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ESIPUHE 
 
 
 
Tämä tutkimus on jatkoa liikenne- ja viestintäministeriön tekstiviestimarkkinatutkimusten sarjalle. 
Tutkimus on laajennettu koskemaan myös tekstiviestitoimintaan rinnastuvia uusia viestintämuotoja, 
kuten data- ja sisältöpalveluja, käyttäen kokonaisvaltaista nimeä mobiilipalvelumarkkinat. Alalla 
toimii myös nykyään perinteisten operaattorien lisäksi satoja muita yrityksiä ja yhteisöjä. 
 
Mobiilipalvelumarkkinat kasvoivat edelleen vuonna 2003 kaikilla osa-alueillaan. Myös perinteinen 
tekstiviestimarkkina kasvoi Suomen ollessa hintatasoltaan toiseksi edullisin. Kaikkein voimakkainta 
kasvu oli uusilla datapalvelumarkkinoilla, joilla kasvu oli 70%, tosin edustaen vielä vain noin 9% 
koko markkinasta.  
 
Markkinoiden kasvua siivittävät uudet teknologiat ja uudet sovellukset. Uusilla ominaisuuksilla 
varustettujen matkapuhelinten, kuten värinäyttö, levinneisyyden kasvu on kuitenkin perusedellytys 
uusien mobiilipalveluiden käytön tulevalle kasvulle. Kamerapuhelinten määrä oli 2003 lopussa vas-
ta noin 2 % kaikista liittymistä. Uusien palveluiden käytön kynnys voimakkaalle kasvulle näyttäisi 
tutkimuksen mukaan olevan 15-30%:n laitelevinneisyys koko väestöstä. 
 
Hinnoittelu on voimakas tekijä tekstiviestipalveluissa. Tämä onkin tuonut merkittäviä eroja vertail-
tujen maiden tekstiviestien lähetysmääriin liittymää kohti. Ero vähiten viestejä lähettäneellä maalla 
liittymää kohti ja eniten lähettäneellä oli yli kolminkertainen. 
 
Liittymämäärät ovat edelleen kasvussa, mutta aktiivikäyttäjien määrä on Suomessa jäänyt suunnil-
leen ennalleen. Mikäli markkinoita halutaan edelleen kasvattaa, edellyttää se toimijoilta uusia inno-
vaatioita ja ponnistuksia uusien asiakkaiden saamiseksi matkapuhelinviestintään sekä investointeja 
uusiin teknologioihin ja näiden käyttöönottoon.  
 
 
 
 
 
Helsingissä   huhtikuussa 2004                              
 
     

Kari T. Ojala 
viestintäneuvos 
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1 Yhteenveto 
Tutkimus käsittelee matkapuhelinverkoissa välitettäviä yksityisviestintä-, sisältö- ja 
datapalveluja, joista käytetään raportissa yhteisnimitystä mobiilipalvelu. Suomen 
mobiilipalvelumarkkinoita tarkastellaan vuosina 2000-2005 yksityisviestintä-, sisältö- 
ja datapalvelumarkkinoihin jaettuna. Lisäksi tutkimuksessa esitetään arvio 
matkapuhelinten levinneisyydestä eri teknologioihin jaoteltuna vuosina 2002-2005. 
Lopuksi tarkastellaan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan, Iso-Britannian ja 
Italian tekstiviestimarkkinoiden kokoa.  

Vuosien 2000-2003 tiedot on kerätty operaattoreilta, palveluntarjoajilta ja muista 
lähteistä. Vuosien 2004 ja 2005 tiedot ovat ennusteita, jotka perustuvat tutkimuksessa 
kerättyihin tietoihin sekä eBirdin näkemykseen markkinoiden kehityksestä. 

Uudet palvelut vauhdittivat markkinoiden kasvua vuonna 2003 

Mobiilipalvelumarkkinoiden kokonaisarvo nousi 226 miljoonaan euroon, mikä oli 14 
prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kaikki tässä tutkimuksessa tarkasteltavat 
palvelualueet; yksityisviestintä, sisältöpalvelut ja datapalvelut, kasvoivat vuonna 2003. 
Edellisvuosien tapaan yksityisviestintä muodosti suurimman osan markkinoiden 
kokonaisarvosta. Sisältö- ja datapalvelut muodostivat yhteensä noin kolmanneksen 
markkinoiden kokonaisarvosta. 

