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Musiikkialaa koettelee laajamittainen ja radikaali muutos. Levymyynnin lasku
on ollut pitkään maailmanlaajuinen trendi, mutta toisaalta samaan aikaan
musiikin digitaalinen jakelu on kasvanut nopeasti. Eräs tämän alan
tärkeimmistä suuntauksista on ollut digitaalisten käyttöoikeuksien hallinnan
(digital rights management, DRM) järjestelmien ja sovellusten käytöstä
luopuminen. DRMjärjestelmiä on pidetty musiikkialan tärkeimpänä aseena
musiikin laitonta lataamista vastaa, joten kaupallisen musiikin tulevaisuus
vaikuttaa olevan epävarmuuden verhoama.
Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, onko DRM:llä enää sijaa muutosten
kourissa olevalla musiikkialalla, ja miten DRMvapaa musiikki on muuttanut ja
muuttaa alaa. Tutkielmassa pyrittiin myös kartoittamaan DRM:n jälkeisen ajan
liiketoimintamalleja ja löytämään huomionarvoisia jatkotutkimusaiheita.
Tutkimuskirjallisuudesta saatujen havaintojen perusteella päädyttiin
toteamaan, että muuttunut markkinatilanne, jossa tuottajien on opittava
vastaamaan kuluttajien odotuksiin, ei anna juuri mahdollisuuksia DRM
suojatulle musiikille. Toisaalta saatiin vahvoja viitteitä myös siitä, että pelot
DRMvapaan musiikin piratismia lisäävästä vaikutuksesta eivät ole
perusteltuja: tutkimusten perusteella on jopa perustellumpaa olettaa, että
DRM:stä luopuminen vähentäisi piratismia lisääntyneen myynnin ohella. Tämä
havainto vaatii selkeästi jatkotutkimusta. Tilauspalveluiden ja muiden uusien
liiketoimintamallien ja DRM:n suhteet sekä musiikkialan ekosysteemien
verkostovaikutukset ovat myös merkittäviä jatkotutkimusaiheita.
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Bachelor's thesis
The music industry is going through drastic and radical changes. For many
years record sales have dropped internationally, but recently digital music
distribution has seen very strong growth. One of the most important trends in
the industry has been the abandoning of DRM (digital rights management)
systems that have been used to protect digital content, such as music, from
unauthorized copying, distribution and use. DRM systems have been regarded
as the most important asset in the struggle against illegal downloading of
music. Thus it appears that the future of the industry is shrouded by
uncertainty.
The aim of this thesis was to find out whether DRM has footing in the changing
music industry or not, and how DRMfree music has changed and is changing
the industry. The postDRM digital music business models were also studied
and future research topics sought. The findings based on research literature
suggested that the new market situation in which the content providers have to
learn to meet the needs of the consumers does no longer provide grounds for
DRMprotected music. It was also implied that the fears of increasing piracy
due to the rise of DRMfree music are somewhat unfounded. Some studies even
suggest that abandoning DRM will lead to a decrease in piracy and an increase
in legal sales of digital music. This finding is a potential topic for further
research. The relationships of new business models, such as subscription, and
DRM systems also require clarification, along with ecosystems and their
network effects in the digital music industry.
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JOHDANTO

Musiikkiteollisuus

on

vaikeuksissa.

Yhdysvaltain

musiikkiteollisuuden

myynnin arvo on kutistunut kymmenen vuoden takaisesta huipputasostaan yli
40 prosenttia. Etenkin CDlevyjen myynti on laskenut viime vuosina kiihtyvällä
tahdilla: Recording Industry Association of American (RIAA) tilastojen mukaan
vuonna 2008 myytyjen CDalbumien määrä putosi vuoden takaisista luvuista
24,7 prosenttia.

Digitaalisen musiikin kauppa puolestaan kasvaa nopeasti:

absoluuttinen myynnin arvon kasvu oli 30,1 prosenttia vuodessa. Lisäksi
digitaalisen musiikin osuus musiikin toimituksista nousi 23 prosentista 32
prosenttiin. Digitaalinen musiikki syrjäyttää siis yhä suuremmissa määrin
perinteisten fyysisten medioiden osuutta myynnistä. (RIAA, 2009a; RIAA,
2009b.)
Sisällöntuottajat, kuten artistit, levyyhtiöt, elokuvastudiot ja ohjelmisto
yritykset, ovatkin väittäneet Internetpiratismin, tai laittoman tiedostojen
jakelun, aiheuttavan suuria tappioita. Institute for Policy Innonvationin (IPI)
selvityksen mukaan yksin musiikkipiratismi aiheuttaa Yhdysvaltain taloudelle
vuosittain 12,5 miljardin dollarin kokonaiskustannukset (Siwek, 2007).
Musiikkiteollisuuden edunvalvontajärjestöt, kuten RIAA, ovatkin turvautuneet
koviin keinoihin taistelussa piratismia vastaan.
Eräs kriittinen kysymys, johon alan toimijoiden on väistämättä otettava kantaa,
on sisältöjen kopiosuojaus ja muu etähallinta. Vielä muutama vuosi sitten näytti
siltä, että niin kutsuttu DRM (digital rights management), digitaalisten
käyttöoikeuksien hallinta, olisi tullut jäädäkseen. Musiikin kuluttajat ovat olleet
kuitenkin hyvin tyytymättömiä DRMsuojauksiin. Heidän onnekseen viime
aikoina ollaankin saatu viitteitä siltä, että suuntaus digitaalisen musiikin
kaupassa olisi DRMtekniikoiden käytöstä luopuminen.
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Onlinemusiikin alalla Applella on ylivoimaisena markkinajohtajana yli 50
prosentin

(Yoskowitz,

2008)

markkinaosuudellaan

huomattavan

suuri

painoarvo alan kehityksessä. Yhtiön toimitusjohtaja Steve Jobs esitti vuonna
2007

avoimessa

kirjeessään

”Thoughts

on

Music”

DRMtekniikoista

luopumista. Pian tämän jälkeen EMI, yksi neljästä suuresta levyyhtiöstä,
ilmoitti, että sen musiikkia tulee saataville Applen iTunes Storeen ilman DRM
suojauksia.

Tammikuussa

2008

Amazon.comin

Amazon

MP3:sta

tuli

ensimmäinen digitaalisen musiikin kauppa, joka tarjosi kaikkien neljän suuren
levyyhtiön (EMI, Universal, Warner Music ja Sony BMG) musiikkikatalogit
DRMvapaana (Gonsalves, 2008). Sittemmin useat muut kaupat, mukaan lukien
iTunes Store, ovat seuranneet esimerkkiä.
DRMvapaus asettaa kuitenkin haasteita musiikkiteollisuudelle. Pelkoina ovat
lisääntyvä piratismi ja sisältöjen kontrollin menettäminen, sillä musiikin
kopioiminen helpottuu suojausten poistuessa. Tekijänoikeuksien valvonta
vaikeutuu. Toisaalta kuluttajan kannalta musiikki on entistä laadukkaampaa ja
toimivampaa, sillä useissa tapauksissa DRMsuojaukset vaikeuttavat ja jopa
estävät kuluttajien musiikin kuuntelua.
Tässä tutkielmassa pyritään kirjallisuuskatsauksen keinoin selvittämään DRM
vapaan

musiikin

vaikutuksia

musiikkiteollisuuteen.

