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1. LINEAARINEN TELEVISIO 
Antennitelevisio       Kaapelitelevisio

     Internet Televisio  
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Antennitelevisio 

Ei kuukausimaksuja 
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Saatavilla lähes kaikkialle 

Suppea kanavavalikoima 

Laitteistoa päivitettävä usein 

Häiriöalttius - haasteet signaalin kanssa 

Kanavia saatavilla 82 kpl 

Käytössä 44%:lla kotitalouksista 



“ Antennitelevisio on edullinen 
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Vai onko? 



“ 
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“ 
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Kaapelitelevisio 

Erinomainen kuvanlaatu ja signaali 
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Helppo ja toimintavarma ratkaisu vuodesta toiseen 

Laaja kanavavalikoima 

Kuukausimaksu 

Ei ole saatavilla kaikkialla 

Kanavia saatavilla 240 kpl 

Käytössä 43%:lla kotitalouksista 



“ 
Kaapelitelevision käyttö on vaivatonta 
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Hankittava uusi TV tai Digiboxi  



Internet Televisio 

Laajin mahdollinen kanavavalikoima 
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Käytettävissä useilla eri laitteilla 

Ei tarvetta antenneille 

Digiboksit usein palveluntarjoaja -kohtaisia 

Vaatii riittävän nopean ja luotettavan internet yhteyden 

Kanavia saatavilla yli 1500 kpl 

eli IPTV 

Mahdollistaa maailmanlaajuisen saatavuuden 

Käytössä 9%:lla kotitalouksista 



2. VIIHDE -PALVELUT 

10 



TELEVISION KATSOMINEN MUUTTUU 

”Lineaarinen televisio tulee loppumaan kymmenen vuoden sisällä”  
Mika Ojamies, Viestintäpäällikkö, YLE 
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╺  Sisältö säilyy samana, katsomisen tavat muuttuvat 

╺  Ohjelmia katsotaan yhä useammalla eri laitteella 

╺  Perinteisen lineaarisen television ohjelmia katsotaan 

jälkikäteen videopalveluista kuten Areenasta, 

Katsomosta tai Ruudusta 

╺  Ihmiset ovat valmiita maksamaan sisällöstä enemmän 



Premium suoratoistopalvelut 
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╺  Ekslusiivisia sisältöjä, joita ei näe muulta 

╺  TV-sarjat jopa 24h viiveellä ensiesityksestä 

╺  Ei mainoksia 

╺  Rajaton katseluoikeus kuukausimaksulla 
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Vapaat suoratoistopalvelut 

╺  Sisältö kokonaan tai suurimmaksi osaksi 

maksutonta 

╺  Ohjelmat katsottavissa monesti vain 

muutaman viikon ajan 

╺  Käytettävissä vain Suomessa 



Viihde ja verkkotallennus 
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╺  Valtavasti tallennustilaa vapaiden kanavien 

tallentamiseen 

╺  Kaikkia kanavia voi tallentaa samanaikaisesti 

╺  Tallenteet voivat säilyä jopa kaksi vuotta 

╺  Kuukausimaksut alkaen 6 - 13 €/kk 

╺  Mahdollisuus tilata maksukanavia 

╺  Mahdollisuus vuokrata elokuvia 



3. LAITTEET  
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Älytelevisio 

16 

eli Smart TV 

Käytössä 30%:lla kotitalouksista 

╺  Mahdollistaa perinteisten televisiolähetysten 

seurannan lisäksi eri sovellusten käytön. 

╺  Televisiosta löytyy sovelluskauppa 

╺  Voit asentaa Yle Areenan, Katsomon, Ruudun 

Netflixin tai vaikka Watsonin 

╺  Vaatii internetyhteyden 
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Chromecast 

Tähän laitteeseen voit tutustua tänään 

╺  Pieni sovitin jonka avulla vanha 

televisio muuttuu hetkessä 

älytelevisioksi 

╺  Mahdollistaa sisällön toistamisen 

suoraan älypuhelimesta television 

ruudulle 

╺  Hankintahinta noin 40€ 
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4. TEKNIIKKA  



Lähitulevaisuuden näkymiä 
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╺  Vanhat tavalliset Ei-HD lähetykset päättyvät ja kaikki 

sisältö on vähintään HD tasoista 

╺  Erittäin tarkat Ultra HD 4K ja 8K lähetykset yleistyvät 

╺  Kolmiulotteiset 3D sisällöt yleistyvät?  

╺  Virtuaalitodellisuuden 180- ja 360-asteen sisällöt 

yleistyvät 

╺  Television katselusta tulee vuorovaikutteisempaa 

╺  Kohdennetumpaa mainontaa 
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Hybridi-tv 
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Teräväpiirto 
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KIITOS! 
Kysymyksiä? 


