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YHTEENVETO 

Connected TV, älytelevisio, hybridi-TV 

Teknologinen lähentyminen tapahtuu nykyään nopeasti, ja Connected TV:n käsite aiheuttaa 

yleistä hämmennystä. Yleinen käsitys on, että se liittyy jakeluteknologioihin, joilla tv-

ruuduille toimitetaan laajakaistayhteyden kautta uusintapalveluja, tilaussisältöä ja 

internetin kautta jaeltavaa sisältöä (over the top -sisältöä) sekä sovelluksia ja interaktiivisia 

ominaisuuksia. Ne, jotka ehkä havaitsevat herkemmin muutoksia kuluttajien 

käyttötottumusmalleissa, käyttävät mieluummin käsitettä ”Multiscreen TVˮ. Yhteinen piirre 

on, että televisio-ohjelman (lähetyksen) katsomiseen käytettävän kuvaruudun kautta 

voidaan olla yhteydessä myös palveluntarjoajan alustaan tai verkkosivustoon avoimen 

internetin (laajakaistan) tai suljetun verkon kautta.  

Katsaus teknologiaan 

Tätä internetiin liitettyä multiscreen-maailmaa leimaa teknologisten ratkaisujen ja normien 

pirstaleisuus, tuotteiden monimutkaisuus sekä markkinoiden ja teknologioiden välinen 

vuorovaikutus. Euroopan unionissa nykyään käytössä olevia Connected TV -teknologioita 

ovat muun muassa HbbTV, Freeview Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja MHP Italiassa. 

Näillä standardeilla on kilpailijoina tai vaihtoehtoina muita standardeja, joita ovat muun 

muassa tableteissa, matkapuhelimissa ja TV-vastaanottimissa käytettävä Android tai iOS ja 

miljoonia käyttäjiä tavoittavat, TV-yhteensopivissa pelikonsoleissa käytettäviksi suunnitellut 

standardit, kuten XBOX 360 ja PS3. Perinteiset jatkuvasyötteiset TV-lähetykset ovat 

kuitenkin onnistuneet kestämään varsin sinnikkäästi multiscreen-ajatusmallin leviämisen 

aiheuttamia paineita. Ne pysyvätkin todennäköisesti keskeisessä asemassa 

sisällönvälityksen alalla vielä erittäin pitkään, vaikka lähetyssignaalin valinta saattaa 

tulevaisuudessa tapahtua kanavan numeron valinnan sijaan klikkaamalla sovellusta. 

Standardit ja yhteentoimivuus/multiscreen 

Kasvumahdollisuuksia haittaavat valmistajakohtaisten ratkaisujen yleistyminen, yhteisten 

standardien puuttuminen sekä infrastruktuurin ja teknologian epäsymmetrinen kehitys 

EU:ssa. Kuluttajien sisällönkulutukselle ominaiset yhä vaihtelevammat muodot ja liikkuvuus 

ovat keskeisessä asemassa siinä kamppailussa, jota tärkeimmät sidosryhmät käyvät 

teknologioiden lähentymiseen käytettävissä olevan tilan hallinnasta Connected TV:n 

kehittämisessä. Yhteentoimivuuden puute pakottaa operaattorit kehittämään laitekohtaisia 

käyttöliittymiä. Televisiovastaanottimissa käytettävät eurooppalaiset standardit (HbbTV, 

Freeview ja MHP) voivat kuitenkin olla yhteensopivia HTML5:n ja valmistajakohtaisten 

järjestelmien kanssa. 

Markkinat  

Vuoden 2012 lopussa älytelevisioiden vastaanotinkanta koko maailmassa oli 104 miljoonaa 

laitetta. Niistä 22,7 prosenttia oli käytössä Euroopan viidessä suurimmassa maassa 

(EU27:n osalta lukuja ei ole käytettävissä). Keskimäärin vain kolmannes äly-tv-

vastaanottimista on todella liitettynä internetiin ja äly-tv-käytössä. 
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Connected TV:n ”ravintoketju” 

Connected TV:n sidosryhmien eri alojen välillä on monensuuntaisia yhteyksiä: 

audiovisuaalisen sisällön tarjoajat pyrkivät yhä vahvemmin integroitumaan vertikaalisesti 

sisällöntuotannon syklin kaikkiin vaiheisiin, kehittämisestä ja tuotannosta editointiin ja 

jakeluun, kun taas televiestintäyritykset ja internetpalveluntarjoajat integroituvat 

horisontaalisesti sisällön julkaisemiseen, vähittäismyyntiin ja jakeluun. Internetin kautta 

jaeltavina videoina (OTT-videoina) tarjottiin alkuvuosina pelkästään suuri määrä arvoltaan 

vähäistä käyttäjän luomaa (user-generated content, UGC) tai tietyn lajityypin sisältöä. Osa 

näiden OTT-videoiden brändeistä vahvistaa nyt näkyvyyttään ammattimaisesti tuotetun 

suosituimman sisällön paketoinnin ja jakelun markkinoilla. OTT-palveluntarjoajat ja 

internetpalveluntarjoajat valtaavat uusia sisällön kokoamisen ja jakelun alueita 

yhdentyvässä Connected TV -tilassa.  
 