Etenkin

pyritään

vastaamaan tutkimuskysymykseen ”Ovatko DRMtekniikat enää tarpeellisia
digitaalisessa musiikkikaupassa?”. Tutkielma pyrkii löytämään parhaan ratkaisun
DRMkysymykseen musiikin tuottajien ja kuluttajien kannalta. Samalla etsitään
DRMtekniikoiden mahdollisia kehityssuuntia. Lisäksi käsitellään DRM:iin
läheisimmin liittyvät lainopilliset seikat ja niiden aiheuttamat ongelmat sekä
tutkitaan piratismin vaikutuksia musiikin myyntiin ja musiikkiteollisuuden
kannattavuuteen.
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Tutkielman rakenne on seuraava. Luvussa 2 esitellään ja määritellään käsite
digitaalisten käyttöoikeuksien hallinta. Luvussa käsitellään DRMtekniikoita,
lainsäädännön ja piratismin suhdetta DRM:iin ja otetaan kantaa DRM:n
toimivuuteen. Luku 3 käsittelee digitaalisen musiikin uusia trendejä, ja pyrkii
kartoittamaan alan asenneilmapiiriä ja uusia liiketoimintamalleja. Luvussa 4
esitetään aiempien havaintojen perusteella vastaus tutkimuskysymykseen ja
pohditaan aiheen eri näkökulmia. Lopulta yhteenvedossa kootaan tutkielman
tärkeimmät havainnot ja jatkotutkimusaiheet.
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2

DIGITAALISTEN KÄYTTÖOIKEUKSIEN HALLINTA

Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinta (DRM) on digitaalisten sisältöjen
suojaamiseen ja niiden käytön rajoittamiseen käytettävä järjestelmä.

Sillä

pyritään toisin sanoen tietynlaiseen sisältöjen etäkontrolliin; ajatuksena on, että
suojaus ulottuu sisällön jakelun jälkeisiin käyttötilanteisiin. Ilman tällaisia
suojausjärjestelmiä digitaalisia sisältöjä voidaan kopioida ja jakaa rajoituksitta.
Usein puhutaan yksinkertaistaen kopiosuojauksista, mutta se ei ole riittävän
laaja eikä tarkka käsite kuvaamaan digitaalisen musiikin DRMsovelluksia.
DRM sisältää digitaalisten kopiosuojaustekniikoiden lisäksi myös muita
tekniikoita; on myös syytä huomata, että kopiosuojaustekniikat eivät
välttämättä ole digitaalisia. (Stamp, 2003; Liu, SafaviNaini & Sheppard, 2003.)
DRMjärjestelmät ovat nousseet merkittävään rooliin Internetissä jaettavien ja
helposti kopiotavien sisältöjen lisääntyessä: niillä on pyritty ehkäisemään
piratismia ja sisältöjen oikeudetonta käyttöä. Aiemmin näiden tekniikoiden
käyttö katsottiin välttämättömäksi taistelussa piratismia vastaan. Alalla on
kuitenkin esitetty vahvoja epäilyjä niiden toimivuuden suhteen etenkin
musiikin jälleenmyyjien taholta (Jobs, 2007). Richard Stallmanin Free Software
Foundation ja sen Defective by Design kampanja edustavat DRMkritiikin
toista näkökulmaa. Kampanjan mukaan DRMsisällöt sisältävät tietoisesti
lisättyjä käyttöä estäviä ominaisuuksia. Tämä on kampanjan mukaan osoitus
siitä, että DRMtekniikoita sisältävät tuotteet on ”suunniteltu virheellisiksi”
(defective by design). Kolmas ryhmä ovat tavalliset kuluttajat, jotka eivät koe
itseään aktivisteiksi, mutta välttävät DRMsisältöjä tietoisesti. Tutkimuksissa
ilmenneisiin DRM:n taloudellisiin ja käyttöä rajoittaviin vaikutuksiin palataan
myöhemmin tässä tutkielmassa.
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2.1

Tekniikat ja sovellukset digitaalisessa musiikissa

DRM perustuu digitaalisten lisenssien käyttöön. Ostaessaan DRMsuojatun
kappaleen verkkokaupasta kuluttaja ei todellisuudessa osta itse kappaleen
sisältävää tiedostoa, vaan digitaalisen lisenssin, joka myöntää hänelle oikeuden
kuunnella kappaletta tietyillä ehdoilla. Lisenssi itsessään on tiedosto, joka
sisältää tiedot digitaalisen sisällön käyttöoikeuksista. Siinä käyttöoikeudet
voidaan

määritellä

monien

tekijöiden,

kuten

käyttökertojen,

vanhentumispäivämäärän ja siirto ja kopiointirajoitusten osalta. Näiden
käyttöoikeuksien konfiguraatiot voidaan sovittaa sisällön jakelussa käytettävien
liiketoimintamallien mukaan. (Liu ym., 2003.)
DRMtoteutukset eroavat toisistaan, mutta yleisesti prosessissa on neljä eri
tahoa: sisällöntuottaja, jakelija, kuluttaja ja selvitysyhtiö (clearinghouse).
Digitaalisen musiikin yhteydessä näiden neljän osapuolen keskinäiset suhteet
ovat kuvattavissa seuraavasti: Sisällöntuottaja, kuten levyyhtiö, omistaa
digitaalisen

teoksen

tekijänoikeudet

ja

järjestää

valitsemallaan

tavalla

haluamansa DRMtekniikat teoksen suojaksi. Jakelija kokoaa materiaalin
sisällöntuottajalta ja asettaa sen kuluttajan saataville jakelukanaviensa kautta.
Kuluttaja käyttää jakelijan jakelukanavaa hankkiakseen digitaalista sisältöä
latauksina tai streamingpalveluna.

Selvitysyhtiö huolehtii ostotapahtuman

rahaliikenteestä ja toimittaa kuluttajalle toistamiseen tarvittavan digitaalisen
lisenssin. Kun musiikkia toistetaan, kuluttajan käyttämä toistoohjelma
tarkastaa digitaalisen lisenssin kelpaavuuden selvitysyhtiöltä. Kuva 1 tiivistää
tyypillisen DRMjärjestelmän komponentit ja toiminnot eri tahojen välillä. (Liu
ym., 2003.)
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Selvitysyhtiö

Maksaa rojaltit

Käyttöehdot
Sisällöntuottaja

Suojattu sisältö

Digitaalinen lisessi

Maksaa tuotteesta
Kuluttaja

Maksaa jakelun

Jakelija

Suojattu sisältö

Informaation virtaus
Rahan virtaus

KUVA 1. DRMjärjestelmän komponentit (Liu ym., 2003). Mustat nuolet kuvaavat
informaation kiertosuuntaa järjestelmässä, rahan kiertosuuntaa kuvataan
harmailla nuolilla.

Onlinemusiikin tapauksessa DRM:iin kuuluvat yleensä oikeuksien määrittely
ja yhdistäminen musiikkiin, kontrollien asettaminen, yhteyksien tarkastaminen,
lupien käytön seuranta ja maksuliikenne. Musiikin luonnin, jakelun ja käytön
aikana eri entiteettien välillä tapahtuu erilaisia transaktioita, joiden yhteydessä
hallitaan

käyttöoikeuksia.

