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KOKKUVÕTE 

Nutitelevisioon, Smart TV, hübriidTV 

Tänapäeval aset leidva kiire tehnoloogiate lähenemise taustal valitseb laialdane segadus 

mõiste „nutitelevisioon” tähenduse osas. Paljude jaoks tähistab see tehnoloogiat, mis 

kasutab lairibaühendust järelvaadatava, tellitava ja nn over-the-top (OTT) infosisu 

edastamiseks ning rakenduste ja interaktiivsete võimaluste toomiseks teleriekraanidele, 

sellal kui teised, kes on ehk tundlikumad tarbijate kasutusmudelite muutuste suhtes, 

eelistavad väljendit „mitmikekraaniga TV”. Ühine on see, et telesaate (ülekanne) 

vaatamiseks kasutataval ekraanil on lisaks võimalik suhelda teenusepakkuja platvormi või 

veebisaidiga kas avatud interneti (lairibaühendus) või suletud võrgu kaudu.  

Tehnoloogia kaardistamine 

Seda ühendatud ja mitmikekraanidega keskkonda iseloomustab tehnoloogiliste lahenduste 

ja standardite tugev killustatus, mis on keeruliste tegurite ning turgude ja tehnoloogiate 

omavahelise mõju tulemus. Praegu Euroopa Liidus nutiTV jaoks kehtivad 

tehnoloogiastandardid on HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), Freeview 

Ühendkuningriigis ja MHP Itaalias. Need standardid peavad konkureerima või leppima 

muude standarditega nagu eri tahvelarvutitesse, mobiiltelefonidesse ja teleritesse 

manustatud Android või iOS ning muude eriotstarbeliste standarditega nagu X BOX 360 ja 

PS3, mis jõuavad miljonite kasutajateni juba teleriga ühilduvate mängukonsoolide kaudu. 

Kuid traditsiooniline lineaarne televisioon näib laienevale mitmikekraani paradigmale väga 

hästi vastu pidavat ja jääb ilmselt veel väga kauaks infosisu edastamise üheks 

põhivõimaluseks, isegi kui juurdepääs ülekandesignaalile saadakse tulevikus rakendusele 

klõpsates, mitte kanalinumbrit valides. 

Standardid ja koostalitlusvõime / mitmikekraan 

Kasvuvõimalusi pärsivad firmaomaste lahenduste rohkus, ühtsete standardite puudumine 

ning taristu ja tehnoloogia arengu ebaühtlane tase ELi piires. Nutitelevisiooni peamiste 

käibelelaskjate võitluses saavutamaks kontrolli tehnoloogiate lähenemisala üle on kesksel 

kohal tarbijate infosisu tarbimise koha aina suurem liikuvus ja hägusam piir. 

Koostalitlusvõime puudumine sunnib iga teenusepakkujat töötama eri seadmetele välja 

konkreetseid liideseid. Teleritesse manustatud kolm Euroopa standardit (HbbTV, Freeview 

ja MHP) võivad siiski ühilduda HTML5 ja firmaomaste süsteemidega. 

Turg 

2012. aasta lõpuks oli maailmas paigaldatud 104 miljonit nutitelerit, millest 22,7% asusid 

viies suures Euroopa riigis (ELi 27 liikmesriigi kohta andmed puuduvad). Keskmiselt on 

üksnes kolmandik nutitelerit omavatest majapidamistest tegelikult internetti ühendatud ja 

kasutavad telerit tõepoolest „nutikalt”. 

Nutitelevisiooni „toiduahel” 

Nutitelevisiooni sidusvaldkondade suundumused ristuvad: sellal kui audiovisuaalse sisu 

rühmitised püüavad aina tugevamini integreerida sisu vertikaalselt majandustsükli kõigisse 

etappidesse, väljatöötamisest ja tootmisest kommenteerimise ja levitamiseni, integreerivad 

telekommunikatsioonivõrgu operaatorid ja internetiteenuse osutajad horisontaalselt 

infosisusse avaldamist, jaeturustust ja levitamist. Samal ajal kindlustavad oma asendit 

turul mõned võrguvideoid pakkuvad OTT-teenuse (OTT-videoteenuse) osutajad, kes 

piirdusid oma tegevuse algusaastatel suuremahulise ja madala väärtusega kasutajate 
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loodud infosisuga või konkreetsete žanritega, kuid nüüd panevad pakettidesse ja levitavad 

professionaalselt valmistatud kvaliteetsisu. OTT-teenuse pakkujad ja internetiteenuse 

osutajad hakkavad tegelema uute aladega, infosisu kokkukogumise ja levitamisega 

ühtlustuvas nutitelevisiooni ruumis.  
 

