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Suoratoistopalvelut ovat nykyään pohjoismaissa erittäin suosittuja ja yli 80 pro-
senttia suomalaisista on katsonut viimeisen puolen vuoden aikana suoratoistosi-
sältöä. Tosin aikaisempien tutkimusten mukaan suoratoistosisällöistä maksanei-
den osuus on ollut Suomessa pohjoismaiden pienin. Tämän tutkielman tavoite 
oli selvittää, kuinka paljon nuoret suomalaiset aikuiset ovat valmiita maksamaan 
suoratoistopalvelujen käytöstä, kuinka halukkaita he ovat käyttämään maksulli-
sia suoratoistopalveluja ja mitkä tekijät vaikuttavat maksullisten suoratoistopal-
velujen omaksumiseen. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja struktu-
roituna kyselytutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin touko-kesäkuun 
vaihteessa vuonna 2016 strukturoituna verkkokyselynä, johon kertyi yhteensä 
1061 vastausta. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin keskiarvon testaamiseen 
soveltuvia menetelmiä sekä eksploratiivista faktorianalyysia. Tämän jälkeen ai-
neistosta tehtiin mittausmallit ja lopuksi mittausmallit siirrettiin rakenneyhtä-
lömallien muotoon, joilla testattiin tutkimukselle asetettujen hypoteesien toimi-
vuutta. Empiirisen tutkimuksen tulokset esittävät nuorten aikuisten (25-34-vuo-
tiaat) olevan ikäryhmistä maksuhalukkaimpia musiikin– sekä elokuvien ja TV-
sarjojen suoratoistopalveluja kohtaan. Sen sijaan nuoret (15-24-vuotiaat) ovat val-
miita maksamaan keskimääräistä vähemmän suoratoistopalvelujen käytöstä. Tu-
loksien mukaan 80 prosenttia vastaajista olisi valmiita maksamaan yhdestä mu-
siikin suoratoistopalvelusta keskimäärin 6,03 euroa kuukaudessa ja 83,8 prosent-
tia vastaajista olisi valmiita maksamaan yhdestä elokuvien ja TV-sarjojen suora-
toistopalvelusta keskimäärin 7,64 euroa kuukaudessa. Korkea maksuhalukkuus 
ei korreloinut todellisen maksamisen kanssa ja merkittävä osa (61,9 %) musiikin 
suoratoistopalvelun käyttäjistä ei maksanut suoratoistopalvelujen käytöstä. 
Noin puolet (51,7 %) vastaajista kertoi, etteivät maksa elokuvien ja TV-sarjojen 
suoratoistopalvelusta mitään tai eivät käytä palveluita laisinkaan. Empiirisen 
tutkimuksen viitekehyksen tulokset osoittivat, että suoratoistopalvelun matalalla 
hinnalla ja koetulla hyödyllisyydellä on voimakas ja erittäin merkitsevä vaikutus 
suoratoistopalvelun käyttöaikomukseen. Lisäksi suoratoistopalvelun helppo-
käyttöisyyden havaittiin vaikuttavan vähäisesti suoratoistopalvelun käyttöaiko-
mukseen. Kehitetyssä mallissa suoratoistopalvelun hinnan ja suoratoistopalve-
lun käyttöaikeen välinen suhde oli kaikista voimakkain ja tilastollisesti erittäin 
merkitsevä. Tästä voidaan varovaisesti päätellä suoratoistopalvelun hinnan ole-
van yksi tärkeimmistä, ellei tärkein syy suoratoistopalvelujen omaksumisessa.  
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ABSTRACT 
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Streaming services have become very popular in the Nordic countries and over 
80 percent of Finns have viewed streaming content in the last six months. How-
ever, according to previous surveys, the number of people who have paid for 
streaming services in Finland is the smallest in the Nordic countries. The goal of 
this thesis was to find out how much young Finnish adults are willing to spend 
on streaming services, how willing they are to use paid streaming services, and 
what factors influence in the adoption of paid streaming services. The study was 
conducted as a literary review and as a structured online survey. The research 
data was collected in end of May to the beginning of June 2016 with a structured 
online survey, which amounted to a total of 1,061 responses. The analysis of the 
data utilized methods suitable for testing the averages and the explorative factor 
analyzes. Subsequently, measurements were created from the data and finally, 
the measurement models were moved to the form of structural equations to test 
the functionality of the hypotheses set for the research. The results of the empir-
ical study show that young adults (aged 25-34) are among the age groups with 
the highest willingness to pay for music streaming services and for movie stream-
ing services. By contrast, young people (15-24 years old) are willing to pay less 
than the average for streaming services. According to the results, 80 percent of 
respondents would be willing to pay an average of 6,03 euros per month for one 
music streaming service and 83,8 percent of respondents would be willing to pay 
an average of 7.64 euros per month for one movie streaming service. A high will-
ingness to pay does not correlate with the actual payments and a significant pro-
portion (61,9%) of music stream users did not pay for streaming services. About 
half (51,7%) of the respondents reported that they did not pay for the streaming 
video services or do not use services at all. The results of the empirical research 
framework showed that the low cost and proven utility of the streaming service 
has a strong and very significant effect on the intention to use the streaming ser-
vice. In addition, the ease-of-use of the streaming service was found to have little 
effect on the intention to use the streaming service. In the developed model, the 
ratio between the price of the streaming service and the streaming service usage 
rate was the most powerful and statistically very significant. One can cautiously 
conclude that the price of the streaming service is one of the most important, if 
not the main reason for adopting streaming services. 

 
Keywords: streaming services, piracy, adoption, structural equation models 
(SEM)  
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1 JOHDANTO 

Diginatiivien (engl. digital natives, Prensky, 2001) sukupolvi on kasvanut tieto-
tekniikan ympäröimänä, eivätkä he ole eläneet ajassa ennen Internetiä. Ny-
kynuorten voidaankin sanoa puhuvan Internet-kieltä äidinkielenään. Tässä yh-
teydessä Internet-kielellä tarkoitetaan sitä, että nykynuoret oppivat käyttämään 
teknologian laitteita lapsuudesta saakka ja rakentavat maailmansa nopean tie-
donvälityksen avulla. Prenskyn (2001) mukaan nykyinen sukupolvi on kaikissa 
teknologiaa käyttävissä yhteiskunnissa uudenlainen ja täysin erilainen verrat-
tuna aikaisempiin sukupolviin. Tämä diginatiivien sukupolvi elää murrosvai-
heessa, jossa digitaalisten sisältöjen myynti on ohittamassa fyysisten vastineiden 
myynnin. Digitaalisten hyödykkeiden, kuten musiikki- ja videotiedostojen ja oh-
jelmistojen, erityispiirteisiin kuuluvat korkeat alkuvaiheen tuotantokustannuk-
set ja matalat tai olemattomat monistamis- sekä jakelukustannukset. Digitaalisia 
hyödykkeitä voidaan myös pitää julkishyödykkeinä, sillä ne eivät kulu tai vä-
hene jaettaessa jonkun muun käytettäväksi. (Gopal & Sanders, 1997; Gopal, 
Sanders, Bhattacharjee, Agrawal, & Wagner, 2004; Riekkinen & Frank, 2014; 
Stryszowski & Scorpecci, 2009.) Kansallisen mediatutkimuksen mukaan 
erityisesti nuoret suosivat verkkomedioita perinteisten medioiden sijaan ja 
kuluttavat digitaalista musiikkia sekä videota vanhempaa väestöä mieluummin  
(Media Audit Finland, 2015). 

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n (2015b) syykuussa 2015 toteuttaman 
tutkimuksen mukaan Suomessa digitaalisen musiikkimyynnin osuus musiikin 
kokonaismarkkinoista oli jo yli 70 prosenttia ja digitaalisen musiikkimyynnin 
tuotoista 75 prosenttia muodostui suoratoistopalveluista. Virallisen Musiikki-
tuottajien (2016a) vuoden 2016 myyntitilaston mukaan digitaalinen musiikki-
myynti kattoi 75 prosenttia äänitemyynnin kokonaismarkkinoista ja 63 prosent-
tia kokonaismyynnistä muodostui suoratoistopalveluiden myynnistä. Pohjois-
maisten musiikin tekijänoikeusjärjestöjen Teoston, Tonon ja Kodan syyskuussa 
2015 toteuttaman 3600 vastaajan Polaris Nordic Digital Music Survey 2015 -kysely-
tutkimuksen mukaan Suomessa digitaalisesta musiikista maksaneiden osuus on 
pohjoismaiden pienin. Vain 14 prosenttia vastanneista kertoi maksaneensa kulu-
neen vuoden aikana digitaalisesta musiikista ja suomalaisista vastanneista 46 
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prosentin mielestä suoratoistopalvelun ilmaisuus oli tärkein syy valittaessa mu-
siikkipalvelua.  

Musiikkimarkkinoiden lisäksi samanlainen kehityssuunta on havaittavissa 
myös digitaalisten videoiden myynnin kohdalla. Kasvavat tiedonsiirtonopeudet 
ja tallennustilan edullisuus on mahdollistanut myös videosisältöjen nopean ja te-
hokkaan jakelun. Suomen elokuvasäätiön (2016) tilastojen mukaan DVD- ja Blu-
ray-levyjen myynnin ja vuokrauksen kokonaismyynti on pudonnut vuodesta 
2008 asti ja oli vuonna 2016 pudonnut 81 prosenttia verrattuna vuoteen 2008. Ar-
kena -yrityksen toteuttaman 4055 vastaajan Nordic Video Index -kyselytutki-
muksen (2015) mukaan videoiden suoratoistopalvelut ovat pohjoismaissa erit-
täin suosittuja ja yli 80 prosenttia suomalaisista oli katsonut viimeisen puolen 
vuoden aikana suoratoistosisältöä. Kuten digitaalisen musiikin kohdalla, suora-
toistosisällöistä maksaneiden osuus oli Suomessa pohjoismaiden pienin. Tutki-
musten mukaan suoratoistopalvelut ovat viime vuosina kasvaneet erittäin suo-
situiksi, mutta tieteellinen tutkimus on keskittynyt lähinnä musiikin latauskaup-
pojen ja elokuvien vuokrauspalvelujen omaksumiseen – joita kuluttajat eivät ole 
laajamittaisesti omaksuneet. (Halttunen, Makkonen, & Frank, 2010; Makkonen, 
Halttunen, & Frank, 2010, 2011; Makkonen ym., 2011.) 

Samalla kun digitaalisten sisältöjen myynti on kasvanut, se on myös 
joutunut kilpailemaan täysin ilmaiseksi jaettua digitaalista sisältöä vastaan. 
Suurin osa luvatonta digitaalista sisältöä koskevista tutkimuksista käsittelevät 
musiikin luvatonta lataamista ja fyysisten tallenteiden musiikkimyynnin 
vähentymisen syyksi on monesti epäilty luvatonta lataamista.  Joissakin 
tutkimuksissa tämän piratismiksi kutsutun ilmiön epäillään vaikuttaneen 
musiikin myynnin putoamiseen ja joissakin piratismin nähdään jopa 
hyödyttäneen musiikkiteollisuutta. Vaikutuksista ei ole selvää 
yhteisymmärrystä, ja useissa tutkimuksissa on esitetty, että piratismilla on useita 
erisuuntaisia vaikutuksia musiikin myyntiin. (Tschmuck, 2010.) Piratismilla tar-
koitetaan tässä tutkimuksessa digitaalisen hyödykkeen luvatonta tai laitonta 
käyttöä riippumatta siitä, onko hyödykkeeseen päästy käsiksi lataamalla vai suo-
ratoistopalvelun kautta.  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan digitaalisten sisältöjen jakelutapojen 
yleisyyttä Suomessa. Tarkasteltaviksi jakelutavoiksi valittiin maksulliset musii-
kin ja elokuvien suoratoistopalvelut niiden samankaltaisen luonteen sekä saman-
laisten jakelukanavien takia. Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää, kuinka pal-
jon nuoret ovat valmiita maksamaan suoratoistopalvelujen käytöstä, kuinka ha-
lukkaita he ovat käyttämään maksullisia suoratoistopalveluja ja mitkä tekijät vai-
kuttavat maksullisten suoratoistopalvelujen omaksumiseen. Samalla selvitettiin, 
onko laiton digitaalinen sisältö yhä yhtä suosittua, kun saatavilla on lähes yhtä 
helposti maksullisia vaihtoehtoja. Tutkielmassa käsitellään tekijöitä, jotka vaikut-
tavat suoratoistopalvelujen omaksumiseen suomalaisten nuorten keskuudessa. 
Tarkoitus on tutkia nuorten asenteita, sillä heidän asenteensa todennäköisesti tu-
levat heijastumaan digitaalisen sisällön seuraavien vuosikymmenten kehityk-
seen. Tämän lisäksi nuoret ovat aina eläneet ajassa jolloin digitaalista sisältöä on 
ollut olemassa ja jossa digitaalisten sisältöjen myynti on ohittamassa fyysisten 
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vastineiden myynnin. Pro gradu-tutkielman tutkimusongelman tarkastelua var-
ten asetettiin seuraava tutkimuskysymys: 

 
Missä määrin nuoret ovat valmiita maksamaan suoratoistetusta digitaalisesta sisällöstä 
ja mitkä tekijät vaikuttavat suoratoistopalvelun omaksumiseen?  
 
Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja strukturoituna kyselytutkimuk-
sena. Tutkimuksessa käytettävä aineisto koottiin ensisijaisesti ajankohtaisista tie-
teellisistä artikkelijulkaisuista, mutta mukana on myös aihealueeseen keskeisesti 
liittyviä vanhempia julkaisuja. Pääasiallisina tiedonhaun välineinä käytettiin Jy-
väskylän yliopiston tietokantoja, AIS Electronic Library -artikkelitietokantaa 
sekä Googlen Scholar -hakukonepalvelua.  Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli 
tunnistaa tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa suoratoistopalvelujen omaksumiseen ja 
näiden pohjalta luotiin tutkielman viitekehys. Viitekehys perustuu pääosin Ro-
gersin (2003) luokittelemiin innovaation ominaisuuksiin, joiden lisäksi malliin 
sovellettiin elementtejä Venkatesh, Morris, Davis ja Davis (2003)  kehittämän 
UTAUT-mallin pohjalta sekä tekijöitä muista teknologian omaksumismalleista, 
joiden uskottiin vaikuttavan digitaalisten sisältöjen jakelukanavien omaksumi-
seen. Koska tutkimuksessa vertailtiin nuorten asenteita piratismia kohtaan ja sen 
vaikutusta suoratoistopalvelujen omaksumiseen, lisättiin viitekehykseen vaikut-
tavaksi tekijäksi asenne piratismiin. Käyttäjän asenteen piratismia kohtaan näh-
tiin vaikuttavan siihen, kuinka laajana tai laadukkaana palvelun sisältö nähtiin, 
kuinka hyödyllisenä palvelu nähtiin ja kuinka paljon palvelusta oltiin valmiita 
maksamaan. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka paljon he olisivat keskimäärin val-
miita maksamaan yhdestä suoratoistopalvelusta sekä kuinka paljon he mahdol-
lisesti maksoivat palvelusta.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin strukturoituna verkkokyselynä touko-kesä-
kuun vaihteessa vuonna 2016 ja kyselyyn kertyi yhteensä 1061 vastausta. Kyse-
lyn levitykseen hyödynnettiin Jyväskylän, Tampereen, Helsingin, Turun, Itä-
Suomen ja Oulun yliopistojen sähköpostilistoja sekä erilaisia sosiaalisen median 
sivustoja, kuten keskustelupalstoja ja yhteisöpalveluja. Aineisto analysoitiin IBM 
SPSS 23 -ohjelman avulla käyttäen hyödyksi keskiarvon testaamiseen soveltuvia 
menetelmiä sekä eksploratiivisia faktorianalyyseja. Tämän jälkeen aineistosta 
tehtiin mittausmallit SPSS:n AMOS-lisäohjelmalla ja lopuksi mittausmallit siir-
rettiin rakenneyhtälömallien muotoon, joilla testattiin tutkimukselle asetettujen 
hypoteesien toimivuutta. 

Tutkielma etenee seuraavasti. Seuraavassa luvussa käsitellään nuorten ku-
luttamien digitaalisten sisältöjen nykytilaa, teknologian kehitystä sekä teollisuu-
denaloihin vaikuttavia tekijöitä kuten piratismia ja digitaalisten sisältöjen jakelu-
tapoja. Neljännessä luvussa tarkastellaan, mitä teknologian omaksumisella tar-
koitetaan, ja esitellään tunnetuimpia malleja ja niistä tehtyjä laajennoksia, joilla 
voidaan selittää ja ennustaa teknologian omaksumista ja siihen vaikuttavia teki-
jöitä. Näiden pohjalta on pyritty tunnistamaan keskeisiä digitaalisten sisältöjen 
jakelukanavien omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tekijöiden tarkastelun jäl-
keen luvun lopuksi esitellään yhteenveto, joka toimii empiirisen osuuden viite-
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kehyksen lähtökohtana. Luvussa 5 esitellään tutkimuksen tavoite sekä tarkastel-
laan tutkielman empiirisen osuuden menetelmiä ja toteutusta. Luvussa 6 esitel-
lään empiirisen tutkimuksen pohjalta saadut keskeiset tulokset ja testataan ase-
tetut hypoteesit. Ensiksi kuvaillaan aineistoa ja esitellään vastaajien demografiset 
tekijät. Luvun aluksi tarkastellaan aineistoa yleisellä tasolla, tarkastellaan vastaa-
jien maksuhalukkuutta suoratoistopalveluja kohtaan, vastaajien kokemuksia lu-
vattomasta lataamisesta sekä luvattomista suoratoistopalveluista ja jonka jälkeen 
siirrytään teoreettisen viitekehyksen testaamiseen. Tutkielman lopuksi tehdään 
yhteenveto, jonka yhteydessä pohditaan tutkielman merkitystä ja rajoitteita sekä 
käsitellään esiin nousseita jatkotutkimusaiheita.   
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2 DIGITAALINEN SISÄLTÖ 

Tässä luvussa käydään läpi pääasiassa suomalaisten kuluttamien digitaalisten si-
sältöjen nykytilaa, teknologian kehitystä sekä teollisuudenaloihin vaikuttavia te-
kijöitä kuten piratismia ja digitaalisen sisällön jakelutapoja. Diginatiivien suku-
polvi elää murrosvaiheessa, jossa digitaalisten sisältöjen myynti on ohittanut fyy-
sisten vastineiden myynnin. Digitaalisella sisällöllä tarkoitetaan tässä tutkimuk-
sessa nuorten kuluttamia viihteellisiä digitaalisia hyödykkeitä. 

Digitaalisten hyödykkeiden, kuten musiikki- ja videotiedostojen ja ohjel-
mistojen, erityispiirteisiin kuuluvat korkeat alkuvaiheen tuotantokustannukset 
ja matalat tai olemattomat monistus- sekä jakelukustannukset. Digitaalisia hyö-
dykkeitä voidaan myös pitää julkishyödykkeinä, sillä ne eivät kulu tai vähene 
jaettaessa niitä muiden käytettäväksi. (Gopal & Sanders, 1997; Gopal ym., 2004; 
Riekkinen & Frank, 2014; Stryszowski & Scorpecci, 2009.) Kansallisen 
mediatutkimuksen mukaan erityisesti nuoret suosivat verkkomedioita 
perinteisten medioiden sijaan ja kuluttavat digitaalista musiikkia sekä videota 
vanhempaa väestöä mieluummin  (Media Audit Finland, 2015). Tarkastelukoh-
teeksi on valittu maksullinen digitaalinen musiikki ja -video niiden samankaltai-
sen luonteen sekä samanlaisten jakelukanavien takia. 

2.1 Maksullisen digitaalisen musiikin kulutus ja jakelutavat 

Musiikkimarkkinat ovat yksi puhutuimmista markkinoista, joka on kohdannut 
merkittäviä muutoksia diginatiivien elinaikana. Teknologian kehittyminen, eten-
kin digitalisoituminen, on tuonut mukaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia. 
Musiikkimarkkinoilla äänitetuottajien oikeuksia turvaava kansainvälinen toimi-
alajärjestö International federation of the phonographic industry:n (IFPI) vuonna 2017 
julkaisema raportti Digital music report kertoo maailmanlaajuisessa musiikki-
myynnissä digitaalisen musiikin olevan tasoissa levymyynnin kanssa. Samaan 
aikaan maailmanlaajuinen kokonaismyynti on kuitenkin laskenut koko 2000-lu-
vun ja fyysisten albumien myynti on vähäisempää kuin koskaan. Digitaalisen 
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puolen myynnin muodostavat yksittäiset musiikkilataukset ja albumilataukset, 
matkapuhelimiin ladattava musiikki sekä erilaiset Internetissä toimivat suora-
toistopalvelut. Maksullisen digitaalisen musiikin palveluja on maailmassa yli 400 
ja yleisimmät jakelukanavat voidaan jakaa IFPI:n (2017) myyntitilastojen perus-
teella kahteen pääkategoriaan: Musiikin latauskauppoihin ja suoratoistopalve-
luihin.  

Musiikin latauskaupat ovat Internetissä toimivia musiikkikauppoja, joista 
käyttäjät voivat ladata albumin tai kappaleen suoraan omalle koneelleen maksua 
vastaan. Musiikin latauskaupoista tunnetuin on vuonna 2003 perustettu Apple 
iTunes Store (Sequeira & Vacante, 2003). Musiikin suoratoistopalvelut voidaan 
jakaa myyntitilastojen perusteella kahteen kategoriaan, maksullisiin tilauspalve-
luihin ja kuluttajalle maksuttomiin suoratoistopalveluihin. Musiikin tilauspalve-
lut ovat Internetissä toimivia musiikkipalveluja joissa käyttäjä ei maksa erillistä 
hintaa jokaisesta lataamastaan albumista tai kappaleesta, vaan ainoastaan kiin-
teän tilausmaksun tietyltä ajanjaksolta. Monet suoratoistopalvelut kuten You-
tube ja Spotify toimivat kokonaan tai osittain mainostuloilla, jonka vuoksi ne 
näyttäytyvät kuluttajalle maksuttomina, mutta voivat tarjota kuluttajille maksul-
lisia erikoisominaisuuksia. (Halttunen, Makkonen, Frank, & Tyrväinen, 2010; 
Makkonen ym., 2010.) Esimerkiksi Spotify:n ilmaisversio soittaa ajoittain kappa-
leiden välissä mainoksia ja niitä on sijoitettu myös ohjelmiston käyttöliittymään. 
Maksullinen Spotify Premium tarjoaa kuluttajille paremman äänenlaadun, mai-
noksettoman palvelun ja mahdollisuuden kuunnella kappaleita ilman Internet-
yhteyttä.  

IFPI:n (IFPI, 2017) vuoden 2016 myyntitilastojen perusteella kansainväli-
sesti digitaalinen myynti on ohittanut fyysisten tallenteiden myynnin ja digitaa-
lisesta myynnistä 64 prosenttia saadaan suoratoistopalveluista. Kansainvälisesti 
musiikin latauskauppojen myynti on laskenut 20,5 prosenttia ja suoratoistopal-
velujen myynti kasvanut 60,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Digitaalisen myyn-
nin osa-alueilla on kuitenkin merkittäviä maakohtaisia eroja ja suoratoistopalve-
lut ovat suurin digitaalisen myynnin tulonlähde 37 maassa. Yleisesti pohjois-
maissa suoratoistopalvelut ovat menestyneet huomattavasti paremmin kuin 
muut myyntikanavat. Ruotsissa jopa 69 prosenttia kokonaismyynnistä muodos-
tuu suoratoistopalveluista, kun Saksassa fyysinen myynti kattaa vielä 52 prosent-
tia kokonaismyynnistä. (IFPI, 2017.)  

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n (2015b) syykuussa 2015 toteuttaman 
tutkimuksen mukaan Suomessa digitaalisen musiikkimyynnin osuus musiikin 
kokonaismarkkinoista oli jo yli 70 prosenttia ja digitaalisen musiikkimyynnin 
tuotoista 75 prosenttia muodostui suoratoistopalveluista. Virallisen Musiikki-
tuottajien (2016a) vuoden 2016 myyntitilaston mukaan digitaalinen musiikki-
myynti kattoi 75 prosenttia äänitemyynnin kokonaismarkkinoista ja 63 prosent-
tia kokonaismyynnistä muodostui suoratoistopalveluiden myynnistä (TAU-
LUKKO 1). Suoratoistopalveluista saatava myynti oli vuoden 2016 aikana kasva-
nut maailmanlaajuisen myynnin tapaan noin 22 prosenttia ja digitaalisista mu-
siikkikauppojen myynti laskenut päälle 30 prosenttia. Musiikin kokonaismyynti 
oli vuoteen 2015 asti seurannut maailmanlaajuisen myynnin kehityssuuntaa ja 
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oli laskenut tasaisesti koko 2000-luvun, vaikka digitaalinen musiikkimyynti oli 
kasvanut. Musiikkituottajat – IFPI Finland ry (2016b)  uskoo vuosia jatkuneen 
kokonaismyynnin laskun taittuvan nousuun kasvavien digitaalisten musiikki-
palveluiden myötä. 

 
TAULUKKO 1 Äänitteiden vuosimyynti Suomessa 2005-2016 (Musiikkituottajat – IFPI Fin-
land ry, 2013, 2014, 2015a, 2016a) 

 

Pohjoismaisten musiikin tekijänoikeusjärjestöjen Teoston, Tonon ja Kodan syys-
kuussa 2015 toteuttaman 3600 vastaajan Polaris Nordic Digital Music Survey 2015 
-kyselytutkimuksen mukaan Suomessa digitaalisesta musiikista maksaneiden 
osuus on pohjoismaiden pienin. Vain 14 prosenttia kyselytutkimukseen vastan-
neista kertoi maksaneensa kuluneen vuoden aikana digitaalisesta musiikista. 
Vastaavat luvut olivat Tanskassa 18 prosenttia, Ruotsissa 27 prosenttia ja Nor-
jassa 30 prosenttia. Suomalaisista vastanneista 46 prosentin mielestä suoratoisto-
palvelun ilmaisuus oli tärkein syy valittaessa musiikkipalvelua, seuraavana pal-
velun helppokäyttöisyys ja tämän jälkeen palvelun laillisuus. Nuoret vastaajat 
eivät nähneet palvelun laillisuutta yhtä tärkeänä tekijänä, vaan heille tärkeämpiä 
tekijöitä olivat ilmaisuus, helppokäyttöisyys, kaiken heidän haluamansa musii-
kin saatavuus, korkea äänenlaatu, uusien musiikkikappaleiden ehdotukset, 
edullisuus ja vasta näiden jälkeen palvelun laillisuus. Merkillepantavaa on, että 
esimerkiksi Ruotsissa musiikkipalveluiden tarjoama sisältö ja niiden käytettä-
vyys ovat kuluttajien kannalta tärkeämpiä tekijöitä kuin esimerkiksi palvelun il-
maisuus. (YouGov, Teosto, Tono, & Koda, 2015.) 

Halttunen, Makkonen ja Frank (Halttunen, Makkonen, & Frank, 2010; Mak-
konen ym., 2010, 2011) ovat noin viisi vuotta sitten tutkineet useissa 
tutkimuksissa syitä heikolle musiikin latauskauppojen omaksumiselle sekä 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fyysinen myynti 58,4 57,8 53,4 49,4 41,8 35,2 33,2 30,7 26,8 17,6 13,3 9,2

Digitaalinen myynti 0,8 1,6 2,6 2,6 4,2 7,8 8,5 11,5 15,0 18,3 22,8 27,5

Kokonaismyynti 59,2 59,4 56,0 52,0 46,0 43,0 41,7 42,2 41,8 35,9 36,1 36,7
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haluttomuutta digitaalisen musiikin ostamiselle. Tutkimusten perusteella vain 
harvat olivat kokeilleet musiikin ostamista digitaalisessa muodossa ja vieläkin 
harvemmat olivat olleet aktiiviasiakkaita. Musiikkia kuunneltiin tutkimusten 
mukaan yleisesti ottaen paljon, minkä katsottiin tarkoittavan, että valtaosa 
musiikista joko ladatiin Internetistä ilmaiseksi tai ostetiin fyysisinä 
äänitallenteina. Digitaalinen musiikin hintataso nähtiin myös kuluttajien 
mielestä liian korkeana ja varsinkin nuoret kuluttajat hankkisivat tutkimusten 
perusteella musiikkinsa vain Spotifyn kaltaisista laillisista lähteistä jos se olisi 
ilmaista tai lähes ilmaista.  Tutkimuksissa pohdittiin erityisesti miten ilmaiseen 
sisältöön tottuneet nuoret kuluttajat saadaan ostamaan digitaalista musiikkia ja 
onko kyse taloudellisten resurssien tai vaadittavien maksuvälineiden 
puuttumisesta vai onko nuorista musiikin kuluttajista muodostumassa 
uudenlainen kuluttajatyyppi, joka ei ole innokas maksamaan kuluttamastaan 
musiikista, koska ilmaistakin sisältöä on saatavilla.  

Tutkimusten toteutusajankohdan jälkeen digitaalisen musiikin myynti on 
kasvanut merkittävästi ja on tilastojen mukaan Suomessa suositumpaa kuin 
koskaan. Samalla fyysisten tallenteiden myynti on jatkanut laskuaan ja käyttäjien 
maksuhalukkuus digitaalisia sisältöjä kohtaan on pysynyt matalana. 
Suoratoistopalvelujen kasvanut suosio on onnistunut toistaiseksi paikkaamaan 
fyysisten sekä digitaalisten latauskauppojen myynnin laskua. Vaikka 
suoratoistopalvelujen suosio on kasvanut, niin Spotifyn kaltaisten 
suoratoistopalvelujen viimeisin ongelma on kannattamattomuus. Bloombergin 
(2017) mukaan Spotifylla on jo 140 miljoonaa käyttäjää, mutta siitä huolimatta 
Spotify teki vuonna 2016 539 miljoonaa euroa tappiota. Tulevan kahden vuoden 
aikana Spotifyn on sopimustensa mukaan maksettava royalteja ainakin kaksi 
miljardia euroa ja tämän lisäksi kaikkia levy-yhtiösopimuksia ole vielä uusittu. 
Vaikka Spotify on perustettu jo vuonna 2006, yhtiö ei ole tehnyt yhtenäkään 
vuotena tulosta. Spotifyn 140 miljoonasta käyttäjästä noin 48 miljoonaa käyttäjää 
maksavat palvelusta kuukausimaksua ja 90 prosenttia yhtiön tuloista 
muodostuu maksavista käyttäjistä. Vaikka suoratoistopalvelujen suosio on viime 
vuosina kasvanut, Spotifyn kaltaisten suoratoistopalvelujen viimeisin ongelma 
on ollut kannattamattomuus, joka on asettanut palveluille paineita luopua 
ilmaisversioista. 

2.2 Maksullisen digitaalisen videon kulutus ja jakelutavat 

Musiikkimarkkinoiden lisäksi samanlainen kehityssuunta on havaittavissa myös 
digitaalisten videoiden myynnin kohdalla. Kasvavat tiedonsiirtonopeudet ja tal-
lennustilan edullisuus on mahdollistanut myös videosisältöjen nopean ja tehok-
kaan jakelun. Suomen elokuvasäätiön tilastojen mukaan DVD- ja Blu-ray-levyjen 
myynnin ja vuokrauksen kokonaismyynti on pudonnut vuodesta 2008 asti ja oli 
vuonna 2016 pudonnut 81 prosenttia verrattuna vuoteen 2008 (TAULUKKO 2). 
Vuonna 2008 DVD ja Blu-ray-tallenteiden myynnin ja vuokrauksen kokonais-
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myynti oli 91 963 870 euroa ja perinteisten DVD-levyjen osuus kokonaismyyn-
nistä oli 96 prosenttia. Vuonna 2016 tallenteiden kokonaisliikevaihto oli 16 828 
000 euroa eli noin 81 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. Perinteiset DVD 
tallenteet ovat edelleen Blu-ray levyjä suositumpia, vaikka niiden osuus koko-
naisliikevaihdosta on laskenut noin 80 prosenttiin. Blu-ray-tallenteiden myynti 
sekä vuokraus on kasvanut tasaisesti vuodesta 2008, mutta vuonna 2014 myös 
Blu-ray-tallenteiden myynti sekä vuokraus lähtivät laskuun. Vuonna 2014 tallen-
teiden kokonaismyynti oli noin 32 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2013 ja 
vuonna 2015 38 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014.  

Suomen elokuvasäätiö (2014) ei pidä tilastoa digitaalisesti myydyistä tallen-
teista, sillä tallenteiden uusille jakelukanaville ole vielä toteutettu samanlaisia va-
kiintuneita tilastokäytänteitä kuin musiikki-, elokuvateatteri- ja televisio-maail-
massa. Suomen elokuvasäätiö (2014) ilmoittaa, ettei fyysisten tallenteiden myyn-
nin sekä vuokraamisen laskun paikkaajalle ole kuitenkaan löytynyt korvaavaa 
tulonlähdettä verkkoliiketoiminnan puolelta. 

 
TAULUKKO 2 Blu-Ray-tallenteiden myynti ja vuokraus Suomessa 2008-2015 (Suomen elo-
kuvasäätiö, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) 

 
 

Tilintarkastusketju PricewaterhouseCoopersin (2015) tekemän ennusteen mu-
kaan digitaalisten suoratoistopalvelujen tuotot tulevat ylittämään fyysisten tal-
lenteiden myyntien tuoton Yhdysvalloissa vuoden 2015 aikana. Tutkimuksen 
mukaan elokuvien digitaalisten jakelukanavien osuuden arvioidaan kasvavan 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Blu-Ray myynti 3,45 4,78 7,40 8,67 9,52 9,05 5,98 3,74 3,59

Blu-Ray vuokraus 0,11 0,65 0,85 1,01 1,18 1,43 0,94 0,59 0,33

BR-Kokonaismyynti 3,57 5,44 8,25 9,68 10,70 10,48 6,92 4,32 3,92

DVD myynti 78,10 65,67 62,50 50,17 42,22 36,55 25,52 15,51 11,43

DVD vuokraus 10,30 9,80 8,25 7,26 9,71 5,87 3,42 0,59 1,49

DVD-kokonaismyynti 88,40 75,46 70,75 57,43 48,93 42,42 28,95 17,88 12,91
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Yhdysvalloissa 9,5 miljardin dollarin arvoiseksi ja fyysisten tallenteiden myyn-
nin sekä -vuokrauksen uskotaan putoavan 7,8 miljardiin dollariin. Lisäksi tutki-
muksessa ennustetaan, vuoden 2017 suoratoistomyynnin ylittävän Yhdysval-
loissa jopa elokuvateattereiden tuotot. (PwC, 2015). PriceWatersCoopersin en-
nuste osui hyvin lähelle, sillä Digital Entertainment Group:in virallisen filmatun 
viihteen vähittäismyynti- ja vuokrauskulutuksen vuoden 2017 raportin mukaan 
digitaalisen sisällön osuus oli Yhdysvalloissa vuonna 2015 49,25 prosenttia ja 
vuonna 2016 56,46 prosenttia kokonaismyynnistä ja -vuokrauksesta. Fyysinen 
vähittäismyynti kattoi vuonna 2016 30 prosenttia ja fyysinen vuokraus 13,50 pro-
senttia kokonaismyynnistä ja -vuokrauksesta. Digitaalisen puolen myynnin 
muodostavat latauskaupat, vuokrauspalvelut sekä suoratoistopalvelut. Suora-
toistopalveluista saadun tuoton osuus oli 60 prosenttia digitaalisten sisällön 
osuudesta. Filmatun viihteen kokonaismyynti ja vuokraus sekä erityisesti fyysis-
ten tallenteiden myynnistä ja vuokrauksesta saatava tuotto on laskenut tasaisesti 
viimeiset vuodet. Ainoastaan digitaalisten jakelukanavien tuotot ovat jatkaneet 
kasvuaan, joista suurimpana kasvajana suoratoistopalveluista saatava tuotto. 
(Digital Entertainment Group, 2017.) 