Yhteenveto

oikeudenhallintatapahtumista

eri

transaktioiden yhteydessä on esitetty Kuvassa 2. (Kwok, 2002.)
DRMjärjestelmät ovat kuitenkin yleensä suhteellisen helppoja murtaa tai
kiertää. On tärkeää huomata, että DRMjärjestelmien ongelmien ratkaisuun ei
ole olemassa yhtä kypsää teoriaa kuin yksinkertaiseen tiedon lähettämiseen
salattuna. Kryptografia on riittämätön ratkaisu sisältöjen suojaamiseen, sillä
salaus ja purkuavaimet saadaan selvitettyä takaisinmallinnuksella (reverse
engineering). Salausavainten suojaaminen avoimessa PCarkkitehtuurissa onkin
valtava haaste. Käytännössä tavoitteena onkin lähinnä takaisinmallinnuksen
tekeminen niin vaikeaksi kuin mahdollista. (Stamp, 2003.)
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Oikeuksien määrittely,
nimiöinti ja
suojaus

Oikeuksien kelpuuttaminen,
seuranta ja
nimiöiden hallinta

DRMjärjestelmä

Musiikin luonti

Musiikin jakelu

Oikeuksien valvonta ja
turvallinen esittäminen

Musiikin käyttö

KUVA 2. Transaktiot: musiikin luonti, jakelu ja käyttö (Kwok, 2002).

2.2
Jo

Lailliset kysymykset
1990luvulla

havahduttiin

huomaamaan,

että

DRMsuojaukset

oli

suhteellisen helppo murtaa. Vastauksena tähän Yhdysvaltain kongressi
hyväksyi vuonna 1998 Digital Millennium Copyright Act lain, joka
kriminalisoi tietyt teknisten suojausten kiertoon kehitetyt menetelmät ja
tekniikat. Samansisältöisiä lakeja on sittemmin otettu käyttöön myös
Euroopassa. Suomessa laki tunnetaan populaaristi nimellä Lex Karpela silloisen
kulttuuriministerin mukaan.
DRM:llä

kontrolloidaan

paljon

sellaisiakin

käyttötilanteita,

joita

tekijänoikeuslait eivät itsessään rajoita. Samuelsonin (2003) mukaan DRM
onkin pikemminkin työkalu käyttäjien käyttöoikeuksien määrittelemiseen ja
rajoittamiseen kuin käyttöoikeuksien hallintaan. DRMtekniikoita käytetään siis
rajoittamaan, saako kuluttaja tehdä tiettyjä asioita sisällöllään. Samuelsonin
teesi on, että jos DRMsuojauksissa olisi kyse digitaalisten käyttöoikeuksien
hallinnasta, suojaukset tulisi suunnitella niin, että kuluttajat pystyisivät
käyttämään oikeuksiaan tekijänoikeuksien alaisuudessa. Esimerkki tällaisesta
oikeudesta on Yhdysvaltain tekijänoikeuslainsäädännön periaate fair use, joka
mahdollistaa teoksen rajoitetun käytön ilman oikeuksien haltijan lupaa.
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Samuelson kritisoi voimakkaasti tätä kehityssuuntaa. Hänen mielestään
musiikkiteollisuuden väitteet siitä, että DRM:llä pyritään estämään piratismia
eivät

pidä

paikkaansa.

Todellinen

tavoite

on

kuluttajien

odotusten

muuttaminen. Teollisuuden näkökulmasta kuluttajilla ei ole oikeuksia, vaan
odotuksia. Vaikka kuluttajat eivät pitäisi DRMsuojauksista, joutuisivat he silti
hankkimaan sisältönsä suojauksilla, jos muita vaihtoehtoja ei olisi tarjolla.
Sittemmin musiikkialan kehitys on kuitenkin kulkenut tätä tavoitetta vastaan.
DRM:n ja lain suhteet ovat kuitenkin edelleen moninaiset: DRM:llä voidaan
valvoa, korvata ja syrjäyttää laillisia oikeuksia.
Mulligan, Han ja Burstein (2003) tutkivat DRM:n ja yksityisen käytön
kysymyksiä. Johtopäätöksinä esitettiin, että DRMympäristöissä ei saavuteta
niitä tavoitteita, joihin tekijänoikeuslaeilla pyritään. Lisäksi kuluttajien
odotukset käyttökokemuksesta eivät täyty ja yksityinen käyttö ja fair use
rajoittuvat. DRMjärjestelmät eivät ole pystyneet takaamaan niin laajoja
käyttöoikeuksia kuin olisi kohtuullista odottaa. Kuluttajien yleinen tapa toimia
ja tekijänoikeuslaki haraavat toisiaan vastaan jo ilman DRMsuojauksia, mutta
vielä selkeämmin niiden yhteydessä. Myös Jacksonin, Singhin, Beekhuyzenin ja
Waycottin (2005) mukaan suurin osa kuluttajista pitää tekijänoikeuslakeja
nykyaikaan sopimattomina ja epärealistisina. Tämän vuoksi lakeja rikotaan
useissa tapauksissa tietoisesti. Tämä on käyttäjille suhteellisen riskitöntä, sillä
lain tehokas valvominen on lähestulkoon mahdotonta. Viime vuosina alkanut
DRM:stä luopuminen ei olekaan johtunut lainsäädännöllisistä tekijöistä, vaan
pikemminkin

on

havaittu,

etteivät

DRMjärjestelmät

ole

toimineet

suunnitellulla tavalla, eikä niiden toimimattomuutta voida paikata oikeusteitse.
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2.3

Oikeuttaako piratismi DRM:n käytön?

Seuraavassa

selvitetään,

pitävätkö

väitteet,

joilla

DRM

olemassaolo

perustellaan, paikkansa. Näistä tärkein on teesi, jonka mukaan piratismi
vahingoittaa sisältöteollisuutta ja aiheuttaa sille tappioita.
Tutkimukset ovat yleisesti skeptisiä DRM:n piratismia ehkäisevien vaikutusten
suhteen. Myös tiedostojen jakamisen vaikutukset musiikkimyyntiin vaikuttavat
olevan jokseenkin epäselviä. Zentnerin (2006) mukaan laiton musiikin
lataaminen voi vähentää musiikin ostotodennäköisyyttä noin 30 prosenttia.
Zentner päättelee, että

tämä tarkoitti vuoden 2002 myyntiluvuilla noin 7,8

prosentin laskua musiikkimyynnissä. The Economist lehti ennusti vuonna 2003
vertaisverkkojakelun aiheuttamien voittojen menetysten alalla olevan 4,7
miljardia dollaria vuonna 2008. IPI:n selvitys vuoden 2006 tilanteesta (Siwek,
2007) päätyy suurempiin lukuihin, vaikka se käsittelee vain Yhdysvaltain
taloutta: suoria voittojen menetyksiä 6,37 miljardia dollaria ja epäsuorat
vaikutukset huomioiden 12,5 miljardia dollaria.
OberholzerGee ja Strumpf (2007) havaitsivat tutkimuksessaan, ettei tiedostojen
jakelulla ole tilastollisesti merkittävää vaikutusta musiikkialbumien myyntiin.
Tutkijat arvioivat, että yhden albumin myyntitapahtuman syrjäyttämiseen
tarvitaan 5000 latauskertaa vertaisverkossa. He siis hylkäävät hypoteesin, jonka
mukaan tiedostojen jakelu selittää suurimman osan menetystä myynnistä.
Heidän mukaansa mahdollisia selityksiä myynnin laskulle ovat ennemminkin
makrotalouden trendit, musiikin jakelutapojen muuttuminen ja markkinoiden
poikkeustilanteen, jossa kuluttajat korvasivat vanhoja tallenteitaan CDlevyillä,
päättyminen.
Liebowitz (2005) tulkitsee OberholzerGeen ja Strumpfin tuolloin keskeneräistä
tutkimusta toisin. Hän huomauttaa, että tulokset puoltavat havaintoa, jonka
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mukaan

tiedostojen

levymyyntiin.