Need infosisu integreerimise alased trendid nutitelevisiooni riistvara osas hõlmavad riistvara 

tootjate ja muude sidusrühmade (sh infosisu tootjad, levitajad, 

ringhäälinguorganisatsioonid või nõudevideoid pakkuvad OTT-teenuse osutajad) vaheliste 

uut tüüpi partnerluste arengut. Kokkuvõtlikult võimaldab partnerlusmudel kõigil 

sidusrühmadel, sealhulgas suurtel konglomeraatidel saavutada korraga mitu strateegilist 

eesmärki, näiteks teadus- ja arendustegevuse ratsionaliseerimine, kliendibaasi 

väljakujundamine ja kasutaja kohta arvestatava keskmise tulu suurendamine. 

Järkjärguline üleminek tellitava sisu tarbimisele mõjutab infosisu rahastamist 

Tellitava infosisu tarbimine kasvab jätkuvalt, samas on see Euroopas riigiti väga erinev, 

kajastades lairibaühenduse taristute arengutaseme ja kultuuriharjumuste ebaühtlust. 

Tellitava videosisu, sealhulgas kasutajate loodud infosisu, nõudevideo ja järelvaadatava 

televisiooni tarbimine on muutunud järjest olulisemaks lairibaühenduse ja internetikasutuse 

üldisema leviku tõttu: selgelt suurima osa nutitelevisioonis vaadatavast tellitavast 

materjalist moodustavad tänapäeval teleringhäälingu järelvaatamisteenus ja täiendavad 

teenused. Siiski võib aja jooksul üldine turumõju, mida audiovisuaalsele väärtusahelale 

avaldab OTT-teenuseid pakkuvate, ringhäälinguorganisatsioonidega ja võrguoperaatoritega 

mitte seotud ettevõtjate pakutava vaatamine olla palju suurem kui neile ettevõtjatele 

kuuluv osa vaatajaskonnast. Selline areng võib mõjutada teleringhäälinguorganisatsioonide 

tuluvoogu ja nende võimet sisusse investeerida.  

Tarbijatepoolne vastuvõtt ja tarbijate kogemus 

Vaatajad kasutavad aina enam teist (või kolmandat) ekraani, et vaadata voogedastuse abil 

või laadida alla sisu, mis algselt tuleb põhiekraanilt või mida korratakse põhiekraanil. 

Vastuseks sellele olulisele käitumuslikule muutusele töötavad nii traditsioonilise kui uue 

meedia konglomeraadid välja uusi rakendusi tahvelarvutitele ja nutitelefonidele, et 

võimaldada sisu sujuvat ülekannet esimeselt ekraanilt teisele ja tagasi. 

Regulatiivsed kitsaskohad 

Nutitelevisiooni arenguga Euroopas kaasnevad mitmed õigusalased probleemid: 

 

 ELi kodanike põhiõiguste ja tarbijakaitsega seotud küsimused, nende hulgas 

alaealiste kaitse, mille suhtes valitseb kõige suurem üksmeel, tarbija teavitamine, 

eraelu ja isikuandmed, vastulause esitamise õigus, õigus nõuda andmete 

parandamist, laimamine ja teotamine; 