Digitaalisen videon kaupallinen jakelu voidaan jakaa Digital Entertainment 
Group:in (2016) myyntitilastojen mukaan kolmeen kategoriaan: Tilausvideot (engl. 
Video On Demand), suoratoistopalvelut (engl. Subscription Streaming) ja elokuvien 
latauskaupat (engl. Electronic Sell-Thru). Tilausvideolla tarkoitetaan digitaalista 
elokuvavuokraamoa, jossa katsoja kotoaan tilaa elokuvan tai minkä tahansa liik-
kuvaa kuvaa sisältävän kokonaisuuden katsottavakseen Internetin tai maksuka-
navapalvelun välityksellä (Rizzuto & Wirth, 2002; Tsang & Kwok, 2000). Suo-
messa tunnettuja tilausvideopalveluja ovat Viaplay, Elisa Viihde, CDON.com Vi-
deo on Demand, Film2Home, SF Anytime ja iTunes. 

Suoratoistopalveluilla tarkoitetaan Netflixin, Viaplayn ja HBO Nordicin 
kaltaisia tilauspalveluja, joissa käyttäjät voivat katsoa vapaasti elokuvia ja TV-
sarjoja tyypillisesti kuukausimaksua vastaan. Aikaisemmin suoratoistopalvelut 
miellettiin samaan kategoriaan kuin tilausvideot, mutta nykyään tilausvideolla 
tarkoitetaan pääasiassa yksittäisen elokuvan tai televisiosarjan digitaalista vuok-
raamista. Tilausvideot ovat yleensä katsottavissa vuorokauden tai kahden vuo-
rokauden ajan tilauksen tekohetkestä, kun suoratoistopalveluissa koko ohjelma-
tarjonta ovat vapaasti katsottavissa koko tilausjakson ajan. Osa suoratoistopalve-
luista toimii musiikin suoratoistopalvelujen tapaan täysin tai osittain mainosra-
hoitteisesti ja tarjoavat käyttäjille katseltavaa sisältöä maksutta. Suomessa tunne-
tuimpia maksuttomia suoratoistopalveluja ovat Googlen Youtube, MTV3 Kat-
somo, Nelonen Ruutu ja Yle Areena. Monet suoratoistopalvelut tarjoavat uudem-
pia elokuvia sekä televisiosarjoja katseltavaksi tilausvideon toimintaperiaatteella, 
jolloin kyseiset sisällöt eivät kuulu kuukausimaksuun vaan näiden vuokraami-
sesta pitää maksaa erillinen maksu. (Arkena, 2015.) 

Latauskauppoja ovat esimerkiksi 2005 musiikin myynnistä elokuvien sekä 
sarjojen myyntiin laajentanut Applen Itunes (Gardner & Neumayr, 2005) ja myö-
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hemmin 2012 myynnin aloittanut Googlen Play Movies (Rubin, 2012), josta käyt-
täjät voivat ladata digitaalisen kopion elokuvasta tai televisiosarjasta maksua 
vastaan.  

Arkena -yrityksen toteuttaman 4055 vastaajan Nordic Video Index -kysely-
tutkimuksen (2015) mukaan videoiden suoratoistopalvelut ovat pohjoismaissa 
erittäin suosittuja ja yli 80 prosenttia suomalaisista oli katsonut viimeisen puolen 
vuoden aikana suoratoistosisältöä. Kuten digitaalisen musiikin kohdalla, suora-
toistosisällöistä maksaneiden osuus oli Suomessa pohjoismaiden pienin. Vain 32 
prosenttia käyttäjistä oli maksanut katsomastaan suoratoistosisällöstä viimeisen 
kuukauden aikana. Vastaavat luvut olivat Ruotsissa 49 prosenttia, Tanskassa 59 
prosenttia ja Norjassa 69 prosenttia. Maksaneet suomalaiset käyttäjät kuluttivat 
suoratoistopalveluihin kuukaudessa saman verran rahaa kuin tanskalaiset (16 
euroa). Ruotsissa suoratoistopalveluista maksettiin kuukaudessa keskimäärin 20 
euroa ja Norjassa 24 euroa. (Arkena, 2015.) 
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3 PIRATISMIN VAIKUTUS DIGITAALISTEN SISÄLTÖJEN 
KULUTUKSEEN 

Markkinoiden viimeaikainen kehitys on tarjonnut kuluttajille yhä helpompia ja 
edullisempia tapoja hankkia digitaalisia sisältöjä Internetin kautta. Laillisten 
digitaalisten sisältöjen jakelukanavat ovat kehittyneet vuosien varrella ja 
pyrkineet vastaamaan jatkuvasti kasvavaan Internetin kautta kulutettavan 
musiikin sekä elokuvien kysyntään. Digitaalisen myynnin kasvaessa myös täysin 
ilmaiseksi jaettu sisältö on tullut kuluttajien tietoisuuteen. Laittoman digitaalisen 
sisällön saaman kattavan mediahuomion vuoksi, on voitu olettaa  sen aina olleen 
varteenotettava vaihtoehto monille tietotekniikan käyttäjille.  Tämän takia monet 
käyttäjät harkitsevat laittomia keinoja tehdessään päätöksiä digitaalisen sisällön 
hankkimisesta ja joissakin maissa laittomat keinot saattavat olla ainoa tapa 
päästä käsiksi tiettyihin musiikkialbumeihin tai elokuvasarjoihin  (Veitch & 
Constantiou, 2012). 

Kansankieleen vakiintuneella käsitteellä ”piratismi” voidaan tarkoittaa 
montaa asiaa ja aikaisemmin käsitteellä on tarkoitettu tietoista kaupallisen hyö-
dyn tavoittelua luvattomalla jäljittelyllä (Kemppinen, 2006). Nykyään piratis-
milla viitataan digitaalisten hyödykkeiden laittomaan kopiointiin ja levittämi-
seen, eikä taloudellisen hyödyn tavoittelua enää pidetä piratismia määrittävänä 
tekijänä. Useimmissa tutkimuksissa piratismi on määritelty digitaalisen hyödyk-
keen laittomana lataamisena ja kopioimisena (Gartside & Heales, 2006; Gopal 
ym., 2004; S. Liebowitz, 2002). Samalla kun laillisten digitaalisten hyödykkeiden 
jakelukanavat ovat muuttuneet, ovat myös laittomien palveluiden toimintatavat 
muuttuneet ja piratismi ei välttämättä tarkoita enää pelkästään digitaalisen sisäl-
lön lataamista käyttäjän tietokoneelle, vaan digitaalista sisältöä on saatavilla 
myös luvattomista suoratoistopalveluista (Veitch & Constantiou, 2011). Piratis-
milla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa digitaalisen hyödykkeen luvatonta tai lai-
tonta käyttöä riippumatta siitä, onko hyödykkeeseen päästy käsiksi lataamalla 
vai suoratoistopalvelun kautta. 
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3.1 Aikaisempi tutkimus piratismista  

Suurin osa luvatonta digitaalista sisältöä koskevista tutkimuksista käsittelevät 
musiikin luvatonta lataamista ja fyysisten tallenteiden musiikkimyynnin 
vähentymisen syyksi on monesti epäilty luvatonta lataamista.  Joissakin 
tutkimuksissa tämän piratismiksi kutsutun ilmiön uskotaan vaikuttaneen 
musiikin myynnin laskuun ja joissakin piratismin nähdään hyödyttäneen 
musiikkiteollisuutta. Vaikutuksista ei ole selvää yhteisymmärrystä, ja useissa 
tutkimuksissa on esitetty, että piratismilla on useita erisuuntaisia vaikutuksia 
musiikin myyntiin.  

Ensimmäisiä musiikkipiratismia tutkivia tutkimuksia oli Bhattacharjee, Go-
pal, ja Sandersin (2003) tekemä tutkimus, jossa ilmiötä tutkittiin rinnastamalla se 
ohjelmistopiratismiin ja siitä saatuun tutkimustietoon. Ohjelmistoja on kopioitu 
laittomasti mediatiedostoja kauemmin, sillä aikaisemmin käytettävissä olleet 
kaistanleveydet eivät vielä mahdollistaneet paljon tilaa vievän median helppoa 
jakelua Internetissä. Ohjelmistoja ja musiikkia yhdistävät julkishyödykkeiden 
piirteet, mutta niillä on myös eroja.  Bhattacharjee ym., (2003) tutkimuksessa to-
dettiin Internetin ja digitaaliteknologioiden tehneen helpoksi kuunnella musiik-
kia tiedostojen jakamisen avulla ennen ostopäätöstä. Heidän mukaansa musiikki 
on kokemushyödyke, jonka arvon kuluttaja tietää vasta hyödykettä kulutettuaan. 
Bhattacharjee ym., (2003) vuosina 2000-2001 toteuttaman 200 vastaajan kysely-
tutkimuksen mukaan monet laittomasti musiikkia kuunnelleet päätyivät osta-
maan kyseisen artistin musiikkia. Tutkimuksessa ennustettiin ilmaisen luvatto-
man lataamisen kasvavan kaistanleveyksien sekä luvattoman tarjonnan kasva-
essa. Tutkittavat pitivät myös musiikkilevyjen hintaan korkeana ja tutkimuk-
sessa pohdittiin uusien hinnoittelumallien tarvetta. Samoihin aikoihin julkaistun 
Apple iTunes musiikkiverkkokaupan uskottiin kuitenkin tuovan kuluttajalle 
joustavampia mahdollisuuksia musiikin koekuunteluun ja musiikin hankkimi-
seen luvallisista lähteistä. Tutkittavat olivat valmiita maksamaan digitaalisesta 
musiikista vain 5-10 dollaria kuukaudessa ja tästä syystä tutkimuksessa ehdotet-
tiin tilauspalveluna toimivan musiikkipalvelun mahdollisesti vastaavan kulutta-
jan tarpeisiin paremmin. 

Monissa musiikkipiratismia koskevissa aiemmissa tutkimuksissa 
musiikkipiratismin on nähty vaikuttavan negatiivisesti musiikin myyntiin. Zent-
nerin (2006, julkisuudessa 2003) vuonna 2001 toteuttaman 15 000 vastaajan 
tutkimuksen perusteella laiton lataaminen vähentää laittomasti musiikkia 
lataavan mahdollisen musiikinostajan ostotodennäköisyyttä 30 prosentilla. 
Samassa tutkimuksessa arvioitiin vuoden 2002 musiikkimyynnin laskeneen 7,8 
prosenttia laitoman lataamisen takia. Piratismin on nähty vaikuttavan negatiivi-
sesti musiikin myyntiin myös Hui ja Png (2002), Peitz ja Waelbroeckin (2003), 
Zentnerin (2009) ja  Liebowitzin (2006b) tutkimuksissa. Boorstinin (2004) ja Black-
burn (2004) mukaan luvaton lataaminen vähentää tunnettujen artistien myyntiä 
mutta vaikuttaa positiivisesti vähemmän tunnettuihin artisteihin. 
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Musiikkipiratismin verkostovaikutuksen avulla vähemmän tunnetut artistit 
pystyvät kasvattamaan myyntiään ja saavuttamaan suuremman yleisön.  

Felix Oberholzer-Geen ja Koleman Strumpfin (2007) artikkeli ”The Effect of 
File Sharing on Record Sales: An Empirical Analysis” oli yksi ensimmäisistä 
artikkeleista, joka kiisti piratismin negatiiviset vaikutuksest musiikkimyyntiin. 
Tutkimuksessa todetiin ettei laittoman lataamisen vaikutusta musiikkimyyntiin 
pysty erottamaan tilastollisesta nollasta. Tutkimuksen yhteenvedossa epäiltiin  
musiikkimyynnin vähenemiseen osatekijänä olevan muiden digitaalisten 
hyödykkeiden kuten pelien,  elokuvien ja muun vihteen kasvanut kysyntä. 
Tutkimus aiheutti julkastuttaessaan merkittävää kohua (Silverthorne, 2004) ja on 
tämän jälkeen ollut yksi kiisteillymmistä sekä viitatuimmista tutkimuksista. 

Julkaisun jälkeen Stan. J. Liebowitz (2007) on kritisoinut voimakkaasti 
Oberholzer-Geen ja Strumpfin tutkimusta artikkelissa “How Reliable is the 
Oberholzer-Gee and Strumpf Paper on File-Sharing?”. Artikkelin mukaan 
Oberholzer-Geen ja Strumpfin  tutkimusdata on monin osin virheellistä, 
musiikin myynnin laskua selittävien muiden tekijöiden olevan kestämättömiä 
tarkemmalle tarkastelulle ja etteivät tutkimuksen empiiriset kokeet tue esitettyjä 
päätelmiä. Liebowitz (2006a) on kirjoittanut musiikkipiratismista useita 
tutkimuksia ja poikkeuksellisesti hänen tutkimuksessaan laittoman lataamisen 
mahdollistava musiikin koekuuntelu nähtiin vaikuttavan negatiivisesti musiikin 
myyntiin, kun muissa tutkimuksissa kokeiluvaikutukset on nähty positiivisina. 
Viimeisimmässä Liebowitzin (2011) piratismia käsittelevässä artikkelissa 
laittoman lataamisen nähdään selittävän koko 2000-luvun levymyynnin laskun 
kokonaisuudessaan. Liebowitz kehitti tutkimustaan varten laskentakaavan ja 
arvioi laittoman lataamisen aiheuttaman myynnin laskun olevan yli 100 
prosenttiyksikköä, sillä hänen mukaansa ilman laitonta lataamista 
musiikkiteollisuuden myynti olisi jatkanut kasvua. 

Aguiar ja Martensin (2016) artikkelin “Digital music consumption on the 
Internet: Evidence from clickstream data” tutkimuksen tulokset osoittavat 
Oberholzer-Geen ja Strumpfin tutkimuksen tapaan, että luvattomalla 
lataamisella ei ole ollut merkittävää vaikutusta musiikin myyntiin. 
Tutkimuksessa todetaan digitalisaation vaikuttaneen musiikkiteollisuuteen ja 
musiikin myyntiin sekä tapoihin tuottaa tulosta. Vaikka musiikin myynti on 
vähentynyt voimakkaasti vuodesta 1999, samaan aikaan digitaalisen musiikin 
osuus kokonaismyynnistä on kasvanut. Digitalisointi on mahdollistanut uusia 
jakelukanavia maksulliselle musiikille ja erilaisten jakelukanavien välinen suhde 
vaatii tarkempaa tutkimusta. 

Tschmuck (2010) on suorittanut piratismin taloudellisia vaikutuksia 
selvittäneistä tutkimuksista kirjallisuuskatsauksen. Katsauksessa oli mukana 22 
tutkimusta, joista 14 päätyi piratismin negatiivista vaikutusta puoltavaan 
tulokseen. Vastaavasti viidessä tutkimuksessa piratismin vaikutus oli 
positiivinen, ja kolmen tutkimuksen mukaan piratismilla ei ollut havaittavaa 
vaikutusta. Huomattava seikka oli, että kaikki neljä tutkimusta, joiden aineistona 
käytettiin todellista vertaisverkkoliikennettä, päätyivät siihen, ettei piratismilla 
ollut käytännössä vaikutusta musiikin myyntiin. 
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Tschmuck (2010) kritisoi kirjallisuuskatsauksessaan myös aikaisempien 
tutkimusten yksinkertaisten korrelaatioiden ja kausaliteettien tarkasteluun 
keskittyvää tutkimustapaa. Hänen mukaansa asiaa on tarkasteltava laajemmin, 
osana kulttuuri- ja teknologiaympäristön muutosta. Teknologiset, sosiaaliset ja 
taloudelliset kehityskulut liittyvät kaikki toisiinsa muovaten musiikkialan 
toimintakenttää. Tiedostojen jakelu ei ole musiikkiteollisuuden kokeman 
vallankumouksen syy, vaan pikemminkin seuraus digitalisaation aiheuttamasta 
kuluttajien käyttäytymisen muutoksesta. 

Oberholzer-Gee ja Strumpf (2010) ovat myös kritisoineet pelkästään myyn-
titilastojen ja laittoman lataamisen kasvun vertailua. Heidän mukaansa tärkeintä 
on tarkastella digitalisoinnin myötä mahdollista viihdeteollisuuden vähenty-
nyttä halua luoda, markkinoida ja jaella viihdettä. Samaan aikaan kun fyysinen 
myynti on vähentynyt, on konserttilipuista ja oheistuotteista saatava tuotto kas-
vanut. Vaikka digitalisaatio on mahdollistanut tiedostojen helpon laittoman ja-
kelun, se on samalla alentanut elokuvien sekä musiikin tuotanto- ja jakelukus-
tannuksia. Oberholzer-Geen ja Strumpfin (2010) mukaan tieteelliselle tutkimuk-
selle on tarvetta etenkin viihdeteollisuuden oheismyynnin vaikutuksesta tallen-
teiden myynnin laskuun ja erilaisten digitaalisten jakelukanavien vaikutuksista 
kuluttajien ostopäätökseen. 

Internet-yhteyksien kaistanleveyksien kasvun myötä piratismin vaikutusta 
elokuvateollisuuteen on tullut tutkimuksen kohteeksi, mutta elokuvapiratismia 
koskevia tutkimuksia on tehty musiikkipiratismiin verrattuna huomattavasti 
vähemmän. Musiikin ja elokuvien poikeavuuksien takia elokuvien uskotaan 
olevan alttiimpia piratismin vaikutuksille. Elokuvien koekatselu ennen 
ostopäätöstä on harvemmin mahdollista verrattuna musiikin koekuunteluun, 
eikä kuluttajien altistuminen elokuville ole samankaltaista kuin musiikille 
esimerkiksi radiokanavien kautta. Vaikka elokuvia voidaan kuluttaa useiden 
luvallisten kanavien kautta, elokuvia katsellaan yleensä vain kerran, kun 
musiikkikappaletta voidaan kuunnella useita satoja kertoja. Musiikin kohdalla 
laittoman lataamisen mahdollistavan koekuuntelun on useimmin nähty 
vaikuttavan positiivisesti musiikin myyntiin, mutta elokuvien kohdalla 
vaikutuksen arvioidaan olevan negatiivinen.  (Rob & Waldfogel, 2006.) 

Piratismin vaikutusta elokuvien myyntiin ovat tutkineet muun muassa 
Bounie, Waelbroeck ja Bourreau (2006) Hennig-Thurau, Henning ja Sattler (2007), 
Smith ja Telang (2009), Zentner (2010), Danaher, Dhanasobhon, Smith ja Telang 
(2010) ja Danaher & Smith (2013). Kaikissa näissä tutkimuksissa piratismin 
nähtiin vaikuttavan ainakin jossain määrin negatiivisesti elokuvamyyntiin. 
Danaher ym. (2010) ja Danaherin ja  Smithin (2013) tutkimuksissa selvitettiin, 
onko elokuvapiratismi vaikuttanut digitaalisten elokuvien myyntiin, kun muut 
tutkimukset keskittyivät selittämään piratismin vaikutusta fyysisten tallenteiden 
ja elokuvateatterien myyntiin.  

Danaherin ja Smithin (2013) tutkimus on metodeiltaan mielenkiintoisin. 
Tutkimuksessa käytettiin kahdentoista maan digitaalisten elokuvatallenteiden 
myynti- ja vuokraustilastoja. Tutkimuksessa seurattiin tilastojen kehitystä ennen 
ja 18 viikkoa tiedostonjakelusivusto Megauploadin sulkemisen jälkeen. 
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Myyntitilastoja vertaamalla tutkijat päätyivät tulokseen, että Megaupload ja Me-
gavideo -sivustojen sulkeminen kasvatti digitaalisten elokuvatallenteiden myyn-
tiä ja vuokrausta 6,5-8,5 prosenttiyksiköllä. 

Martikainen (2013) on tutkinut väitöskirjassaan vertaisverkkojen 
välityksellä tapahtuvan laittoman jakelun vaikutusta uusien DVD- ja Blu-Ray-
elokuvien myyntiin yhdysvalloissa. Tutkimuksessa seurattiin vuonna 2009 
kolmentoista viikon ajan 50:n uusimman elokuvien myynti- ja latausmääriä 
vertaisverkossa. Tutkimuksen lopputuloksena todettiin elokuvien laittomalla 
lataamisella oleva minimaalinen vaikutus elokuvien myyntimääriin.  
Martikainen arvioi elokuvia laittomasti lataavien ja tallenteita ostavien ihmisten 
kuuluvan kahteen eri kuluttajaryhmään. Laittomasti lataava käyttäjä ei 
todennäköisesti ostaisi elokuvaa vaikka eivät voisi ladata sitä. 

Keskustelua herättäneen piratismin negatiiviset vaikutukset 
musiikkimyyntiin kiistäneen artikkelin ”The Effect of File Sharing on Record Sales: 
An Empirical Analysis” toinen kirjoittaja Koleman Strumpf (2014) on tutkinut 
myös piratismin vaikutusta elokuvateatterien lipunmyyntiin. Toistaiseksi 
virallisesti julkaisemattomasssa artikkelissa ”Using Markets to Measure the Impact 
of File Sharing on Movie Revenues” Koleman Strumpf (2014) on tarkastellut 150 
elokuvan vertaisverkkosuosiota sekä myyntiennusteita Hollywood Stock 
Exchange-palvelussa vuosilta 2003-2009. Tutkimuksen mukaan laiton 
lataaminen ei ole vaikuttanut merkittävästi elokuvateattereiden lipputuloihin.  

Piratismin vaikutuksesta musiikki- ja elokuvateollisuuden myyntiin ei ole 
selkeätä yhteysymmärrystä, ja empiirisissa sekä teoreettisissa tutkimuksissa on 
esitetty täysin erisuuntaisia arvioita. Joissakin tutkimuksissa piratismin ei ole 
nähty vaikuttavan havaittavasti myyntiin tai piratismilla on ollut positiivinen 
vaikutus myyntimääriin. Toisissa tutkimuksissa koko 2000-luvun myynnin lasku 
on selitetty laittomalla lataamisella tai laittoman lataamisen vaikutus myyntiin 
on ollut huomattava. Tieteellisesti ongelmallista on myös se, että jotkin 
piratismin vaikutuksia  käsittelevistä tutkimuksista ovat ainakin osittain 
viihdeteollisuuden  rahoittamia (Carnegie Mellon University, 2012) ja 
metodeiltaan epäluotettavia.  Monissa vanhemmissa tutkimuksissa on 
tarkasteltu vain laittoman lataamisen sekä tallennemyynnin korrelaatiota ja 
kausaliteettia, eikä tutkimusaineistossa ole käytetty todellista 
verkkoliikennedataa. Tutkimuksissa on yleisesti yritetty laskea 
viihdeteollisuuden myynnin menetyksiä, mutta luotettavia arvioita on lähes 
mahdotonta tehdä ilman tietoa siitä, kuinka moni laiton lataaja olisi ollut valmis 
maksamaan hyödykkeestä. Tämän lisäksi tunnetuimpien tutkimusten 
tutkijakenttä on kapea ja jakaantunut karkeasti kahteen ryhmään. Monet 
tutkimukset joissa piratismin on nähty vaikuttavan negativiisesti musiikki- ja 
elokuvateollisuuteen ovat samojen tutkijoiden kirjoittamia ja tutkimusten 
lähdeviitteet ovat valikoitu tukemaan tutkimuksen tuloksia. Tämä herättää 
kysymyksiä molempien ryhmien tutkijoiden tarkoitusperistä ja 
objektiivisuudesta. 
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3.2 Piratismin yleisyys suomalaisten nuorten keskuudessa 

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos on vuodesta 1995 lähtien kerännyt säännöllisin 
väliajoin toteutetulla kyselyllä tietoa suomalaisten yhdeksäsluokkalaisten eli 15–
16-vuotiaiden rikoskäyttäytymisestä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vii-
meisin tutkimus on vuonna 2012 tehty nuorisorikollisuuskysely. Vuonna 2012 
tutkimukseen vastasi 4 855 yhdeksännen luokka-asteen oppilasta 51:ltä yläas-
teelta ympäri Suomea. 71 prosenttia nuorista oli vuoden aikana ladannut Inter-
netistä musiikkia, ohjelmia tai pelejä luvattomasti. Näistä nuorista 19 prosenttia 
ilmoitti ladanneensa päivittäin tai lähes päivittäin ja 24 prosenttia 1–2 kertaa vii-
kossa. Koko aineistoon suhteutettuna tämä tarkoittaa, että yhdeksäsluokkalai-
sista nuorista miltei kolmannes (31 %) lataa luvattomasti verkosta vähintään ker-
ran viikossa. Luvaton verkkolataaminen oli kyselyn yleisin teko ja toiseksi ylei-
sintä, alkoholin humalahakuista juomista olivat tehneet 51 prosenttia vastaajista 
viimeisen vuoden aikana. Luvaton poissaolo koulusta oli kolmanneksi yleisin 
teko 40 prosentin osuudella. (Salmi & Suonpää, 2012.) 

Luovan työn tekijät ja yrittäjät (Lyhty) on kulttuurialan yhteistyöprojekti, 
joka on pyrkinyt tilastoimaan vuodesta 2006 lähtien suomalaisten asenteita pira-
tismia kohtaan ja piratismin suosiota Suomessa. Luovan työn tekijöiden ja yrittä-
jien (LYHTY, 2015) vuoden 2015 tekijänoikeusbarometrin haastattelututkimuk-
sen mukaan luvaton lataaminen on vähentynyt Suomessa viime vuosina. Tutki-
muksen mukaan 12 prosenttia suomalaisista kotitalouksista lataa Internetistä 
siellä luvattomasti olevaa sisältöä ja 14 prosenttia käyttää luvattomia suoratois-
tosisältöjä. 

Nuorista vastaajista (15–24-vuotiaat) 29 prosenttia ilmoitti, että heidän ko-
titaloudessaan ladataan luvatonta sisältöä ja 35 prosenttia kertoi käyttäneensä 
musiikkia, elokuvaa tai pelejä luvattomista suoratoistopalveluista. Nuorten lu-
vattoman lataamisen prosenttiluvut ovat uusimman vuoden 2015 tekijänoikeus-
barometrin mukaan muutamassa vuodessa puolittuneet. Sen mukaan vuonna 
2011 nuorten luku oli 47 prosenttia ja vuonna 2009 peräti 61 prosenttia.  

Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia ja lukujen puolittuminen riippuu 
täysin vertailuvuodesta. Aikaisempien Tekijänoikeusbarometrien mukaan vuo-
sina 2012-2015 nuorten laiton lataaminen on vaihdellut 25 ja 33 prosenttiyksikön 
välillä. Lisäksi Tekijänoikeusbarometri 2009 -tiedotteesta ei löydy laisinkaan mai-
nintaa, että 61 prosenttia nuorista vastaajista olisi ladannut laittomasti, vaan vuo-
den 2009 tiedotteessa luvuksi on kerrottu 34 prosenttia. Ennen vuotta 2009 luvut 
olivat vaihdelleet 34-39 prosentin välillä, poikkeuksena vuosi 2006 jolloin luku 
oli kaikista korkein, 53 prosenttia.   

Kaikkien vastaajien luvut ovat vaihdelleet vuosien 2012-2015 aikana 12-15 
prosentin välillä. Ennen vuotta 2011 Tekijänoikeusbarometrin laitonta lataamista 
koskevat luvut ovat olleet samalla tasolla kuin vuosina 2012-2015. Ainoastaan 
vuonna 2011 luku oli 21 prosenttia, joten 2011 näyttää tilastojen valossa poik-
keukselliselta vuodelta.  
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Suoratoistopalvelut ovat tekijänoikeusbarometrien mukaan nousseet pira-
tismin yleisimmäksi muodoksi. 14 prosenttia koko väestöstä ja 35 prosenttia nuo-
rista kertoo käyttäneensä musiikkia, elokuvaa tai pelejä Internetin laittomista 
suoratoistopalveluista. Laittomien suoratoistopalvelujen suosio on vaihdellut 
vuosina 2012-2015 kyselytutkimuksien nuorten vastaajien kohdalla 35 ja 53 pro-
sentin välillä. Kaikkien vastaajien luvut ovat vaihdelleet vuosien 2012-2015 ai-
kana 14-25 prosentin välillä. Laittomien suoratoistopalvelujen suosiota seuran-
nut kysymys on muotoiltu ennen vuotta 2014 eri tavalla, joten aikaisemmat vuo-
det eivät ole vertailukelpoisia. (Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY, 2009, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015.) 

Laiton lataaminen on Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien (LYHTY, 2015) 
vuoden 2015 tekijänoikeusbarometrin mukaan vähentynyt Suomessa, mutta hei-
dän omien aikaisempien tilastojensa valossa laiton lataaminen on pysynyt yhtä 
suosittuna viime vuodet. Itse asiassa laiton lataaminen on lisääntynyt vuoteen 
2014 verrattuna nuorten (15-24-vuotiaat), nuorten aikuisten (25-34-vuotiaiden) ja 
aikuisten (35-49-vuotiaiden) keskuudessa. Tutkimusten virhemarginaali on 
enimmillään 3,2 prosenttiyksikköä, joten viimeisen neljän vuoden muutokset 
laittoman lataamisen kohdalla mahtuvat virhemarginaaliin.  

Karaganis ja Renkema (2013) ovat saaneet tutkimuksessaan samanlaisia ja 
jopa korkeampia lukuja vuodelta 2011 Saksasta ja Yhdysvalloista. Heidän mu-
kaansa noin 46 prosenttia amerikkalaisista aikuisista (30-49-vuotiaat) ja 45 pro-
senttia saksalaisista aikuisista olivat hankkineet digitaalista sisältöä muulla ta-
voin kuin ostamalla laillisten tuotteen. Laittomaksi käytöksi katsottiin tiedosto-
jen tai levyjen kopiointi ystäviltä, musiikin, elokuvien tai TV-ohjelmien lataami-
nen ja laittomien DVD-levyjen ostaminen. Molemmissa maissa nuorten (18–29-
vuotiaat) luku oli noin 70 prosenttia. 

Samassa tutkimuksessa todetaan laillisten suoratoistopalveluiden kuiten-
kin vähentäneen käyttäjien halua ladata digitaalista sisältöä laittomasti. Toisaalta 
useimmat käyttäjät kuuntelivat ilmaiseksi suoratoistomusiikkia tai käyttivät 
YouTuben kaltaisia ilmaisia videopalveluja ja vain murto-osa todella maksoi suo-
ratoistosisällöstä. Lisäksi kaikille ei ollut läheskään aina selvää, mikä Internetistä 
suoratoistetusta sisällöstä oli laillista ja mikä laitonta. Vaikka tutkimuksen mu-
kaan halukkuus hankkia laitonta sisältöä oli vähentynyt laillisten suoratoistopal-
velujen myötä, monet palvelujen käyttäjät suosivat silti laittomia suoratoistopal-
veluja. Yhdysvalloissa 15 prosenttia laillisten suoratoistopalveluiden käyttäjistä 
käytti myös samanaikaisesti laittomia suoratoistopalveluja. Luku vastasi 8 pro-
senttia kaikista kyselyyn vastanneista. Vastaava luku oli Saksassa 18 prosenttia, 
joka vastasi 9 prosenttia kaikista vastanneista. Saksalaisten 18–29-vuotiaiden 
kohdalla luku oli 27 prosenttia, 30–49-vuotiaiden kohdalla 16 prosenttia ja van-
hempien 50–69-vuotiaiden kohdalla 7 prosenttia. Yhdysvalloissa ikä ei vaikutta-
nut merkittävästi laittomien suoratoistopalvelujen käyttöhalukkuuteen, vaan oli 
noin 15 prosenttia kaikilla ikäryhmillä. (Karaganis & Renkema, 2013.) 

Norjassa uutisoitiin vuonna 2014  musiikin luvattoman lataamisen lähes 
loppuneen alle 29-vuotiaiden kohdalla. Kyselyyn vastanneista vain 4 prosenttia 
myönsi lataavansa laittomasti musiikkia, kun vuonna 2009 vastaava luku oli ollut 
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80 prosenttia. (Ingham, 2015). Uutisen mukaan suoratoistopalveluiden osuus 
musiikin kokonaismarkkinoista on Norjan IFPI:n mukaan 75 prosenttia ja 80 pro-
senttia nuorista valitsevat suoratoistopalvelut ensisijaiseksi musiikinhankinta-
lähteekseen. Tämän kyselyn pohjalta laittoman musiikin lataamisen voidaankin 
sanoa lähes loppuneen suoratoistopalveluiden ansiosta Norjassa. 

Piratismin suosiota käsitteleveät tutkimukset pohjautuvat tyypillisesti 
täysin kysely- tai haastattelututkimuksiin eikä tutkimuksissa käytetä todellista 
verkkoliikennedataa.  Haastattelu- ja kyselytutkimusten luonteen vuoksi 
vastausten luotettavuus riippuu täysin vastaajan rehellisyydestä ja tämän takia 
on vaikea sanoa luotettavasti onko laiton lataaminen todellisuudessa vähentynyt 
vai jopa kasvanut. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen nuorisorikollisuusky-
selyssä aineistokeruumenetelmänä on ollut anonyymilomakekysely, kun Nuori-
sobarometrin aineistokeruumenetelmänä on ollut haastattelututkimus. Tutki-
musten vastaajat eivät ole samanikäisiä, eivätkä tutkimukset ole tämän takia 
täysin vertailukelpoisia. Nuorisorikollisuuskyselyn tuloksien mukaan nuorten 
laiton lataaminen on kuitenkin huomattavasti yleisempää kuin 
tekijänoikeusbarometrin tuloksien mukaan. Tutkimusten valossa piratismi on 
vieläkin yleistä nuorten keskuudessa ja varovaisimmankin arvion mukaan 
vähintään kolmannes nuorista on hankkinut luvatonta sisältö Internetistä 
viimeisen vuoden aikana. Valitettavasti tutkimuksissa ei eritellä minkälaista 
sisältöä nuoret hankkivat laillisesti ja minkälaista laittomasti. Piratismi asetetaan 
vain kattokäsitteiden ”laitoman lataamisen” ja ”laittomien suoratoistopalveluiden” 
alle, eikä tehdä erottelua ohjelmisto-, peli-, musiikki- tai elokuvapiratismin välille. 
Syyt esimerkiksi hankkia musiikkia laittomasti saattavat poiketa merkittävästi 
syistä hankkia elokuvia laittomasti. 