Vuonna 2003 kasvu oli voimakkainta langattomilla datapalvelumarkkinoilla, joiden 
arvo kasvoi yli 70 prosenttia ja oli noin 20 miljoonaa euroa. Erityisesti GPRS-
puhelinten levinneisyyden kasvu sekä GPRS-palvelun lisääntynyt käyttö vaikuttivat 
datapalvelumarkkinoiden kasvuun.  

Sisältöpalvelut kasvoivat noin 58 miljoonaan euroon, mikä oli 16 prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Kasvuun vaikutti erityisesti 2,5G-palveluiden, kuten 
polyfonisten soittoäänten, värillisten taustakuvien ja Java-pelien myynnin kasvu. 
Useita 2,5G-palveluita tarjottiin jo vuonna 2002, mutta vasta vuonna 2003 ne alkoivat 
vaikuttaa markkinoiden arvoon merkittävästi. Suurin yksittäinen sisältöpalvelu vuonna 
2003 oli kuitenkin tekstiviestipohjaiset monofoniset soittoäänet aiempien vuosien 
tapaan. 

Yksityisviestintämarkkinan arvo kääntyi kasvuun vuonna 2003, vaikka 
tekstiviestipohjaisten yksityisviestien keskihinnat laskivat. Kuvaviestinnällä ei ollut 
merkittävää vaikutusta yksityisviestintämarkkinan arvoon vuonna 2003 ja 
markkinoiden arvo koostui lähes yksinomaan tekstiviestipohjaisesta 
yksityisviestinnästä. Yksityisviestimarkkinoiden arvo oli 148 miljoonaa euroa, mikä 
oli noin 9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. 

Värinäyttöisten matkapuhelinten levinneisyys kasvaa nopeasti 

Uusilla ominaisuuksilla varustettujen matkapuhelinten levinneisyyden kasvu on 
perusedellytys uusien mobiilipalveluiden käytön kasvulle. Tutkimuksessa tarkastellaan 
yhtenä kokonaisuutena värinäytöllisiä matkapuhelimia, joissa on GPRS-, WAP-, 
MMS- ja Java-toiminnot. Vuoden 2003 lopussa värinäytöllisten matkapuhelinten 
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määrä oli noussut lähes 800 000 kappaleeseen, mikä oli noin 16 prosenttia koko 
matkapuhelinliittymäkannasta. eBirdin arvion mukaan yli puolessa näistä 
matkapuhelimista oli palveluasetukset aktivoitu ja datapalveluliittymä käytössä, ja 
siten välittömät valmiudet käyttää 2,5G-palveluita. 

Sen sijaan kamerapuhelinten levinneisyys oli huomattavasti pienempi. Vuoden 2003 
lopussa Suomen matkapuhelinverkoissa oli noin 95 000 kamerapuhelinta eli noin 
kaksi prosenttia kaikista liittymistä. Kamerapuhelinten levinneisyyden kasvu on 
erityisen merkittävää kuvaviestinnän kannalta, koska eBirdin arvion mukaan lähes 
kaikki kuvaviestit lähetetään kamerapuhelimista vaikka niitä on mahdollista lähettää ja 
vastaanottaa myös muilla MMS-toiminnoilla varustetuilla puhelimilla. 
Operaattoreiden ja palveluntarjoajien näkemysten mukaan kamerapuhelinten käyttäjät 
ovat tyypillisesti aktiivisimpia mobiilipalveluiden käyttäjiä. 

Tekstiviestien liittymäkohtaisessa käytössä on suuria eroja maiden välillä  

Tekstiviestintä on yleistynyt viestintämuotona kaikissa niissä maissa, joiden 
tekstiviestimarkkinoita vertailtiin. Jokaisessa maassa lähetettiin keskimäärin vähintään 
20 tekstiviestiä kuukaudessa GSM-matkapuhelinliittymää kohden vuonna 2003. 
Valtaosa tekstiviestiliikenteestä oli yksityisviestejä.  