jakelulla

Tutkimuksensa

olisi

itse

asiassa

johtopäätöksinä

positiivinen
Liebowitz

vaikutus

huomauttaa

tiedostojen jakelun analyysin olevan suhteellisen uusi ilmiö. Hänen mukaansa
suurin osa tutkimuksista vaikuttaisi kuitenkin puoltavan väitettä, jonka
mukaan jakelu aiheuttaa vahinkoa. Poliittiset tahot vaativat vastauksia, ja
Liebowitzin mukaan paras mahdollinen vastaus nykytiedon valossa on se, että
tiedostojen jakelu vahingoittaa tekijänoikeuksien haltijoita ja on vastuussa
viime vuosien myynnin laskusta.
On kuitenkin esitetty ajatuksia, että musiikin nettilataajat olisivat itse asiassa
samaa joukkoa kuin digitaalisen musiikin ostajat. Dufft, Stiehler, Vogeley ja
Wichmann (2005) huomasivat, että monet lataajat käyttävät rahaa musiikkiin
tutustuttuaan uuteen artistiin Internetissä. Vertaisverkkojen käyttäjät ostavat
CD:itä

tai

digitaalista

musiikkia

Internetistä

lähes

yhtä

usein

kuin

keskimääräinen digitaalisen musiikin kuluttaja. Brittiläisen ajatushautomo
Demosin onlinetutkimus syksyltä 2009 (BBC News, 2.11.2009) puoltaa tätä
näkökulmaa. Hieman yli tuhannesta 1650 vuotiaasta brittiläisestä vastaajasta
lähes yksi kymmenestä myönsi ladanneensa musiikkia laittomasti. Havaittiin,
että laittomasti musiikkia ladanneet käyttivät vuodessa keskimäärin 77 puntaa
(silloisella kurssilla noin 85 euroa) laillisiin musiikkiostoksiin. Piratismia
harrastamattomien kuluttajien summa oli 44 puntaa (49 euroa).
Piratismin vaikutuksista on vaikea muodostaa luotettavaa kokonaiskuvaa,
mutta vaikuttaisi siltä, että kiistatonta näyttöä sen väitetysti aiheuttamista
suurista tappioista ei ole. Piratismi erittäin laajaalaista, mutta sen vaikutukset
eivät

ole

laskettavissa

tekijänoikeusjärjestöjen

suosimalla

tavalla,

jota

noudattamalla piraateille esitetyt korvausvaatimukset nousevat miljooniin. On
myös

täysin

todellisuudessa

mahdollista,
lisätä

että

musiikin

musiikin
myyntiä.

vertaisverkkojakelu
Toinen

avoin

saattaa

kysymys

on
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mahdollisten tappioiden ja voittojen jakautuminen: eroavatko tuntemattomien
artistien kokemat vaikutukset maailmantähtien kokemista vaikutuksista?
Piratismin vaikutuksia käsittelevien tutkimuksien synteesi vaikuttaa kuitenkin
kallistuvan siihen, että piratismin vaikutuksia on liioiteltu. Tutkimukset antavat
erilaisia tuloksia vaikutusten laajuudesta ja jopa suunnasta, joten on vaikeaa
nähdä, että piratismilla olisi niin suuri vaikutus musiikkiteollisuuteen kuin
mediassa on esitetty. Piratismin haitallisia vaikutuksia ei voida kuitenkaan
täysin kiistää, eikä vaikutusten epäselvyys itsessään vaikuta mitenkään
piratismin moraaliseen hyväksyttävyyteen. Ongelma on olemassa, mutta siihen
ei vaikuta tällä hetkellä olevan tehokkaita ratkaisukeinoja. Tekijänoikeus ja
rikoslain oikeudenmukaisuus digitaalisten sisältöjen yhteydessä on merkittävä
kysymys, mutta se ei kuulu tämän tutkielman aihepiiriin.

2.4

Toimiiko DRM?

DRMsisältöjen

vakavimpana

ongelmana

voidaan

pitää

niiden

toimimattomuutta useilla erilaisilla laitteilla. Kuluttajat haluavat kuunnella
musiikkiaan eri laitteilla erilaisissa tilanteissa, ja he kokevat tilanteen
kestämättömäksi, jos he eivät pysty siirtämään ostamaansa musiikkia
haluamalleen laitteelle DRMtekniikoiden estäessä tällaiset toimet. Näin
asenteet DRMjärjestelmiä kohtaan ovat muodostuneet kielteisiksi. Tähän
ongelmaan ja sen ratkaisuihin palataan myöhemmin tässä tutkielmassa.
Sisältöteollisuudessa uskotaan, että kun kopioimista vaikeutetaan DRM:llä,
vähenee piratismi samalla. Desain, Purohitin ja Vernikin (2009) mukaan asia on
todellisuudessa pikemminkin päin vastoin: DRMtekniikat muuttavat kilpailun
luonnetta laillisen musiikin markkinoilla ja lisäävät käyttäjien alttiutta
piratismiin. DRM:stä luopuminen puolestaan lisää laillisten latausten määrää,
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mutta

tämä

tapahtuu

osittain

perinteisten

formaattien,

kuten

CD:n,

kustannuksella. Samalla alttius piratismiin vähenee. Tämä tarkoittaa sitä, että
musiikkiteollisuuden voitot kasvaisivat DRMvapaan musiikin myötä.
DRM ei siis toimi kuten sen on suunniteltu toimivan, ja sen vaikutukset
vaikuttavat olevan pikemminkin päinvastaisia tavoiteltujen vaikutusten kanssa.
Tämä johtuu pitkälti siitä, että vaikka musiikkia tarjotaan DRMsuojauksilla,
kuluttajien mahdollisuudet laittomaan lataamiseen eivät heikkene, sillä vapaata
laitonta musiikkia on yhä saatavilla. DRM johtaa pikemminkin laillisen
musiikin arvon alenemiseen suhteessa laittomiin musiikkilähteisiin. Tämä
puolestaan ruokkii piratismia, ja tuottajien voitot vähenevät entisestään. DRM
vaikuttaa siis olevan haitaksi sekä kuluttajalle että tuottajalle. Erona näiden
tahojen välillä kuitenkin on se, että tuottajat eivät vaikuta havaitsevan tätä
vaikutusta, tai he eivät halua uskoa siihen.
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3

DIGITAALISEN MUSIIKIN UUDET TRENDIT

Edellisessä kappaleessa havaittiin, että DRM ei toimi niin kuin sen on
suunniteltu toimivan. Tässä kappaleessa selvitetään eri tahojen DRMasenteita,
ja

kartoitetaan

näihin

havaintoihin

pohjautuen

musiikkialan

uusia,

mahdollisesti DRMvapaita kehityssuuntia.
DRMvapaalla musiikilla on kysyntää. Muutama vuosi sitten tehdyn
eurooppalaisen kyselyn mukaan 86 prosenttia vastaajista ostaisi mieluummin
saman kappaleen kalliimmalla hinnalla ilman suojauksia kuin halvemman,
tiettyyn laitteeseen sidotun version (Dufft ym., 2005). Tämä on samalla
houkuttelevaa ja haasteellista jälleenmyyjille ja levyyhtiöille, sillä korkeampien
kappalehintojen myötä voitot voivat nousta, mutta samalla oikeuksien
kontrollointi vaikeutuu.