Selvitettäväksi jääkin, onko luvattomien digitaalisten sisältöjen kulutus 
laskussa vai nousussa. Monet aikaisemmat tutkimukset ovat tehty pääasiassa 
ennen uusia suoratoistopalveluja ja käsittelevät suurilta osin vain musiikin 
laitonta lataamista. Samalla kun laillisten digitaalisten sisältöjen myynti on 
kasvanut sekä jakelukanavat ovat muuttuneet vastaamaan kuluttajien kysyntään, 
ovat myös laittomien palveluiden toimintatavat muuttuneet. 
Tekijänoikeusbarometrin mukaan Suomessa laittomat suoratoistopalvelut ovat 
nousseet piratismin yleisimmäksi muodoksi ja ovat yleisiä muiden tutkimusten 
mukaan länsimaissa. Tämän tulkielman empiirisessä osiossa tutkitaan ovatko 
digitaalisen sisältöjen käyttötottumukset muuttuneet ja onko laiton digitaalinen 
sisältö yhä yhtä suosittua kuin ennen, kun saatavilla on lähes yhtä helposti 
maksullisia vaihtoehtoja. Seuraavassa luvussa kartoitetaan tekijöitä, jotka 
vaikuttavat maksullisten digitaalisten sisältöjen jakelukanavien omaksumiseen 
ja käyttämiseen. 
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4 DIGITAALISEN SISÄLLÖN JAKELUTAVAN OMAK-
SUMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

Tässä luvussa käsitellään digitaalisten sisältöjen jakelutapojen omaksumista tun-
nettujen teknologian ja innovaatioiden omaksumisteorioiden pohjalta. Luvussa 
esitellään tunnetuimpia malleja ja niistä tehtyjä laajennoksia, joilla voidaan selit-
tää ja ennustaa teknologian omaksuntaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Näiden 
pohjalta pyritään tunnistamaan keskeisiä digitaalisten sisältöjen jakelukanavien 
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tekijöiden tarkastelun jälkeen luvun lo-
puksi esitellään yhteenveto, joka toimii empiirisen osuuden viitekehyksen lähtö-
kohtana.  

Erilaisia digitaalisten sisältöjen jakelukanavia, kuten suoratoistopalveluja ja 
latauskauppoja voidaan pitää teknologisina innovaatioina, on joista kehitty-
mässä merkittävä jakelualusta viihdeteollisuudelle. Innovaatio on Rogersin (2003) 
mukaan idea, käytäntö tai väline, joka on omaksujalleen uusi. Innovaation ei it-
sessään tarvitse olla uusi, vaan riittää, että innovaatio on käyttäjälle uusi. Omak-
sumisella tarkoitetaan käyttäjän päätöstä ottaa käyttöönsä uusi innovaatio tai 
teknologia. Jokainen omaksuja hakee innovaatiolta aina jotain hyötyä ja jokaisella 
uudella innovaatiolla on erilaisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat omaksujien 
päätökseen omaksua uusi innovaatio.  Varsinaiseen käyttöönottopäätökseen vai-
kuttavat henkilön omat asenteet käyttöönottoa kohtaan ja muiden henkilöiden 
aiheuttamat odotukset tämän käyttöönottopäätöksestä. (Rogers, 2003.) 

4.1 Teknologian omaksumismallit 

Useat eri tutkijat ovat luoneet omia teoreettisia malleja teknologioiden omaksu-
miselle ja eri mallien välillä on ollut huomattavissa yhtäläisyyksiä. Näiden tutki-
musten mallit pohjautuvat tietojärjestelmätieteeseen, psykologiaan ja sosiologi-
aan yhdistellen näiden tieteenalojen ominaispiirteitä, pyrkien mallintamaan syitä 
miksi ja miten teknologioita omaksutaan.  Tässä tutkimuksessa tarkemmin esi-
teltävät mallit ovat perustellun toiminnan teoria (TRA, Theory of Reasoned Action), 
suunnitellun käyttäytymisen teoria (TPB, Theory of Planned Behaviour), teknologian 
omaksumismalli (TAM, Technology Acceptance Model), innovaation diffuusioteoria 
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(IDT, Innovations Diffusion Theory) sekä yhdistetty teoria teknologian hyväksyn-
nästä ja käytöstä (UTAUT, Unified Theory of Acceptance and Use of Technology). 
Mallit ovat valikoitu Venkateshin, Morrisin, Davisin ja Davisin (2003) tutkimuk-
sen pohjalta ja esitellään seuraavissa alaluvuissa pääpiirteittään. 

4.1.1 Perustellun toiminnan teoria (TRA) 

Perustellun toiminnan teoria (TRA, engl. Theory of Reasoned Action) perustuu 
Ajzenin ja Fishbeinin (1980) vuonna 1967 kehittämään malliin ja se on toiminut 
pohjana monelle myöhemmin kehitetylle teknologian omaksumismallille. Malli 
perustuu sosiaalipsykologiaan ja on yksi tunnetuimmista ihmisen käyttäyty-
mistä selittävistä teorioista. Mallin keskeinen tekijä on yksilön aikomus tehdä jo-
takin. Teoria olettaa ihmisen käyttäytyvän rationaalisesti oman vapaan tahtonsa 
mukaisesti ja ihmisen toiminta-aikomuksen vahvuus vaikuttaa varsinaiseen toi-
mintaan. Mitä vahvempi aikomus käyttäytymistä kohtaan on, sitä todennäköi-
semmin käyttäytyminen toteutuu. (KUVIO 1)  (Ajzen & Fishbein, 1980; Venka-
tesh ym., 2003). 

 

 

KUVIO 1 Perustellun toiminnan teoria (Ajzen & Fishbein, 1980) 

Teorian perusteella ihmisen aikomukseen ja sitä myötä käyttäytymiseen vaikuttavat 
kaksi tekijää: asenne käyttäytymistä kohtaan ja subjektiivinen normi. Asenne on hen-
kilön oma positiivinen tai kielteinen asenne aikomuksen kohdetta kohtaan. Sub-
jektiivinen normi viittaa sosiaaliseen paineeseen, eli siihen miten muiden henki-
löiden odotukset ja mielipiteet vaikuttavat henkilön aikomuksiin. Ympäristön 
luoman paineen katsotaan vaikuttavan siihen, toteutuuko aiottu käyttäytyminen 
vai ei. Teoria olettaa, että käyttäytymiseen vaikuttavat myös yksilön uskomukset. 
(Ajzen & Fishbein, 1980; Davis, 1989) 

Perustellun toiminnan teoria soveltuu hyvin tilanteisiin missä yksilön pää-
tökset perustuvat vapaaseen tahtoon. Kaikki käytännön tilanteet eivät kuiten-
kaan ole niin yksiselitteisiä ja niihin saattaa liittyä useampi rajoittava tekijä, kuten 
tarkastelun kohteena olevan hyödykkeen hinta ja saatavuus. (Sheppard, Hart-
wick, & Warshaw, 1988). 
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4.1.2 Suunnitellun käyttäytymisen teoria (TPB) 

Suunnitellun käyttäytymisen teoria (TPB, engl. Theory of Planned Behaviour) 
perustuu Ajzenin ja Fishbeinin (1980) vuonna 1967 kehittämään perustellun toi-
minnan teoriaan (TRA). Ajzen (1991) muokkasi aikaisempaa teoriaa vuorovaiku-
tussuhteiden ja muuttujien osalta. Teorian mukaan henkilön aikomukseen käyt-
täytyä tietyllä tavalla vaikuttaa (1) asenne käyttäytymistä kohtaan, (2) sosiaalinen 
vaikutus (subjektiivinen normi) ja (3) yksilön vaikutusmahdollisuudet käyttäyty-
mistä kohtaan (käyttäytymiseen liittyvä kontrolli). Muuttujien vuorovaikutussuh-
teet on kuvattu kuviossa 2.  

 

KUVIO 2 Suunnitellun käyttäytymisen teoria (Ajzen, 1991) 

Sen lisäksi, että muuttujat vaikuttavat aikomukseen ja sitä kautta käyttäytymiseen, 
kaikki kolme muuttujaa vaikuttavat myös toisiinsa. Erona TRA:han TPB huomioi 
kolmannen elementtinsä ansiosta tilanteet, joissa henkilöllä ei välttämättä ole 
täydellistä kontrollia tilanteeseen ja omaan käytökseen. Käyttäytymiseen liittyvä 
kontrolli -elementti koostuu henkilöllä käsityksistä käyttäytymiseen liittyvistä si-
säisistä ja ulkoisista rajoitteista ja sillä on teorian mukaan suoraan vaikutusta 
käyttäytymisaikomuksen lisäksi käyttäytymiseen. Ajzenin (1991) mukaan käyt-
täytymiseen liittyvä kontrolli muodostuu pitkälti henkilön aikaisemmista koke-
muksista kuten siitä, onko tehtävän suorittaminen helppoa tai vaikeaa ja millai-
sia rajoitteita sen suorittamiseen on aiemmin liittynyt. TPB on luonteeltaan hyvin 
yleinen ihmisen toimintaa kuvaava teoria ja sitä on sovellettu myös erityisluon-
toisten eettisten kysymysten kuten hyväksikäytön, viharikosten ja piratismin tut-
kimukseen (Yoon, 2010). 
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4.1.3 Teknologian omaksumismalli (TAM) 

Fred Davisin (1989) kehittämä teknologian omaksumismalli (TAM, engl. Tech-
nology Acceptance Model) on tällä hetkellä tunnetuin ja käytetyin teknologian 
hyväksymismalli. Malli on alun perin Davisin esittelemä, mutta myöhemmin Da-
visinn, Bagozzin ja Warshawin (1989) viimeistelemä. Malli on alun perin kehi-
tetty perustellun toiminnan teorian (TRA) pohjalta arvioimaan erityisesti tieto-
järjestelmien omaksumista organisaatioissa. Mallin tavoitteena on selvittää miksi 
tiettyä järjestelmää ei omaksuta sekä havainnollistaa miten omaksumiseen voi-
daan vaikuttaa. TRA-mallista poiketen TAM-mallin tarkoitus on selittää miten 
ulkoiset tekijät vaikuttavat käyttäjän uskomuksiin, asenteisiin ja aikomuksiin 
käyttää teknologiaa. 

Teknologian hyväksymismallissa tärkeimpiä tekijöitä ovat koettu hyödylli-
syys, koettu helppokäyttöisyys ja asenne käyttöä kohtaan. Koettu hyödyllisyys perus-
tuu yksilön mielikuvaan siitä, miten tämän uuden teknologian käyttö parantaa 
hänen suoritustaan tai helpottaa hänen työtään. Koettu helppokäyttöisyys tar-
koittaa, kuinka helppokäyttöiseltä tai vaihtoehtoisesti vaikeakäyttöiseltä tekno-
logia vaikuttaa käyttäjästä. Helppokäyttöisyys vaikuttaa myös voimakkaasti ko-
ettuun hyödyllisyyteen. Toisin sanoen teknologia ei ole hyödyllinen, jos sitä ei 
osata käyttää. Näihin kahteen tekijään vaikuttavat ulkoiset tekijät, jotka vaikutta-
vat käyttäjän mielikuvaan teknologiasta. Nämä kaksi tekijää vaikuttavat osaltaan 
käyttäjän asenteeseen käyttöä kohtaan ja myöhemmin aikomukseen käyttää tekno-
logiaa. Asenteiden ja aikomusten katsotaan johtavan varsinaiseen käyttöön (KU-
VIO 3). (Davis, 1989; Davis ym., 1989). 

 

KUVIO 3 Teknologian omaksumismalli (Davis, 1989; Davis ym., 1989) 

Vaikka TAM-malli on yksi maailman tutkituimmista ja käytetyimmistä teknolo-
gian omaksumismalleista, sitä on myös kritisoitu sen yksinkertaisuudesta. Malli 
ei kritiikin mukaan myöskään kykene selittämään riittävän kattavasti teknolo-
gian omaksumista, vaan tarjoaa pelkästään yleispätevän määritelmän hyödylli-
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syyden ja helppokäyttöisyyden merkityksestä. Mallia onkin vuosien aikana jat-
kokehitetty useiden tutkijoiden osalta. Esimerkkinä mainittakoon Karahannan, 
Straubin, ja Chervanyn (1999) tutkimus, jossa käyttäjän asenteeseen vaikuttavat 
tekijät ovat laajennettu seitsemään kohtaan. Vaikuttavia tekijöitä ovat hyödylli-
syys (engl. relative advantage), imago (engl. image), helppokäyttöisyys (engl. Ease 
of use), soveltuvuus (engl. compatibility), kokeiltavuus (engl. trialability), näkyvyys 
(engl. visibility) ja tulosten esiteltävyys (engl. result demonstrability). 

Venkatesh ja Davis (2000) ovat myös esitelleet perinteisestä TAM-mallista 
laajennetun työorganisaatioiden teknologian omaksumiseen tarkoitetun TAM2-
mallin. Siinä yksilön kokemuksien merkitystä korostetaan ja TAM2-mallissa ko-
ettuun hyödyllisyyteen vaikuttaviksi tekijöiksi on lisätty sosiaalisia ja kognitiivi-
sia prosesseja. Sosiaalisen vaikutuksen tekijät ovat subjektiivinen normi (engl. sub-
jective norm) ja imago (engl. image). Kognitiiviset tekijät ovat yhteys työtehtäviin 
(engl. job relevance), tulosten laatu (engl. output quality), ja tulosten esiteltävyys 
(engl. result demonstrability). Myös käyttäjän kokemus (engl. experience) ja tek-
nologian käytön vapaaehtoisuus (engl. voluntariness) vaikuttavat koettuun hyö-
dyllisyyteen subjektiivisen normin kautta.  

Bagozzin (2007) on kritisoinut tutkijoiden tapaa keskittyä vain lisäämään 
Davisin malliin uusia ulottuvuuksia, jotka tarjoavat lisää syitä tietyn teknologian 
käytölle. Hänen mielestään tutkimusten olisi syytä keskittyä ennemmin selittä-
mään, miten jo olemassa olevat muuttujat vaikuttavat teknologian omaksumi-
seen. 

4.1.4 Innovaation difuusioteoria (IDT) 

Innovaation diffuusioteoria on Rogers (2003) vuonna 1962 kehittämä teoria, jolla 
on pyritty selittämään innovaatioiden leviämistä eli diffuusiota. Innovaation dif-
fuusiolla tarkoitetaan viestintäprosessia, jossa tieto uudesta innovaatiosta leviää 
muille organisaation tai sosiaalisen verkoston jäsenille ja tämä tieto vaikuttaa hei-
dän aikomukseensa omaksua innovaatio. Nämä asenteet vaikuttavat henkilön 
päätökseen ottaa uusi innovaatio lopulta käyttöönsä. Innovaation diffuusio koos-
tuu itsessään neljästä elementistä, joita ovat (1) innovaatio, (2) kanava, (3) aika ja (4) 
sosiaalinen järjestelmä.  

Innovaatio (1) on Rogersin (2003) mukaan idea, käytäntö tai väline, joka on 
omaksujalleen uusi. Innovaation ei itsessään tarvitse olla uusi, vaan riittää että 
innovaatio on käyttäjälle uusi. Jokainen omaksuja hakee innovaatiolta aina jotain 
hyötyä ja jokaisella uudella innovaatiolla on erilaisia ominaisuuksia, jotka vai-
kuttavat omaksujien päätökseen omaksua uusi innovaatio. Näitä ominaisuuksia 
ovat suhteellinen etu (engl. relative advantage), yhteensopivuus (engl. compatibi-
lity), helppokäyttöisyys (engl. ease of use), kokeiltavuus (engl. demonstrability), mie-
likuva (engl. image), havaittavuus (engl. visibility) ja vapaaehtoisuus (engl. volunta-
riness). Suhteellinen etu kuvaa innovaation hyödyllisyyttä sekä paremmuutta 
verrattuna aikaisempiin vastaaviin innovaatioihin. Yhteensopivuus tarkoittaa in-
novaation sopivuutta omaksujan arvoihin, tarpeisiin ja kokemukseen perustuen. 
Helppokäyttöisyydellä viitataan innovaatiosta saatavaan mielikuvaan sen 
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helppo- tai vaikeakäyttöisyydestä. Kokeiltavuudella tarkoitetaan mahdollisuutta 
kokeilla innovaatiota ennen innovaation diffuusion tapahtumista. Mielikuva tar-
koittaa innovaation luomaa kuvaa siitä, miten tämä parantaa omaksujan omaa 
mielikuvaa tai asemaa sosiaalisessa järjestelmässä. Havaittavuus tarkoittaa inno-
vaation hyötyjen selkeyttä ja näkyvyyttä omaksujalle sekä muille yhteisön jäse-
nille. Vapaaehtoisuudella tarkoitetaan sitä, onko innovaation omaksuminen käy-
tännössä pakollista vai täysin vapaaehtoista. 

Kanavalla (2) tarkoitetaan kommunikaatiota, jonka kautta mahdolliset 
omaksujat saavat tiedon uudesta innovaatiosta. Rogers jakaa kanavan yksilöiden 
väliseen kommunikaatioon ja tiedotusvälineiden kautta tapahtuvaan tiedotuk-
seen. Näistä jälkimmäinen sisältää lehdistön, radion, television ja nykyisin yhä 
enenevässä määrin Internetin. Nimensä mukaisesti nämä suurille massoille levit-
tävät välineet ovat käytännöllisiä tietoisuuden levittämisessä potentiaalisille in-
novaatioiden omaksujille. Rogers korostaa kuitenkin yksilöiden välisen kommu-
nikaation tärkeyttä ja tehokkuutta suostuteltaessa yksilöä hyväksymään uutta 
toimintatapaa tai teknologia. Kommunikaation onnistumiseen vaikuttaa myös 
sitä käyvien yksilöiden samankaltaisuus niin uskomusten, sosioekonomisen ase-
man kuin koulutuksenkin suhteen. 

Aikaa (3) voidaan tarkastella innovaation diffuusio teoriassa kolmella ta-
valla. Ensinnäkin innovaation diffuusion vaatimaa aikaa siitä, kun yksilö tai 
ryhmä sai tietää innovaatiosta sen omaksumiseen. Tämä ensimmäinen ajan ulot-
tuvuus koostuu jo myöhemmin tarkemmin esitettävästä viisivaiheisesta proses-
sista: tieto (engl. knowledge stage), suostuttelu (engl. persuasion), päätös (engl. de-
cision), käyttöönotto (engl. implement) ja vahvistus (engl. confirmation).  

Toiseksi ajalla voidaan myös tarkoittaa omaksuvatko yksilö tai ryhmä in-
novaation jo varhaisessa vai vasta myöhemmässä vaiheessa - verrattuna muihin 
jäseniin tai ryhmiin. Toisin sanoen Rogers liittää yksilön tai ryhmän innovatiivi-
suuden siihen, kuuluvatko he henkilöihin, jotka omaksuvat innovaation aikai-
semmin kuin muut ryhmän jäsenet. Omaksujaryhmät erotellaan innovaation 
omaksumisajankohdan perusteella. Aikajärjestyksessä omaksujaryhmät luoki-
tellaan seuraavasti: innovoijat (engl. innovators), varhaiset omaksujat (engl. early 
adopters), aikainen enemmistö (engl. early majority), myöhäinen enemmistö (engl. 
late majority) ja hitaat omaksujat (engl. laggards). Omaksujaryhmät voidaan esit-
tää gaussin käyrällä heidän omaksumisnopeutensa mukaan (KUVIO 4). Harmaa 
S-käyrä kuviossa esittää innovaation leviämistä. 
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KUVIO 4 Innovaatioiden diffuusioteoria (Rogers, 2003) 

Kolmantena aikaa voidaan mitata sosiaalisen järjestelmän kannalta ryhmän in-
novaation omaksumisen asteena tiettynä ajankohtana, toisin sanoen, kuinka 
kauan innovaation omaksumiseen tietyssä organisaatiossa on mennyt. Mitatessa 
omaksumisen astetta, määritellään ensin prosenttiosuus organisaation jäsenistä, 
joka on ottanut innovaation käyttöön tai katsotaan, kuinka kauan joltakin orga-
nisaatiolta menee aikaa saavuttaa jokin ennalta määrätty omaksumisen aste. 

Sosiaalisella järjestelmällä (4) viitataan innovaation diffuusiossa organisaa-
tion sisäisiä yksilöitä, jotka muodostavat ryhmiä tai hierarkkisia rakenteita, jotka 
voivat vaikuttaa innovaation omaksumiseen. Yksiköt voivat olla hyvin laajoja, 
mutta niitä kuitenkin yhdistää yhteinen päämäärä jonkin havaitun ongelman rat-
kaisemiseksi.  Sosiaalisen järjestelmän rakenne vaikuttaa siinä ilmenevään kom-
munikaatioon. Rogers kuvaa virallisen rakenteen tyypillisenä esimerkkinä byro-
kraattisen organisaation (valtion viraston), jossa ylemmässä asemassa olevat joh-
tajat voivat antaa määräyksiä alaisilleen asemaansa perustuen olettaen, että niitä 
noudatetaan. 

Tämän muodollisen rakenteen, ohella organisaatioissa on olemassa epä-
muodollinen rakenne, jonka kommunikaatiota hän kuvaa epävirallisena. Epä-
muodolliseen rakenteeseen kuuluvat omaksujien lisäksi, mielipidejohtajat ja 
muutosagentit. Sekä järjestelmän virallinen sekä epämuodollinen rakenne voivat 
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joko edistää tai ehkäistä innovaatioiden diffuusiota. Samoin kyseisen järjestel-
män normeilla, arvoilla ja asenteilla on merkitystä innovaatioiden diffuusioon ja 
pahimmillaan ne voivat estää jonkin innovaation omaksumisen kokonaan 

Innovaation diffuusioteoria koostuu myös aikaisemmin esitellyistä omak-
sujista, jotka voidaan jakaa viiteen eri kategoriaan omaksumisnopeuden mukaan. 
Ensimmäisenä omaksujajoukkona ovat innovoijat, joita on noin 2,5 % koko jou-
kosta. Innovoijat omaksuvat innovaation ensimmäisenä käyttöönsä ja esittelevät 
sitä ensimmäisenä lähipiirilleen. Innovaatio on jo saattanut olla innovoijilla käy-
tössä ennen kuin se edes virallisesti julkistettu. Varhaisiin omaksujiin kuuluu 
noin 13,5 % joukosta. Heillä on monesti suuri vaikutus innovaation diffuusioon 
ja heitä voidaan pitää eräänlaisina johtajina joiden toimintaa muut matkivat. Jos 
he omaksuvat innovaation, kiihdyttää se diffuusiota ja suurempi osa organisaa-
tion jäsenistä alkaa käyttää innovaatiota. Aikaiseen enemmistöön kuuluu 34 %, 
eli kolmasosa koko joukosta. He omaksuvat innovaation varhaisten omaksujien 
jälkeen, harkittuaan päätöstään hieman aikaisempia omaksujia kauemmin. He 
luovat painetta jäljelle jääneille organisaation jäsenille ja luovat organisaatioon 
yhteenkuuluvuuden tunnetta innovaation käyttäjien kesken. Myöhäiseen enem-
mistöön kuuluu myös 34 % joukosta ja he omaksuvat innovaation keskimääräistä 
myöhemmin. Omaksumisen takana on monesti käyttäjän sosiaalisten verkosto-
jen muiden omaksujien luoma paine ja tahtovat jakaa saman yhteenkuuluvuu-
den tunteen kuin aikaisemmin innovaation omaksuneet jäsenet. He tarvitsevat 
ensin hyviä käyttäjäpalautteita innovaatiosta ennen, kun itse ovat valmiita omak-
sumaan innovaation. Hitaisiin omaksujiin kuuluu 16 % koko joukosta ja he eivät 
välttämättä omaksu koko innovaatiota ollenkaan. He todennäköisesti suhtautu-
vat kaikkiin uusiin innovaatioihin erittäin epäilevästi tai vastustavat niitä vedo-
ton omiin arvoihin. 

Varsinainen päätöksenteko innovaation omaksumisesta koostuu useasta 
vaiheesta, jotka vaikuttavat myös omaksumisen nopeuteen. Rogersin mukaan 
omaksumisprosessi on viisi vaiheinen, joka koostuu seuraavista vaiheista: tieto 
(engl. knowledge stage), suostuttelu (engl. persuasion), päätös (engl. decision), 
käyttöönotto (engl. implement) ja vahvistus (engl. confirmation). Tietovaiheessa 
omaksuja saa tietää uudesta innovaatiosta ja hakee mahdollisesti siitä lisätietoa. 
Vaihe koostuu vielä kolmesta alavaiheesta, jotka kuvaavat omaksujan tietomää-
rää uudesta innovaatiosta. Ensimmäisellä alatasolla omaksuja on vain tietoinen 
uuden innovaation olemassaolosta, jolloin omaksuja on valmis hankkimaan in-
novaatiosta lisätietoa. Toisessa alavaiheessa omaksujalla on jo jonkinlainen käsi-
tys innovaatiosta ja sen toimintaperiaatteesta. Hänellä saattaa olla jo positiivinen 
tai negatiivinen mielipide uudesta innovaatiosta. Viimeisessä alavaiheessa 
omaksuja tuntee innovaation toimintaperiaatteen erittäin hyvin ja omaa innovaa-
tiosta viimeistään nyt jonkinlaisen mielipiteen. 

Seuraava vaihe on suostuttelu, jolla viitataan omaksujan asenteeseen inno-
vaatiota kohtaan. Vaiheeseen voidaan siirtyä suoraan ensimmäiseltä alavaiheelta, 
vaikka onkin yleisempää, että omaksujalla on tarkempi tieto innovaatiosta, en-
nen kuin on pystynyt muodostamaan siitä selkeätä mielipidettä. Tässä vaiheessa 
omaksuja on tehnyt päätöksen, omaksuuko uuden innovaation vai ei. Toisaalta 
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asenne voi olla aktiivinen tai passiivinen, joka kuvaa omaksujan valmiutta ko-
keilla innovaatiota. Aktiivinen hyväksyminen tarkoittaa halua kokeilla innovaa-
tiota ja hyväksyä sen tämän jälkeen. Passiivinen hyväksymien tarkoittaa hyväk-
symistä ilman kokeilua. Aktiivinen kieltäminen kuvaa omaksujan halua kokeilla 
innovaatiota, mutta tämän hylkäämistä kokeilun jälkeen. Passiivinen kieltämi-
nen kuvaa innovaation hylkäämistä ilman halua edes kokeilla tätä. 

Käyttöönottovaiheessa omaksuja ottaa innovaation käyttöönsä mutta saat-
taa silti vielä hylätä tämän kohdatessaan odottamattomia vaikeuksia tai muita 
ongelmia. Tässä vaiheessa monesti innovaatioita kehitetään eteenpäin käyttäjä-
palautteen perusteella. Vahvistuvaiheessa omaksuja on tehnyt lopullisen päätök-
sensä, jatkaako innovaation käyttöä vai hylkääkö sen viimeistään nyt. 

Diffuusioteoria ei ole välttynyt kritiikiltä. Pääosa kritiikistä kohdistuu teo-
rian yksinkertaistettuun kuvaan todellisuudesta. Rogers (2003) itse on maininnut 
joitakin teorian epäkohtia. Hänen mukaansa kaikki innovaatiot eivät välttämättä 
leviä ollenkaan eikä omaksumista tapahdu pitkänkään ajan kuluessa.  

4.1.5 Yhdistetty teoria teknologian hyväksynnästä ja käytöstä (UTAUT & 
UTAUT2) 

Yhdistetty teoria teknologian hyväksynnästä ja käytöstä (Unified Theory of Ac-
ceptance and Use of Technology), eli UTAUT-malli, on kahdeksasta merkittä-
västä teknologian omaksumismallista kehitetty malli. Venkatesh, Morris, Davis 
ja Davis (2003) vertailivat tutkimuksessaan aikaisempia malleja sekä teorioita ja 
valikoivat näiden pohjalta toimivimmaksi todetuimmat tekijät uuteen UTAUT-
malliin. Tässä tutkimuksessa esitellyistä malleista kaikki neljä (TRA, TPB, TAM 
& IDT) ovat toimineet UTAUT-mallin pohjana. Mallien yhdistämisen tuloksena 

UTAUT:iin on valittu mukaan neljä merkittävintä ohjaavaa tekijää jotka vaikut-

tavat henkilön käyttöaikomukseen: (1) suoristuskykyodotukset (engl. performance 
expectancy), (2) vaivattomuusodotukset (engl. effort expectancy), (3) sosiaaliset vai-
kutukset (engl. social influence) ja (4) mahdollistavat olosuhteet (engl. facilitating 
conditions). Näistä neljästä ohjaavasta tekijästä kolme vaikuttavat henkilön käyt-
töaikomukseen ja neljäs mahdollistavat olosuhteet vaikuttavat suoraan teknologian 
käyttöön. Näiden neljän tekijän lisäksi mallissa on neljä vaikuttavaa tekijää, jotka 
vaikuttavat tekijöiden ja käytön aikomuksen sekä käytön väliseen voimakkuu-
teen. Vaikuttavia tekijöitä ovat sukupuoli, ikä, kokemus ja käytön vapaaehtoisuus. 
(KUVIO 5). 
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KUVIO 5 Yhdistetty teoria teknologian hyväksynnästä ja käytöstä (Venkatesh ym., 2003) 

Suorituskykyodotuksilla (1) tarkoitetaan käyttäjän uskomuksia siitä, kuinka te-
hokkaasti uusi teknologia tarjoaa etuja ja hyötyjä käyttäjälle suoriutua tietyistä 
toiminnoista. Suorituskykyodotuksiin vaikuttavat henkilön sukupuoli ja ikä. 
Vaivattomuusodotukset (2) kuvaavat käyttäjän odotuksia siitä, kuinka helppo-
käyttöiseltä tai vaihtoehtoisesti vaikeakäyttöiseltä teknologia vaikuttaa. Vaivat-
tomuusodotuksiin vaikuttavat henkilön sukupuoli, ikä ja kokemukset. Sosiaali-
silla vaikutuksilla (3) tarkoitetaan, kuinka käyttäjän sosiaaliset piirit vaikuttavat 
tämän päätökseen ottaa teknologia käyttöön. Sosiaalisen vaikutuksen merkityk-
sellisyyteen käytön selittäjänä vaikuttavat käyttäjän sukupuoli, ikä, vapaaehtoi-
suus ja sukupuoli. Mahdollistavilla olosuhteilla (4) viitataan käyttäjän uskomuk-
sia siitä, miten esimerkiksi muut järjestelmät ja teknologiat tukevat käyttöönotet-
tavaa teknologiaa. Poikkeuksena muihin pääelementteihin mahdollistavat olo-
suhteet eivät vaikuta käyttäytymisaikomukseen vaan suoraan käyttöön ja käyt-
tötapaan. Mahdollistavien olosuhteiden merkitykseen kokonaisuudessa vaikut-
tavat käyttäjän ikä ja kokemus. (Venkatesh ym., 2003.) 

Venkatesh, Thong ja Xu (2012) käsittelivät myöhemmin teknologian omak-
sumista ja käyttöä yksittäisen kuluttajan kontekstissa, jossa kohdetyhmänä olivat 
mobiilien Internet-palveluiden käyttäjät. Tutkimuksessaan he jatkokehittivät 
UTAUT-mallia, jotta teoria soveltuisi paremmin kuluttajakäyttäjien käyttöönot-
topäätöksen tutkimiseen. Tutkimuksessa UTAUT2-malliksi nimetty teoria tuo ai-
kaisempaan teoriamalliin lisänä vielä ohjaaviksi tekijöiksi (1) hedonistisen moti-
vaation (engl. Hedonic motivation), (2) hinnan (engl. Price value) sekä (3) tottu-
muksen käyttää teknologiaa (engl. Habit and experience). Uudesta mallista on vä-
hennetty sopeuttavista tekijöistä käytön vapaaehtoisuus, jättäen jäljelle iän, su-
kupuolen ja kokemuksen. Käytön vapaaehtoisuus on jätetty pois, koska kulutta-
jille teknologian käyttö on useimmiten vapaaehtoista. UTAUT2-malli on esitetty 
kuviossa 6 ja uusien tekijöiden suhteet ovat merkitty katkoviivoilla. (KUVIO 6).  
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KUVIO 6 UTAUT2 (Venkatesh, Thong & Xu, 2012) 

Venkateshin ym. (2012) mukaan hedonistinen motivaatio (1) on tärkeä tekijä ni-
menomaan kuluttajien käyttöaikomuksissa, koska käytettävä teknologia, kuten 
peli tai kännykkävideo, on usein henkilökohtaista nautintoa varten. Hedonisti-
seen motivaatioon vaikuttavat esimerkiksi käyttäjän kokeilunhaluisuus ja vieh-
tymys uutuuksia kohtaan. Ikä ja sukupuoli taas vaikuttavat suuresti kyseisiin 
ominaisuuksiin. 

Tottumus (2) perustuu vihjeisiin ja mielleyhtymiin aiemmista tilanteista, 
mikä vaikuttaa käyttäjän toimintaan muissa samankaltaisissa tilanteissa. Tottu-
muksella on sekä suora vaikutus käyttöön, että epäsuora vaikutus käyttöaiko-
muksen kautta. Lisäksi yksilölliset tekijät ovat tärkeitä tottumuksen vaikutuk-
sessa käyttöön, koska varsinkin ikä ja kokemus vaikuttavat siihen, kokeeko käyt-
täjä tilanteen sellaisena, että se aiheuttaa tottumukseen perustuvaa toimintaa.  