Integroitaessa sisältöä Connected TV:n laitteistoon luodaan uudenlaisia kumppanuuksia 

valmistajien ja muiden sidosryhmien, kuten tuottajien, jakelijoiden, lähetystoiminnan 

harjoittajien tai tilausvideopalveluja (VOD) tarjoavien OTT-yritysten välille. 

Kumppanuusmalli antaa kaikille sidosryhmille, suuret monialayritykset mukaan luettuna, 

ennen kaikkea mahdollisuuden saavuttaa yhtä aikaa monia strategisia tavoitteita, joita ovat 

muun muassa tutkimuksen ja kehityksen rationalisointi, kuluttajapohjan kehittäminen ja 

käyttäjäkohtaisen liikevaihdon (ARPU) lisääminen. 

Asteittainen luopuminen jatkuvasyötteisen sisällön käytöstä vaikuttaa sisällön 

rahoitukseen 

Jatkuvasyötteisen sisällön käyttö tulee vähenemään hyvin eri tavalla eri Euroopan maissa, 

mikä johtuu laajakaista-infrastruktuurin kehitysasteen eroista ja kulttuurieroista. 

Laajakaistan yleisen saatavuuden ja internetin käytön lisääntymisen myötä videopalvelujen 

tilaaminen (UGC, VOD ja uusintapalvelut) on muuttunut entistä tärkeämmäksi. Muussa kuin 

jatkuvasyötteisessä Connected TV:n katselussa käytetäänkin nykyään ennen kaikkea 

perinteisen lähetystoiminnan harjoittajien tarjoamia uusinta- ja lisäpalveluja. 

Lähetystoiminnan harjoittajista riippumattomien OTT-toimijoiden tarjoamien palvelujen 

yhdistetyn katselun markkinavaikutus audiovisuaalialan arvoketjuun voi tulevaisuudessa 

kuitenkin olla huomattavasti vahvempi kuin niiden katsojaosuus. Tämä kehitys voi 

vaikuttaa jatkuvasyötteisen lähetystoiminnan harjoittajien tulovirtaan ja heidän 

valmiuksiinsa sijoittaa sisältöön.  

Pääsy kuluttajien suosioon ja kuluttajanäkökulma  

Katsojat käyttävät yhä useammin toista (tai kolmatta) kuvaruutua pääruudulta otetun ja 

sillä mahdollisesti toistettavan sisällön toistoon tai lataukseen. Tämä 

kuluttajakäyttäytymisen merkittävä muuttuminen on saanut sekä perinteiset että 

uudentyyppiset viestinnän monialayritykset kehittämään tabletteihin ja älypuhelimiin uusia 

sovelluksia, joiden avulla sisältöä voidaan siirtää saumattomasti edestakaisin ensimmäisen 

ja toisen kuvaruudun välillä. 

Sääntelyyn liittyvät haasteet 

Connected TV:n kehittämisessä on ratkaistava seuraavia sääntelyyn liittyviä seikkoja: 

 

 EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja kuluttajansuojaan liittyvät kysymykset. Niitä 

ovat muun muassa alaikäisten suojelu, josta ollaan yleisesti yksimielisiä, 

tiedottaminen kuluttajille, yksityisyyden suoja ja henkilötiedot, oikeus vastineeseen, 

oikaisuoikeus, kunnianloukkaus ja herjaus. 
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 EU:n politiikkaan ja erityisesti sisämarkkinoihin ja kulttuuripolitiikkaan liittyvät 

kysymykset, kuten tekniset standardit, yhteentoimivuus, teknologian saatavuus 

(esim. digitaalisten oikeuksien hallinta), eurooppalaisten teosten edistäminen ja 

rahoitus, laillisen sisällön tasapuolinen saatavuus ja siirtovelvollisuus (must carry) 

 erityisesti sisämarkkinoiden sääntelyyn, kilpailunrajoituksiin ja kilpailuun liittyvät 

kysymykset, joita ovat muun muassa monopolit ja määräävän aseman väärinkäyttö, 

syrjivä hinnoittelu, pullonkaulat sisällönjakeluun liittyvässä kilpailussa ja sisällön 

näkyvyys hakuja käytettäessä 
 mahdolliset vaikutukset moniin direktiiveihin (direktiivit audiovisuaalisista 

mediapalveluista, yleispalvelusta, sähköisestä kaupankäynnistä, etämyynnistä, 

kansalaisten oikeuksista ja sähköisestä viestinnästä ja radiotaajuudesta sekä 

käyttöoikeusdirektiivi). 