3.1

Kuluttajien ja musiikkiteollisuuden asenteet

Kuluttajien DRMasenteet ovat pääosin erittäin kielteisiä, kuten jo edellä on
ilmennyt. Musiikkiteollisuudella vaikuttaa olevan suuri imagoongelma. Singh,
Jackson, Waycott ja Beekhuyzen (2006) havaitsivat haastattelututkimuksessaan
jokseenkin äärimmäisiä reaktioita ja asenteita: yksikään vastaajista ei sanonut
mitään hyvää musiikkiteollisuudesta. Eräs ikäluokkaan 2534 kuulunut
miespuolinen vastaaja kiteytti yleisen tunteen kuvailemalla teollisuutta ”joillain
tavoilla melko pahaksi ja ahneeksi”. DRMkysymyksessä asenteet eivät olleet
juuri positiivisempia. Monet vastaajat kokivat DRM:n käytön kielivän
epäluottamuksesta kuluttajia kohtaan; he kokivat että heitä kohdeltiin kuin
rikollisia. Vastaajat kuitenkin pitivät itseään rehellisinä kuluttajina. Jotkut
pitivät

DRMtekniikoita

perusteltuina,

mutta

katsoivat

niiden

moni
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mutkaistavan musiikin ostoa. Kahdesta esitellystä DRMjärjestelmästä he
suhtautuivat kriittisemmin siihen, joka koettiin rajoittavammaksi.
Vastaajat kokivat DRM:n rajoittavan digitaalisen musiikin potentiaalisesti
monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Kuluttajat haluavat käyttää digitaalista
musiikkia samaan tapaan kuin CDlevyjä, joita voidaan kopioida ja kuunnella
eri laitteilla. Eräs vastaaja halusi voida toistaa ostamansa kappaleet kaikilla
omistamillaan laitteilla, ja DRM:n vuoksi hän ei kokenut saavansa mitä oli
halunnut. Jos DRMjärjestelmien kehittämisessä halutaan kuunnella kuluttajia,
tulisi niistä tehdä selvästi entistä joustavampia.
Levyyhtiöiden

ja

tekijänoikeusjärjestöjen

lobbaus

vaikuttaa

kuitenkin

tehonneen poliittisiin vaikuttajiin, myös suomalaisiin kansanedustajiin. Hyvä
esimerkki päättäjien ja kuluttajien asenteiden ristiriidasta on Vihreiden
kansanedustaja

Heli

Järvisen

blogi

(23.10.2009),

jossa

hän

esittää

tekijänoikeuden olevan ainoa keino, jolla luovaa työtä tekemällä voi elää. Hän
peräänkuuluttaakin uusia keinoja, joiden avulla ”luovalla työllä eläminen voi
jatkossakin olla mahdollista”. Hän hyökkää myös täysin laillista Spotify
palvelua vastaan virheellisin väittein. Järvinen katsoo myös, että kuluttajien
asenneilmapiirin olisi muututtava.
vapailla

markkinoilla

kilpailutilanteeseen
kannanotto

kuvaa

Näkemys on jokseenkin erikoinen, sillä

pikemminkin

menestyäkseen
päättäjien

tuottajien
kilpailussa.

keskuudessa

tulisi

mukautua

Kansanedustaja
vallitsevaa

uuteen
Järvisen

epätietoisuutta

musiikkialan kehityksestä. Nykyinen tilanne ei ole omiaan parantamaan
kuluttajien luottamusta, sillä he kokevat, että heidän näkökulmansa on täysin
sivuutettu päätöksenteossa.
Järvisen mainitsema Spotify on vuonna 2008 käynnistetty musiikin streaming
palvelu, jossa käyttäjät voivat kuunnella palvelun tarjoamia kappaleita milloin
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ja missä haluavat. Palvelusta maksetaan pääsääntöisesti joko kuukausimaksua
tai kuunnellaan kappaleiden välissä mainoksia. Spotifyn suosio on kasvanut
voimakkaasti lyhyessä ajassa: Demosajatushautomon tutkimuksessa (BBC
News, 2.11.2009) yhdeksän prosenttia kyselyyn vastanneista 1650 vuotiaista
briteistä käytti palvelua.
Pew Internet & American Life Project kartoitti artistien Internetasenteita
vuonna 2004. Kaksi kolmasosaa muusikoista, esiintyjistä ja sanoittajista oli sitä
mieltä,

että

tekijänoikeuksien

haltijoilla

tulisi

olla

täysi

kontrolli

tekijänoikeuksiensa suojaamaa materiaaliin. Suurin osa oli myös sitä mieltä, että
tekijänoikeuslait puolustavat artistien oikeuksia, mutta yleinen näkemys oli,
että ne suojaavat vieläkin enemmän musiikin julkaisijoita. Kun muusikoilta
kysyttiin, hyväksyvätkö he kopiosuojauksen lisäämisen musiikkinsa ilman, että
heiltä kysytään asiasta, vastaukset jakautuivat tasan. Menestyneemmistä
artisteista valtaosa hyväksyi suojaustoimet, oletettavasti koska he kokivat
olevansa suuremmassa vaarassa menettää tuloja kopioinnin myötä. Kuitenkaan
suurin osa muusikoista ei usko RIAA:n tiedostojen jakamisen vastaisen
kampanjan olevan heille hyödyksi. (Madden, 2004.)

3.2

Muuttuvat liiketoimintamallit

Liiketoimintamalli on käsite, jonka määritelmästä ei ole laajaa yksimielisyyttä.
Kun Shafer, Smith ja Linder (2005) tutkivat termin määritelmiä, löysivät he
kymmenittäin elementtejä, joita niihin on sisällytetty. Synteesinä aiemmasta
tutkimuksesta he muodostivat mallin, jossa liiketoimintamalli koostuu neljästä
komponentista: strategisista valinnoista, arvoverkostosta, arvon luonnista ja
arvon

haltuunotosta.

strategiasta:

Erityisen

liiketoimintamalli

tärkeää
on

on

strategian

erottaa

liiketoimintamallit

konkretisoituma.

Tässä

tutkielmassa termillä viitataan Halttusen, Makkosen, Frankin ja Tyrväisen
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(2009)

tapaan

kuitenkin

lähinnä

mallin

arvokomponentteihin,

joten

vaihtoehtoisesti voitaisiin käyttää myös termiä ansaintamalli.
Ennen kuin voimme tarkastella digitaalisen musiikin liiketoimintamallien
kehitystä, on selvitettävä, mitä toimijoita alalla vaikuttaa ja millaiset ovat niiden
suhteet. Edström Frejmanin ja Johanssonin (2008) mukaan ala on tyypillisesti
koostunut seuraavista toimijoista:
Levyyhtiöt, jotka omistavat sisältöjen kaupalliset oikeudet artistien kanssa
tekemiensä sopimusten perusteella. ”Neljän suuren” (EMI, Universal, Warner
Music ja Sony BMG) lisäksi markkinoilla on huomattava määrä pieniä itsenäisiä
levyyhtiöitä.
Aggregaattorit ovat yrityksiä, joiden pääasiallinen liiketoimintamalli on koota
digitaalista sisältöä joko suoraan levyyhtiöiltä tai niiden käyttämiltä
sisällöntoimittajilta.

Nämä

yritykset

pyrkivät

toimittamaan

digitaalista

musiikkia mahdollisimman moneen kanavaan ja toimimaan promoottoreina.
White labelit, jotka toimittavat kuluttajamyynnissä tarvittavan teknisen alustan
jälleenmyyjälle, ja muokkaavat sen edustamaan jälleenmyyjän brändiä. Tällaisia
ovat esimerkiksi 24/7 Entertainment, Nokian omistama OD2 ja monen
kotimaisen musiikkiverkkokaupan taustaratkaisuista vastaava SecuryCast.
Jälleenmyyjät, jotka myyvät digitaalista musiikkia kuluttajille. Nämä yritykset
käyttävät usein white label yritysten palveluja, eräs poikkeus tästä on omaa
standalone ratkaisuaan käyttävä Apple. Tässä tutkielmassa keskitytään juuri
jälleenmyyjien liiketoimintamalleihin, sillä ne näkyvät ensisijaisesti musiikin
kuluttajille.
Toimijoiden muodostama arvoketju on kuvattu Kuvassa 3.
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Levy-yhtiö

Aggregaattori

White
label

Jälleenmyyjä

Kuluttaja

KUVA 3. Tyypillinen arvoketju digitaalisen musiikin myynnissä (Edström Frejman &
Johansson, 2008).