Hinta (3) on kuluttajakontekstissa yksi tärkeimmistä käyttöaikomukseen 
vaikuttavista tekijöistä, koska toisin kuin organisaatioissa, teknologian hinta jää 
täysin kuluttajan maksettavaksi. Ikä ja sukupuoli vaikuttavat hinnan merkityk-
seen, koska eri-ikäisillä miehillä ja naisilla on usein erilainen rooli ja motivaatio 
rahankäyttöön. (Venkatesh ym., 2012.) 
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4.2 Yhteenveto digitaalisten sisältöjen omaksumiseen vaikutta-
vista tekijöistä ja tutkimuksen alustava tutkimusmalli 

Tässä luvussa kerrottiin, mitä teknologian omaksumisella tarkoitetaan ja esitel-
tiin teknologian omaksuntaa selittämään ja ennustamaan kehitettyjä malleja. 
Näistä malleista käytetyimmät ovat teknologian hyväksyntämalli (TAM) ja yh-
distetty teoria teknologian hyväksynnästä ja käyttöönotosta (UTAUT). Lisäksi lu-
vussa esiteltiin tärkeimmät malleihin tehdyt laajennukset. Edellä käsiteltyjen ai-
kaisempien mallien ja niissä esiintyvien tekijöiden pohjalta muodostettu tutkiel-
man teoreettinen viitekehys toimii lähtökohtana tutkielman empiiriselle osuu-
delle. Tutkimuksen viitekehys perustuu Rogersin (2003) luokittelemiin innovaa-
tion ominaisuuksiin, joiden lisäksi malliin sovelletaan elementtejä UTAUT-mal-
lien pohjalta sekä tekijöitä joiden voidaan epäillä vaikuttavan digitaalisten sisäl-
töjen jakelukanavien omaksumiseen. Taulukossa 3 on esitetty tekijöitä, joiden ar-
vellaan olevan tämän tutkimuksen kannalta olennaisia tekijöitä ja lähteet teki-
jöille. 

TAULUKKO 3 Yhteenveto digitaalisen sisällön jakelutavan omaksumiseen vaikuttavista 
tekijöistä 

Vaikuttava 
tekijä 

Kuvaus Lähde 

Hyödyllisyys Koettu hyödyllisyys sekä paremmuus ver-
rattuna aikaisempiin vastaaviin jakeluka-
naviin. 

TAM/TAM2, 
UTAUT/UTAUT2 & IDT 
 

Helppokäyt-
töisyys 

Teknologiasta saatavaa mielikuvaa sen 
helppo- tai vaikeakäyttöisyydestä. 

TAM/TAM2, 
UTAUT/UTAUT2 & IDT 
 

Hinta Koettu käypä korvaus teknologian käy-
töstä. 

UTAUT2  

Sosiaaliset 
vaikutukset 

Kuinka käyttäjän sosiaaliset piirit vaikut-
tavat päätökseen ottaa teknologia käyt-
töön. 

TRA, TPB, TAM/TAM2, 
UTAUT/UTAUT2 & IDT 
 

Mahdollista-
vat olosuhteet 

Käyttäjän uskomukset siitä, miten muut 
käyttäjän teknologiat ja aikaisempi osaa-
minen tukevat käyttöönotettavaa teknolo-
giaa. 

UTAUT/UTAUT2 & IDT 

Kokeiltavuus Mahdollisuus kokeilla teknologiaa ennen 
teknologian omaksumista 

IDT 

Asenne pira-
tismia koh-
taan 

Käyttäjän asenne piratismia kohtaan ja 
aiemmat omat kokemukset piratismista 

 

Käyttäjän 
ominaisuudet 

Käyttäjän sukupuoli ja ikä UTAUT/UTAUT2 

 
Malleista tuorein UTAUT2-malli soveltuu parhaiten tutkimuksen viitekehyksen 
pohjaksi, sillä sitä kohtaan ei ole esitetty juurikaan kritiikkiä ja sen on todettu 
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selittävän teknologian käyttöä huomattavasti paremmin kuin vanhemmat ja 
aiemmat omaksumismallit. Tämän lisäksi UTAUT2-malli on suunniteltu kulut-
tajakontekstiin, kun useimmat muut omaksumisen selittävät teoriat ovat suun-
niteltu organisaatiokontekstiin. Empiirisen tutkimuksen tarkoituksena on myös 
selvittää nuorten asenteita sekä kokemuksia piratismista, ja miten nämä tekijät 
vaikuttavat nuorten aikomukseen käyttää uusia laillisia jakelukanavia. Tutki-
muksen viitekehystä (KUVIO 7), on yksinkertaistettu perinteistä UTAUT-mal-
leista ja UTAUT2-mallista poiketen hedonistinen motivaatio on poistettu koko-
naan, sillä viihteellisten digitaalisten sisältöjen kuluttamisen voidaan aina olettaa 
olevan nautinnonhakuista. Viitekehykseen on lisätty kontrollimuuttujat ikä ja su-
kupuoli ja UTAUT-malleista poiketen tutkimuksen päähuomiona ei ole selvittää 
kontrollimuuttujien vaikutusta riippuvuussuhteisiin vaan pelkästään niiden vai-
kutusta omaksumiseen. Koska tutkimuksessa pyritään myös kuvailemaan nuor-
ten asenteita piratismia kohtaan ja sen vaikutusta suoratoistopalvelujen omaksu-
mista kohtaan, on viitekehykseen lisätty vaikuttavaksi tekijäksi asenne piratis-
mia kohtaan ja piratismin käyttöaikomus. Tutkimuksessa iän ja sukupuolen voi-
daan olettaa vaikuttavan käyttäjän asenteisiin piratismia kohtaan, piratismin 
käyttöaikomukseen ja digitaalisen sisällön jakelutavan omaksumiseen. Käyttäjän 
asenteen piratismia kohtaan voidaan olettaa vaikuttavan siihen, kuinka laajana 
tai laadukkaana palvelun sisältö nähdään, kuinka hyödyllisenä palvelu nähdään 
ja kuinka paljon palvelusta ollaan valmiita maksamaan.  

 

 

KUVIO 7 Alustava tutkimusmalli
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5 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tavoite ja tarkastellaan tutkielman empiiri-
sen osuuden menetelmiä. Aluksi esitellään tutkimuksen tavoite tutkimusongel-
man, tutkimuskysymyksen ja näistä johdettujen hypoteesien avulla. Näiden jäl-
keen tarkastellaan tutkimukseen valittua tutkimusotetta, tutkimusmenetelmää ja 
tutkimuksen toteutustapaa. 

5.1 Tutkimuksen tavoite 

Empiirisessä osiossa pyritään kuvailemaan nuorten asenteita piratismia sekä 
musiikin- ja elokuvien suoratoistopalveluja kohtaan. Tutkimuksessa selvitetään 
maksullisten suoratoistopalvelujen omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä, maksul-
listen suoratoistopalvelujen käyttöhalukkuutta ja kuinka paljon nuoret ovat val-
miita maksamaan suoratoistopalvelujen käytöstä. Tutkimusotteeksi empiiriseen 
osioon valittiin kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus ja tutkimusmenetel-
mänä tässä tutkielmassa käytetiin kyselytutkimusta. 

Tutkimuksen teoriaosuudessa tunnistettiin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa 
suoratoistopalvelujen omaksumiseen ja näiden pohjalta luotiin tämän tutkimuk-
sen viitekehys. Empiirisessä osiossa testataan teoriaosuudessa luodun viiteke-
hyksen tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa maksullisten digitaalisten sisältöjen jake-
lukanavien omaksumiseen ja käyttämiseen. Tässä osiossa pyritään kuvailemaan 
nuorten asenteita piratismia sekä musiikin- ja elokuvien suoratoistopalveluja 
kohtaan. Samalla on tarkoitus selvittää, ovatko nuoret ylipäätänsä halukkaita 
maksamaan kuluttamastaan sisällöstä vai haluavatko nuoret käyttää vain mak-
suttomia vaihtoehtoja. Poikkeavatko syyt iän, sukupuolen tai digitaalisen sisäl-
lön tyypin perusteella?   
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5.1.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymys 

Tutkimusongelman tarkastelua varten on asetettu seuraava tutkimuskysymys. 
 

Missä määrin nuoret ovat valmiita maksamaan suoratoistetusta digitaalisesta sisällöstä 
ja mitkä tekijät vaikuttavat suoratoistopalvelun omaksumiseen?  

 
Tutkimuskysymyksen ensimmäiseen osaan ”missä määrin nuoret ovat valmiita 
maksamaan suoratoistetusta digitaalisesta sisällöstä” pyrittiin vastaamaan tiedustele-
malla nuorilta, kuinka paljon he ovat valmiita maksamaan suoratoistopalveluista 
ja kuinka halukkaita nuoret ovat käyttämään maksullisia suoratoistopalveluja. 
Tutkimuskysymyksen toiseen osaan ”mitkä tekijät vaikuttavat suoratoistopalvelun 
omaksumiseen” pyrittiin saamaan vastaus testaamalla teoriaosuudessa luodun vii-
tekehyksen tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa maksullisten digitaalisten sisältöjen 
jakelukanavien omaksumiseen ja käyttämiseen. 
 

5.1.2 Tutkimusotteen valinta 

Tutkimusotteeksi valittiin kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, sillä tarkoi-
tuksena on selvittää erityisesti tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa maksullisten suo-
ratoistopalvelujen omaksumiseen ja käyttämiseen sekä paljonko näiden käyttä-
misestä ollaan valmiita maksamaan. Vilkan (2007, 14) mukaan määrällinen tut-
kimusmenetelmä vastaa kysymyksiin, kuinka moni, kuinka paljon ja kuinka 
usein. Hirsjärven ym. (2009, 140) mukaan kvantitatiivisen tutkimuksen keskeisiä 
piirteitä ovat aiemmissa tutkimuksissa esiintyvät johtopäätökset ja teoriat, hypo-
teesien esittäminen ja käsitteiden määrittely, havaintoaineiston soveltuvuus nu-
meeriseen mittaamiseen sekä päätelmien teko havaintoaineiston tilastolliseen 
analysointiin perustuen.  

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselytutkimusta, joka tarkoittaa aineiston 
keräämistä standardoidussa muodossa joukolta ihmisiä (Hirsjärvi ym., 2009, 134). 
Nämä kohdehenkilöt muodostavat tietystä perusjoukosta saadun satunnaisotok-
sen, jonka käytöllä tähdätään siihen, että tutkimuksen tulos voitaisiin yleistää 
koko perusjoukkoon, josta otos on otettu (Järvinen & Järvinen, 2000, 56). Tutkiel-
man aineisto kerättiin kyselyllä, joka tunnetaan kyselytutkimuksen keskeisenä 
menetelmänä (Hirsjärvi ym., 2009, 193). 

Kyselyllä viitataan valmiilla lomakkeella tapahtuvaan tiedonhankintaan 
(Järvinen & Järvinen, 2000, 155). Hirsjärven ym. (2009, 195) mukaan kyselytutki-
muksen etuna voidaan pitää sitä, että sen avulla on mahdollista kerätä laaja tut-
kimusaineisto suurelta joukolta ihmisiä useiden kysymysten muodossa. Kysely-
tutkimus on menetelmänä tehokas ja se mahdollistaa aineiston tilastollisen ana-
lysoinnin. Lisäksi vastaajat saavat itse valita vastaamisajankohdan (Järvinen & 
Järvinen, 2000, 155). 
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Kyselytutkimuksen heikkoutena voidaan puolestaan nähdä aineiston pin-
nallisuus sekä väärinymmärrysten mahdollisuus, sillä ei ole mahdollista varmis-
tua siitä, miten vakavasti ja rehellisesti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen, 
kuinka perehtyneitä vastaajat aihealueeseen ovat, sekä miten onnistuneita anne-
tut vastausvaihtoehdot ovat olleet vastaajien näkökulmasta. Kyselytutkimuk-
sissa kato eli vastaamattomuus voi nousta suureksi ja hyvän kyselylomakkeen 
laatiminen vaatii paljon aikaa. (Hirsjärvi ym., 2009, 195.) 

5.1.3 Hypoteesit 

Tutkimusongelman kohdan ”mitkä tekijät vaikuttavat suoratoistopalvelun omaksu-
miseen” tarkastelemiseksi testataan hypoteeseja – väitelauseita, jotka kuvaavat 
muuttujien välistä yhteyttä ja joiden paikkansapitävyyttä testataan. Metsä-
muurosen (2011, 57) mukaan hypoteesin asettaminen edellyttää aiempaa tutki-
musta tai yleistä tietoa siitä, millainen on oletettu tutkimuksen tulos. Tässä ta-
pauksessa perustelut hypoteeseille löytyvät aiemmasta alan tutkimuksesta, sillä 
edellisen luvun kirjallisuuskatsauksen perusteella voidaan tunnistaa teknologian 
omaksumisen taustalla vaikuttavia tekijöitä sekä niiden välisiä suhteita. Aiem-
mat tutkimustulokset esittävät, että suoratoistopalvelun omaksumiseen voivat 
vaikuttaa tutkielman viitekehykseen nostetut kokeiltavuus, hyödyllisyys, help-
pokäyttöisyys, hinta, sosiaaliset vaikutukset ja mahdollistavat olosuhteet. Koska 
tutkimuksessa pyritään myös kuvailemaan nuorten asenteita piratismia kohtaan 
ja sen vaikutusta suoratoistopalvelujen omaksumista kohtaan, on viitekehykseen 
lisätty vaikuttavaksi tekijäksi asenne piratismia kohtaan. Käyttäjän asenteen pi-
ratismia kohtaan oletetaan vaikuttavan siihen, kuinka laajana tai laadukkaana 
palvelun sisältö nähdään, kuinka hyödyllisenä palvelu nähdään ja kuinka paljon 
palvelusta ollaan valmiita maksamaan. Näin tutkimusongelman tarkastelua var-
ten voidaan asettaa seuraavanlaiset suuntaa osoittavat hypoteesit (H1–H15), 
jotka esittävät joko positiivisen tai negatiivisen riippuvuuden tutkimuksen koh-
teena olevien ilmiöiden välillä (KUVIO 8) (Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara, 2009, 
159).   
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KUVIO 8 Tutkimuksen hypoteesit 

 
H1: Koettu kokeiltavuus vaikuttaa positiivisesti musiikin suoratoistopalvelun omaksu-
miseen. 
 
H2: Koettu hyödyllisyys vaikuttaa positiivisesti musiikin suoratoistopalvelun omaksu-
miseen. 
 
H3: Koettu helppokäyttöisyys vaikuttaa positiivisesti musiikin suoratoistopalvelun 
omaksumiseen. 
 
H4: Koettu alhainen hinta vaikuttaa positiivisesti musiikin suoratoistopalvelun omaksu-
miseen. 
 
H5: Koettu sosiaalinen vaikutus vaikuttaa positiivisesti musiikin suoratoistopalvelun 
omaksumiseen. 
 
H6: Koettu yhteensopivuus mahdollistavien olosuhteiden kanssa vaikuttaa positiivisesti 
musiikin suoratoistopalvelun omaksumiseen. 
 
H7: Koettu myönteinen asenne piratismia kohtaan vaikuttaa negatiivisesti musiikin suo-
ratoistopalvelun omaksumiseen. 
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H8: Koettu kokeiltavuus vaikuttaa positiivisesti elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopal-
velun omaksumiseen. 
 
H9: Koettu hyödyllisyys vaikuttaa positiivisesti elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopal-
velun omaksumiseen. 
 
H10: Koettu helppokäyttöisyys vaikuttaa positiivisesti elokuvien ja TV-sarjojen suora-
toistopalvelun omaksumiseen. 
 
H11: Koettu alhainen hinta vaikuttaa positiivisesti elokuvien ja TV-sarjojen suoratoisto-
palvelun omaksumiseen. 
 
H12: Koettu sosiaalinen vaikutus vaikuttaa positiivisesti elokuvien ja TV-sarjojen suo-
ratoistopalvelun omaksumiseen. 
 
H13: Koettu yhteensopivuus mahdollistavien olosuhteiden kanssa vaikuttaa elokuvien ja 
TV-sarjojen positiivisesti suoratoistopalvelun omaksumiseen. 
 
H14: Koettu myönteinen asenne piratismia kohtaan vaikuttaa negatiivisesti elokuvien ja 
TV-sarjojen suoratoistopalvelun omaksumiseen.  
 
H15: Koettu positiivinen asenne piratismia kohtaan vaikuttaa positiivisesti piratismin 
käyttöaikomukseen.  
 

5.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen aineisto kerättiin strukturoituna verkkokyselynä touko-kesäkuun 
vaihteessa vuonna 2016. Kysely toteutettiin Jyväskylän yliopistolla käytössä ole-
valla selainpohjaisella Webropol-kyselyohjelmistolla. Ohjelman valintaan vai-
kutti työkalun ilmaisuus, yhteensopivuus SPSS-ohjelman kanssa, verkkokyselyn 
käyttöön puolestaan jakelun vaivattomuus sekä aineiston saatavuus sähköisessä 
muodossa. Kyselyn levitykseen hyödynnettiin Jyväskylän, Tampereen, Helsin-
gin, Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen sähköpostilistoja sekä erilaisia so-
siaalisen median sivustoja, kuten keskustelupalstoja ja yhteisöpalveluja. Kysely 
oli auki kaksi viikkoa. Kaikkien tutkimukseen vastanneiden ja sähköpostiosoit-
teensa jättäneiden kesken arvottiin kyselyn sulkeuduttua 10 kpl 10 euron arvoisia 
S-ryhmän lahjakortteja.  

Ennen varsinaisen kyselyn levittämistä kyselylomaketta testattiin tutki-
muksen kohderyhmään kuuluvalla 9-henkisellä testiryhmällä. Testivastaajat 
kommentoivat kyselyn ymmärrettävyyttä, ohjeistuksia ja kysymysten sisältöjä. 
Testivastaajien palautteen perusteella kysymysten asetteluun ja sanamuotoihin 
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tehtiin vähäisiä muutoksia. Lisäksi testiryhmän avulla pyrittiin arvioimaan ky-
selyyn vastaamiseen kuluvaa aikaa mahdollisimman tarkasti. Testattu kestoaika 
oli noin 5–15 minuuttia, mikä tuotiin esille myös kyselyn saatekirjeen yhteydessä 
(LIITE 1). 

5.2.1 Kyselylomakkeen sisältö 

Tutkimuksen kyselylomake (LIITE 2) muodostettiin teoriaosuudessa esitellyn 
viitekehyksen pohjalta. Viitekehys perustuu Rogersin (2003) luokittelemiin inno-
vaation ominaisuuksiin, joiden lisäksi malliin sovellettiin elementtejä UTAUT-
mallien pohjalta sekä tekijöitä joiden uskottiin vaikuttavan digitaalisten sisältö-
jen jakelukanavien omaksumiseen. Tutkimuksista valitut kysymykset käännet-
tiin suomeksi sekä tarvittaessa niitä muokattiin suoratoistopalvelujen omaksu-
miseen soveltuviksi. Kysymykset koskien hyödyllisyyttä, helppokäyttöisyyttä ja 
sosiaalisia vaikutuksia adaptoitiin TAM-, TAM2, IDT, UTAUT ja UTAUT2-mal-
lien pohjalta. Mahdollistavia olosuhteita koskevat kysymykset muodostettiin 
UTAUT, UTAUT2 ja IDT-mallia käsittelevien tutkimusten pohjalta. Hintaa kos-
kevat kysymykset sovellettiin UTAUT2-mallista ja kokeiltavuutta käsittelevät 
kysymykset IDT-mallista. Piratismia koskevien kysymysten pohjana käytettiin 
Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien (LYHTY, 2015) vuoden 2015 tekijänoikeusba-
rometriä sekä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuoden 2012 nuorisorikolli-
suuskyselyä. Piratismia koskevat kysymykset pyrittiin pitämään mahdollisim-
man samankaltaisina, jotta tulosten vertailu olisi mielekästä. 

Kyselylomake sisälsi yhteensä 84 kysymystä, jonka vuoksi kyselylomake ja-
ettiin viidelle sivulle täyttämisen helpottamiseksi. Kyselylomakkeen ensimmäi-
sellä sivulla esitettiin varmuuden vuoksi uudelleen kyselyn saatekirje (LIITE 1).  
Kyselyn toisella sivulla kuvattiin kyselyssä käytettävien termien eroja ja koros-
tettiin, että tutkimuksessa kysytään kysymyksiä musiikin, elokuvien ja TV-sarjo-
jen suoratoistopalveluista. Tämän jälkeen lomakkeessa kysyttiin demografisia 
tietoja koskien vastaajaan sukupuolta, syntymävuotta, koulutusastetta, elämän-
tilannetta, kuukauden nettotuloja ja millaisia Internet-yhteydellä varustettuja 
laitteita vastaajalla on käytettävissä (kysymykset 1-6, LIITE 2). Kolmannella ky-
selysivulla kysyttiin kysymyksiä koskien maksullisia musiikin suoratoistopalve-
luja (LIITE 3). Sivun alussa annettiin muutama esimerkki erilaisista maksullisista 
musiikin suoratoistopalveluista ja jonka jälkeen kysyttiin mitä palveluja vastaaja 
käyttää, millä päätelaitteella palveluja käyttää ja kuinka usein vastaaja kuuntelee 
musiikkia maksullisesta musiikin suoratoistopalvelusta (kysymykset 7-9). Seu-
raavaksi vastaajalta tiedusteltiin sattumanvaraisessa järjestyksessä 25 väittämään 
koskien maksullisia musiikin suoratoistopalveluja ja kuinka paljon vastaaja kes-
kimäärin maksaa yhdestä musiikin suoratoistopalvelusta sekä kuinka paljon hän 
olisi valmis maksamaan palvelusta (kysymykset 10-12). Neljäs sivu sisälsi kysy-
myksiä koskien maksullisia elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluita (LIITE 
4). Kyselysivu oli rakenteeltaan ja kysymyksiltään täysin samanlainen kuin sivu 
3, mutta kysymykset muokattiin käsittelemään elokuvien ja TV-sarjojen suora-
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toistopalveluja (kysymykset 13-18). Viidennellä kyselysivulla kysymykset koski-
vat luvattomien kopioiden lataamista ja luvattomia suoratoistopalveluja (LIITE 
5). Sivulla haluttiin selvittää vastaajan aiempia kokemuksia luvattomien kopioi-
den lataamisesta ja luvattomien suoratoistopalvelujen käyttöä sekä niiden frek-
venssiä (kysymykset 19-24). Viimeiseksi vastaajalta tiedusteltiin 16:lla väittä-
mällä, missä määrin hän on samaa tai eri mieltä luvattomien kopioiden lataa-
mista ja luvattomia suoratoistopalveluja koskevista väittämistä (kysymys 25). 
Kyselyn päätyttyä vastaaja ohjattiin automaattisesti erilliselle arvontalomak-
keelle, jossa vastaajaa pyydettiin täyttämään sähköpostiosoitteensa, mikäli vas-
taaja oli halukas osallistumaan arvontaan kyselyyn vastanneiden kesken (LIITE 
6). 

Kyselylomakkeeseen kertyi hypoteeseista johdettuja kysymyksiä yhteensä 
62 kappaletta (kyselylomakkeen kysymykset 10, 16 ja 25). Koska kyselyssä 
pyrittiin kuvailemaan nuorten asenteita sekä musiikin- että elokuvien 
suoratoistopalveluja kohtaan, sisälsivät  kysymykset 10 ja 16 täysin samoja 
kysymyksiä. Kysymyksessä 10 kysyttiin vastaajan mielipidettä maksullisia 
musiikin suoratoistopalveluja kohtaan ja kysymyksessä 16 kysyttiin vastaajan 
mielipidettä maksullisia elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluja kohtaan. 
Reliabiliteetin lisäämiseksi molemmat kysymykset sisälsivät useita samaa asiaa 
mittaavia kysymyksiä. Kumpaakin maksullista suoratoistopalvelua kohtaan 
esitetiin 25 väittämää kysymyksissä 10 ja 16. Maksullisen suoratoistopalvelun ko-
ettua kokeiltavuutta mitattiin näissä erillisissä kysymyksissä kahdella väittä-
mällä (KO1-2), koettua hyödyllisyyttä kuudella väittämällä (HY1-6), koettua 
helppokäyttöisyyttä viidellä väittämällä (HE1-5) ja koettua hintaa kolmella väit-
tämällä (HI1-3). Sosiaalista vaikutusta mitattiin kahdella väittämällä (SO1-2), 
mahdollistavia olosuhteita neljällä väittämällä (MA1-4) ja lopuksi suoratoistopal-
velun käyttöaikomusta sekä käytön jatkamista kolmella väittämällä (SK1-3). Ky-
symyksessä 25 mitattiin käyttäjän asennetta piratismia kohtaan kuudella väittä-
mällä (AP-1-6) ja piratismin käyttöaikomusta ja käytön jatkamista kuudella väit-
tämällä (PK1-6). Liitteeseen 7 on koottu yhteenveto hypoteeseista johdetuista ky-
symyksistä. Maksullisia suoratoistopalveluja ja piratismia koskevia väittämiä 
mitattiin satunnaisessa järjestyksessä 5-portaisella Likert-asteikolla. Käytetty 
skaala sisälsi vastausvaihtoehdot (1) täysin eri mieltä, (2) jonkin verran eri mieltä, 
(3) ei samaa eikä eri mieltä, (4) jonkin verran samaa mieltä, (5) täysin samaa 
mieltä sekä lisäksi kohdan (6) en osaa sanoa. Likert-asteikkoa (Likert scale) käy-
tetään erityisesti asennetta ja motivaatiota mittaavissa testeissä, joissa koehenkilö 
itse arvioi omaa käsitystään väitteen tai kysymyksen sisällöstä (Metsämuuronen, 
2011, 70). Asteikkoihin perustuva kysymystyyppi esittää erilaisia väittämiä, joi-
hin vastaaja valitsee sen mukaan, miten voimakkaasti hän on samaa mieltä tai eri 
mieltä kuin esitetty väittämä (Hirsjärvi ym., 2009, 200). 
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5.2.2 Aineiston analysointi 

Aineiston analysointi aloitettiin tarkistamalla aineisto Webropol-kyselyohjelmis-
ton sisäänrakennetulla aineiston esikatselutoiminnolla. Aineiston esikäsittelyssä 
pyrittiin löytämään epäasiallisesti tai puutteellisesti täytetyt lomakkeet. Analy-
soitavaksi hyväksyttiin kaikki 1061 vastausta. 

Aineiston käsittelyä jatkettiin IBM SPSS 23 -ohjelman avulla frekvenssien 
tarkastelulla ja aineiston suoratoistopalveluja käsittelevän osuuden esittämisellä. 
Samalla aineiston syntymävuosimuuttujasta laskettiin vastaajien ikä vuoden 
tarkkuudella ja luokiteltiin uusi ikämuuttuja kahdeksaan luokkaan. Jos vastaaja 
oli ilmoittanut syntymävuodekseen vuoden 1988, sai hän laskukaavan mukaan 
ikämuuttujan arvoksi 28 jne. Laskukaavalla vastaajien ikään on voinut tulla pie-
niä virheitä, mutta nämä virheet ovat maksimissaan vuoden mittaisia. 

Seuraavaksi tyhjät vastaukset koodattiin arvoon ”En halua tai osaa vastata”. 
Tyhjiä vastauksia löytyi ainoastaan luvattomien kopioiden lataamista ja luvatto-
mien suoratoistopalveluiden käyttöä koskevista kysymyksistä. Likert-asteikkoa 
(Likert scale) käyttävien kysymysten ”En osaa sanoa”-vaihtoehdot koodattiin 
puuttuviksi vastauksiksi faktorianalyysia varten ja faktorianalyyseissa arvot kor-
vattiin kysymyksen keskiarvolla. Kysymykset HI3 esitettiin kyselyssä sanamuo-
tojen takia kielteisessä muodossa ja keskiarvovertailua sekä faktorianalyysia var-
ten kielteisen väittämän koodaus käännettiin myönteisiä väittämiä vastaavaksi 
(1 → 5, 2 → 4, 3 → 3, 4 → 2, 5 → 1). 

Tämän jälkeen teoreettisen viitekehyksen tueksi aineistoa tarkasteltiin eks-
ploratiivisella faktorianalyysillä. Faktorianalyysin avulla pyritään havaitsemaan 
muuttujien taustalla olevia tekijöitä eli niin sanottuja piilomuuttujia. Faktoriana-
lyysin avulla etsitään muuttujia, jotka korreloivat keskenään ja muodostavat näin 
muuttujajoukkoja eli faktoreita. (Karjaluoto, 2007, 39–40; Metsämuuronen, 2008, 
650-652.) Faktorianalyysien estimointimenetelminä käytettiin pääakselifaktorointia 
(Principal Axis Factoring). Faktorianalyysien tulkintaa helpottamaan valittiin Va-
rimax-rotaatio, joka pyrkii minimoimaan vahvojen latauksien muodostumisen yk-
sittäisille faktoreille. (Karjaluoto, 2007, 46.)  Ennen faktorianalyysin suorittamista 
aineiston sopivuutta faktorianalyysille testattiin Kaiserin testillä (Kaizer-Meyer-
Olkin) ja Bartlettin sväärisyystestillä. 

Faktorianalyysin jälkeen aineiston reliabiliteettia ja validiteettia arvioitiin 
SPSS:n AMOS-lisäohjelmalla tehdyillä mittausmalleilla. Mallien reliabiliteettia, 
eli luotettavuutta, tarkasteltiin muuttujien sisäistä konsistenssia mittaavan Com-
posite Reliabilityn (CR) avulla. Samalla mallien konvergenssivaliditeettia tarkas-
teltiin Average Variance Extracted (AVE) -mittarin avulla sekä mallien erottelu-
validiteettia testattiin Fornell-Larckerin testillä. Mittausmalleista tarkasteltiin 
myös mallia koskevia riittävyysmittoja, joita ovat RMSEA (engl. Root mean 
square error of approximation), NFI (engl. Normed Fit Index), RFI (engl. Relative 
Fit Index), IFI (engl. Incremental FIt Index), CFI (engl. Comparitive Fit Index) ja 
khiin neliö -arvoa suhteessa vapausasteisiin. 

Mittausmallien testaamisen jälkeen mallit siirrettiin rakenneyhtälömallien 
(engl. structural equation modelling, SEM) muotoon, joilla kuvataan latenttien 
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muuttujien välisiä suhteita. Rakenneyhtälömallinnuksella tarkastellaan, antaako 
aineisto tukea muodostetulle mallille. Rakenneyhtälömallitus toimii tilanteissa, 
joissa on olemassa taustateoria aineiston faktorirakenteesta ja analyysin tehtä-
vänä on joko varmistaa tai kumota tämä käsitys. Rakenneyhtälömallituksesta 
käytetään myös nimitystä SEM-analyysi ja konfirmatorinen faktorianalyysi (engl. 
Confirmatory Factor Analysis, CFA). Analyysimenetelmänä käytettiin kovarians-
sipohjaista rakenneyhtälömallia (engl. Covariance-based Structural Equation Mode-
ling, CB-SEM). (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011; Lowry & Gaskin, 2014; Metsä-
muuronen, 2011, 650, 683-687; Nummenmaa, 2009.)
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä osiossa esitellään empiirisen tutkimuksen pohjalta saadut keskeiset tulok-
set ja testataan asetetut hypoteesit. Ensiksi kuvaillaan aineistoa ja esitellään vas-
taajien demografiset tekijät. Luvun aluksi tarkastellaan aineistoa yleisellä tasolla, 
tarkastellaan vastaajien maksuhalukkuutta suoratoistopalveluja kohtaan, vastaa-
jien kokemuksia luvattomasta lataamisesta sekä luvattomista suoratoistopalve-
luista. Tämän jälkeen siirrytään teoreettisen viitekehyksen testaamiseen. Tutki-
muksen teoreettisen viitekehyksen testaaminen jakautui kolmeen osioon. Ensiksi 
tarkistettiin aineiston soveltuvuus mittausmalleille tekemällä SPSS:n avulla eks-
ploratiiviset faktorianalyysit. Tämän jälkeen aineistosta tehtiin mittausmallit 
SPSS:n AMOS-lisäohjelmalla ja lopuksi mittausmallit siirrettiin rakenneyhtä-
lömallien muotoon, joilla testattiin hypoteesien toimivuutta. Analyysit tehtiin 
erikseen niin maksullisille musiikin kuin elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopal-
veluille. 

6.1 Vastaajien demografiset tiedot 

Vilkan (2007, 56-57) mukaan suositeltava vastausten vähimmäismäärä on sata 
havaintoyksikköä, mikäli tutkimuksessa käytetään tilasto-ohjelmistoja. Jos ta-
voitteena on vertailla eri ryhmiä, otoskoon tulisi olla joka ryhmästä vähintään 30 
havaintoyksikköä. Kaikkiaan vastaajia tulisi olla 200–300 kappaletta ja valtakun-
nallisissa kuluttajatutkimuksissa tutkimuskohtaisesti jopa 500–1000 vastaajaa. 
Tähän tutkimukseen hyväksyttiin kaikki 1061 vastausta ja lukumäärää voidaan 
pitää erittäin hyvänä. Kyselyn levitykseen hyödynnettiin Jyväskylän, Tampereen, 
Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen sähköpostilistoja sekä erilai-
sia sosiaalisen median sivustoja, kuten keskustelupalstoja ja yhteisöpalveluja. Ai-
neistoa kuvataan tarkastelemalla vastaajien demografisia ja sosioekonomisia 
muuttujia, joita olivat tässä tutkimuksessa sukupuoli, ikäryhmä, elämäntilanne, 
koulutusaste ja tulotaso. Nämä tiedot ovat listattu taulukkoon 4.  
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Vastaajista 58,8 prosenttia oli naisia ja 39,7 prosenttia miehiä. Vastaajien ikä 
oli jakautunut siten, että suurimmat ikäryhmät olivat 15-24-vuotiaat (39,2 %) ja 
25-34-vuotiaat (48,9 %). Tämä tarkoittaa, että 89,5 prosenttia vastaajista oli 34-
vuotiaita tai sitä nuorempia. Vastaajista 67,1 prosenttia mielsi itsensä pääasial-
liseksi opiskelijaksi ja vastaajista yli puolen (58,4 %) nettotulot olivat alle tuhat 
euroa kuukaudessa. 