Päätelmät 

Valmistajakohtaiset sovellukset eivät ole yleisin sovellusmalli vaan ainoastaan yksi 

Connected TV:n käyttömahdollisuuksien osa-alue. Jatkuvasyötteisillä lähetyksillä on 

edelleen vahva asema eurooppalaisen keskivertokuluttajan kulutustottumuksissa. 

Connected TV:n sidosryhmät kehittävät ekosysteemiä luovia strategioita, jotka perustuvat 

kumppanuuksiin ja/tai sulautumiin ja yritysostoihin. Niihin voivat osallistua myös 

eurooppalaiset pk-yritykset. Näiden vahvistusstrategioiden avulla sidosryhmät voivat koota 

kustannustehokkaasti yhteen kaikki sovellukset, joiden tarkoituksena on tehdä kuluttajista 

Connected TV:n käyttäjiä. 
 

Connected TV tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden ratkaista ongelmia, jotka rajoittavat 

eurooppalaisten teosten jakelua, television kasvatuksellista ulottuvuutta, sisällön 

täydentämistä vuorovaikutteisella tarjonnalla ja monikielisyyden lisäämistä. Connected TV 

tulee tarjoamaan myös ennennäkemättömiä mahdollisuuksia parantaa kulttuurin, 

koulutuksen ja tiedon saatavuutta kaikkien fyysisesti tai kognitiivisesti vammaisten 

Euroopan kansalaisten kannalta. Siten se edistää Euroopan talouskasvun lisäksi myös 

Euroopan sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja yleistä hyvinvointia. 

Suositukset 

Vaikka nyt ei olekaan sopiva aika ryhtyä sääntelyn poistamiseen kertaheitolla, olisi silti 

tehtävä jotain. Kohdennettuja sääntelyn muutoksia voisi olla hyvä toteuttaa aloilla, joilla 

niillä voidaan edistää innovointia, varmistaa oikeudenmukainen kilpailu ja edistää 

kuluttajansuojaa.  
 

Euroopan luova yhteisö saattaa tarvita suosituimman sisällön tuottamiseen jatkuvia ja 

pitkäaikaisia kannustimia, joilla korjataan itsepintaisia markkinahäiriöitä sekä kolmansien 

maiden sisällöntarjoajien toimintaedellytysten eriarvoisuutta. Tällaisten kannustimien 

myöntämistä olisi säänneltävä siten, että varmistetaan niiden avulla tuotettavan sisällön 

näkyvyys, tunnistettavuus ja alkuperäisen formaatin säilyttäminen. Lisäksi on estettävä 

kolmansien osapuolten mahdollisuudet hyötyä rahallisesti sisältöön liittyvistä 

lisätoiminnoista ilman suostumusta. 
 

Voimassa olevien direktiivien asiaan liittyvien näkökohtien osittainen tarkistus voisi olla 

aiheellista sen varmistamiseksi, että EU:n lainsäädäntö pysyy tämän huipputeknologia-alan 

kehityksen tasalla. Erityisen merkittäviä tältä osin ovat direktiivit audiovisuaalisista 

mediapalveluista, yleispalveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä (tiivistelmätaulukko 

mahdollisesti tarkistettavista direktiiveistä, ks. s. 29). 
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Koska Connected TV:n esille tuomat kysymykset liittyvät moniin eri direktiiveihin, voi olla 

suositeltavaa, että Euroopan parlamentti tilaa erillisen selvityksen, jossa käsitellään 

erityisesti oikeudellisia ja sääntelynäkökohtia (ja pohditaan esimerkiksi kysymyksiä, jotka 

ulottuvat strategista sääntelyhaasteista asiaan liittyvien direktiivien tiettyihin artikloihin). 

 

Euroopan parlamentilla on myönteinen tehtävä sidosryhmien välisten neuvottelujen 

edistämisessä ja sen varmistamisessa, että Connected TV:n kehityksen keskeisenä 

osatekijänä on tasapuolisen saatavuuden takaaminen kaikille Euroopan kansalaisille. 
 