Digitaalisen musiikin jälleenmyyjien liiketoimintamallit voidaan jaotella
karkeasti neljään eri luokkaan. Perinteisin näistä on paypertransaction malli,
jossa kuluttajalle myydään yksittäisiä tuotteita, kuten kappaleita ja albumeita,
jotka maksetaan erikseen kuten fyysiset vastinkappaleensa. Tunnetuin
esimerkki tästä mallista on iTunes Store. Toinen merkittävä malli on
subscription eli tilauspalvelumalli, jossa kuluttajat saavat maksua vastaan
kuunnella (streamingpalveluiden tapauksessa) tai ladata musiikkia tietyn ajan
sisällä. Tyyppiesimerkkejä ovat RealNetworksin Rhapsody ja Nokian Comes
With Music. Mainoksilla tuetut (advertising supported) mallit ovat yleistyneet
Last.fm:n ja etenkin Spotifyn myötä. Tällaisissa malleissa on kuitenkin piirteitä
myös muista malleista. Muutenkin on huomattava, että monet musiikkipalvelut
soveltavat useita malleja yhden sijaan. Neljäs ja vähiten tunnettu malli on
uudelleenjakelu (redistribution), joka perustuu siihen, että kuluttajat voivat
myydä ostamaansa musiikkia eteenpäin ja saavat tästä rahallisen korvauksen.
Tällaiset mallit eivät ole saavuttaneet merkittävää suosiota. (Halttunen ym.,
2009.)
Kuluttajien muuttuneet tottumukset ja entistä alhaisempi maksuhalukkuus
digitaalisesta sisällöstä asettavat perinteiset liiketoimintamallit kyseenalaisiksi.
Täysin ilmainen laiton lataaminen on ollut niin helppoa verrattuna laillisiin
palveluihin, että potentiaaliset kuluttajat eivät ole omaksuneet palveluita niin
laajasti kuin musiikin todetusti korkeat viihdearvot (Bahanovich & Collopy,
2009) antaisivat olettaa.
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Aiemmin esitellyn Spotifyn tapaiset palvelut voivat haastaa vahvasti perinteiset
levyjen ja kappaleiden suoraan myyntiin perustuvat paypertransaction
liiketoimintamallit. Spotifyyn liittyy kuitenkin myös ongelmia ja avoimia
kysymyksiä: on ilmennyt, etteivät artistit ole juuri saaneet korvauksia, vaikka
heidän kappaleitaan onkin kuunneltu miljoonia kertoja palvelusta (Helsingin
Sanomat, 2009). Lisäksi Spotifyn ongelmana on ollut suosion muuttaminen
rahaksi: mainoksilla ei saada katettua palvelun kuluja, eikä maksavia asiakkaita
ole tähän mennessä kertynyt tarpeeksi. Eräs mahdollisuus kuitenkin on, että
Googlen tai Microsoftin tapainen ITjätti ostaisi yrityksen, jolloin sen toiminta
olisi vahvemmalla pohjalla.
Toisaalta on kiintoisaa havaita, että Spotify käyttää DRMjärjestelmää, vaikka
perinteiset verkkokaupat ovatkin jo pitkälti luopuneet sellaisista. Spotifyn
tapauksessa DRM ei siis tunnu olevan käyttäjiä häiritsevä tekijä. Palvelun
käyttäjät eivät mahdollisesti koe hankkivansa kuuntelemiaan kappaleita
itselleen, vaikka Spotify kerääkin käyttäjän koneelle omaa tietokantaansa, jossa
kappaleet ovat DRMsuojattuina tiedostoina. Tässä yhteydessä DRM:n ei siten
koeta rajoittavan sitä, mitä kuluttaja saa tehdä hankkimillaan tiedostoilla. DRM
ei siis välttämättä olekaan pahasta, jos sen käyttö koetaan perustelluksi.
Vaikka streamingpohjaisten tilauspalveluiden suosio on suuri, ei perinteisten
verkkokauppojen

tule

kyselytulosten

mukaan

luopua

toiminnastaan:

Bahanovichin ja Collopyn (2009) mukaan 89 prosenttia 1424 vuotiaista briteistä
haluaa yhä ”omistaa” musiikkinsa. Tilauspalvelut eivät tule näillä näkymin
täysin

syrjäyttämään

vaan

pikemminkin

voimakkaasti

täydentämään

digitaalisen musiikin onlinemyyntiä. Ehkä suurin haaste on kuitenkin juuri
nuorison tavoittaminen. Nuorilla ei ole omistamishalustaan huolimatta erityistä
tarvetta fyysisille CDlevyille, ja heidän maksuhalukkuutensa on pieni.
Edström Frejmanin ja Johanssonin (2008) suorittamissa haastatteluissa eräs
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musiikkiteollisuuden edustaja totesi, etteivät nuoret ole lopettaneet CD:iden
ostoa, vaan he eivät ole sitä koskaan aloittaneetkaan. Argillanderin ja
Martikaisen (2009) selvitys musiikkialan tilasta Suomessa on samoilla linjoilla:
erityisesti nuoret olettavat, että musiikkia on saatavilla kaikkialla ja ilmaiseksi.
Musiikkiteollisuuden
liiketoimintamallit

muutoksen

muuttuvat

myötä

alan

merkittävästi.

toimijat

Digitaalisen

ja

sisällön

niiden
osuus

myynnin arvosta kasvaa jatkuvasti: arvioiden mukaan sen osuus ylittää
fyysisen

jakelun

volyymin

vuonna

2011.

Toiseksi

perinteistä

kappalehinnoittelua tullaan korvaamaan tilauspalvelupohjaisella mallilla, joissa
niiden

tilaajille annetaan käyttöoikeuksia

merkittävä

muutos

on

musiikkikatalogeihin.

teleoperaattoreiden

ja

Kolmas

puhelinvalmistajien

tunkeutuminen entistä voimakkaammin markkinoille. Nokian Comes With
Music palvelu on esimerkki tällaisista suuntauksista. Teleyritysten roolin
musiikin

jakelussa

arvioidaan

entisestään

kasvavan.

(Argillander

&

Martikainen, 2009; Edström Frejman & Johansson, 2008.)
Viime

vuosina

sisältöteollisuuden

sama

teknologinen

uudet

kehitys,

liiketoimintamallit,

joka
on

on

mahdollistanut

myös

mahdollistanut

digitaalisen sisällön ennennäkemättömän helpon laittoman jakelun. Lailliset ja
tekniset keinot eivät pysty näitä epäkohtia ratkaisemaan. Halttusen ym. (2009)
mukaan ratkaisua on etsittävä uusien kuluttajaalakulttuurien tunnuspiirteistä.
Esimerkiksi

DRM:n

vastaisen

kansanliikkeen

vaikutusta

laajempien

kuluttajajoukkojen ostokäyttäytymiseen ei pidä aliarvioida. Tulevaisuuden
liiketoimintamallien on oltava entistä kuluttajalähtöisempiä, sillä tuottajien
markkinavoima on pienentynyt. Musiikkiteollisuuden toimijoiden tulisi siis
oppia ymmärtämään kuluttajien odotuksia ja ajattelu ja toimintatapoja, jotta
ne pystyisivät kehittämään kestäviä ja tuottavia ratkaisuja digitaalisen sisällön
jakeluun.
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4

DRMSUOJAUKSET VAI DRMVAPAUS?