TAULUKKO 4 Vastaajien demografiset tiedot (N=1061) 

Vastaajien demografiset tiedot f f % 

1. Sukupuoli Mies 
Nainen 
Muu tai en halua vastata 
Yhteensä 

421 
624 
16 

1061 

39,7 
58,8 
1,5 

100,0 

2. Ikäryhmä Alle 14 vuotta 
15-24 vuotta 
25-34 vuotta 
35-44 vuotta 
45-54 vuotta 
55-64 vuotta 
65-74 vuotta 
Yli 75 vuotta 
Yhteensä 

1 
416 
519 
89 
25 
5 
2 
4 

1061 

0,1 
39,2 
48,9 
8,4 
2,4 
0,5 
0,2 
0,4 

100,0 

3. Koulutusaste Perusaste  
Keskiaste 
Alin korkea-aste  
Alempi korkeakouluaste  
Ylempi korkeakouluaste  
Tutkijankoulutusaste  
En halua tai osaa vastata 
Yhteensä 

8 
394 

9 
464 
168 
14 
4 

1061 

0,8 
37,1 
0,8 

43,7 
15,8 
1,3 
0,4 

100,0 

4. Elämäntilanne Koululainen tai opiskelija 
Työssäkäyvä tai yrittäjä 
Työtön 
Varusmies- tai siviilipalveluksessa 
Eläkeläinen 
Omaa kotitaloutta hoitava 
Ei mikään edellisistä 
En halua tai osaa vastata 
Yhteensä  

712 
267 
35 
3 
4 

16 
17 
7 

1061 

67,1 
25,2 
3,3 
0,3 
0,4 
1,5 
1,6 
0,7 

100,0 

5. Tulotaso (nettotulo) Alle 500 euroa 
500-999 euroa 
1000-1499 euroa 
1500-1999 euroa 
2000-2499 euroa 
2500-2999 euroa 
3000-4499 euroa 
5000-7499 euroa 
7500-10000 euroa 
Yli 10000 euroa 
En halua tai osaa vastata 
Yhteensä 

235 
385 
141 
101 
72 
43 
30 
5 
2 
7 

40 
1061 

22,1 
36,3 
13,3 
9,5 
6,8 
4,1 
2,8 
0,5 
0,2 
0,7 
3,8 

100,0 
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Verrattaessa vastaajien ikäjakaumia Tilastokeskuksen (2016b) väestötilastoihin 
(TAULUKKO 5), käy ilmi tutkimuksen havaintojen merkittävä painottuminen 
nuoriin aikuisiin. Vastaajista 15–24-vuotiaiden sekä 25–34-vuotiaiden osuudet 
ylittävät selvästi yleisen väestöjakauman vastaavat, kun taas tätä nuorempien 
sekä vanhempien ikäluokkien osuudet jäävät normaalijakaumaa alhaisemmiksi. 

TAULUKKO 5 Vastaajien ikärakenne verrattuna suomalaisten ikärakenteeseen vuonna 
2015 (Tilastokeskus, 2016b) 

Ikä  Vastaajien f %   Suomalaisten f % 

Alle 14 vuotta 
15-24 vuotta 
25-34 vuotta 
35-44 vuotta 
45-54 vuotta 
55-64 vuotta 
65-74 vuotta 
Yli 75 vuotta 

0,1 
39,2 
48,9 
8,4 
2,4 
0,5 
0,2 
0,4 

16,4 
11,8 
12,7 
12,1 
13,3 
13,6 
11,5 
8,7 

 
Verrattaessa vastaajien koulutusastetta Tilastokeskuksen (2016a) väestön koulu-
tusrakenteen tilastoihin (TAULUKKO 6), käy ilmi tutkimuksen havaintojen mer-
kittävä painottuminen korkeasti kouluttautuneihin. Vastaajista keskiasteen, kor-
kea-asteen ja tutkijankoulutusasteen suorittaneiden osuudet ylittävät selvästi 
yleisen väestöjakauman vastaavat. Niin ikään vastaajien enemmistö koulutusas-
teen, sosioekonomisen aseman sekä tulotason suhteen viittaa aineiston pääpai-
non olevan nuoressa opiskelijaväestössä. 

TAULUKKO 6 Vastaajien koulutusaste verrattuna suomalaisten koulutusasteeseen vuonna 
2015 (Tilastokeskus, 2016a) 

Koulutusaste  Vastaajien f %   Suomalaisten f % 

Perusaste  
Keskiaste 
Alin korkea-aste  
Alempi korkeakouluaste  
Ylempi korkeakouluaste  
Tutkijankoulutusaste  

0,8 
37,1 
0,8 

43,7 
15,8 
1,3 

34,4  
36,2 
14,7 
6,4  
7,2  
1,1 

   

Kuuden suomalaisen yliopiston sähköpostilistoihin ja erilaisten sosiaalisen me-
dian sivustojen kautta kerätyn aineiston sekä tutkimuksen teeman takia, havain-
tojen painottuminen nuoriin aikuisiin oli odotettavissa. Aineiston vinouden takia 
tulosten perusteella ei voida tehdä yleistyksiä kaikkiin ikäryhmiin tai kaikkiin 
suomalaisiin nuoriin aikuisiin, silti aineistoa voidaan pitää edustavan otoksena 
nuoresta opiskelijaväestöstä. 
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6.2 Maksullisten suoratoistopalvelujen käyttöä mittaavat kysy-
mykset 

Tässä osiossa tarkastellaan, millaisia Internet-yhteydellä varustettuja laitteita 
vastaajalla on käytettävissä, vastaajien käyttämiä maksullisia suoratoistopalve-
luja ja mikä on pääasiallinen suoratoistopalvelujen käyttölaite. Kysymyksissä on 
pääasiassa tarkasteltu vastaajien käyttämiä maksullisia suoratoistopalveluja, 
mutta joihinkin kysymyksiin on lisätty maksuttomia vaihtoehtoja. Tällä pyrittiin 
välttämään sekaannusta maksullisten ja maksuttomien versioiden välillä. Ilman 
maksuttomia vaihtoehtoja, osa ilmaisversiota käyttävistä vastaajista olisi saatta-
nut valita maksullisen vaihtoehdon. Luvun lopussa tarkastellaan vastaajien mak-
suhalukkuutta suoratoistopalveluja kohtaan ja kuinka paljon vastaajat maksavat 
suoratoistopalvelujen käytöstä. Lopuksi esitellään keskiarvovertailu, jolla pyrit-
tiin selvittämään, onko toisistaan riippumattomien ryhmien maksumäärissä sekä 
maksuhalukkuudessa eroja.  

6.2.1 Vastaajien käytettävissä olevat Internet-yhteydellä varustetut laitteet 

Kaikilla kyselyyn vastanneilla oli jokin Internet-yhteydellä varustettu laite käy-
tettävissään ja usealla vastaajalla oli enemmän kuin yksi laite käytettävissään 
(TAULUKKO 7). Vastaajista lähes kaikilla oli älypuhelin (95 %). Vastaajien 
toiseksi yleisin Internet-yhteydellä varustettu laite oli kannettava tietokone 
(89,8 %), kolmanneksi yleisin laite oli taulutietokone (47,7 %), neljänneksi yleisin 
oli pöytätietokone (41,7 %), viidenneksi yleisin oli pelikonsoli (35,2 %) ja viimei-
senä sekä kuudenneksi yleisin laite oli älytelevisio (23,3 %). 

TAULUKKO 7 Vastaajien käytettävissä olevat Internet-yhteydellä varustetut laitteet 

6. Mikä / mitkä seuraavista Internet-yhteydellä varustetuista laitteista sinulla on käy-
tettävissäsi? 
  f  f % 

Tietokone 
Kannettava tietokone 
Älypuhelin 
Tabletti eli taulutietokone 
Älytelevisio 
Pelikonsoli 
Ei mikään ylläolevista vaihtoehdoista 
En halua tai osaa vastata 

442 
953 

1008 
506 
237 
374 

0 
1 

41,7 
89,8 
95,0 
47,7 
23,3 
35,2 
0,0 
0,1 

N = 1061   
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6.2.2 Vastaajien käyttämät maksulliset suoratoistopalvelut 

Kysymyksessä seitsemän kysyttiin vastaajien käyttämiä maksullisia musiikin 
suoratoistopalveluja monivalintakysymyksen muodossa (TAULUKKO 8). Kysy-
myksen vaihtoehtoihin oli lisätty poikkeuksellisesti Spotify:n sekä Deezer:in il-
maisversiot. Tällä pyrittiin välttämään sekaannusta maksullisten ja maksutto-
mien versioiden välillä. Ilman maksuttomia vaihtoehtoja, osa ilmaisversiota 
käyttävistä vastaajista olisi saattanut valita maksullisen vaihtoehdon. Vastaus-
vaihtoehdoissa olleiden maksuttomien vaihtoehtojen takia, kysymyksestä on 
vaikea arvioida todellista maksuttomien suoratoistopalveluiden käyttömäärää. 
Kysymyksen vastaukset auttavat arvioimaan, kuinka moni vastaajista käyttää 
maksullisia ja maksuttomia mainosrahoitteisia musiikin suoratoistopalveluja. 

Vastanneiden keskuudessa Spotify oli selkeästi suosituin musiikin suora-
toistopalvelu. Maksutonta versiota käytti 40,1 prosenttia vastaajista ja maksul-
lista Spotify Premiumia 36,4 prosenttia vastaajista. Noin viidesosa vastaajista 
(22,7 %) ei käyttänyt mitään musiikin suoratoistopalvelua. Loput kyselyssä esi-
tetyt maksulliset suoratoistopalvelut saivat vain muutamia vastauksia. 

TAULUKKO 8 Vastaajien käyttämät maksulliset musiikin suoratoistopalvelut 

7. Mikä / mitkä seuraavista maksullista musiikin suoratoistopalveluista sinulla on käy-
tössäsi tällä hetkellä? 

  f f % 

Spotify (käyttäjälle maksuton mainosrahoitteinen versio) 
Deezer (käyttäjälle maksuton mainosrahoitteinen versio) 
Spotify Premium 
Deezer Premium+ 
Apple Music 
Google Play Music 
Groove Music 
YouTube Music Key / YouTube Red 
Tidal 
Joku muu, mikä? * 
En käytä maksullista musiikin suoratoistopalvelua 
En halua tai osaa vastata 

425 
20 

386 
11 
19 
20 
0 

10 
8 

18 
241 

2 

40,1 
1,9 

36,4 
1,0 
1,8 
1,9 
0,0 
0,9 
0,8 
1,7 

22,7 
0,2 

N = 1061 
* di.fm Premium, Digitally Imported Premium, Google Play ilmaisversio, Google Play Music (ilmainen), 
GPM:n ilmaisversio johon saa ladattua musiikit omalta koneelta, Jamendo, jango.com (ilmainen), Jokin 
vanhempi sopimus Spotifysta jota ei enää ole tarjolla (maksu 5 tai 10e/kk, ei mainoksia, ei käytettävissä 
puhelimella), Promovaiheessa saadut ruotsalaiset Spotify -tunnukset, joista en maksa, mutta käytössä on 
täydet palvelut. Radio, Spotify unlimited, Spotify Unlimited, supla, Tidalin ilmainen kokeilujakso, Tyt-
tökaverin spotify. 

 
Kysymyksessä kolmetoista kysyttiin vastaajien käyttämiä maksullisia elo-

kuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluja monivalintakysymyksen muodossa ( 

TAULUKKO 9). Kysymyksen muotoilussa ei otettu kantaa siihen, onko vastaa-
jalla käytössään mahdollinen ilmainen kokeilukuukausi vai maksullinen tilaus-
jakso. Tämän lisäksi kyselyn vastausajankohdan aikana HBO Nordic esitti huip-
pusuositun ”Game of Thrones” – televisiosarjan uusinta tuotantokautta, joka on 
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saattanut vaikuttaa positiivisesti HBO Nordic -suoratoistopalvelun käyttäjämää-
riin. 

Netflix -suoratoistopalvelu oli vastaajien keskuudessa selkeästi suosituin 
palvelu ja palvelua käytti lähes puolet vastaajista (48,8 %). Seuraavaksi suosituin 
suoratoistopalvelu oli HBO Nordic, jota käytti 17,7 prosenttia vastaajista. Kol-
manneksi suosituin palvelu oli Viaplay, jota käytti 9,1 prosenttia vastaajista ja 
neljänneksi suosituinta Ruutu+ -palvelua käytti 5 prosenttia vastaajista. Loput 
suoratoistopalvelut saivat vain muutamia kymmeniä vastauksia.  

TAULUKKO 9 Vastaajien käyttämät maksulliset elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalve-
lut 

13. Mikä / mitkä seuraavista maksullista elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalve-
luista sinulla on käytössäsi tällä hetkellä?  

  f f % 

Netflix 
Viaplay 
HBO Nordic * 
C More 
Ruutu+ 
Elisa Aitio 
Watson 
Joku muu, mikä? ** 
En käytä maksullista elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelua 
En halua tai osaa vastata 

518 
97 

188 
31 
53 
10 
5 

19 
409 

5 

48,8 
9,1 

17,7 
2,9 
5,0 
0,9 
0,5 
1,8 

38,5 
0,5 

N = 1061 
* HBO Nordic esitti kyselyajankohdan aikana Game of Thrones -televisiosarjan uusinta tuotantokautta. 
** aiemmin Fanseat (urheilu), Crunchyroll, DNA TV, elisa viihde, Elisa viihde, Elisa Viihde, Elisa Viihde 
(tallenteet), IS extra, ISTV, Katsomon sport paketti, mtv sport, Mubi, Sonera viihde, Sonera Viihde, 
Soneraviihde, Yle 

6.2.3 Pääasiallinen maksullisen suoratoistopalvelun käyttölaite 

Kysymyksessä 8 tiedusteltiin pääasiallista maksullisen musiikin suoratoistopal-
velun käyttölaitetta (TAULUKKO 10). Tämän kysymyksen kohdalla on huomi-
oitava, että osa vastaajista on voinut todellisuudessa olla mainosrahoitteisen suo-
ratoistopalvelun käyttäjiä, vaikka kysymyksessä tiedusteltiin maksullisten suo-
ratoistopalveluiden pääasiallista käyttölaitetta. Tästä syystä kysymys saattaa 
auttaa arvioimaan niin maksullisten kuin maksuttomien musiikin suoratoisto-
palvelujen pääaasiallista käyttölaitetta. Selvä enemmistö vastaajista käytti palve-
lua älypuhelimella (35,3 %) ja seuraavaksi suosituimpina laitteina oli kannettava 
tietokone (17,5 %) sekä pöytätietokone (12,7 %). Pieni osa vastaajista käytti pal-
velua tabletilla (4,1 %) ja vain muutama pelikonsolilla (0,4 %). Tämän kysymyk-
sen pohjalta 29,4 prosenttia vastaajista ei käytä maksullisia musiikin suoratoisto-
palveluja.  
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TAULUKKO 10 Maksullisen musiikin suoratoistopalvelun pääasiallinen käyttölaite 

8. Käytän maksullista musiikin suoratoistopalvelua pääasiassa: 

  f f % 

Tietokoneella 
Kannettavalla tietokoneella 
Älypuhelimella 
Tabletilla eli taulutietokoneella 
Älytelevisiolla 
Pelikonsolilla 
En käytä maksullista musiikin suoratoistopalvelua 
En halua tai osaa vastata 

135 
186 
375 
44 
0 
4 

312 
5 

12,7 
17,5 
35,3 
4,1 
0,0 
0,4 

29,4 
0,5 

N = 1061   

 
Vastaajien pääasiallinen käyttölaite maksullisten elokuvien- ja TV-sarjojen suo-
ratoistopalvelujen kohdalla jakaantui melko tasaisesti (TAULUKKO 11). Noin 
viidesosa vastaajista käytti palvelua pääasiassa kannettavalla tietokoneella 
(22,0 %) ja seuraavaksi suosituimpina laitteina oli älytelevisio (13.7 %) sekä pöy-
tätietokone (12,3 %). Pienempi osa vastaajista käytti palvelua pelikonsolilla 
(9,0 %), tai tabletilla (5,9 %) ja vain muutama vastaaja älypuhelimella (2,1 %). Tä-
män kysymyksen pohjalta 34,0 prosenttia vastaajista ei käytä ollenkaan maksul-
lisia elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluja. 

TAULUKKO 11 Maksullisen elokuvien- ja TV-sarjojen suoratoistopalvelun pääasiallinen 
käyttölaite 

14. Käytän maksullista elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelua pääasiassa: 

  f f % 

Tietokoneella 
Kannettavalla tietokoneella 
Älypuhelimella 
Tabletilla eli taulutietokoneella 
Älytelevisiolla 
Pelikonsolilla 
En käytä maksullista elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelua 
En halua tai osaa vastata 

130 
233 
22 
63 

145 
96 

361 
11 

12,3 
22,0 
2,1 
5,9 

13,7 
9,0 

34,0 
1,0 

N = 1061   

 
Vertailtaessa käyttäjien pääasiallista käyttölaitetta suoratoistopalvelun tyypin 
mukaan, huomattiin pääasiallisen käyttölaitteen poikkeavan suoratoistopalve-
lun tyypin mukaan (KUVIO 9). Merkittävä enemmistö vastaajista käytti maksul-
lista musiikin suoratoistopalvelua matkapuhelimella, kun taas elokuvien ja TV-
sarjojen suoratoistopalvelua käytti vain muutama vastaaja matkapuhelimella. 
Sen sijaan elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluja käytettiin älytelevisiolla 
ja pelikonsolilla, toisin kuin maksullisia musiikin suoratoistopalveluja. 
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KUVIO 9 Pääasiallinen maksullisen suoratoistopalvelun käyttölaite 

6.2.4 Maksullisen suoratoistopalvelun käytön tiheys 

Kysymyksessä 9 tiedusteltiin, kuinka usein vastaajat kuuntelevat musiikkia mak-
sullisista suoratoistopalveluista. Tämänkin kysymyksen kohdalla on yhtä lailla 
muistettava, että osa vastaajista on voinut todellisuudessa olla mainosrahoittei-
sen suoratoistopalvelun käyttäjiä. Tämän takia kysymys voi mitata paremmin 
sekä maksullisten kuin myös maksuttomien musiikin suoratoistopalvelujen käy-
tön tiheyttä. Kolmasosa kaikista vastaajista (31 %) kuunteli musiikkia maksulli-
sesta musiikin suoratoistopalvelusta päivittäin ja noin viidesosa vastaajista (21 %) 
useita kertoja viikossa mutta ei päivittäin. Vastaajista 60,2 prosenttia kuunteli 
musiikkia maksullisesta musiikin suoratoistopalvelusta vähintään kerran vii-
kossa tai useammin ja vähintään kerran kuukaudessa 66,3 prosenttia vastaajista. 
Edelliset luvut ovat kumulatiivisen prosentin perusteella laskettu, eli kyseisen 
luokan ja sitä edeltävien luokkien prosenttiosuus yhteenlaskettuna. Loput vas-
taajat kuuntelivat harvemmin tai eivät koskaan (TAULUKKO 12).  

TAULUKKO 12 Maksullisen musiikin suoratoistopalvelun käytön useus 

9. Kuinka usein kuuntelet musiikkia maksullisesta musiikin suoratoistopalvelusta?  

  f f % sf % 

Päivittäin 329 31,0 31,0 

Useita kertoja viikossa mutta en päivittäin 223 21,0 52,0 

Vähintään kerran kuukaudessa 87 8,2 60,2 

Vähintään kerran viikossa 64 6,0 66,3 

(Jatkuu) 
  

5

312

4

0

44

375

186

135

11

361

96

145

63

22

233

130

0 100 200 300 400

En halua tai osaa vastata

En käytä kyseisiä maksullista…

Pelikonsolilla

Älytelevisiolla

Tabletilla

Älypuhelimella

Kannettava tietokoneella

Tietokoneella

Pääasiallinen maksullisen suoratoistopalvelun käyttölaite

Elokuvien ja sarjojen
suoratoistopalvelut (n=1061)
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Taulukko 12 (Jatkuu) 

Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 53 5,0 71,3 

Vain kokeillut kerran tai pari 97 9,1 80,4 

En koskaan 201 18,9 99,3 

En halua tai osaa vastata 7 0,7 100,0 

Yhteensä 1061 100,0  

N = 1061 

 
Maksullisten elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelujen kohdalla käytön ti-
heys jakaantui tasaisemmin kuin maksullisten musiikin suoratoistopalvelujen 
kohdalla (TAULUKKO 13). Päivittäin suoratoistopalvelua käytti 12,2 prosenttia, 
24,3 prosenttia käytti suoratoistopalvelua useita kertoja viikossa mutta ei päivit-
täin ja vähintään kerran viikossa suoratoistopalvelua käytti 16,2 prosenttia. Vas-
taajista 52,7 prosenttia kertoi käyttävänsä palvelua vähintään kerran viikossa tai 
useammin ja vähintään kerran kuukaudessa 61,1 prosenttia vastaajista. Edelliset 
luvut ovat kumulatiivisen prosentin perusteella laskettu, eli kyseisen luokan ja 
sitä edeltävien luokkien prosenttiosuus yhteenlaskettuna. Loput vastaajat käyt-
tivät suoratoistopalvelua harvemmin tai eivät koskaan.  

TAULUKKO 13 Maksullisten elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelujen käytön useus 

15. Kuinka usein katselet elokuvia tai TV-sarjoja maksullisesta suoratoistopalvelusta?  

  f f % sf % 

Päivittäin 129 12,2 12,2 

Useita kertoja viikossa mutta en päivittäin 258 24,3 36,5 

Vähintään kerran viikossa 172 16,2 52,7 

Vähintään kerran kuukaudessa 89 8,4 61,1 

Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 78 7,4 68,4 

Vain kokeillut kerran tai pari 152 14,3 82,8 

En koskaan 178 16,8 99,5 

En halua tai osaa vastata 5 0,5 100,0 

Yhteensä 1061 100,0  

N = 1061 

 
Vertailtaessa käyttäjien suoratoistopalvelun käytön tiheyttä suoratoistopalvelun 
tyyppiin, huomattiin käytön useudessa joitakin poikkeuksia (KUVIO 9). Noin 
kolmasosa maksullisia musiikin suoratoistopalveluja käyttäjistä käytti palvelua 
päivittäin, kun elokuvien ja TV-sarjojen kohdalla päivittäin suoratoistopalvelua 
käytti vain 12,2 prosenttia vastaajista. 
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KUVIO 10 Maksullisten suoratoistopalvelujen käytön useus 

Kysymysten pohjalta on vaikea arvioida tarkkaan, kuinka moni vastaajista ei 
käytä maksullisia musiikin suoratoistopalveluja ollenkaan, sillä ”En käytä mak-
sullista musiikin suoratoistopalvelua” -vastanneiden osuus vaihtelee kysymys-
kohtaisesti 22,7 ja 29,4 prosentin välillä. Kysymyksen 7 ilmaiset vaihtoehdot ovat 
voineet vääristää vastauksia ja vastaaja, joka käyttää palvelua harvemmin, ei 
välttämättä miellä itseään suoratoistopalvelun käyttäjäksi kysyttäessä pääasial-
lista käyttölaitetta. Tarkin arvio voidaan laskea taulukosta 13, laskemalla yhteen 
vastaajat jotka ovat valinneet vaihtoehdot ”En koskaan”, ”Vain kokeillut kerran 
tai pari” ja ”Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin”. Tämän tuloksen poh-
jalta noin kolmasosa (33%) vastaajista ei käytä ollenkaan maksullisia musiikin 
suoratoistopalveluja tai käyttää niitä erittäin harvoin. 

Kysymysten pohjalta on myös vaikea arvioida tarkkaan, kuinka moni vas-
taajista ei käytä ollenkaan maksullisia elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalve-
luja, sillä ”En käytä maksullista elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelua” -
vastanneiden osuus vaihtelee kysymyskohtaisesti 34,0 ja 38,5 prosentin välillä. 
Tarkin arvio voidaan laskea taulukosta 14, laskemalla yhteen vastaajat jotka ovat 
valinneet vaihtoehdot ”En koskaan”, ”Vain kokeillut kerran tai pari” ja ”Muuta-
man kerran vuodessa tai harvemmin”. Tämän tuloksen pohjalta reilu kolmasosa 
(38,5%) vastaajista ei käytä ollenkaan maksullisia elokuvien ja TV-sarjojen suora-
toistopalveluja tai käyttää niitä erittäin harvoin. 
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6.2.5 Paljonko maksullisista suoratoistopalveluista maksetaan ja ollaan val-
miita maksamaan 

Kysymyksessä 11 tiedusteltiin, kuinka paljon vastaajat maksavat tällä hetkellä 
yhdestä musiikin suoratoistopalvelusta kuukaudessa (TAULUKKO 14). Kysy-
mykseen jätti vastaamatta 71 vastaajaa ja hyväksyttyjä vastauksia kertyi 990 kap-
paletta. Yhteensä 613 vastaajaa eli 61,9 prosenttia hyväksytyistä vastaajista, ker-
toi ettei maksa musiikin suoratoistopalvelusta mitään tai ei käytä palveluita lai-
sinkaan. Loput 377 vastaajaa eli 38,1 prosenttia vastaajista, maksoi yhdestä mu-
siikin suoratoistopalvelusta keskimäärin 9,72 euroa kuukaudessa. Maksavien 
vastaajien keskiarvon keskihajonta oli 5,15 euroa ja mediaani 10 euroa.  

Seuraavassa kysymyksessä tiedusteltiin, kuinka paljon vastaajat olisivat 
valmiita maksamaan yhdestä musiikin suoratoistopalvelusta kuukaudessa. Ky-
symykseen vastasi yhteensä 972 vastaajaa ja vain 89 vastaajaa jätti vastaamatta. 
Yhteensä 194 vastaajaa eli 20 prosenttia hyväksytyistä vastaajista kertoi, ettei olisi 
valmis maksamaan musiikin suoratoistopalvelusta mitään. Loput 778 vastaajaa 
eli 80 prosenttia vastaajista oli valmiita maksamaan yhdestä musiikin suoratois-
topalvelusta keskimäärin 6,03 euroa kuukaudessa. Vastausten keskiarvon keski-
hajonta oli 4,49 euroa ja mediaani 5 euroa. Tulosten mukaan vastaajat ovat ha-
lukkaita maksamaan noin neljä euroa vähemmän, kuin mitä musiikin suoratois-
topalvelujen hintataso oli tutkimushetkellä. Musiikin suoratoistopalvelut maksa-
vat keskimäärin 10 euroa kuukaudessa ja tämän tutkimuksen tulosten mukaan 
käyttäjät olisivat halukkaita maksamaan 39,7 prosenttia pyydettyä vähemmän. 

TAULUKKO 14 Musiikin suoratoistopalveluista maksaminen ja maksuhalukkuus 

 Muuttuja 
N 0 € 

Keski-
arvo 

Keski-
hajonta 

11. Maksan tällä hetkellä yhdestä (1) musiikin suoratois-
topalvelun käytöstä keskimäärin X euroa kuukaudessa 

990 509 9,724 5,152 

12. Olisin valmis maksamaan yhdestä (1) musiikin suora-
toistopalvelun käytöstä keskimäärin X euroa kuukau-
dessa 

972 194 6,029 4,499 

 
Vastaajilta tiedusteltiin, paljonko he maksavat tällä hetkellä yhdestä elokuvien ja 
TV-sarjojen suoratoistopalvelusta kuukaudessa (TAULUKKO 15). Kysymykseen 
jätti vastaamatta 77 vastaajaa ja hyväksyttyjä vastauksia kertyi 984 kappaletta. 
Yhteensä 509 vastaajaa eli 51,7 prosenttia hyväksytyistä vastaajista raportoi, ettei 
maksa elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelusta mitään tai ei käytä palve-
luita ollenkaan. Loput 475 vastaajaa eli 48,1 prosenttia vastaajista maksoi yhdestä 
suoratoistopalvelusta keskimäärin 10,52 euroa kuukaudessa. Maksavien vastaa-
jien keskiarvon keskihajonta oli 7,31 euroa ja mediaani 10 euroa.  

Seuraavassa kysymyksessä tiedusteltiin, kuinka paljon vastaajat olisivat 
valmiita maksamaan yhdestä elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelusta 
kuukaudessa. Kysymykseen vastasi yhteensä 972 vastaajaa ja vain 89 vastaajaa 
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jätti vastaamatta. Yhteensä 157 vastaajaa eli 16,2 prosenttia hyväksytyistä vastaa-
jista, kertoi ettei olisi valmis maksamaan elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopal-
velusta mitään. Loput 815 vastaajaa eli 83,8 prosenttia vastaajista oli valmiita 
maksamaan yhdestä elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelusta keskimäärin 
7,64 euroa kuukaudessa. Vastausten keskiarvon keskihajonta oli 6,04 euroa ja 
mediaani 8 euroa. Tulosten mukaan vastaajat ovat valmiita maksamaan noin 2,36 
euroa vähemmän, kuin mitä elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelut mak-
savat. Tutkimushetkellä elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelut maksoivat 
keskimäärin 10 euroa kuukaudessa ja tämän tutkimuksen tulosten mukaan käyt-
täjät olisivat halukkaita maksamaan 23,6 prosenttia pyydettyä vähemmän. 

TAULUKKO 15 Elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluista maksaminen ja maksuha-
lukkuus 

 Muuttuja 
N 0 € 

Keski-
arvo 

Keski-
hajonta 

17. Maksan tällä hetkellä yhdestä (1) elokuvien ja TV-sar-
jojen suoratoistopalvelun käytöstä keskimäärin X euroa 
kuukaudessa 

984 509 10,520 7,311 

18. Olisin valmis maksamaan yhdestä (1) elokuvien ja TV-
sarjojen suoratoistopalvelun käytöstä keskimäärin X eu-
roa kuukaudessa 

972 157 7,642 6,049 

 
Aikaisemmin ilmoitetuille luvuille tehtiin keskiarvovertailu T-testillä ja pyrittiin 
selvittämään, onko toisistaan riippumattomien ryhmien maksumäärissä tai mak-
suhalukkuudessa eroja. Ensimmäiseksi vertailtiin naisten ja miesten keskiarvoja 
musiikin suoratoistopalvelujen maksumäärissä T-testin avulla. Naisten ja mies-
ten maksumäärien keskiarvoja vertailtaessa voidaan todeta, ettei näiden välillä 
ole tilastollisesti merkittävää eroa (167 miestä, keskiarvo 10,07 ja 203 naista, kes-
kiarvo 9,42). Seuraavaksi vertailtiin naisten ja miesten maksuhalukkuuden kes-
kiarvoja T-testillä. Miesten ja naisten keskiarvoja tarkasteltaessa voidaan todeta, 
ettei ryhmien välillä ole tilastollisesti merkittävää eroa (394 miestä, keskiarvo 6,30 
ja 562 naista, keskiarvo 5,82). 

Naisten ja miesten keskiarvoja maksumääristä vertailtiin myös elokuvien ja 
TV-sarjojen suoratoistopalvelujen kohdalla. Naisten ja miesten maksumäärien 
keskiarvoja vertailtaessa voidaan todeta, ettei näiden välillä ole tilastollisesti 
merkittävää eroa (198 miestä, keskiarvo 11,10 ja 270 naista, keskiarvo 10,12). Seu-
raavaksi vertailtiin naisten ja miesten maksuhalukkuuden keskiarvoja T-testillä. 
Miesten ja naisten keskiarvoja tarkasteltaessa, havaittiin, että miehet ovat haluk-
kaampia maksamaan hieman enemmän elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopal-
velusta (n=394 keskiarvo=8,39) kuin naiset (n=563 keskiarvo 7,10). Ero sukupuol-
ten välillä on tilastollisesti merkitsevä (p=0,02). 

Seuraavaksi tarkasteltiin Kruskal-Wallis -testillä, onko vastaajien iällä vai-
kusta maksumääriin tai maksuhalukkuuteen. Normaalisti kun halutaan verrata 
useamman kuin kahden toisistaan riippumattoman ryhmän keskiarvoja toisiinsa, 
tehdään se varianssianalyysillä. Tässä tapauksessa vastaajien ikä -muuttuja ei ol-
lut normaalijakaantunut, joten käytettiin Kruskal-Wallis-testiä, jonka kohdalla ei 
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tarvitse olettaa normaalijakautuneisuutta (Nummenmaa, 2009, 266-269). Aineis-
toa voidaan pitää edustavan otoksena nuoresta opiskelijaväestöstä ja aineiston 
vastaajista 89,5 prosenttia oli alle 35 -vuotiaita. Vastaajista 15–24-vuotiaiden sekä 
25–34-vuotiaiden osuudet ylittävät selvästi yleisen väestöjakauman vastaavat, 
kun taas tätä nuorempien sekä vanhempien ikäluokkien osuudet jäävät normaa-
lijakaumaa alhaisemmiksi. Tästä syystä ikäluokittelua yksinkertaistettiin testiä 
varten ja ikäluokkia jätettiin vain kolme: 15-24 -vuotiaat, 25-34 -vuotiaat ja yli 35 
-vuotiaat. Testien perusteella vastaajien iällä ja musiikin suoratoistopalvelujen 
maksumäärien kohdalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (X2=4,03, p=0,133), 
mutta maksuhalukkuudessa ero oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (X2=17,56, 
p=0,000). Kruskal-Wallis testien perusteella vastaajien iällä ja elokuvien sekä TV-
sarjojen suoratoistopalvelujen maksumäärien kohdalla ei ollut tilastollisesti mer-
kitsevää eroa (X2=3,062, p=0,216). Sen sijaan maksuhalukkuudella oli tilastolli-
sesti erittäin merkitsevä ero (X2=17,63, p=0,000). 

Taulukossa 17 on esitetty vastaajien euromääräinen maksuhalukkuus suo-
ratoistopalvelujen käyttöä kohtaan eri ikäluokissa. Keskiarvojen perusteella nuo-
ret aikuiset (25-34 -vuotiaat) olivat keskimääräistä maksuhalukkaampia musii-
kin– sekä elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluja kohtaan. Kaikista nuo-
rimmat vastaajat (15-24 -vuotiaat) olivat valmiita maksamaan keskimääräistä vä-
hemmän suoratoistopalvelujen käytöstä. 

TAULUKKO 16 Vastaajien maksuhalukkuus suoratoistopalveluista ikäluokkien mukaan 

 

Olisin valmis maksamaan yhdestä 
(1) musiikin suoratoistopalvelun 

käytöstä keskimäärin X euroa kuu-
kaudessa 

Olisin valmis maksamaan yh-
destä (1) elokuvien ja TV-sarjojen 

suoratoistopalvelun käytöstä keski-
määrin X euroa kuukaudessa 

IKÄ N KA KH N KA KH 

15-24 
vuotta 

388 5,500 4,401 389 6,611 4,433 

25-34 
vuotta 

478 6,602 4,398 473 8,399 6,796 

yli 35 
vuotta 

106 5,386 4,996 110 8,027 7,036 

Yhteensä 972 6,029 4,499 972 7,642 6,048 

 
Vastaajilta tiedusteltiin myös kysymyksessä MHI2 ovatko he valmiita maksa-
maan musiikin suoratoistopalvelun käytöstä kuukausimaksua ja kysymyksessä 
EHI2 ovatko he valmiita maksamaan elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalve-
lun käytöstä kuukausimaksua. Kysymyksen vastausvaihtoehdot esitettiin 5-por-
taisella Likert-asteikolla. Käytetty skaala sisälsi vastausvaihtoehdot (1) täysin eri 
mieltä, (2) jonkin verran eri mieltä, (3) ei samaa eikä eri mieltä, (4) jonkin verran 
samaa mieltä ja (5) täysin samaa mieltä. Musiikin suoratoistopalvelua käsittele-
vään kysymykseen vastasi 1018 vastaajaa ja vain 43 jätti vastaamatta. Vastaukset 
jakaantuivat erittäin tasaisesti ja kysymyksen keskiarvoksi muodostui 3,17 ja kes-
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kihajonta oli 1,47. Tämän kysymyksen tulosten pohjalta noin puolet (49,2 %) vas-
taajista olisi valmiita maksamaan kuukausimaksua musiikin suoratoistopalve-
lusta. 

Elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelua käsittelevään kysymykseen 
vastasi 1006 vastaajaa ja vain 55 jätti vastaamatta. Vastausten perusteella vastaa-
jat olivat hieman halukkaampia maksamaan elokuvien ja TV-sarjojen suoratois-
topalveluista kuin musiikin suoratoistopalveluista ja kysymyksen keskiarvoksi 
muodostui 3,57 ja keskihajonta oli 1,38. Tämän kysymyksen tulosten pohjalta 
noin kaksi kolmasosaa (63,1 %) kysymykseen vastaajista. olisi valmiita maksa-
maan kuukausimaksua (TAULUKKO 17) 

TAULUKKO 17 Halukkuus maksaa kuukausimaksua suoratoistopalveluista 

 

Aikaisemmin ilmoitetuille luvuille tehtiin myös keskiarvovertailu T-testillä ja py-
rittiin selvittämään, onko toisistaan riippumattomien ryhmien maksumäärissä 
sekä maksuhalukkuudessa eroja. Ensimmäiseksi vertailtiin naisten ja miesten 
maksuhalukkuuden keskiarvoja musiikin suoratoistopalveluja kohtaan T-testin 
avulla. Naisten ja miesten maksumäärien keskiarvoja vertailtaessa voidaan to-
deta, ettei näiden välillä ole tilastollisesti merkittävää eroa (402 miestä, keskiarvo 
3,37 ja 602 naista, keskiarvo 3,05). Seuraavaksi vertailtiin naisten ja miesten mak-
suhalukkuuden elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluja kohtaan T-testillä. 
Miesten ja naisten keskiarvoja tarkasteltaessa, voidaan todeta, että tämänkin ky-
symyksen kohdalla miehet ovat halukkaampia maksamaan hieman enemmän 
elokuvien ja TV-sarjojen suora-toistopalvelusta (n=397 keskiarvo=3,71) kuin nai-
set (n=597 keskiarvo 3,47). Ero sukupuolten välillä on tilastollisesti merkitsevä 
(p=0,007). 

Seuraavaksi tarkasteltiin Kruskal-Wallis -testillä, onko vastaajien iällä vai-
kutusta näissä kysymyksissä mitattuun maksuhalukkuuteen. Testien perusteella 
vastaajien iällä ja musiikin suoratoistopalvelujen maksuhalukkuudessa oli tilas-
tollisesti erittäin merkitsevä ero (X2=11,57, p=0,003). Samoin vastaajien iällä ja 
elokuvien sekä TV-sarjojen suoratoistopalvelujen maksuhalukkuudessa oli tilas-
tollisesti erittäin merkitsevä ero (X2=11,366, p=0,003). Taulukossa 19 on esitetty 
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(5) täysin samaa mieltä
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vastaajien euromääräinen maksuhalukkuus suoratoistopalvelujen käyttöä koh-
taan eri ikäluokissa. Tämänkin kysymyksen keskiarvojen perusteella nuoret ai-
kuiset (25-34 -vuotiaat) olivat keskimääräistä maksuhalukkaampia musiikin– 
sekä elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluja kohtaan. Kaikista nuorimmat 
vastaajat (15-24 -vuotiaat) olivat valmiita maksamaan keskimääräistä vähemmän 
suoratoistopalvelujen käytöstä. 

TAULUKKO 18 Vastaajien maksuhalukkuus suoratoistopalveluista ikäluokkien mukaan 

 

MHI2: Olen valmis maksamaan 
suoratoistopalvelun käytöstä kuu-

kausimaksua. 

EHI2: Olen valmis maksamaan suo-
ratoistopalvelun käytöstä kuukausi-

maksua. 

IKÄ N KA KH N KA KH 

15-24 
vuotta 

407 3,000 1,482 402 3,403 1,428 

25-34 
vuotta 

502 3,340 1,416 489 3,732 1,297 

yli 35 
vuotta 

106 3,091 1,601 115 3,469 1,517 

Yhteensä 1018 3,177 1,385 1006 3,570 1,385 

6.3 Vastaajien luvattomien kopioiden lataaminen ja luvattomien 
suoratoistopalveluiden käyttöä mittaavat kysymykset 

Tässä osiossa tarkastellaan vastaajien kokemuksia luvattomasta lataamisesta 
sekä luvattomista suoratoistopalveluista. Luvussa selvitetään minkälaisia teki-
jänoikeudellisia sisältöjä käyttäjät ovat ladanneet, jakaneet tai katselleet luvatto-
mista suoratoistopalveluista viimeisen puolen vuoden aikana. Samalla selvite-
tään, kuinka usein vastaajat käyttävät luvattomia palveluja ja mikä heidän asen-
teensa on luvattomien palvelujen käyttöä kohtaan. Tämän luvun tulosten koh-
dalla on hyvä huomioida, että kyselytutkimuksen luonteen vuoksi vastausten 
luotettavuus riippuu täysin vastaajan rehellisyydestä ja kaikki vastaajat eivät ole 
valmiita vastaamaan edes anonyymin kyselyn luvatonta lataamista tai luvatto-
mia suoratoistopalveluja mittaaviin kysymyksiin. 

6.3.1 Luvattomien kopioiden lataaminen ja jakaminen 

Vastaajista 67,5 prosenttia ilmoitti ladanneensa tai jakaneensa joskus elämänsä 
aikana joitakin luvattomasti Internettiin laitettuja tekijänoikeuksien alaisia sisäl-
töjä (TAULUKKO 19). Suosituimmat latauksen tai jakamisen kohteet olivat olleet 
musiikki (60.1 %) ja elokuvat, TV-sarjat sekä muut videoteokset (52,9 %). Kol-
manneksi ja neljänneksi suosituimmat kohteet olivat tietokoneohjelmistot (29,1 %) 
ja pelit (25,6 %). Vastaajista 8,7 prosenttia eivät halunneet tai osanneet vastata 
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kysymykseen ja 23,8 prosenttia vastaajista ei ollut koskaan ladannut mitään ky-
symyksessä esitetyistä vaihtoehdoista. 

TAULUKKO 19 Koskaan ladannut tai jakanut luvattomasti Internettiin lisättyjä tekijänoi-
keudellisia sisältöjä 

19. Oletko koskaan ladannut tai jakanut seuraavia luvattomasti Internettiin laitettuja 
tekijänoikeuksien alaisia sisältöjä? 

  f f % 

Musiikkia 
Elokuva, TV-sarjoja, muita videoteoksia 
Pelejä 
Tietokoneohjelmistoja 
En ole koskaan ladannut mitään ylläolevista vaihtoehdoista 
En halua tai osaa vastata 

638 
561 
272 
309 
252 
92 

60,1 
52,9 
25,6 
29,1 
23,8 
8,7 

N = 1061   

Vastaajista 68,3 prosenttia ei ollut ladannut viimeisen puolen vuoden aikana mi-
tään vaihtoehdoista ja 6,5 prosenttia vastaajista ei halunnut tai osannut vastata 
kysymykseen (TAULUKKO 20). Vastaajista 25,2 prosenttia ilmoittaa ladan-
neensa tai jakaneensa viimeisen puolen vuoden aikana joitakin luvattomasti In-
ternettiin laitettuja tekijänoikeuksien alaisia sisältöjä. Selkeästi yleisin latauksen 
tai jakamisen kohde olivat elokuvat, TV-sarjat ja muut videoteokset (21,9 %). Tä-
män jälkeen yleisimpiä kohteita olivat musiikki (9,9 %), tietokoneohjelmistot 
(5,5 %) ja pelit (3,8 %).  

TAULUKKO 20 Viimeisen puolen vuoden aikana ladatut tai jaetut luvattomasti Internettiin 
lisätyt tekijänoikeudelliset sisällöt 

20. Oletko ladannut tai jakanut viimeisen puolen vuoden aikana seuraavia luvattomasti 
Internettiin laitettuja tekijänoikeuksien alaisia sisältöjä? 

Kaikki vastaajat  f f % 

Musiikkia 
Elokuva, TV-sarjoja, muita videoteoksia 
Pelejä 
Tietokoneohjelmistoja 
En ole ladannut tai jakanut viimeisen puolen vuoden aikana mitään 
ylläolevista vaihtoehdoista  
En halua tai osaa vastata 

105 
232 
40 
58 

 
725 
69 

9,9 
21,9 
3,8 
5,5 

 
68,3 
6,5 

N = 1061 
Huom. 252:n vastaajan ei tarvinnut vastata kysymykseen ja puuttuvat vastaukset ovat koodattu ar-
voksi ”En ole ladannut tai jakanut viimeisen puolen vuoden aikana mitään ylläolevista vaihtoehdoista”.  

4 vastaajaa jätti vastaamatta ja puuttuvat vastukset ovat koodattu arvoksi ”En halua tai osaa vastata”. 

Näiden tulosten perusteella noin kaksi kolmasosaa (67,5 %) vastaajista on joskus 
ladannut tai jakanut luvattomasti Internetiin lisättyä sisältöä, mutta vain kolmas-
osa (25,2 %) vastaajista on ladannut tai jakanut niitä viimeisen puolen vuoden 
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aikana. Luvattoman lataamisen tiheyttä mittaavassa kysymyksessä saatiin sa-
mankaltaisia tuloksia (TAULUKKO 21). Vastaajista yhteensä 7,4 prosenttia latasi 
tai jakoi vähintään kerran viikossa tai useammin ja yhteensä 13,8 prosenttia vas-
taajista latasi vähintään kerran kuukaudessa tai sitä useammin. Vastaajista 35,7 
prosenttia kertoi lataavansa muutaman kerran vuodessa tai useammin. Edelliset 
luvut ovat kumulatiivisen prosentin perusteella laskettu, eli kyseisen luokan ja 
sitä edeltävien luokkien prosenttiosuus yhteenlaskettuna. Lataamista vain ko-
keilleet muodostivat 21,8 prosenttia koko joukosta, ja 32,8 prosenttia vastaajista 
kertoi, ettei lataa ollenkaan ja 9,7 prosenttia vastaajista ei halunnut tai osannut 
vastata kysymykseen. 

TAULUKKO 21 Luvattomasti Internettiin laitettujen tekijänoikeuksellisten sisältöjen lataa-
misen tai jakamisen useus 

21. Kuinka usein lataat tai jaat luvattomasti Internettiin laitettuja tekijänoikeuksien 
alaisia sisältöjä? 

  f f % sf % 

Päivittäin 
Useita kertoja viikossa mutta en päivittäin 
Vähintään kerran viikossa 
Vähintään kerran kuukaudessa 
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 
Vain kokeillut kerran tai pari 
En koskaan * 
En halua tai osaa vastata ** 
Yhteensä 

14 
23 
41 
68 

233 
231 
348 
103 

1061 

1,3 
2,2 
3,9 
6,4 

22,0 
21,8 
32,8 
9,7 

100,0 

1,3 
3,5 
7,4 

13,8 
35,7 
57,5 
90,3 

100,0 

N = 1061 
* Huom. 252:n vastaajan ei tarvinnut vastata kysymykseen ja puuttuvat vastaukset ovat koodattu ar-
voksi ”En koskaan”. 
** 1 vastaajaa jätti vastaamatta ja puuttuva vastaus on koodattu arvoksi ”En halua tai osaa vastata”. 

Todennäköisesti osa vastaajista on tulkinnut kysymyksen hieman poikkeavasti, 
sillä aikaisemmassa kysymyksessä 19. vastaajista 252 henkilöä kertoi, ettei kos-
kaan ole ladannut tai jakanut luvattomia sisältöjä. Kysymyksessä 21. vastaajista 
348 henkilöä kertoi, ettei koskaan lataa Internettiin laitettuja tekijänoikeuksien 
alaisia sisältöjä. Ristiriitaisten vastausten valossa osa vastaajista on saattanut la-
data aikaisemmin, mutta eivät enää lataa luvattomasti. Todennäköisemmin 
kohta kysymyksen 21. kohta ”En koskaan”, pitäisi tulkita ja lukea ”En ollenkaan”. 
 

6.3.2 Luvattomien suoratoistopalvelujen käyttö 

Vastaajista 51,3 % ilmoitti katselleensa tai kuunnelleensa joskus elämänsä aikana 
joitakin tekijänoikeuksien alaisia sisältöjä luvattomista suoratoistopalveluista 
(TAULUKKO 22). Suosituimmat kohteet olivat elokuvat, TV-sarjat sekä muut vi-
deoteokset (48,6 %) ja tämän jälkeen musiikki (21,9 %). Vastaajista 11,3 prosenttia 
eivät halunneet tai osanneet vastata kysymykseen ja 37,4 prosenttia vastaajista ei 
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ollut koskaan katsellut tai kuunnellut mitään vaihtoehdoista luvattomista suora-
toistopalveluista. 

TAULUKKO 22 Koskaan katsellut tai kuunnellut tekijänoikeusien alaisia sisältöjä luvatto-
masta suoratoistopalvelusta 

22. Oletko koskaan katsellut tai kuunnellut seuraavia tekijänoikeuksien alaisia sisäl-
töjä luvattomista suoratoistopalveluista? 

 f f % 

Musiikkia 
Elokuva, TV-sarjoja, muita videoteoksia 
En ole koskaan katsonut tai kuunnellut mitään ylläolevista vaihto-
ehdoista  
En halua tai osaa vastata 

232 
516 
397 

 
120 

21,9 
48,6 
37,4 

 
11,3 

N = 1061   

 
Vastaajista 62,5 prosenttia ei ollut katsellut tai kuunnellut viimeisen puolen vuo-
den aikana mitään vaihtoehdoista luvattomista suoratoistopalveluista ja 9,8 pro-
senttia vastaajista ei halunnut tai osannut vastata kysymykseen (TAULUKKO 23). 
Vastaajista 27,7 prosenttia ilmoitti katselleensa tai kuunnelleensa viimeisen puo-
len vuoden aikana joitakin tekijänoikeuksien alaisia sisältöjä luvattomista suora-
toistopalveluista. Selvästi yleisin kohde oli elokuvat, TV-sarjat ja muut videote-
okset (26,3 %). Musiikkia oli kuunnellut luvattomista suoratoistopalveluista vain 
7,6 prosenttia.  

TAULUKKO 23 Viimeisen puolen vuoden aikana katsellut tai kuunnellut tekijänoikeusien 
alaisia sisältöjä luvattomasta suoratoistopalvelusta 

23. Oletko katsellut tai kuunnellut viimeisen puolen vuoden aikana seuraavia tekijän-
oikeuksien alaisia sisältöjä luvattomista suoratoistopalveluista? 

  f f % 

Musiikkia 
Elokuva, TV-sarjoja, muita videoteoksia 
En ole katsonut tai kuunnellut mitään ylläolevista vaihtoehdoista *  
En halua tai osaa vastata ** 

81 
279 
663 
104 

7,6 
26,3 
62,5 
9,8 

N = 1061 
* Huom. 397:n vastaajan ei tarvinnut vastata kysymykseen ja puuttuvat vastaukset ovat koodattu ar-
voksi ”En ole koskaan katsonut tai kuunnellut mitään ylläolevista vaihtoehdoista”.  
** 8 vastaajaa jätti vastaamatta ja puuttuvat vastukset ovat koodattu arvoksi ”En halua tai osaa vastata”. 

Näiden tulosten perusteella noin puolet (51,3 %) vastaajista on joskus katsellut 
tai kuunnellut elämänsä aikana joitakin tekijänoikeuksien alaisia sisältöjä luvat-
tomista suoratoistopalveluista, mutta vain neljäsosa (27,7 %) on katsellut tai 
kuunnellut niitä viimeisen puolen vuoden aikana (TAULUKKO 24). Katselun tai 
kuuntelun tiheyttä mittaavassa kysymyksessä saatiin samankaltaisia tuloksia. 
Vastaajista yhteensä 12,8 prosenttia katseli tai kuunteli vähintään kerran viikossa 
tai useammin ja yhteensä 17,1 prosenttia vastaajista katseli tai kuunteli vähintään 
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kerran kuukaudessa tai sitä useammin. Vastaajista 31,0 prosenttia kertoi katsele-
vansa tai kuuntelevansa muutaman kerran vuodessa tai useammin. Edelliset lu-
vut ovat kumulatiivisen prosentin perusteella laskettu, eli kyseisen luokan ja sitä 
edeltävien luokkien prosenttiosuus yhteenlaskettuna. Luvattomia suoratoisto-
palveluja vain kokeilleet muodostivat 14,9 prosenttia koko joukosta ja 43,2 pro-
senttia vastaajista kertoi, ettei käytä luvattomia suoratoistopalveluja ollenkaan. 
Vastaajista 9,8 prosenttia ei halunnut tai osannut vastata kysymykseen. 

TAULUKKO 24 Tekijänoikeuksien alaisten sisältöjen katselun tai kuuntelun useus 
luvattomista suoratoistopalveluista 

24. Kuinka usein katselet tai kuuntelet tekijänoikeuksien alaisia sisältöjä luvattomista 
suoratoistopalveluista? 

  f f % sf % 

Päivittäin 
Useita kertoja viikossa mutta en päivittäin 
Vähintään kerran viikossa 
Vähintään kerran kuukaudessa 
Muutaman kerran vuodessa tai harvemmin 
Vain kokeillut kerran tai pari 
En koskaan * 
En halua tai osaa vastata ** 
Yhteensä 

21 
51 
63 
45 

148 
158 
458 
116 

1061 

2,0 
4,9 
5,9 
4,2 

13,9 
14,9 
43,2 
10,9 

100,0 

2,0 
6,9 

12,8 
17,1 
31,0 
45,9 
89,1 

100,0 

N = 1061 
* Huom. 397:n vastaajan ei tarvinnut vastata kysymykseen ja puuttuvat vastaukset ovat koodattu ar-
voksi ”En koskaan”.  
** 4 vastaajaa jätti vastaamatta ja puuttuva vastaus on koodattu arvoksi ”En halua tai osaa vastata”. 

6.3.3 Asenne piratismia kohtaan ja käytön jatkaminen 

Tuloksia käsitellään tässä luvussa keskiarvon ja keskihajonnan avulla. Maksulli-
sia suoratoistopalveluja ja piratismia koskevia väittämiä mitattiin satunnaisessa 
järjestyksessä esitetyin kysymyksin, jonka vastausvaihtoehdot olivat 5-portai-
sella Likert-asteikolla. Käytetty skaala sisälsi vastausvaihtoehdot (1) täysin eri 
mieltä, (2) jonkin verran eri mieltä, (3) ei samaa eikä eri mieltä, (4) jonkin verran 
samaa mieltä, (5) täysin samaa mieltä sekä lisäksi kohdan (6) en osaa sanoa. En-
nen keskihajonnan ja keskiarvon mittaamista, kaikki arvon ”(6) en osaa sanoa” 
sisältäneet vastaukset poistettiin aineistoista. 

Vastaajien asennetta piratismia kohtaan mitattiin tutkimuksessa kysymyk-
sillä AP1-AP6, jotka saivat melko matalat keskiarvot, sillä kaikkien muuttujien 
keskiarvot olivat hieman yli 2 (KUVIO 11 ja TAULUKKO 25). Myös keskihajon-
naltaan muuttujat pysyivät hyvin tasaisina, eikä suuria heittoja ollut. Näistä ky-
symyksistä korkeimman keskiarvon 2,43 sai AP5:n ”Saan katsoa luvattomista vi-
deopalveluista elokuvia, TV-sarjoja tai muita videosisältöjä”. Kysymyksellä oli 
myös matalin keskihajonta 1,132. 
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KUVIO 11 Asenne piratismia kohtaan 

TAULUKKO 25 Asenne piratismia kohtaan 

 Muuttuja N Keskiarvo Keskihajonta 

AP1: Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti In-
ternettiin laitettua musiikkia 

980 2,180 1,236 

AP2: Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti In-
ternettiin laitettuja elokuvia, TV-sarjoja tai muita vi-
deosisältöjä 

985 2,204 1,263 

AP3: Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti In-
ternettiin laitettuja pelejä 

948 2,207 1,270 

AP4: Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti In-
ternettiin laitettuja tietokoneohjelmia 

955 2,391 1,319 

AP5: Saan katsoa luvattomista videopalveluista elo-
kuvia, TV-sarjoja tai muita videosisältöjä 

974 2,430 1,132 

AP6: Saan kuunnella musiikkia luvattomista musiik-
kipalveluista 

959 2,322 1,292 

 
Vastaajien piratismin käyttöaikomusta ja käytön jatkamista mitattiin tutkimuk-
sessa kysymyksillä PK1-PK2, jotka saivat melko vaihtelevat keskiarvot, sillä 
kaikki muuttujien keskiarvot olivat väliltä 1,474-2,225 (KUVIO 12 ja TAULUKKO 
26). Myös keskihajonnaltaan muuttujissa oli vaihtelua ja keskihajonta oli 0,969-
1,410 väliltä. Näistä kysymyksistä korkeimman keskiarvon 2,225 sai PK5:n ”Aion 
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tulevaisuudessa katsoa luvattomista videopalveluista elokuvia, TV-sarjoja tai 
muita videosisältöjä”. Kysymyksellä oli kuitenkin korkein keskihajonta 1,410. 
Toista ääripäätä edusti PK3 ”Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvattomasti 
Internettiin laitettuja pelejä”, jonka keskiarvo oli 1,474 ja jolla oli myös matalin 
keskihajonta 0,969. 

 

 
KUVIO 12 Piratismin käyttöaikomus ja käytön jatkaminen 

TAULUKKO 26 Piratismin käyttöaikomus ja käytön jatkaminen  

 Muuttuja N Keskiarvo Keskihajonta 

PK1: Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvatto-
masti Internettiin laitettua musiikkia 

950 1,780 1,183 

PK2: Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvatto-
masti Internettiin laitettuja elokuvia, TV-sarjoja tai 
muita videosisältöjä 

956 2,027 1,377 

PK3: Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvatto-
masti Internettiin laitettuja pelejä 

968 1,474 0,969 

PK4: Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvatto-
masti Internettiin laitettuja tietokoneohjelmia 

959 1,652 1,095 

PK5: Aion tulevaisuudessa katsoa luvattomista vi-
deopalveluista elokuvia, TV-sarjoja tai muita vide-
osisältöjä 

929 2,225 1,410 

PK6: Aion tulevaisuudessa kuunnella musiikkia lu-
vattomista musiikkipalveluista 

915 1,737 1,116 
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6.4 Rakenneyhtälömallit suoratoistopalvelujen omaksumisesta 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen testaaminen jakautuu kolmeen osioon. 
Ensiksi tarkistettiin aineiston soveltuvuus mittausmalleille tekemällä SPSS:n 
avulla eksploratiiviset faktorianalyysit. Tämän jälkeen aineistosta tehtiin mit-
tausmallit SPSS:n AMOS-lisäohjelmalla ja lopuksi mittausmallit siirrettiin raken-
neyhtälömallien muotoon, joilla testattiin hypoteesien toimivuutta. Analyysit 
tehtiin erikseen niin maksullisille musiikin kuin elokuvien ja TV-sarjojen suora-
toistopalveluille. Tuloksien tarkastelussa on hyvä huomioida, etteivät kaikki vas-
taajat ole maksullisten suoratoistopalveluiden käyttäjiä. Kyselylomakkeessa vas-
taajia ohjeistettiin arvioimaan maksullisia suoratoistopalveluja, vaikka heillä ei 
olisi omakohtaista kokemusta kyseisistä palveluista. 

6.4.1 Faktorianalyysit 

Ennen faktorianalyysin suorittamista aineiston sopivuutta faktorianalyysille tes-
tattiin Kaiserin testillä (Kaizer-Meyer-Olkin) ja Bartlettin sväärisyystestillä. Kai-
serin testi on otannan sopivuuden mitta, jolla testataan faktorianalyysin sopi-
vuutta aineistoon. Kaiserin testin arvon tulisi olla yli 0,60, jotta edellytykset fak-
torianalyysille olisivat hyvät. Musiikin suoratoistopalveluiden tutkimusaineis-
tolla Kaiserin testin arvoksi saatiin 0,893 ja elokuvien ja TV-sarjojen tutkimusai-
neistolla saatiin arvoksi 0,892, jotka ylittävät selkeästi vaaditun rajan. (Karjaluoto, 
2007, 44; Metsämuuronen, 2011, 671). 

Aineiston sopivuutta faktorianalyysille testattiin myös Bartlettin svääri-
syystestillä. Bartlettin sväärisyystesti tutkii nollahypoteesia, onko faktorianalyy-
sin korrelaatiomatriisin arvot nollia eli muuttujat eivät korreloi keskenään. Testin 
p-arvon tulee olla pienempi kuin 0.01, jotta voidaan todeta, että nollahypoteesi 
voidaan hylätä ja muuttujien välillä on riittävästi korrelaatiota (Karjaluoto, 2007, 
44-45; Metsämuuronen, 2011, 671-672). Bartlettin sväärisyystesti sai arvon 
p=0,000, joten faktorianalyysien muuttujat ovat riippuvaisia toisistaan ja aineisto 
on sovelias faktorianalyysille. 

Seuraavaksi musiikin sekä elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelujen 
omaksumista mittaaville aineistoille tehtiin eksploratiiviset faktorianalyysit. Fak-
torianalyysien estimointimenetelminä käytettiin pääakselifaktorointia (engl. Prin-
cipal Axis Factoring). Faktorianalyysien tulkintaa helpottamaan valittiin Vari-
max-rotaatio, joka pyrkii minimoimaan vahvojen latauksien muodostumisen yk-
sittäisille faktoreille. (Karjaluoto, 2007, 46.) Faktorianalyysin muuttujien hyvyyttä 
arvioitiin muuttujien latausten perusteella. Faktoreille tulevien latausten neliöi-
den summa on nimeltään kommunaliteetti, joka kuvaa sitä, kuinka paljon muut-
tujan vaihtelusta voidaan selittää faktorilla. Mitä voimakkaammin muuttuja la-
tautuu faktorille, sitä lähemmäksi arvoa yksi kommunaliteetti tulee ja mitä pie-
nemmän arvon kommunaliteetti saa, sitä huonommin faktori selittää muuttujaa. 
Mikäli muuttujan lataukset eivät yhdelläkään faktoreista ylitä arvoa 0,30, muut-
tuja poistetaan muuttujien joukosta. (Karjaluoto, 2007, 48; Metsämuuronen, 2011, 
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670.) Heikon kommunaliteetin takia hylättiin faktorianalyyseista seuraavat 
muuttujat: MSO1, MSO2, MHI3, MMA1, ESO1, ESO2, EHI3 ja EMA1. Faktori-
analyysissa huomattiin mahdollistavia olosuhteita mitanneiden muuttujien 
(MMA2, MMA3, MMA4, MMA5, MMA6, EMA2, EMA3, EMA4, EMA5, EMA6) 
latautuvan kolmelle eri faktorille, joten muuttujat päätettiin poistaa jatkoanalyy-
seista kokonaan. Faktorianalyysien yhteydessä huomattiin musiikki- ja elokuva-
piratismia käsittelevien muuttujien korreloivan voimakkaasti keskenään ja tä-
män takia päädyttiin käyttämään eri muuttujia eri mittausmallien faktoreissa. 
Musiikin suoratoistopalvelujen piratismifaktoreista poistettiin muuttujat, jotka 
mittasivat elokuvapiratismia ja vastavuoroisesti elokuvien suoratoistopalvelujen 
piratismifaktoreista poistettiin musiikkipiratismia mittaavat muuttujat. 

Liitteeseen 8 on koottu musiikin suoratoistopalvelujen faktorianalyysiin 
sekä mittausmalliin valikoidut muuttujat, niiden vastausmäärät, keskiarvot ja 
keskihajonnat. Liitteeseen 9 on koottu elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalve-
lujen faktorianalyysiin sekä mittausmalliin valikoidut muuttujat, niiden vastaus-
määrät, keskiarvot ja keskihajonnat. 

6.4.2 Mittausmalli 

Ennen rakenneyhtälömallien muodostamista, aineiston reliabiliteettia ja validi-
teettia arvioitiin SPSS:n AMOS-lisäohjelmalla tehdyillä mittausmalleilla. Mallien 
reliabiliteettia, eli luotettavuutta, tarkasteltiin muuttujien sisäistä konsistenssia 
mittaavan Composite Reliabilityn (CR) avulla. Composite Reliability -arvon ala-
rajana pidetään arvoa 0,70 ja mitä lähempänä arvo on yhtä, sitä korkeampi relia-
biliteetti on. (Hair ym., 2011; Karjaluoto & Munnukka, 2016, 12-13.) Musiikin suo-
ratoistopalveluiden mallin Composite Reliability -arvot vaihtelivat välillä 0,732–
0,895, ylittäen raja-arvon 0,70 (TAULUKKO 27). Elokuvien ja TV-sarjojen suora-
toistopalveluiden mallin Composite Reliability -arvot vaihtelivat välillä 0,753–
0,909 (TAULUKKO 28). 

Mallien konvergenssivaliditeettia tarkasteltiin Average Variance Extracted 
(AVE) -mittarin avulla. Fornellin ja Larckerin (1981) mukaan muuttujan AVE-
arvo on oltava suurempi kuin 0,50, jotta muuttuja selittää yli puolet sen tausta-
muuttujien varianssista. Musiikin suoratoistopalveluiden mallin AVE-arvot 
vaihtelivat 0,477–0,739 välillä, ylittäen kynnysarvon 0,50 (TAULUKKO 27). Elo-
kuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluiden mallin AVE-arvot vaihtelevat vä-
lillä 505-0,791 (TAULUKKO 28). Muuttujan MHY kohdalla AVE-arvo jäi alle 
kynnysarvon (0,50) arvon ollessa 0,48. AVE-arvo olisi ylittänyt kynnysarvon 0,50, 
jos kysymys HY3 olisi pudotettu pois. HY3 latautui merkitsevästi MHY-muuttu-
jalle, joten kysymystä ei pudotettu. Kysymysosion pudottamisen myötä häviää 
aina informaatiota ja tässä tapauksessa näytti häviävän merkitsevää informaa-
tiota muuttujalta. 

Mallien erotteluvaliditeettia testattiin Fornell-Larckerin testillä, jonka mu-
kaan muuttujan AVE-neliöjuuren on oltava korkeampi kuin muuttujan korre-
laatiot muihin mallin muuttujiin (Fornell & Larcker, 1981; Hair ym., 2011; Karja-
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luoto & Munnukka, 2016, 12-13). Musiikin suoratoistopalveluiden mallissa huo-
mattiin MHY-muuttujan AVE-neliöjuuren olevan matalampi kuin muuttujan vä-
linen korrelaatio MSK-muuttujaan (TAULUKKO 27).  Niin ikään elokuvien ja 
TV-sarjojen suoratoistopalveluiden mallissa huomattiin EHI-muuttujan AVE-ne-
liöjuuren olevan matalampi kuin muuttujan välinen korrelaatio ESK-muuttujaan 
(TAULUKKO 28). Muiden muuttujien kohdalla tulokset osoittavat riittävää vali-
diteettia, koska AVE-arvot ovat huomattavasti korkeammat kuin korrelaatioker-
toimet muiden muuttujien välillä. 

TAULUKKO 27  Musiikin suoratoistopalveluiden faktoreiden korrelaatiot ja validiteettia 
sekä reliabiliteettia kuvaavat luvut 

 
CR AVE MKO MHY MHE MHI AP PK MSK 

MKO 0,769 0,663 0,814             

MHY 0,732 0,477 0,366 0,691           

MHE 0,831 0,554 0,284 0,496 0,744         

MHI 0,768 0,629 0,196 0,508 0,381 0,793       

AP 0,870 0,634 -0,005 -0,067 0,006 -0,057 0,796     

PK 0,849 0,594 -0,050 -0,113 0,001 0,011 0,476 0,770   

MSK 0,895 0,739 0,305 0,751 0,459 0,685 -0,052 -0,049 0,860 

TAULUKKO 28 Elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluiden faktoreiden korrelaatiot ja 
validiteettia sekä reliabiliteettia kuvaavat luvut 

 
CR AVE EKO EHY EHE EHI AP PK ESK 

EKO 0,874 0,791 0,889             

EHY 0,753 0,505 0,322 0,710           

EHE 0,867 0,622 0,266 0,395 0,788         

EHI 0,769 0,629 0,175 0,538 0,354 0,793       

AP 0,869 0,633 -0,014 -0,107 -0,002 -0,088 0,795     

PK 0,845 0,590 -0,049 -0,074 0,025 -0,018 0,472 0,768   

ESK 0,909 0,769 0,216 0,655 0,348 0,832 -0,046 0,011 0,877 

 
Mittausmalleista tarkasteltiin myös mallia koskevia riittävyysmittoja, joita ovat 
RMSEA (Root mean square error of approximation), NFI (Normed Fit Index), RFI 
(Relative Fit Index), IFI (Incremental Fit Index), CFI (Comparitive Fit Index) ja 
chi-square arvoa suhteessa vapausasteisiin. Hyvänä RMSEA-arvona on pidetty 
arvoa <0,08, NFI-arvon rajana >0,90, RFI-, IFI- sekä CFI-arvojen rajana >0,95 ja 
X2/df rajana < 5.0. (Karjaluoto & Munnukka, 2016, 12-13; Metsämuuronen, 2011, 
692-697.) Musiikin suoratoistopalvelujen mallin RMSEA-arvoksi saatiin 0,048, 
NFI-arvoksi 0,948, RFI-arvoksi 0,935, IFI-arvoksi 0,963, CFI-arvoksi 0,962 ja 
X2/df-arvoksi 3,406. Elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelujen mallin 
RMSEA-arvoksi saatiin 0,053, NFI-arvoksi 0,945, RFI-arvoksi 0,932, IFI-arvoksi 
0,958, CFI-arvoksi 0,958 ja X2/df-arvoksi 3,982. 
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6.4.3 Rakenneyhtälömallit 

Mittausmallien testaamisen jälkeen mallit siirrettiin rakenneyhtälömallien muo-
toon, joilla kuvataan latenttien muuttujien välisiä suhteita. Rakenneyhtälömal-
linnuksella tarkastellaan, antaako aineisto tukea muodostetulle mallille. (Hair 
ym., 2011; Karjaluoto & Munnukka, 2016; Metsämuuronen, 2011, 684-687; Num-
menmaa, 2009.) Muuttujien välisten suhteiden voimakkuutta tarkastellaan stan-
dardisoituja polkukertoimien (beta-arvot, β) valossa.  Beta-arvojen lisäksi tarkas-
tellaan polkukertoimien tilastollista merkitsevyyttä eli p-arvoja. Jos p-arvo on 
pienempi kuin 0,05, on suhde tilastollisesti melkein merkitsevä. Jos p-arvo on 
pienempi kuin 0,01, on suhde tilastollisesti merkitsevä ja erittäin merkitsevä jos 
p-arvo on pienempi kuin 0,001. Rakenneyhtälömallin jatkotarkastelua varten tar-
kistettiin mallin modifikaatioindeksit, joista voidaan nähdä, jos jotkin mallin suh-
teet ovat ongelmallisia. Modifikaatioindeksit yleensä kertovat samalle faktorille 
lataavien muuttujien korreloivan erittäin vahvasti keskenään (Karjaluoto & Jun-
tunen, 2007). Vapautimme kahden koherenssin ”Asenne piratismia kohtaan” 
(AP) osatekijän AP1 ja AP6 jäännösten väliset yhteydet. Samoin vapautimme ”Pi-
ratismin käyttöaikomus”(PK) osatekijän PK1 ja PK6 jäännösten väliset yhteydet. 
Kaikki osatekijät käsittelivät musiikkipiratismia, joten korrelaatio oli odotetta-
vissa.

