanssa käytäviin 
neuvotteluihin liittyvät toimet mukaan lukien 

 saatettava sisältö käyttäjän saataville: sisällytettävä sisältö nykyisiin alustoihin 

 edistettävä kaikilla tasoilla julkisen sisällön digitaalista toimitusta koskevien 
aloitteiden koordinointia erityisesti niiden suhteessa kaupallisiin aloitteisiin sekä 

 hyväksyttävä yhdenmukaistetut puitteet ja toimenpidekokonaisuus – laillisten 
tarjousten edistäminen, käyttäjien tietoisuus, yhteistyö sisältöön ja viestintään 
liittyviin toimiin osallistuvien osapuolten välillä, erityiset oikeudelliset toimenpiteet 
– verkossa tapahtuvien tekijänoikeusrikkomusten torjumiseksi "rehellisen 
käyttäjän pitäminen rehellisenä" -periaatteella. 
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Useita alueita kattavien lupien parantamiseen sekä teollis- ja 
tekijänoikeusjärjestelyjen tarkistamiseen liittyviä erityisiä suosituksia, kuten 
 

 digitaalisia teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan kehyksen yhdenmukaistamisen 
parantaminen ja teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmän tarkastaminen 
innovatiivisten ja luovien kehityshankkeiden edistämiseksi erityisesti orpoteosten 
osalta 

 viestintää ja sisältöä varten tarkoitetun parannetun, useita alueita kattavan 
lupajärjestelyn tarkastelu, nykyisten lupien koordinoinnilla saavutettava nopea 
toimeenpano mukaan lukien, jakelua ja kulutusta koskevien esteiden 
ohittamiseksi EU:ssa 

 uusien teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmään liittyvien lähestymistapojen (yhteiset, 
avoimet luvat jne.) tarkastelu, tutkinta ja edistäminen 

 orpoteosten ja kaupallisen levityksen ulkopuolella olevien teosten avoimen käytön 
edistäminen sekä 

 julkisen sisällön käytön takaaminen erityisehdoin opetustarkoituksiin (suositellaan 
avointa käyttöoikeutta). 

 
 

Suositusten neljäs sarja koskee julkisen sisällön käyttömahdollisuuksien 
parantamista ja siihen liittyvän innovoinnin edistämistä, kuten 
 

 viestintää ja sisältöä koskevien julkisten toimenpiteiden positiivista 
uudelleenarviointia, kuten erilaisten julkisten palvelujen kautta suoritettavaa 
sisällön ja tiedon suoraa hankintaa koskevaa arviointia 

 erityisesti kaupallisten aloitteiden ja sosiaalisen innovoinnin arviointia sisällön 
julkista tuotantoa ja jakelua koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 

 ekosysteemin luontia julkisen sisällön ympärille: tieto- ja jakelualustoja koskevat 
aloitteet 

 kaupallista sisältöä koskevista aloitteista johdettujen uusien ja joustavien 
liiketoimintamallien testausta ja käyttöä julkisen sisällön erityistyyppejä varten ja 
erityisesti "freemium"-mallin tarkastelua, sillä sen avulla voidaan tehdä selkeä ero 
julkisen palvelun, perustavoitteiden ja muiden kaupallisten etujen välille 

 käyttäjien tehtävän tarkastelua ja edistämistä julkisen sisällön 
"tuottajakuluttajana" sekä 

 runsaasta julkisesta sisällöstä saatavien innovatiivisten käyttäjäkokemusten 
edistämistä poistamalla nykyiset esteet siten, että innovoijat ja yrittäjät voivat 
käyttää sitä oikeudenmukaisella tavalla. 

 
Suositusten viimeinen sarja koskee käyttäjien tietoisuuden ja korkeasti 
koulutettujen ammattilaisten koulutuksen parantamista. Tarkoituksena on 
 

 lisätä Euroopan digitaaliseen kulttuuriperintöön liittyvää tietoisuutta käyttäjien 
keskuudessa 

 investoida lahjakkuuksiin: luoda digitaalisen alan asiantuntemusta vaativia virkoja 
julkiselle sektorille sekä 
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 luoda foorumi teollisuuden kanssa, jotta kehitetään eurooppalaista viestintä- ja 
sisältöaloja koskeva toimintasuunnitelma. 

 
Luova Eurooppa -ohjelman sisältö, monivuotisessa rahoituskehyksessä (2014-2020) 
vahvistettuna kulttuurin ja luovan alan uutena puiteohjelmana, vastaakin jo joihinkin 
tutkimuksessa määritettyihin ongelmiin. Se vastaa erityisesti joihinkin tässä raportissa 
esitettyihin suosituksiin, esimerkiksi se jatkaa taloudellisen tuen antamista luovalle alalle 
ja kulttuurialalle vuoteen 2020 saakka, se edistää rajoja ja aloja ylittäviä toimia, se 
keskittyy valmiuksien parantamiseen, sen tavoitteena on parantaa käyttäjien tietoisuutta 
saavuttamalla uusia kohderyhmiä ja se käsittelee tietyssä määrin rahoituksen 
hajanaisuutta ja hankkeiden lyhyen aikavälin näkymiä. 
 
Luova Eurooppa -ohjelman olisi keskityttävä kuitenkin erityisesti myös joihinkin muihin 
edellä kuvattuihin suosituksiin. Näitä olisivat sisällön monimediatuotanto, viestinnän ja 
sisällön rajat ylittävä jakelu verkossa, EU:n julkisen sisällön liittäminen nykyisiin 
digitaalisiin alustoihin, eurooppalaisen toimintasuunnitelman luominen, digitaalisen 
viestinnän ja sisällön alalla toimivien korkeasti koulutettujen ammattilaisten koulutus ja 
rekrytointi, avoimelle julkiselle sisällölle annettava tuki, julkisen sisällön digitaalisen 
tarjonnan ja infrastruktuurien käytön koordinointi, riskipääoman/alkuinvestointien 
edistäminen ja koordinoitujen verkkojakelualustojen tukeminen (julkinen sisältö, 
sanomalehtiteollisuus). 