Tässä luvussa pyritään edellisten havaintojen pohjalta etsimään kannattavimpia
digitaalisen

musiikin

DRMstrategioita.

Aluksi

määritellään

kuitenkin

lukitsemis ja verkostovaikutusten käsitteet, koska niitä tarvitaan kysymyksen
analysoinnissa. Samaan aikaan esiintyvät lukitsemis ja verkostovaikutukset
voivat johtaa itseään ruokkivan kasvun tilaan, jossa yhden markkinatoimijan on
mahdollista saavuttaa määräävä markkinaasema.
Dörr, Benlian, Grau, Wilde ja Hess (2009) määrittelevät lukitsemisvaikutukset
(lockin

effects)

sellaisiksi

vaihtokustannuksista

vaikutuksiksi,

(switching

costs)

jotka
eri

syntyvät

ekosysteemien

käyttäjän
välillä.

Tyyppiesimerkkejä ovat mediasisällöt, jotka toimivat vain tiettyjen valmistajien
toistolaitteilla. Myyjä voi pyytää sisällöstään korkeampaa hintaa kuin
kilpailijansa, ja silti säilyttää asiakkaansa, jotka omistavat sisällön esittämiseen
sopivan laitteen. Vaihtaessaan toiseen kauppaan kuluttaja joutuisi hankkimaan
erikseen sellaisen esitysvälineen, jolla hän pystyy toistamaan uutta sisältöä.
Näin aiheutuvat kustannukset ”lukitsevat” kuluttajat aikaisemmin valittuihin
kaupallisiin ekosysteemeihin.
Verkostovaikutukset (network effects) jakautuvat Dörrin ym. (2009) mukaan
suoriin ja epäsuoriin verkostovaikutuksiin. Suorilla verkostovaikutuksilla
tarkoitetaan sellaisia vaikutuksia, joissa käyttäjien lisääntyvä määrä lisää
suoraan käyttäjien kokemaa hyötyä. Klassinen esimerkki on puhelinverkko.
Epäsuorat

verkostovaikutukset

viittaavat

suorien

verkostovaikutusten

vaikutuksiin ekosysteemiä täydentäviin tuotteisiin ja palveluihin. Esimerkiksi
iPodien tai iPhonejen määrän lisääntyminen lisää niille suunniteltujen
sovellusten ja lisälaitteiden määrää, ja tämä lisää jälleen ekosysteemin
käyttöarvoa.
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Jaisingh

(2007)

päätyy

analyysissaan

DRMvapauden

taloudellista

kannattavuutta puoltavaan johtopäätökseen. Hän osoittaa matemaattisella
mallillaan,

että

verkostovaikutusten

ollessa

pieniä

optimaalisin

DRM

suojauksen taso on nolla. Hän myös huomauttaa, että suurista parhaiten
menestyvä musiikkikauppa, iTunes Store, käytti keveimpiä suojauksia. iTunes
Storen tapauksessa on huomattava, että sen kohdalla verkostovaikutukset ovat
suuria. Struben, Buxmannin ja Pohlin (2008) mukaan DRMsuojaus tai sen
puuttuminen on digitaalisen musiikin merkittävin attribuutti, tärkeämpi kuin
hinta tai äänen laatu. Toisaalta Fetscherinin ja Lattemannin (2007) havainnot
eivät tue näkemystä, että eritasoiset DRMratkaisut vaikuttaisivat merkittävästi
kuluttajien maksuhalukkuuteen. Voidaan kuitenkin yleisesti katsoa, että DRM
vapaalla musiikilla on merkittävää kysyntää.
Dörr ym. (2009) huomattavat, että aiemmat tutkimukset eivät ole riittävästi
huomioineet lukitsemis
ympäristöissä.

He

ja verkostovaikutuksia yksityisomistuksellisissa

pyrkivät

vastaamaan

DRMkysymyksiin

Applen

ekosysteemissä, joka muodostuu iTunes Storesta ja iPodmusiikkisoittimista.
Havaintojen mukaan vapaa musiikki voi aiheuttaa haasteita markkinoita
hallitsevalle Applelle. Kun DRMsuojaukset eivät enää suojaa ekosysteemiä,
uhkaavat

kilpailijat

aggressiivisella

hinnoittelullaan

iTunesin

asemaa

myynnissä. Applen etuna on kuitenkin yhä iPodsoittimien tekninen linkki
iTunes Storeen. Lisäksi DRM:n poistuminen mahdollistaa muiden jakelijoiden
myymän musiikin ostamisen iPodiin, mikä epäsuorana vaikutuksena lisää
alustan arvoa käyttäjilleen. Lisääntynyt arvo puolestaan houkuttelee uusia
käyttäjiä hankkimaan iPodin.
Tutkijat esittävät, että lukitsemis ja verkostovaikutuksia on edelleen tutkittava
niiden monimutkaisten vaikutuksien ymmärtämiseksi. Dörrin ym. tulokset
kuitenkin antavat myös viitteitä siitä, että vapaaseen musiikkiin siirtyminen
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saattaa heikentää Applen markkinaosuutta. Toisaalta tämä on omiaan
edistämään kilpailua alalla ja on hyväksi digitaalisen musiikin kuluttajille.
Kuluttajien näkökulmasta tämä on siis lisäsyy vaatia DRMvapaata musiikkia.
Yleisesti voidaan todeta, että DRM:n aika alkaa olla vääjäämättä ohi.
Markkinoilla on tarjolla niin paljon DRMvapaata musiikkia, että uusien
yrittäjien on turha yrittää kilpailla markkinaosuuksista suojatulla musiikilla.
Kuluttajat suosivat suojaamatonta musiikkia, eikä nykyistä kehityssuuntaa voi
pysäyttää tavanomaisin keinoin. Jatkossa kannattava DRM:n käyttö tulee
olemaan teoreettisesti mahdollista ainoastaan, jos yritys pystyy luomaan
ekosysteemin, jossa on erittäin suuria verkostovaikutuksia. Ne tarjoaisivat
kuluttajille

niin

suuren

lisähyödyn,

että

ne

syrjäyttäisivät

nykyisten

tottumusten, kuten musiikin kuuntelun eri laitteilla, koetut hyödyt. Lähimpänä
tällaista on ollut Apple iPodin ja iTunesin muodostamalla ekosysteemillään,
mutta yhtiön strategiana on ollut pikemminkin DRMsuojauksista luopuminen.
Teleyritykset pyrkivät kuitenkin selkeästi ekosysteemien luomiseen (hyvä
esimerkki on Nokia ja sen Comes With Music palvelulla markkinoidut
puhelimet), koska ne vahvistavat yrityksen brändiä ja luovat näin edellytyksiä
yrityksen

kasvulle

muillakin

aloilla.

Lisäksi

lukitsemisvaikutukset

mahdollistavat tavallista suurempien voittojen keräämisen.
Riittävän arvokkaaksi koettujen ekosysteemien kehittäminen on kuitenkin
nykytilanteessa erittäin haasteellista. Applen ekosysteemi on voimakas este
kilpailijoiden yrityksille, koska se pitää omat käyttäjänsä otteessaan, ja
houkuttelee verkostovaikutuksillaan uusia käyttäjiä. Myös DRM voidaan nähdä
yhtenä ekosysteemeitä koossapitävistä voimista. Vaikuttaa siis siltä, että alalla
on

kehitystä

eri

suuntiin

työntäviä

voimia.