Musiikin suoratoistopalvelujen malliin valikoitui neljä selittävää muuttujaa, 
kokeiltavuus (MKO), hyödyllisyys (MHY), helppokäyttöisyys (MHE), hinta 
(MHI), asenne piratismia kohtaan (AP) ja näiden regressiot suoratoistopalvelun 
käyttöaikomukseen (MSK) sekä AP-muuttujan regressio piratismin käyttöaiko-
mukseen (PK) (KUVIO 13). Voimakkain suhde ilmeni hinta-muuttujan ja käyttö-
aikomuksen välillä (β=0,548, p<0,001) tukien hypoteesia neljä (H4). Toiseksi voi-
makkain suhde oli hyödyllisyys-muuttujan ja käyttöaikomuksen välillä (β=0,522, 
p<0,001) tukien hypoteesia kaksi (H2). Musiikin suoratoistopalvelun helppo-
käyttöisyyden ja suoratoistopalvelun käyttöaikomuksen välinen suhde on tilas-
tollisesti erittäin merkitsevä, mutta hyvin vähäinen (β=0,138, p<0,001), joten tut-
kimus tukee vain osittain hypoteesia kolme (H3). Hypoteesi yksi (H1) liittyen 
suoratoistopalvelun kokeiltavuuteen (β=0,047, NS) sekä hypoteesi viisi (H7) 
asenteeseen piratismia kohtaan (β=0,005, NS) jäävät ilman tukea. Musiikin suo-
ratoistopalvelujen mallin käyttöaikomuksen selitysasteen R²-arvo oli 0,617, joka 
tarkoittaa, että malli selittää 61,70 prosenttia käyttöaikomuksesta musiikin suo-
ratoistopalvelun omaksumisen taustalla. 

Mallissa testattiin myös asenne piratismia kohtaan -muuttujan (AP) vaiku-
tusta piratismin käyttöaikomus-muuttujaa (PK) kohtaan ja näiden välillä on voi-
makas sekä tilastollisesti erittäin merkitsevä suhde (β=0,440, p<0,001), joten tut-
kimus tukee tämän mallin osalta hypoteesia viisitoista (H15). Asenne piratismia 
kohtaan sekä piratismin käyttöaikeen välinen selitysasteen R2-arvo oli vain 0,268. 
Tämä tarkoittaa, että asenne piratismia kohtaan selittää piratismin käyttöaikeesta 
vain 26,8 prosenttisesti. Mallissa käytetyistä kontrollimuuttujista, ainoastaan 
iällä ja sukupuolella havaittiin vaikutusta musiikin suoratoistopalvelun omaksu-
miseen. Ikä -kontrollimuuttujan ja käyttöaikeen Beta –arvo (β=-0,116, p<0,01) oli 
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negatiivinen, mikä tutkimustuloksena viittaa siihen, että selittävän ja selitettä-
vien muuttujien välillä on negatiivinen riippuvuus, toisin sanoen mitä korke-
ampi vastaajan ikä oli, sitä matalampi heidän käyttöaikeensa oli. Sukupuoli-
muuttujan ja musiikin suoratoistopalvelun käyttöaikeen välinen suhde on tilas-
tollisesti erittäin merkitsevä, mutta hyvin vähäinen arvo (β=0,089, p<0,01). Tu-
loksen pohjalta naiset ovat hieman halukkaampia omaksumaan musiikin suora-
toistopalvelut. Vastavuoroisesti miesten ja asenteen piratismia kohtaan (β=-0,179, 
p<0,001) sekä piratismin käyttöaikeen (β=-0,198, p<0,001) välillä oli vähäinen 
mutta erittäin merkitsevä arvo.

KUVIO 13 Musiikin suoratoistopalvelujen faktorilataukset ja regressiot 
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Elokuvien ja TV-sarjojen rakenneyhtälömallista tarkistettiin myös mallin modifi-
kaatioindeksit. Mallista vapautettiin kahden koherenssin ”Asenne piratismia 
kohtaan” (AP) osatekijän AP2 ja AP5 jäännösten väliset yhteydet. Samoin vapau-
tettiin ”Piratismin käyttöaikomus”(PK) osatekijän PK2 ja PK5 jäännösten väliset 
yhteydet. Kaikki osatekijät käsittelivät elokuvapiratismia, joten korrelaatio oli 
odotettavissa. Elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelujen malliin valikoitui 
myös neljä selittävää muuttujaa, kokeiltavuus (EKO), hyödyllisyys (EHY), help-
pokäyttöisyys (EHE), hinta (EHI), asenne piratismia kohtaan (AP) ja näiden reg-
ressiot suoratoistopalvelun käyttöaikomukseen (ESK) sekä AP-muuttujan reg-
ressio piratismin käyttöaikomukseen (PK) (KUVIO 14). Voimakkain suhde il-
meni hinta-muuttujan ja käyttöaikomuksen välillä (β=0,746, p<0,001) tukien hy-
poteesia yksitoista (H11). Toiseksi voimakkain suhde oli hyödyllisyys-muuttujan 
ja käyttöaikomuksen välillä (β=0,360, p<0,001) tukien hypoteesia yhdeksän (H9). 
Elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelun helppokäyttöisyyden ja suoratois-
topalvelun käyttöaikomuksen välinen suhde on tilastollisesti melkein merkitsevä, 
mutta erittäin vähäinen (β=0,049, p<0,05), joten tutkimus tukee vain osittain hy-
poteesia kymmenen (H10). Hypoteesi kahdeksan (H8) liittyen suoratoistopalve-
lun kokeiltavuuteen (β=0,016, NS) sekä hypoteesi neljätoista (H14) asenteeseen 
piratismia kohtaan vaikutus suoratoistopalvelun käyttöaikaiseen (β=0,017, NS) 
jäävät ilman tukea. Elokuvien ja TV-sarjojen mallin käyttöaikomuksen selitysas-
teen R²-arvo oli 0,698, toisin sanoen malli selittää 69,80 prosenttia käyttöaiko-
muksesta elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelun omaksumisen taustalla. 

Elokuvien suoratoistopalvelujen mallissa testattiin myös asenne piratismia 
kohtaan -muuttujan vaikutusta piratismin käyttöaikomus-muuttujaa kohtaan ja 
näiden välillä on voimakas sekä tilastollisesti erittäin merkitsevä suhde (β=0,438, 
p<0,001), joten tutkimus tukee tämänkin mallin osalta hypoteesia viisitoista 
(H15). Tämänkin mallin kohdalla asenne piratismia kohtaan sekä piratismin 
käyttöaikeen välinen selitysasteen R2-arvo oli vain 0,268. Tämä tarkoittaa, että 
asenne piratismia kohtaan selittää piratismin käyttöaietta vain 26,8 prosenttisesti. 
Mallissa käytetyistä kontrollimuuttujista, ainoastaan iällä ja tulotasolla havaittiin 
vaikutusta elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelun omaksumiseen. Tulo-
taso-muuttujan ja elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelun käyttöaikeen vä-
linen suhde on tilastollisesti melkein merkitsevä, mutta hyvin vähäinen arvo 
(β=0,055, p<0,05). Sukupuolen ja suoratoistopalvelun käyttöaikeen välinen 
suhde oli melkein merkitsevä, mutta heikko (β=0,054, p<0,05). Tuloksen pohjalta 
voidaan arvella naisten olevan hieman halukkaampia omaksumaan myös eloku-
vien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelut. Vastavuoroisesti tässäkin mallissa mies-
ten ja asenteen piratismia kohtaan (β=-0,177, p<0,001) sekä piratismin käyttöai-
keen (β=-0,199, p<0,001) välillä oli vähäinen mutta erittäin merkitsevä arvo. Mu-
siikin suoratoistopalveluiden mallista poiketen, ikä-kontrollimuuttujalla ei ollut 
vaikutusta suoratoistopalvelun omaksumiseen. 
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KUVIO 14 Elokuvien ja televisiosarjojen suoratoistopalvelujen faktorilataukset ja regressiot 

H1: Koettu kokeiltavuus vaikuttaa positiivisesti musiikin suoratoistopalvelun omaksu-
miseen. Musiikin suoratoistopalvelun kokeiltavuudella ei havaittu olevan merki-
tystä suoratoistopalvelun käyttöaikeiseen. 
 
 
H2: Koettu hyödyllisyys vaikuttaa positiivisesti musiikin suoratoistopalvelun omaksu-
miseen. Hyödyllisyyden ja suoratoistopalvelun käyttöaikeen välinen suhde on 
erittäin voimakas ja tilastollisesti erittäin merkitsevä (β=0,522, p<0,001), joten tut-
kimus tukee hypoteesia kaksi. 
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H3: Koettu helppokäyttöisyys vaikuttaa positiivisesti musiikin suoratoistopalvelun 
omaksumiseen. Musiikin suoratoistopalvelun helppokäyttöisyyden ja suoratoisto-
palvelun käyttöaikomuksen välinen suhde on tilastollisesti erittäin merkitsevä, 
mutta hyvin vähäinen (β=0,138, p<0,001), joten tutkimus tukee vain osittain hy-
poteesia kolme. 

 
H4: Koettu alhainen hinta vaikuttaa positiivisesti musiikin suoratoistopalvelun omaksu-
miseen. Suoratoistopalvelun hinnan ja suoratoistopalvelun käyttöaikeen välinen 
suhde on erittäin voimakas ja tilastollisesti erittäin merkitsevä (β=0,548, p<0,001), 
joten tutkimus tukee hypoteesia neljä. 
 
H5: Koettu sosiaalinen vaikutus vaikuttaa positiivisesti musiikin suoratoistopalvelun 
omaksumiseen. Faktorianalyysivaiheessa sosiaalisen vaikutuksen muuttujat hylät-
tiin heikon kommunaliteetin (>0,3) takia ja rakenneyhtälömallitus suoritettiin il-
man niiden vaikutusta. Hypoteesi viisi ei saa tukea. 
 
H6: Koettu yhteensopivuus mahdollistavien olosuhteiden kanssa vaikuttaa positiivisesti 
musiikin suoratoistopalvelun omaksumiseen. Faktorianalyysivaiheessa mahdollista-
via olosuhteita mitanneet muuttujat latautuivat usealla faktorille ja tästä syystä 
mahdollistavien olosuhteiden faktori jätettiin rakenneyhtälömallituksen ulko-
puolelle. Hypoteesi kuusi ei saa tukea. 
 
H7: Koettu myönteinen asenne piratismia kohtaan vaikuttaa negatiivisesti musiikin suo-
ratoistopalvelun omaksumiseen. Asenteella piratismia kohtaan ei havaittu olevan 
merkitystä suoratoistopalvelun käyttöaikeiseen. 

 
H8: Koettu kokeiltavuus vaikuttaa positiivisesti elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopal-
velun omaksumiseen. Kuten musiikin suoratoistopalvelujen kokeiltavuuden koh-
dalla, kokeiltavuudella ei havaittu olevan merkitystä suoratoistopalvelun käyt-
töaikeiseen. 
 
H9: Koettu hyödyllisyys vaikuttaa positiivisesti elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopal-
velun omaksumiseen. Hyödyllisyyden ja suoratoistopalvelun käyttöaikeen välinen 
suhde on melko voimakas ja tilastollisesti erittäin merkitsevä (β=0,360, p<0,001), 
joten tutkimus tukee hypoteesia kaksi. 
 
H10: Koettu helppokäyttöisyys vaikuttaa positiivisesti elokuvien ja TV-sarjojen suora-
toistopalvelun omaksumiseen. Elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelun help-
pokäyttöisyyden ja suoratoistopalvelun käyttöaikomuksen välinen suhde on ti-
lastollisesti melkein merkitsevä, mutta erittäin vähäinen (β=0,049, p<0,05), joten 
tutkimus tukee osittain hypoteesia kolme. 
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H11: Koettu alhainen hinta vaikuttaa positiivisesti elokuvien ja TV-sarjojen suoratoisto-
palvelun omaksumiseen. Suoratoistopalvelun hinnan ja suoratoistopalvelun käyt-
töaikeen välinen suhde on erittäin voimakas ja tilastollisesti erittäin merkitsevä 
(β=0,746, p<0,001), joten tutkimus tukee hypoteesia yksitoista. 
 
H12: Koettu sosiaalinen vaikutus vaikuttaa positiivisesti elokuvien ja TV-sarjojen suo-
ratoistopalvelun omaksumiseen. Faktorianalyysivaiheessa sosiaalisen vaikutuksen 
muuttujat hylättiin heikon kommunaliteetin (>0,3) takia ja rakenneyhtälömalli-
tus suoritettiin ilman niiden vaikutusta. Hypoteesi kaksitoista ei saa tukea. 

 
H13: Koettu yhteensopivuus mahdollistavien olosuhteiden kanssa vaikuttaa elokuvien ja 
TV-sarjojen positiivisesti suoratoistopalvelun omaksumiseen. Faktorianalyysivai-
heessa mahdollistavia olosuhteita mitanneet muuttujat latautuivat usealla fakto-
rille ja tästä syystä mahdollistavien olosuhteiden faktori jätettiin rakenneyhtä-
lömallituksen ulkopuolelle. Hypoteesi kolmetoista ei saa tukea. 
 
H14: Koettu myönteinen asenne piratismia kohtaan vaikuttaa negatiivisesti elokuvien ja 
TV-sarjojen suoratoistopalvelun omaksumiseen.  Kuten musiikin suoratoistopalvelu-
jen kohdalla, asenteella piratismia kohtaan ei havaittu olevan merkitystä suora-
toistopalvelun käyttöaikeiseen. 
 
H15: Koettu positiivinen asenne piratismia kohtaan vaikuttaa positiivisesti piratismin 
käyttöaikomukseen.  Asenteella piratismia kohtaan ja piratismin käyttöaikomuk-
sen välillä on voimakas ja tilastollisesti erittäin merkitsevä suhde (β=0,440, 
p<0,001), joten tutkimus tukee hypoteesia viisitoista. 
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Tutkielman teoriaosuudessa tarkasteltiin pääasiassa suomalaisten kuluttamien 
digitaalisten sisältöjen nykytilaa, teknologian kehitystä sekä teollisuudenaloihin 
vaikuttavia tekijöitä kuten piratismia ja digitaalisen sisällön jakelutapoja. Tarkas-
telukohteeksi valittiin maksullinen digitaalinen musiikki ja -video niiden saman-
kaltaisen luonteen sekä samanlaisten jakelukanavien takia. 

Musiikkimarkkinat ovat olleet yksi puhutuimmista markkinoista, joka on 
kohdannut merkittäviä muutoksia nykynuorten elinaikana. Teknologian kehit-
tyminen, etenkin digitalisoituminen, on tuonut mukanaan uusia haasteita mutta 
myös mahdollisuuksia. Musiikkimarkkinoilla äänitetuottajien oikeuksia tur-
vaava kansainvälinen toimialajärjestö International federation of the phonographic 
industry:n (IFPI) vuonna 2017 julkaisema raportti Digital music report kertoo maa-
ilmanlaajuisessa musiikkimyynnissä digitaalisen musiikin olevan tasoissa levy-
myynnin kanssa. Samaan aikaan maailmanlaajuinen kokonaismyynti on kuiten-
kin laskenut koko 2000-luvun ja fyysisten albumien myynti on vähäisempää kuin 
koskaan. 2010-luvun alusta lähtien digitaalisten hyödykkeiden myynti on kasva-
nut voimakkaasti ja tasannut aikaisemmin laskenutta viihdeteollisuuden myyn-
tiä. Suomalaisen Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n (2015b) syykuussa 2015 to-
teuttaman tutkimuksen mukaan Suomessa digitaalisen musiikkimyynnin osuus 
musiikin kokonaismarkkinoista oli jo yli 70 prosenttia ja digitaalisen musiikki-
myynnin tuotoista 75 prosenttia muodostui suoratoistopalveluista. Uudemman 
virallisen Musiikkituottajien (2016a) vuoden 2016 myyntitilaston mukaan digi-
taalinen musiikkimyynti kattoi 75 prosenttia äänitemyynnin kokonaismarkki-
noista ja jo 63 prosenttia kokonaismyynnistä muodostui suoratoistopalveluiden 
myynnistä.  

Halttunen, Makkonen ja Frank (Halttunen, Makkonen, & Frank, 2010; Mak-
konen ym., 2010, 2011) ovat noin viisi vuotta sitten tutkineet useissa 
tutkimuksissa syitä heikolle musiikin latauskauppojen omaksumiselle sekä 
haluttomuutta digitaalisen musiikin ostamiselle. Tutkimusten perusteella vain 
harvat olivat kokeilleet musiikin ostamista digitaalisessa muodossa ja vieläkin 
harvemmat olivat olleet aktiiviasiakkaita. Musiikkia kuunneltiin tutkimusten 
mukaan yleisesti ottaen paljon, minkä katsottiin tarkoittavan, että valtaosa 
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musiikista joko ladatiin Internetistä ilmaiseksi tai ostetiin fyysisinä 
äänitallenteina. Digitaalinen musiikin hintataso nähtiin myös kuluttajien 
mielestä liian korkeana ja varsinkin nuoret kuluttajat hankkisivat tutkimusten 
perusteella musiikkinsa vain Spotifyn kaltaisista laillisista lähteistä, mikäli se 
olisi ilmaista tai lähes ilmaista.  

Bloombergin (2017) mukaan Spotifylla on jo 140 miljoonaa käyttäjää, mutta 
siitä huolimatta Spotify teki vuonna 2016 539 miljoonaa euroa tappiota. Tulevan 
kahden vuoden aikana Spotifyn on sopimustensa mukaan maksettava royalteja 
ainakin kaksi miljardia euroa ja tämän lisäksi kaikkia levy-yhtiösopimuksia ole 
vielä uusittu. Vaikka Spotify on perustettu jo vuonna 2006, yhtiö ei ole tehnyt 
yhtenäkään vuotena tulosta. Spotifyn 140 miljoonasta käyttäjästä noin 48 
miljoonaa käyttäjää maksavat palvelusta kuukausimaksua ja 90 prosenttia yhtiön 
tuloista muodostuu maksavista käyttäjistä. Vaikka suoratoistopalvelujen suosio 
on viime vuosina kasvanut, Spotifyn kaltaisten suoratoistopalvelujen viimeisin 
ongelma on ollut kannattamattomuus, joka on asettanut palveluille paineita 
luopua ilmaisversioista. 

Musiikkimarkkinoiden lisäksi samanlainen kehityssuunta on ollut havait-
tavissa myös digitaalisten videoiden myynnin kohdalla. Kasvavat tiedonsiirto-
nopeudet ja tallennustilan edullisuus on mahdollistanut myös videosisältöjen 
nopean ja tehokkaan jakelun. Suomen elokuvasäätiön (2016) tilastojen mukaan 
DVD- ja Blu-ray-levyjen myynnin ja vuokrauksen kokonaismyynti on pudonnut 
vuodesta 2008 asti ja oli vuonna 2016 pudonnut jo 81 prosenttia siitä mitä se oli 
vuonna 2008. Arkena -yrityksen toteuttaman 4055 vastaajan Nordic Video Index 
-kyselytutkimuksen (2015) mukaan videoiden suoratoistopalvelut ovat pohjois-
maissa erittäin suosittuja ja yli 80 prosenttia suomalaisista oli katsonut viimeisen 
puolen vuoden aikana suoratoistosisältöä. Kuten digitaalisen musiikin kohdalla, 
suoratoistosisällöistä maksaneiden osuus oli Suomessa pohjoismaiden pienin. 
Erot muihin pohjoismaihin saattavat selittyä ilmaisten suoratoistopalvelujen 
suosiolla ja hyvällä saatavuudella, mutta suomalaisten kohdalla huomionar-
voista on samankaltaiset käyttötottumukset digitaalisen musiikin sekä digitaali-
sen videon kohdalla.  

Samalla kun digitaalisten hyödykkeiden myynti on kasvanut, on myös ku-
luttajien maksuhalukkuus vähentynyt. Kuluttajat ovat ainakin Suomessa vähem-
män halukkaita maksamaan kuluttamastaan sisällöstä ja pyrkivät hankkimaan 
sisältönsä maksuttomista lähteistä. Samalla kun laillisten digitaalisten sisältöjen 
myynti on kasvanut ja jakelukanavat ovat muuttuneet vastaamaan kuluttajien 
kysyntään, ovat myös laittomien palveluiden toimintatavat muuttuneet. Vuoden 
2015 Tekijänoikeusbarometrin mukaan Suomessa laittomat suoratoistopalvelut 
ovat nousseet piratismin yleisimmäksi muodoksi ja varovaisimmankin arvion 
mukaan vähintään kolmannes nuorista on hankkinut luvatonta sisältöä Interne-
tistä viimeisen vuoden aikana (Luovan työn tekijät ja yrittäjät  LYHTY, 2015). 

Suurin osa luvatonta digitaalista sisältöä koskevista tutkimuksista 
käsittelevät musiikin luvatonta lataamista. Fyysisten tallenteiden 
musiikkimyynnin vähentymisen syyksi on monesti epäilty luvatonta lataamista.  
Joissakin tutkimuksissa tämän piratismiksi kutsutun ilmiön epäillään 
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vaikuttaneen musiikin myynnin romahtamiseen ja joissakin piratismin nähdään 
jopa hyödyttäneen musiikkiteollisuutta. Vaikutuksista ei ole selvää 
yhteisymmärrystä, ja useissa tutkimuksissa on esitetty, että piratismilla on useita 
erisuuntaisia vaikutuksia musiikin myyntiin. (Tschmuck, 2010.)  

Tieteellisesti ongelmallista on myös se, että jotkin piratismin vaikutuksia  
käsittelevistä tutkimuksista ovat ainakin osittain viihdeteollisuuden  rahoittamia 
ja metodeiltaan epäluotettavia.  Monissa vanhemmissa tutkimuksissa on 
tarkasteltu vain laittoman lataamisen sekä tallennemyynnin korrelaatiota ja 
kausaliteettia, eikä tutkimusaineistossa ole käytetty todellista 
verkkoliikennedataa. Tutkimuksissa on yleisesti yritetty laskea 
viihdeteollisuuden myynnin menetyksiä, mutta luotettavia arvioita on lähes 
mahdotonta tehdä ilman tietoa siitä, kuinka moni laiton lataaja olisi ollut valmis 
maksamaan hyödykkeestä. Tämän lisäksi tunnetuimpien tutkimusten 
tutkijakenttä on kapea ja jakaantunut karkeasti kahteen ryhmään. Monet 
tutkimukset, joissa piratismin on nähty vaikuttavan negativiisesti musiikki- ja 
elokuvateollisuuteen ovat samojen tutkijoiden kirjoittamia ja tutkimusten 
lähdeviitteet ovat valikoitu tukemaan tutkimuksen tuloksia. Tämä herättää 
kysymyksiä molempien ryhmien tutkijoiden tarkoitusperistä ja 
objektiivisuudesta.  

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat mak-
sullisten suoratoistopalvelujen omaksumiseen, missä määrin nuoret ovat val-
miita maksamaan palvelujen käytöstä ja onko laiton digitaalinen sisältö yhä yhtä 
suosittua, kun saatavilla on lähes yhtä helposti maksullisia vaihtoehtoja. Tarkas-
teltaviksi jakelutavoiksi valittiin maksulliset digitaalisen musiikin ja elokuvien 
suoratoistopalvelut niiden samankaltaisen luonteen sekä samanlaisten jakeluka-
navien takia. Tutkimuksen empiirisen osion kyselylomake (LIITE 1-5) muodos-
tettiin teoriaosuudessa esitellyn viitekehyksen lähteissä esiintyneiden kysymys-
ten pohjalta. Viitekehys perustui pääosin Rogersin (2003) luokittelemiin innovaa-
tion ominaisuuksiin, joiden lisäksi malliin sovellettiin elementtejä UTAUT-mal-
lien pohjalta. Tämän lisäksi malliin adoptoitiin tekijöitä muista teknologian 
omaksumismalleista, joiden uskottiin vaikuttavan digitaalisten sisältöjen jakelu-
kanavien omaksumiseen. Tutkimuksista valitut kysymykset käännettiin suo-
meksi ja tarvittaessa niitä muokattiin suoratoistopalvelujen omaksumiseen so-
veltuviksi. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka paljon he olisivat keskimäärin val-
miita maksamaan yhdestä suoratoistopalvelusta sekä kuinka paljon he jo mah-
dollisesti maksoivat palvelun käytöstä. Piratismia koskevat kysymykset adaptoi-
tiin Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien (LYHTY, 2015) vuoden 2015 tekijänoi-
keusbarometrin sekä Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuoden 2012 nuoriso-
rikollisuuskyselyn kysymysten pohjalta. Piratismia koskevat kysymykset pyrit-
tiin pitämään mahdollisimman samankaltaisina, jotta tulosten vertailu olisi mie-
lekästä. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin strukturoituna verkkokyselynä touko-kesä-
kuun vaihteessa vuonna 2016. Kyselyn levitykseen hyödynnettiin Jyväskylän, 
Tampereen, Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen sähköpostilis-
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toja sekä erilaisia sosiaalisen median sivustoja, kuten keskustelupalstoja ja yhtei-
söpalveluja. Kyselyyn kertyi yhteensä 1061 vastausta, jonka lukumäärää voidaan 
pitää erittäin hyvänä. Vastaajista 58,8 prosenttia oli naisia ja 39,7 prosenttia mie-
hiä. Vastaajien ikä oli jakautunut siten, että suurimmat ikäryhmät olivat 15-24-
vuotiaat (39,2 %) ja 25-34-vuotiaat (48,9 %). Tämä tarkoittaa, että 89,5 prosenttia 
vastaajista oli 34-vuotiaita tai sitä nuorempia. Vastaajista 67,1 prosenttia mielsi 
itsensä pääasialliseksi opiskelijaksi ja vastaajista yli puolen (58,4 %) nettotulot 
olivat alle tuhat euroa kuukaudessa. Kuuden suomalaisen yliopiston sähköpos-
tilistoihin ja erilaisten sosiaalisen median sivustojen kautta kerätyn aineiston 
sekä tutkimuksen teeman takia havaintojen painottuminen nuoriin aikuisiin oli 
odotettavissa. Aineiston vinouden vuoksi tulosten perusteella ei voida tehdä 
yleistyksiä kaikkiin ikäryhmiin tai kaikkiin suomalaisiin nuoriin aikuisiin. Tästä 
huolimatta aineistoa voidaan pitää edustavan otoksena nuoresta opiskelijaväes-
töstä. 

Musiikkituottajien (2016a) vuoden 2016 Suomen myyntitilaston mukaan di-
gitaalisen musiikkimyynnin osuus musiikin kokonaismarkkinoista kattoi 75 pro-
senttia äänitemyynnin kokonaismarkkinoista ja 63 prosenttia kokonaismyyn-
nistä muodostui suoratoistopalveluiden myynnistä. Pohjoismaisten musiikin te-
kijänoikeusjärjestöjen Teoston, Tonon ja Kodan syyskuussa 2015 toteuttaman 
3600 vastaajan Polaris Nordic Digital Music Survey 2015 -kyselytutkimuksen mu-
kaan Suomessa digitaalisesta musiikista maksaneiden osuus oli pohjoismaiden 
pienin. Vain 14 prosenttia kyselytutkimukseen vastanneista kertoi maksaneensa 
kuluneen vuoden aikana digitaalisesta musiikista. Suomalaisista vastanneista 46 
prosentin mielestä suoratoistopalvelun ilmaisuus oli tärkein syy valittaessa mu-
siikkipalvelua, seuraavina palvelun helppokäyttöisyys ja palvelun laillisuus. 
Nuoret vastaajat eivät nähneet palvelun laillisuutta yhtä tärkeänä tekijänä, vaan 
heille tärkeämpiä tekijöitä olivat ilmaisuus, helppokäyttöisyys, kaiken heidän ha-
luamansa musiikin saatavuus, korkea äänenlaatu, uusien musiikkikappaleiden 
ehdotukset, edullisuus ja vasta näiden jälkeen palvelun laillisuus.  

Tämän tutkimuksen perusteella maksulliset musiikin suoratoistopalvelut 
olivat erittäin suosittuja vastaajien keskuudessa. Vastaajista 60,2 prosenttia 
kuunteli musiikkia maksullisesta musiikin suoratoistopalvelusta vähintään ker-
ran viikossa tai useammin ja vähintään kerran kuukaudessa palvelua käytti 66,3 
prosenttia vastaajista. Toisin kuin epäiltiin, nuoret olivat hyvinkin halukkaita 
maksamaan kuluttamastaan digitaalisesta musiikista. Toisaalta, maksuhaluk-
kuus ei korreloinut todellisen maksamisen kanssa ja merkittävä osa vastaajista 
(61,9 %) ei maksanut suoratoistopalvelujen käytöstä laisinkaan. Loput vastaajista 
(38,1 %) maksoi yhdestä musiikin suoratoistopalvelusta keskimäärin 9,72 euroa 
kuukaudessa. Kun vastaajilta tiedusteltiin, kuinka paljon he olisivat valmiita 
maksamaan yhdestä musiikin suoratoistopalvelusta kuukaudessa, yhteensä 20 
prosenttia vastaajista kertoi, ettei he olisi valmiita maksamaan musiikin suora-
toistopalvelusta mitään. Loput vastaajista (80 %) oli valmiita maksamaan yhdestä 
musiikin suoratoistopalvelusta keskimäärin 6,03 euroa kuukaudessa. Summa on 
noin neljä euroa vähemmän, kuin mitä musiikin suoratoistopalvelujen hintataso 
on ollut tutkimushetkellä. Musiikin suoratoistopalvelut maksavat keskimäärin 
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10 euroa kuukaudessa ja tämän tutkimuksen tulosten mukaan käyttäjät olisivat 
halukkaita maksamaan 39,7 prosenttia pyydettyä vähemmän. 

Arkena -yrityksen toteuttaman 4055 vastaajan Nordic Video Index -kysely-
tutkimuksen (2015) mukaan videoiden suoratoistopalvelut ovat pohjoismaissa 
erittäin suosittuja ja yli 80 prosenttia suomalaisista oli katsonut viimeisen puolen 
vuoden aikana suoratoistosisältöä. Kuten digitaalisen musiikin kohdalla, suora-
toistosisällöistä maksaneiden osuus oli Suomessa Nordic Video Index-kyselyn 
mukaan pohjoismaiden pienin. Kyselyn mukaan vain 32 prosenttia käyttäjistä oli 
maksanut katsomastaan suoratoistosisällöstä viimeisen kuukauden aikana.  

Tämän tutkimuksen perusteella yli puolet vastaajista (52,7 %) kertoi käyttä-
vänsä palvelua vähintään kerran viikossa tai useammin. Yli puolet vastaajista 
(51,7 %), kertoi ettei maksa elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelusta mitään 
tai ei käytä palveluita laisinkaan. Vastaajista loput (48,1 %) maksoi yhdestä suo-
ratoistopalvelusta keskimäärin 10,52 euroa kuukaudessa. Maksullisten eloku-
vien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelujen maksuhalukkuus oli suunnilleen yhtä 
suurta, kuin maksullisten musiikin suoratoistopalvelujen kohdalla. Yhteensä 
16,2 prosenttia vastaajista kertoi, ettei olisi valmis maksamaan elokuvien ja TV-
sarjojen suoratoistopalvelusta mitään. Loput vastaajista (83,8 %) oli valmiita 
maksamaan yhdestä elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelusta keskimäärin 
7,64 euroa kuukaudessa. Tämä on noin 2,36 euroa vähemmän, kuin mitä eloku-
vien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelut maksavat. Tutkimushetkellä elokuvien ja 
TV-sarjojen suoratoistopalvelut maksoivat keskimäärin 10 euroa kuukaudessa ja 
tämän tutkimuksen tulosten mukaan käyttäjät olisivat halukkaita maksamaan 
23,6 prosenttia pyydettyä vähemmän. 

Vastaajien maksumäärille sekä maksuhalukkuudelle tehtiin keskiarvover-
tailu T-testillä, jolla pyrittiin selvittämään, onko miesten ja naisten maksumää-
rissä sekä maksuhalukkuudessa eroja. Tulosten mukaan miehet olivat haluk-
kaampia maksamaan enemmän elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelusta 
kuin naiset. Ero sukupuolten välillä oli tilastollisesti merkitsevä, kun taas mak-
sullisen musiikin suoratoistopalvelujen kohdalla ero ei ollut tilastollisesti merkit-
sevä. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin Kruskal-Wallis -testillä, onko vastaajien iällä 
vaikusta maksumääriin tai maksuhalukkuuteen. Testien perusteella vastaajien 
iällä ja suoratoistopalvelujen maksumäärillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 
eroa, mutta maksuhalukkuudella oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero. Tämän 
lisäksi keskiarvojen perusteella nuoret aikuiset (25-34-vuotiaat) olivat keskimää-
räistä maksuhalukkaampia musiikin– sekä elokuvien ja TV-sarjojen suoratoisto-
palveluja kohtaan. Kaikista nuorimmat vastaajat (15-24-vuotiaat) olivat valmiita 
maksamaan keskimääräistä vähemmän molempien suoratoistopalvelujen käy-
töstä. 