 ELi poliitika ja eelkõige ühtse turu ja kultuuripoliitika alased küsimused: tehnilised 

standardid, koostalitlusvõime, juurdepääs tehnoloogiale (nt digitaalõiguste 

haldamise süsteemid), Euroopa teoste toetamine ja rahastamine, võrdne juurdepääs 

õiguspärasele infosisule, edastamiskohustus; 

 konkreetselt siseturu korralduse, kartellidevastase võitluse ja konkurentsi alased 

küsimused: monopolid ja turgu valitseva seisundi kuritarvitamine, diskrimineeriv 

hinnapoliitika, konkurentsialased takistused sisu levitamisel, sisu leitavus otsingul. 
 See võib avaldada mõju mitmele direktiivile (audiovisuaalmeedia teenused, 

universaalteenused, e-kaubandus ja kaugmüük, kodanike õigused ja elektrooniline 

side, raadiospekter, juurdepääs). 
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Järeldused 

Firmaomased rakendused ei ole domineeriv mudel, vaid ainult üks nutitelevisiooni 

kogemise võimalusi. Teleringhääling hoiab keskmise Euroopa kasutaja tarbimismudelit 

kindlalt oma haardes. Nutitelevisiooni sidusrühmad töötavad välja ökosüsteemi 

ülesehitamise strateegiaid, mille aluseks on partnerlused ja/või ühinemised ja 

omandamised, milles võib olla osa Euroopa VKEdel. Need koondumisstrateegiad 

võimaldavad sidusrühmadel panna kulutõhusalt pakettidesse terve rea rakendusi, mis on 

mõeldud tarbija meelitamiseks nutitelevisiooni kasutajate ridadesse. 
 

Nutitelevisioon pakub suurepärast lahendust probleemidele, mis piiravad Euroopa teoste 

levikut, televisiooni harivat osa, infosisu interaktiivset rikastamist ja mitmekeelsuse levikut. 

Nutitelevisioon pakub enneolematuid võimalusi parandada kõigi Euroopa kehalise või 

vaimupuudega kodanike juurdepääsu kultuurile, haridusele ja teabele, toetades seega mitte 

üksnes Euroopa majanduskasvu vaid ka sotsiaalset ühtekuuluvust ja üldist heaolu. 

Soovitused 

Praegu ei ole sobiv aeg järsult reguleerimise vähendamiseks ega ka paigalseisuks. Selle 

asemel võiksid sihikindlad õigusaktide muudatused olla kohased valdkondades, kus 

vahelesegamine võib hoogustada innovatsiooni, tagada õiglast konkurentsi ja kaitsta 

tarbijaid.  
 

Kvaliteetsisu tootmise huvides võib Euroopa loovisikute kogukonnal olla tarvis kestvaid ja 

pikaajalisi stiimuleid pakkuvat poliitikat, et heastada pidevaid turutõrkeid ja kolmandatest 

riikidest pärit sisupakkumiste loodud ebavõrdseid tingimusi. Nende stiimulitega peaks 

kaasnema kohustuste võtmine, mis tagab, et selline sisu on leitav, äratuntav ja järgitakse 

programmi algset formaati, nii et ükski kolmas osapool ei saaks ilma nõusolekuta teenida 

raha sisuga seotud lisade pealt. 
 

Siin võib olla kohta olemasolevate direktiivide asjakohaste aspektide piiratud 

läbivaatamisele, et tagada ELi õigusnormide eesmärgipärasus, võttes arvesse selle 

eesrindliku sektori arengut. Eriti asjakohased on audiovisuaalmeedia teenuste, 

universaalteenuste ja e-kaubanduse direktiivid (vt võimalike asjakohaste direktiivide 

kokkuvõtlik tabel, lk 29). 
 

Kuna nutitelevisiooni tõstatatud küsimustega võib olla seotud hulk direktiive, oleks Euroopa 

Parlamendil soovitav tellida eraldi temaatiline ülevaade, mis keskenduks juriidilistele ja 

regulatiivsetele aspektidele (nt alates strateegiliste regulatiivsete probleemide alaste 

kaalutlustega ja lõpetades asjakohaste direktiivide konkreetsete artiklitega, jne). 

 

Euroopa Parlament saab aidata soodustada sidusrühmade vahelisi arutelusid, mis tagaks 

nutitelevisiooni arengu keskendumise kõigi Euroopa kodanike võrdse juurdepääsu 

küsimusele. 
 