Paypertransaction

liiketoimintamalleja hyödyntävien jälleenmyyjien käynnissä oleva DRM:stä
luopuminen heikentää ekosysteemien houkuttelevuutta, mutta toisaalta
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palvelusuuntauksen kasvu antaa DRM:lle mahdollisuuksia. Paypertransaction
malleissa digitaalisen musiikin DRM voitaneen hyvästellä lopullisesti
tulevaisuudessa, mutta tilauspalveluiden suhteen merkit eivät ole yhtä selviä.
DRMvapaassa tilauspalvelussa kuluttajat voisivat kokea huomattavia, jopa
kohtuuttomia hyötyjä sisällöntuottajien kustannuksella: he voisivat ladata
rajattoman määrän musiikkia kiinteään hintaan, ja kun he lopettaisivat palvelun
käytön,

ei

palveluntarjoajalla

olisi

enää

mahdollisuutta

sisältöjensä

käyttöoikeuksien kumoamiseen. DRM:n käyttö tilauspalvelujen yhteydessä
vaikuttaa

tämän

tarkastelun

perusteella

jokseenkin

oikeutetulta.

Alan

nykysuuntauksen ollessa vapaata musiikkia suosiva, ei DRM:lle voida
kuitenkaan ennustaa ongelmatonta tulevaisuutta tilauspalveluiden yhteydessä.
DRMsuojatun ja DRMvapaan musiikin keskinäinen ”paremmuus”, sopivuus
tilanteeseen,

vaikuttaa

siis

riippuvan

musiikin

jälleenmyyjien

liiketoimintamalleista. Koska kuluttajat eivät halua DRM:iä, tulee alan suuntaus
olemaan kuitenkin jatkossa kohti DRMvapaata musiikkia, jos markkinoiden
vapaa toiminta sallitaan. On kuitenkin huomattava, että sisällöntuottajien
edunvalvojina

toimii

erittäin

vaikutusvaltaisia

organisaatioita.

Nämä

etujärjestöt ovat avainasemassa DRM:n tulevaisuuden suhteen, ja niiden
päätökset vaikuttavat musiikkialan kehitykseen. Musiikin digitalisoituminen on
kuitenkin heikentänyt sisällöntuottajien markkinavoimaa, joten kuluttajien
odotukset tulevat lopulta ratkaisemaan myös DRMkysymykset.
Tutkielman merkittävä rajoitus on kuitenkin se, ettei musiikkialan ilmiöitä ja
niiden syyyhteyksiä pystytä arvioimaan luotettavasti ilman hyvin laajaa
empiiristä aineistoa. Niinpä tutkielmassa ei pystytä esittämään täysin pitävää
selitysketjua

tutkimuskysymyksen

vastauksiin.

Vaikka

alan

suuntausta

tutkimuskysymyksen suhteen voidaan pitää jossain määrin selvänä ainakin
nykyhetken ja lähihistorian kehityksen perusteella, ei suuntauksen taustalla
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olevia mekanismeja pystytä esittämään tyhjentävästi. Samalla perusteella
musiikkialan ja DRM:n tulevan kehityksen ennustaminen on tämän tutkielman
perusteella epävarmaa, vaikka nykysuuntauksesta onkin helppo johtaa
lähitulevaisuuden

ennusteita.

Toinen

kysymyksiä

herättävä

seikka

on

tutkimusaineiston jonkinasteinen ristiriitaisuus. Eri tilastotietoihin ja otoksiin
perustuvat analyysit päätyvät eri tuloksiin ja johtopäätöksiin tutkiessaan
samojen

mekanismien

vaikutuksia.

Esimerkiksi

piratismin

vaikutusten

tutkimus on vielä suhteellisen kehittymätöntä ja tarvitsee luotettavampia
tutkimusmalleja,

jotta

vaikutuksista

totuudenmukaisempi kokonaiskuva.

voidaan

luoda

yhtenäisempi

ja
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5

YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUS

Tässä tutkielmassa perehdyttiin digitaalisen musiikin alan viime vuosien
kehitykseen

erityisesti

DRMtekniikoiden

nykytilan

ja

tulevaisuuden

näkökulmasta. Tavoitteena oli löytää vastauksia kysymykseen ”Ovatko DRM
tekniikat enää tarpeellisia digitaalisessa musiikkikaupassa?”. Tutkielman
merkittävimmät havainnot voidaan tiivistää seuraavasti:
DRM on väistyvä trendi digitaalisessa musiikissa. Tähän on useita syitä: DRM
ratkaisujen tekninen toimimattomuus ja tästä johtuva laaja tyytymättömyys
kuluttajien keskuudessa, jälleenmyyjien DRM:n vastainen painostus levy
yhtiöitä kohtaan ja DRMvapaan musiikin lisääntyminen markkinoilla, mikä
pakottaa myös DRMsuojatun musiikin jakelijat vastaamaan kilpailuun. Eräät
tutkimukset myös esittävät, että DRM:stä luopuminen lisäisi laillisen musiikin
myyntiä ja vähentäisi piratismia. Piratismia tulee olemaan jatkossakin, mutta
sen ratkaisemiseen on löydettävä muita keinoja. Tutkielman kannalta
tarpeellisen

empiirisen

aineiston

puuttumisen

aikaansaamat

rajoitukset

huomioiden tutkimuskysymyksen vastauksena voidaan kuitenkin esittää, ettei
DRM:n käyttö digitaalisen musiikin suojaamiseen ole yleensä enää tarpeellista
eikä kannattavaa.
Tutkielmassa

havaittiin,

että

musiikkialan

kohtaama

laajamittainen

digitalisoituminen on tuonut mukanaan aivan uusia ilmiöitä ja samalla
haasteita. Kuluttajien odotukset ovat selkeässä ristiriidassa tuottajien etujen
kanssa. Vaikka musiikin suosio viihdemuotona on säilynyt vahvana muiden
mediasisältöjen kilpailusta huolimatta, kohtaavat tuottajat entistä suurempia
ongelmia musiikin myymisessä kuluttajille. Maksuhalukkuus sisällöistä on
pienentynyt huomattavasti etenkin nuorten, nykypäivän ja tulevaisuuden
kuluttajien, keskuudessa. Jakelijoiden tulisikin aktiivisesti kehittää ajan
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haasteisiin

vastaavia

liiketoimintamalleja,

jotta

digitaalisen

musiikin

kasvupotentiaali voidaan hyödyntää.
Tutkimuksessa
ensisijaisesti

ilmenneitä

kuluttajien

huomionarvoisia

odotusten

entistä

jatkotutkimusaiheita
tarkempi

ovat

kartoittaminen

ja

ymmärtäminen DRM:n jälkeisillä digitaalisen musiikin markkinoilla. Toiseksi
tilauspalvelu

ja

mainoksilla

tuettuja

liiketoimintamalleja

käyttävien

jakelijoiden DRMsovellukset ja niiden tulevaisuus ansaitsisivat lisähuomiota,
sillä vaikuttaa siltä että näiden mallien tapauksessa DRM:llä on suuremmat
mahdollisuudet säilyä käyttökelpoisena. DRM:iin liittyviä tutkimisen arvoisia
aiheita ovat myös DRM:n ja verkostovaikutusten suhde sekä piratismi
positiivisten verkostovaikutusten lähteenä.
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