Seuraavaksi tutkimuksessa selvitettiin mitkä tekijät vaikuttavat maksullis-
ten suoratoistopalvelujen omaksumiseen ja tämän pohjalta luotiin tutkimuksen 
teoreettinen viitekehys. Aiempien tutkimustulosten mukaan suoratoistopalve-
lun omaksumiseen voivat vaikuttaa tutkielman empiirisen osion viitekehykseen 



84 

nostetut kokeiltavuus, hyödyllisyys, helppokäyttöisyys, hinta, sosiaaliset vaiku-
tukset ja mahdollistavat olosuhteet. Koska tutkimuksessa pyrittiin myös kuvai-
lemaan nuorten asenteita piratismia kohtaan ja sen vaikutusta suoratoistopalve-
lujen omaksumiseen, lisättiin viitekehyksen vaikuttavaksi tekijäksi asenne pira-
tismia kohtaan. Käyttäjän asenteen piratismia kohtaan oletettiin vaikuttavan sii-
hen, kuinka laajana tai laadukkaana palvelun sisältö nähdään, kuinka hyödylli-
senä palvelu nähdään ja kuinka paljon palvelusta ollaan valmiita maksamaan.  

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen testaaminen jakaantui kolmeen 
osioon. Ensiksi tarkistettiin aineiston soveltuvuus mittausmalleille tekemällä 
SPSS:n avulla eksploratiiviset faktorianalyysit. Tämän jälkeen aineistosta tehtiin 
mittausmallit SPSS:n AMOS-lisäohjelmalla ja lopuksi mittausmallit siirrettiin ra-
kenneyhtälömallien muotoon, joilla testattiin tutkimukselle asetettujen hypotee-
sien toimivuutta. Analyysit tehtiin erikseen niin maksullisille musiikin kuin elo-
kuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluille. Tuloksien tarkastelussa on hyvä 
huomioida, etteivät kaikki vastaajat ole maksullisten suoratoistopalveluiden 
käyttäjiä. Kyselylomakkeessa vastaajia ohjeistettiin arvioimaan maksullisia suo-
ratoistopalveluja, vaikka heillä ei olisi omakohtaista kokemusta kyseisistä palve-
luista. 

Eksploratiivisissa faktorianalyyseissa hylättiin heikon kommunaliteetin ta-
kia sosiaalisia vaikutuksia mitanneet muuttujat ja huomattiin mahdollistavia olo-
suhteita mitanneiden muuttujien latautuvan kolmelle eri faktorille, joten muut-
tujat päätettiin poistaa jatkoanalyyseista kokonaan. Faktorianalyysien yhtey-
dessä huomattiin myös musiikki- ja elokuvapiratismia käsittelevien muuttujien 
korreloivan voimakkaasti keskenään ja tämän takia päädyttiin käyttämään eri 
muuttujia eri mittausmallien faktoreissa. Musiikin suoratoistopalvelujen piratis-
mifaktoreista poistettiin muuttujat, jotka mittasivat elokuvapiratismia ja vasta-
vuoroisesti elokuvien suoratoistopalvelujen piratismifaktoreista poistettiin mu-
siikkipiratismia mittaavat muuttujat. 

Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Empiiri-
sen viitekehyksen tulosten mukaan suoratoistopalvelun hinnalla ja hyödyllisyy-
dellä oli voimakas ja erittäin merkitsevä vaikutus suoratoistopalvelun käyttöai-
komukseen. Lisäksi suoratoistopalvelun helppokäyttöisyyden havaittiin vaikut-
tavan vähäisesti suoratoistopalvelun käyttöaikomukseen. Molemmissa raken-
neyhtälömalleissa suoratoistopalvelun hinnan ja suoratoistopalvelun käyttöai-
keen välinen suhde oli kaikista voimakkain ja tilastollisesti erittäin merkitsevä. 
Tästä voidaan varovaisesti päätellä suoratoistopalvelun hinnan olevan yksi tär-
keimmistä, ellei tärkein syy omaksuttaessa suoratoistopalvelua. Suoratoistopal-
velun kokeiltavuus ja käyttäjän asenne piratismia kohtaan jäivät tutkimuksessa 
suoratoistopalvelun käyttöaikomuksen kohdalta merkityksettömiksi.  

Malleissa käytetyistä kontrollimuuttujista ainoastaan iällä ja sukupuolella 
havaittiin vaikutusta musiikin suoratoistopalvelun omaksumiseen. Ikä -kontrol-
limuuttujan ja käyttöaikeen beta–arvo oli negatiivinen, mikä tutkimustuloksena 
viittasi siihen, että selittävän ja selitettävien muuttujien välillä oli negatiivinen 
riippuvuus. Toisin sanoen, mitä korkeampi vastaajan ikä oli, sitä matalampi hei-
dän käyttöaikeensa oli. Sukupuoli-muuttujan ja musiikin suoratoistopalvelun 
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käyttöaikeen välinen suhde oli tilastollisesti erittäin merkitsevä, mutta hyvin vä-
häinen. Tuloksen pohjalta voidaan sanoa naisten olevan hieman miehiä haluk-
kaampia omaksumaan musiikin suoratoistopalvelut. Elokuvien ja TV-sarjojen 
mallissa käytetyistä kontrollimuuttujista ainoastaan iällä ja tulotasolla havaittiin 
vaikutusta elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelun omaksumiseen. Tulo-
taso-muuttujan ja elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelun käyttöaikeen vä-
linen suhde on tilastollisesti melkein merkitsevä, mutta hyvin vähäinen arvo. Su-
kupuolen ja suoratoistopalvelun käyttöaikeen välinen suhde oli melkein merkit-
sevä, mutta heikko. Tuloksen pohjalta voidaan arvella naisten olevan hieman ha-
lukkaampia omaksumaan myös elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelut. 

Empiirisen osion tulokset tukivat kehitettyä mallia melko hyvin. Musiikin 
suoratoistopalvelujen malli selittää 61,70 prosenttia käyttöaikomuksesta musii-
kin suoratoistopalvelun omaksumisen taustalla ja 69,80 prosenttia käyttöaiko-
muksesta elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalvelun omaksumisen taustalla. 
Tutkimuksen tulosten luotettavuutta voidaan tarkastella reliabiliteetin ja validi-
teetin avulla. Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen toistettavuutta 
ja kykyä olla antamatta ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen validiteetilla 
eli pätevyydellä tarkoitetaan mittarin tai tutkimuskysymyksen kykyä mitata ha-
luttua asiaa. (Hirsjärvi ym., 2009, 231-233). Tässä tutkimuksessa reliabiliteettia 
tarkasteltiin mallin muuttujien sisäistä konsistenssia mittaavan Composite Relia-
bilityn (CR) avulla. Composite Reliability -arvon alarajana pidetään arvoa 0,70 ja 
mitä lähempänä arvo on yhtä, sitä korkeampi reliabiliteetti on. (Hair ym., 2011; 
Karjaluoto & Munnukka, 2016). Musiikin suoratoistopalveluiden mallin Com-
posite Reliability -arvot vaihtelivat välillä 0,732–0,895, ylittäen raja-arvon 0,70. 
Elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluiden mallin Composite Reliability -
arvot vaihtelivat välillä 0,753–0,909. 

Mallien konvergenssivaliditeettia tarkasteltiin Average Variance Extracted 
(AVE) -mittarin avulla sekä mallien erotteluvaliditeettia testattiin Fornell-Larcke-
rin testillä. Fornell-Larckerin testillä, jonka mukaan muuttujan AVE-neliöjuuren 
on oltava korkeampi kuin muuttujan korrelaatiot muihin mallin muuttujiin (For-
nell & Larcker, 1981; Hair ym., 2011; Karjaluoto & Munnukka, 2016). Musiikin 
suoratoistopalveluiden mallissa huomattiin hyödyllisyys-muuttujan AVE-ne-
liöjuuren olevan matalampi kuin muuttujan välinen korrelaatio suoratoistopal-
velun käyttöaikomus-muuttujaan. Niin ikään elokuvien ja TV-sarjojen suoratois-
topalveluiden mallissa huomattiin hinta-muuttujan AVE-neliöjuuren olevan ma-
talampi kuin muuttujan välinen korrelaatio suoratoistopalvelun käyttöaikomus-
muuttujaan. Molemmissa malleissa oli yksi muuttuja, joka korreloi liian voimak-
kaasti käyttöaikomuksen kanssa ja varsinkin elokuvien ja TV-sarjojen suoratois-
topalvelujen mallin voimakas korrelaatio hinta- ja käyttöaikomus-muuttujan 
kohdalla oli odotettavissa. Muutoin tutkimuksen mittarit täyttävät tieteelliselle 
tutkimukselle asetetut kriteerit. Mittausmalleista tarkasteltiin myös mallia kos-
kevia riittävyysmittoja, joita olivat RMSEA (Root mean square error of appro-
ximation), NFI (Normed Fit Index), RFI (Relative Fit Index), IFI (Incremental Fit 
Index), CFI (Comparitive Fit Index) ja chi-square arvoa suhteessa vapausasteisiin. 
Tutkimuksen vastausmäärää voidaan pitää erittäin luotettavana tilastollisten 
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menetelmien kannalta. Vilkan (2007, 56-57) mukaan suositeltava vastausten vä-
himmäismäärä on sata havaintoyksikköä, mikäli tutkimuksessa käytetään ti-
lasto-ohjelmistoja. Jos tavoitteena on vertailla eri ryhmiä, otoskoon tulisi olla joka 
ryhmästä vähintään 30 havaintoyksikköä. Kaikkiaan vastaajia tulisi olla 200–300 
kappaletta ja valtakunnallisissa kuluttajatutkimuksissa tutkimuskohtaisesti jopa 
500–1000 vastaajaa. Tähän tutkimukseen hyväksyttiin kaikki 1061 vastausta ja lu-
kumäärää voidaan pitää erittäin hyvänä. 

Tutkimuksessa tutkittiin myös vastaajien asennetta piratismia kohtaan ja 
heidän kokemuksiaan piratismista. Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien (LYHTY, 
2015) tekijänoikeusbarometrin haastattelututkimuksien mukaan luvaton lataa-
minen on vähentynyt Suomessa viime vuosina. Tekijänoikeusbarometrin mu-
kaan 12 prosenttia suomalaisista kotitalouksista latasi Internetistä siellä luvatto-
masti olevaa sisältöä ja 14 prosenttia käytti luvattomia suoratoistosisältöjä. Nuo-
rista vastaajista (15–24-vuotiaat) 29 prosenttia oli ilmoittanut, että heillä ladataan 
luvatonta sisältöä ja 35 prosenttia kertoi käyttäneensä musiikkia, elokuvaa tai pe-
lejä luvattomista suoratoistopalveluista.  

Empiirisen tutkimuksen tulokset olivat hyvin linjassa Tekijänoikeusbaro-
metrien nuorten vastaajien tulosten kanssa ja Karaganisin ja Renkeman (2013) 
tutkimuksen kanssa, jonka mukaan monet maksullisten palvelujen käyttäjät 
käyttävät samanaikaisesti myös luvattomia palveluja. Tämän tutkimuksen pe-
rusteella noin kaksi kolmasosaa (67,5 %) vastaajista oli joskus ladannut tai jaka-
nut luvattomasti Internetiin lisättyä sisältöä, mutta vain neljäsosa (25,2 %) vas-
taajista oli ladannut tai jakanut niitä viimeisen puolen vuoden aikana. Selkeästi 
yleisin latauksen tai jakamisen kohde olivat elokuvat, TV-sarjat sekä muut video-
teokset (21,9 %). Tämän jälkeen yleisimpiä kohteita olivat musiikki (9,9 %), tieto-
koneohjelmistot (5,5 %) ja pelit (3,8 %). Luvattoman lataamisen tiheyttä mittaa-
vassa kysymyksessä saatiin samankaltaisia tuloksia. Vastaajista yhteensä 7,4 pro-
senttia latasi tai jakoi vähintään kerran viikossa tai useammin ja yhteensä 13,8 
prosenttia vastaajista latasi vähintään kerran kuukaudessa tai sitä useammin. 
Vastaajista 35,7 prosenttia kertoi lataavansa muutaman kerran vuodessa tai use-
ammin. Edelliset luvut laskettiin kumulatiivisen prosentin perusteella, eli kysei-
sen luokan ja sitä edeltävien luokkien prosenttiosuus yhteenlaskettuna. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös vastaajien kokemuksia luvattomista suo-
ratoistopalveluista ja tulosten perusteella yli puolet (51,3 %) vastaajista on joskus 
katsellut tai kuunnellut elämänsä aikana joitakin tekijänoikeuksien alaisia sisäl-
töjä luvattomista suoratoistopalveluista, mutta vain neljäsosa (27,7 %) on katsel-
lut tai kuunnellut niitä viimeisen puolen vuoden aikana. Luvattomien suoratois-
topalvelujen katselun tai kuuntelun tiheyttä mittaavassa kysymyksessä saatiin 
samankaltaisia tuloksia. Vastaajista yhteensä 12,8 prosenttia katseli tai kuunteli 
vähintään kerran viikossa tai useammin ja yhteensä 17,1 prosenttia vastaajista 
katseli tai kuunteli vähintään kerran kuukaudessa tai sitä useammin. Kumulatii-
visesti laskettuna 31,0 prosenttia vastaajista kertoi katselevansa tai kuuntele-
vansa luvatonta suoratoistosisältöä muutaman kerran vuodessa tai useammin. 

Suoratoistopalvelujen rakenneyhtälömalleissa testattiin myös asenne ”pira-
tismia kohtaan”-muuttujan vaikutusta piratismin käyttöaikomus-muuttujaan ja 
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näiden välillä oli voimakas sekä tilastollisesti erittäin merkitsevä suhde. Asenne 
piratismia kohtaan sekä piratismin käyttöaikeen välinen selitysasteen R2-arvo oli 
vain 0,268. Tämä tarkoittaa, että asenne piratismia kohtaan selittää piratismin 
käyttöaikeesta vain 26,8 prosenttia. Näin matala selitysaste oli odotettavissa ja on 
täysin ymmärrettävissä, että pelkästään positiivinen asenne piratismia kohtaan 
ei pysty selittämään koko käyttöaikomusta. 

Tämä tutkimus oli 1061 vastaajalla kaiken kaikkiaan erittäin laaja katsaus 
nuoren opiskelijaväestön kokemuksista maksullisista suoratoistopalveluista 
sekä piratismista. Osittain tutkimuksen laajuuden ja keruumenetelmän takia tut-
kimukseen sisältyy useita haasteita ja rajoitteita. Tutkimuksessa yritettiin ver-
tailla musiikin sekä elokuvien ja TV-sarjojen suoratoistopalveluja ja vielä tämän 
lisäksi selvittää vastaajien kokemuksia sekä asennetta piratismia kohtaan. Pro 
gradu -tutkielman tutkimukseksi tästä tutkimuksesta muodostui odotettua laa-
jempi ja tutkimusasetelma olisi kaivannut rajausta tai ainakin kevyempää kysy-
myspatteristoa. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jonka heikkoutena 
voidaan nähdä Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 195) mukaan aineiston 
pinnallisuus sekä väärinymmärrysten mahdollisuus, sillä ei ole mahdollista var-
mistua siitä, miten vakavasti ja rehellisesti vastaajat ovat tutkimukseen suhtau-
tuneet, kuinka perehtyneitä vastaajat aihealueeseen ovat, sekä miten onnistu-
neita annetut vastausvaihtoehdot ovat olleet vastaajien näkökulmasta. Kysely-
tutkimuksissa kato eli vastaamattomuus voi myös nousta heidän mukaansa suu-
reksi ja hyvän kyselylomakkeen laatiminen vaatii paljon aikaa. Tämän tutkimuk-
sen kyselyn vastaajakatoa on vaikea arvioida, mutta viisisivuinen kyselylomake 
84 kysymyksellä on mahdollisesti jäänyt useammalta vastaanottajalta täyttä-
mättä tai kesken. 

Tämän tutkimuksen suurimmaksi haasteeksi voidaan laskea kysymykset, 
joissa tarkasteltiin pääasiassa vastaajien käyttämiä maksullisia suoratoistopalve-
luja, mutta joihinkin kysymyksiin oli lisätty vastausvaihtoehdoksi maksuttomia 
suoratoistopalvelupaketteja, kuten Spotifyn ja Deezerin mainosrahoitteiset ver-
siot. Tällä pyrittiin välttämään sekaannusta maksullisten ja maksuttomien versi-
oiden välillä. Ilman maksuttomia vaihtoehtoja osa ilmaisversiota käyttävistä vas-
taajista olisi saattanut virheellisesti valita maksullisen vaihtoehdon, joka olisi voi-
nut aiheuttaa merkittävän mittausvirheen. Jälkikäteen on vaikea arvioida, olisiko 
maksuttomien vaihtoehtojen poisjättäminen ollut tutkimuksen luotettavuuden 
kannalta parempi vaihtoehto. Nyt vastausvaihtoehdoissa olleiden maksuttomien 
vaihtoehtojen takia, kysymyksistä on vaikea arvioida todellista maksullisten suo-
ratoistopalveluiden käyttäjämäärää. Kysymyksen vastaukset auttoivat kuitenkin 
arvioimaan, kuinka moni vastaajista käyttää maksullisia ja maksuttomia mainos-
rahoitteisia suoratoistopalveluja. Tutkimuksessa ei myöskään selvitetty, käyttä-
vätkö vastaajat jonkun toisen henkilön maksamaa suoratoistopalvelua tai onko 
vastaajilla käytössään suoratoistopalvelun maksullisen version ilmainen kokei-
lukuukausi. Lisäksi tutkimuksen kysymysten muotoilun haastavuudesta kertoo 
se, että peräkkäisistä kysymyksistä saatiin ristiriitaisia lukemia. Useassa kysy-
myksessä kysyttiin käyttääkö vastaaja jotain palvelua ja tämän jälkeen kysyttiin 
käyttötiheyttä. Jokaiseen kysymykseen saatiin hieman ristiriitaisia vastauksia ja 
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erot olivat kymmenien vastauksien luokkaa. Osa vastaajista oli esimerkiksi vas-
tannut joskus ladanneensa luvattomasti Internettiin laitettua musiikkia ja tämän 
jälkeen vastannut teon useutta mitanneeseen kysymykseen, ettei koskaan lataa 
luvattomasti Internettiin laitettuja tiedostoja. Tämä viittaa kysymysten tulkin-
nanvaraisuuteen eli siihen, miten jokainen vastaaja ymmärtää kysymykset 
omalla tavallaan. Kyselytutkimuksen luonteen vuoksi myös vastausten luotetta-
vuus riippuu täysin vastaajan rehellisyydestä ja kaikki vastaajat eivät ole valmiita 
vastaamaan edes anonyymin kyselyn piratismikysymyksiin. Tämän takia on vai-
kea arvioida luotettavasti, onko laiton lataaminen todellisuudessa vähentynyt 
vai jopa lisääntynyt.  

Tutkimuksesta voi olla hyötyä suoratoistopalveluja kehittäville yrityksille 
sekä erilaisille tekijänoikeusjärjestöille. Tutkimus auttoi arvioimaan, kuinka 
suuri osuus nuorista aikuisista on valmiita maksamaan suoratoistopalveluista ja 
mikä on heidän mielestään sopiva hintataso suoratoistopalvelulle. Suoratoisto-
palvelun hinnalla on tutkimuksen mukaan erittäin suuri merkitys käyttöönotto-
aikomukseen ja suoratoistopalveluja kehittävä yritys pystyykin hinnalla vaikut-
tamaan eniten asiakkaiden käyttöönottoaikomuksiin. Tutkimus herättää myös 
kysymyksiä suoratoistopalveluiden ja viihteellisten digitaalisten sisältöjen jako-
tapojen tulevaisuudesta. Tulosten mukaan suoratoistopalvelut ovat erittäin suo-
sittuja nuorten aikuisten keskuudessa, mutta vastaajat pitävät suoratoistopalve-
lujen hintoja korkeina ja olisivat halukkaita maksamaan käytöstä vähemmän. Eri-
tyisesti musiikin suoratoistopalvelujen kohdalla vastaajat ovat tulosten mukaan 
halukkaita maksamaan palvelujen käytöstä, mutta silti useimmilla vastaajilla on 
käytössään palvelun ilmainen versio. Musiikin suoratoistopalvelun Spotifyn 
kannattavuus on puhuttanut vuosia ja yritys ei ole tehnyt kertaakaan tulosta yli 
kymmenen vuoden toiminta-aikana. Suurin osa palvelun käyttäjistä käyttävät 
palvelun ilmaisversiota ja 90 prosenttia yhtiön tuloista muodostuu maksavista 
käyttäjistä. Vaikka suoratoistopalvelujen suosio on viime vuosina kasvanut, 
Spotifyn kaltaisten musiikin suoratoistopalvelujen ongelma on 
kannattamattomuus ja tämä on asettanut palveluille paineita luopua 
ilmaiversioista. On mielenkiintoista seurata, mitä digitaalisen musiikin 
markkinnoille tapahtuu, jos suoratoistopalvelut luopuvat ilmaisversioista ja 
korvaavat nämä esimerkiksi elokuvien suoratoistopalveluista tutuilla  ilmaisilla 
kokeilukuukausilla. Aloittavatko käyttäjät maksamaan palvelujen käytöstä vai 
siirtyvätkö käyttäjät ilmaisten luvattomien palveluiden käyttäjiksi? Voisiko 
hintojen laskeminen tehdä maksullisista musiikin suoratoistopalveluista 
houkuttelevampia ja tämän avulla kääntää palvelut kannattavaksi? 

 Jatkotutkimusaiheena maksullisten suoratoistopalvelujen yleistyminen 
tarjoaa mahdollisuuksia pitkittäistutkimuksille, joissa käyttöaikomukseen vai-
kuttavia tekijöitä voitaisiin verrata tekniikan ja käyttötapojen kehittyessä. Tämän 
lisäksi suoratoistopalvelujen omaksumista olisi syytä tarkastella asenteiden, 
käyttöaikomusten sekä varsinaisen käytön osalta. Tässä tutkimuksessa käytettiin 
teknologian omaksumismalleissa yleisesti käytettyä näkemystä siitä, että käyttä-
jän asenteet teknologian ominaisuuksia kohtaan vaikuttavat käyttöaikomukseen, 
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jonka on katsottu johtavan varsinaiseen käyttöön. Jatkotutkimuksissa kvalitatii-
vinen tutkimusote tai laajemmin levitettävä kysely tarjoaisivat mahdollisesti 
enemmän ja tarkempaa tietoa koko kansan näkemyksistä ja halukkuudesta käyt-
tää maksullisia suoratoistopalveluja. Tämän lisäksi olisi mielenkiintoista selvit-
tää tämän tutkimuksen kohderyhmän ulkopuolelle jääneiden ikäryhmien käyttö- 
ja kulutustottumuksia suoratoistopalveluista. Erityisesti peruskouluikäisten las-
ten ja nuorten asenteet sekä kokemukset ovat merkityksellisiä, sillä todennäköi-
sesti heidän asenteensa tulevat vaikuttamaan viihteellisten digitaalisten sisältö-
jen jakotapoihin kehitykseen ja käyttöön tulevaisuudessa. 
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LIITE 7 HYPOTEESEISTA JOHDETUT KYSYMYKSET 

Kokeiltavuus (KO) 

KO1 Minulle on tärkeää, että voin kokeilla maksutta suoratoistopalvelua ennen varsi-
naista ostopäätöstä. 

KO2 Minulle on tärkeää, että suoratoistopalvelu on helposti saatavilla kunnollista ko-
keilua varten. 

Hyödyllisyys (HY) 

HY1 Suoratoistopalvelun avulla voin löytää minulle uusia musiikkikappaleita ja -albu-
meja.  / 
Suoratoistopalvelun avulla voin löytää minulle uusia elokuvia ja televisiosarjoja. 

HY2 Pidän suoratoistopalvelua hyödyllisenä elämässäni. 

HY3 Koen suoratoistopalvelun hyödylliseksi kanavaksi hankkia tietoa minulle uusista 
musiikkikappaleista tai artisteista. / 
Koen suoratoistopalvelun hyödylliseksi kanavaksi hankkia tietoa minulle uusista 
elokuvista ja televisiosarjoista. 

HY4 Suoratoistopalvelun kautta saan hankittua musiikkia josta pidän. / 
Suoratoistopalvelun kautta saan hankittua elokuvia ja televisiosarjoja joista pidän. 

HY5 Löydän suoratoistopalvelusta etsimäni musiikin helposti. / 
Löydän suoratoistopalvelusta etsimäni elokuvat ja televisiosarjat helposti. 

HY6 Suoratoistopalvelun käyttäminen tekee musiikin kuuntelusta helpompaa. / 
Suoratoistopalvelun käyttäminen tekee elokuvien ja televisiosarjojen katselusta 
helpompaa. 

Helppokäyttöisyys (HE) 

HE1 Suoratoistopalvelun käytön opettelu on helppoa. 

HE2 Mielestäni on helppo tulla taitavaksi suoratoistopalvelun käyttäjäksi. 

HE3 Suoratoistopalvelun käyttö on helppoa. 

HE4 En tarvitse muiden ihmisten apua käyttääkseni suoratoistopalvelua. 

HE5 Minulla on tarvittavat tiedot ja taidot käyttääkseni suoratoistopalvelua. 

Hinta (HI) 

HI1 Suoratoistopalvelun kuukausimaksu on mielestäni sopiva. 

HI2 Olen valmis maksamaan suoratoistopalvelun käytöstä kuukausimaksua. 

HI3 En käytä suoratoistopalvelua taloudellisten syiden vuoksi. 

Sosiaaliset vaikutukset (SO) 

SO1 Lähipiirissäni on suoratoistopalvelun käyttäjiä. 

SO2 Minulle läheisten ihmisten mielestä minun pitäisi käyttää suoratoistopalvelua. 

Mahdollistavat olosuhteet (MA) 

MA1 Minulla on tarvittavat laitteet käyttääkseni suoratoistopalvelua. 

MA2 Minulla on tarve kuunnella musiikkia ajasta ja paikasta riippumatta. / 
Minulla on tarve katsella elokuvia ja televisiosarjoja ajasta ja paikasta riippumatta. 

MA3 Minulla on tarve kuunnella musiikkia Internetin välityksellä. / 
Minulla on tarve katsella elokuvia ja televisiosarjoja Internetin välityksellä. 

MA4 Suoratoistopalvelu sopii elämäntyyliini. 

Suoratoistopalvelun käyttöaikomus ja käytön jatkaminen (SK) 
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SK1 Suunnittelen käyttäväni suoratoistopalvelua säännöllisesti tulevaisuudessa. 

SK2 Suoratoistopalvelun käytöstä on tullut minulle tapa. 

SK3 Aion jatkaa suoratoistopalvelun käyttöä tulevaisuudessa. 

Asenne piratismia kohtaan (AP) 

AP1 Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti Internettiin laitettua musiikkia 

AP2 Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti Internettiin laitettuja elokuvia, TV-sar-
joja tai muita videosisältöjä 

AP3 Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti Internettiin laitettuja pelejä 

AP4 Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti Internettiin laitettuja tietokoneohjelmia 

AP5 Saan katsoa luvattomista videopalveluista elokuvia, TV-sarjoja tai muita vide-
osisältöjä 

AP6 Saan kuunnella musiikkia luvattomista musiikkipalveluista 

Piratismin käyttöaikomus ja käytön jatkaminen (PK) 

PK1 Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvattomasti Internettiin laitettua musiikkia 

PK2 Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvattomasti Internettiin laitettuja elokuvia, 
TV-sarjoja tai muita videosisältöjä 

PK3 Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvattomasti Internettiin laitettuja pelejä 

PK4 Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvattomasti Internettiin laitettuja tietoko-
neohjelmia 

PK5 Aion tulevaisuudessa katsoa luvattomista videopalveluista elokuvia, TV-sarjoja tai 
muita videosisältöjä 

PK6 Aion tulevaisuudessa kuunnella musiikkia luvattomista musiikkipalveluista 
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LIITE 8 MAKSULLISTEN MUSIIKIN SUORATOISTOPALVELU-
JEN OMAKSUMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ MITTAA-
VAT KYSYMYKSET 

Muuttuja N KA KH 

Kokeiltavuus       

MKO1: Minulle on tärkeää, että voin kokeilla maksutta suoratoistopal-
velua ennen varsinaista ostopäätöstä. 

1012 4,569 0,779 

MKO2: Minulle on tärkeää, että suoratoistopalvelu on helposti saata-
villa kunnollista kokeilua varten. 

990 4,484 0,811 

Hyödyllisyys       

MHY1: Suoratoistopalvelun avulla voin löytää minulle uusia musiikki-
kappaleita ja -albumeja. 

985 4,267 0,905 

MHY3: Koen suoratoistopalvelun hyödylliseksi kanavaksi hankkia tie-
toa minulle uusista musiikkikappaleista tai artisteista. 

997 3,664 1,221 

MHY4: Suoratoistopalvelun kautta saan hankittua musiikkia josta pi-
dän. 

973 4,265 0,972 

Helppokäyttöisyys       

MHE1: Suoratoistopalvelun käytön opettelu on helppoa. 964 4,54 0,703 

MHE2: Mielestäni on helppo tulla taitavaksi suoratoistopalvelun käyt-
täjäksi. 

939 4,389 0,795 

MHE3: Suoratoistopalvelun käyttö on helppoa. 959 4,557 0,698 

MHE5: Minulla on tarvittavat tiedot ja taidot käyttääkseni suoratoisto-
palvelua. 

1018 4,631 0,729 

Hinta       

MHI1: Suoratoistopalvelun kuukausimaksu on mielestäni sopiva. 872 3,298 1,241 

MHI2: Olen valmis maksamaan suoratoistopalvelun käytöstä kuukau-
simaksua. 

1018 3,178 1,471 

Suoratoistopalvelun käyttöaikomus       

MSK1: Suunnittelen käyttäväni suoratoistopalvelua säännöllisesti tule-
vaisuudessa. 

978 3,813 1,385 

MSK2: Suoratoistopalvelun käytöstä on tullut minulle tapa. 1014 3,485 1,593 

MSK3: Aion jatkaa suoratoistopalvelun käyttöä tulevaisuudessa. 940 4,099 1,295 

Asenne piratismia kohtaan       

AP1: Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti Internettiin laitettua 
musiikkia 

980 2,18 1,236 

AP3: Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti Internettiin laitet-
tuja pelejä 

948 2,207 1,27 

AP4: Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti Internettiin laitet-
tuja tietokoneohjelmia 

955 2,391 1,319 
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AP6: Saan kuunnella musiikkia luvattomista musiikkipalveluista 959 2,322 1,292 

Piratismin käyttöaikomus       

PK1: Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvattomasti Internettiin lai-
tettua musiikkia 

950 1,78 1,183 

PK3: Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvattomasti Internettiin lai-
tettuja pelejä 

968 1,474 0,969 

PK4: Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvattomasti Internettiin lai-
tettuja tietokoneohjelmia 

959 1,652 1,095 

PK6: Aion tulevaisuudessa kuunnella musiikkia luvattomista musiik-
kipalveluista 

915 1,737 1,116 
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LIITE 9 MAKSULLISTEN ELOKUVIEN JA TV-SARJOJEN SUO-
RATOISTOPALVELUJEN OMAKSUMISEEN VAIKUTTAVIA 
TEKIJÖITÄ MITTAAVAT KYSYMYKSET 

Muuttuja N KA KH 

Kokeiltavuus       

EKO1: Minulle on tärkeää, että voin kokeilla maksutta suora-
toistopalvelua ennen varsinaista ostopäätöstä. 

1002 4,518 0,792 

EKO2: Minulle on tärkeää, että suoratoistopalvelu on helposti 
saatavilla kunnollista kokeilua varten. 

990 4,482 0,815 

Hyödyllisyys       

EHY1: Suoratoistopalvelun avulla voin löytää minulle uusia 
elokuvia ja televisiosarjoja. 

965 4,126 0,983 

EHY3: Koen suoratoistopalvelun hyödylliseksi kanavaksi 
hankkia tietoa minulle uusista elokuvista ja televisiosarjoista. 

971 3,434 1,246 

EHY4: Suoratoistopalvelun kautta saan hankittua elokuvia ja 
televisiosarjoja joista pidän. 

939 3,898 1,069 

Helppokäyttöisyys       

EHE1: Suoratoistopalvelun käytön opettelu on helppoa. 938 4,606 0,655 

EHE2: Mielestäni on helppo tulla taitavaksi suoratoistopalve-
lun käyttäjäksi. 

926 4,543 0,703 

EHE3: Suoratoistopalvelun käyttö on helppoa. 935 4,588 0,684 

EHE5: Minulla on tarvittavat tiedot ja taidot käyttääkseni suo-
ratoistopalvelua. 

989 4,672 0,676 

Hinta       

EHI1: Suoratoistopalvelun kuukausimaksu on mielestäni so-
piva. 

892 3,327 1,304 

EHI2: Olen valmis maksamaan suoratoistopalvelun käytöstä 
kuukausimaksua. 

1006 3,571 1,385 

Suoratoistopalvelun käyttöaikomus       

ESK1: Suunnittelen käyttäväni suoratoistopalvelua säännölli-
sesti tulevaisuudessa. 

947 3,545 1,440 

ESK2: Suoratoistopalvelun käytöstä on tullut minulle tapa. 979 3,182 1,620 

ESK3: Aion jatkaa suoratoistopalvelun käyttöä tulevaisuu-
dessa. 

891 3,727 1,407 

Asenne piratismia kohtaan       

AP2: Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti Internettiin lai-
tettuja elokuvia, TV-sarjoja tai muita videosisältöjä 

985 2,204 1,263 

AP3: Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti Internettiin lai-
tettuja pelejä 

948 2,207 1,27 
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AP4: Saan ladata omaan käyttööni luvattomasti Internettiin lai-
tettuja tietokoneohjelmia 

955 2,391 1,319 

AP5: Saan katsoa luvattomista videopalveluista elokuvia, TV-
sarjoja tai muita videosisältöjä 

974 2,43 1,132 

Piratismin käyttöaikomus       

PK2: Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvattomasti Inter-
nettiin laitettuja elokuvia, TV-sarjoja tai muita videosisältöjä 

956 2,027 1,377 

PK3: Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvattomasti Inter-
nettiin laitettuja pelejä 

968 1,474 0,969 

PK4: Aion tulevaisuudessa ladata tai jakaa luvattomasti Inter-
nettiin laitettuja tietokoneohjelmia 

959 1,652 1,095 

PK5: Aion tulevaisuudessa katsoa luvattomista videopalve-
luista elokuvia, TV-sarjoja tai muita videosisältöjä 

929 2,225 1,41 
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