Viime vuosina tekstiviestien keskimääräinen lukumäärä GSM-liittymää kohden on 
kasvanut muissa tutkituissa maissa Suomea nopeammin. Suurinta tekstiviestien käyttö 
oli Tanskassa, missä lähetettiin kuukausittain lähes 70 tekstiviestiä 
matkapuhelinliittymää kohden. Vähiten tekstiviestejä käytettiin Ruotsissa, missä 
viestejä lähetettiin kuukausittain keskimäärin 20 liittymää kohden. Tanskassa 
tekstiviestiliikenne kaksinkertaistui edellisvuodesta operaattoreiden välisen 
hintakilpailun seurauksena. 

Saksassa oli Euroopan suurimmat tekstiviestimarkkinat tekstiviestien määrällä 
mitattuna. Siellä lähetettiin lähes 27 miljardia viestiä vuonna 2003, mikä oli noin 13 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Isossa-Britanniassa lähetettiin yli 20 
miljardia viestiä, kasvuvauhdin ollessa 21 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 
Pohjoismaista suurimmat markkinat vuonna 2003 olivat Tanskassa, missä lähetettiin 
noin neljä miljardia viestiä.  

Ison-Britannian tekstiviestimarkkinat olivat tutkituista maista arvoltaan suurimmat. 
Niiden arvo oli noin 3,5 miljardia euroa vuonna 2003. Kasvu oli 15 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. Ison-Britannian markkinat olivat arvoltaan suuremmat kuin 
Saksan, missä lähetettiin enemmän viestejä. Saksassa viestien keskihinta oli kuitenkin 
matalampi kuin Isossa-Britanniassa. Pienimmät markkinat olivat Suomessa ja 
Tanskassa, missä niiden arvo oli 148 miljoonaa euroa samana vuonna. 
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2 English summary 
This survey deals with mobile services provided in the mobile communications 
networks. The survey analyses the Finnish mobile services market between the years 
2000 and 2005. The mobile services are divided into person to person messaging, 
content services and data services, which are analysed in their own separate chapters. 
Additionally the development of mobile phone penetration is examined by mobile 
phone technologies. Finally the survey compares the size of the SMS market between 
seven European countries: Finland, Sweden, Norway, Denmark, Germany, Great 
Britain and Italy.  

The main information sources in this research are operators and service providers. 
Forecasts for the years 2004 and 2005 are based on the input from market players and 
eBird’s outlook of the market development.  

New services enhanced the total market growth in 2003 

The total value of the mobile services market increased 14 per cent in 2003 up to 
226 million euros. All three mobile service categories: person to person 
messaging, content services and data services grew in 2003. The person to person 
messaging was the largest category by revenue, representing two thirds of the total 
mobile services market value.  

Mobile data services showed the strongest growth of the service categories in 
2003. The market value grew 73 per cent to 20 million euros. The growth was 
boosted by the increased use of GPRS-services. 

The value of the content service market was 58 million euros in 2003, which is 16 
per cent increase over 2002. New, so called 2,5G services fueled the market 
growth. Polyphonic ringing tones, colour wallpapers and Java games were among 
the fastest growing 2,5G services. Most of these services were available already in 
the previous year, but their impact was still insignificant in 2002. However, the 
largest single content service in 2003 was SMS based ringing tones, as in the 
previous years. 

The person to person messaging market turned back to a growth trend in 2003 
despite the declining average prices per message. Multimedia messaging did not 
have a major impact on the total market value and a vast majority of the market 
value consisted of SMS based person to person messaging. The total value of the 
person to person messaging market was 148 million euros, representing a nine per 
cent increase over 2002. 

Penetration of mobile phones with colour screens is growing rapidly 

A fundamental precondition for the uptake of new mobile services is the growth 
of the installed base of mobile phones based on new technologies. The installed 
base of colour screen handsets with GPRS, WAP, MMS and Java features grew 
up to 800 000 units by the end of 2003, representing around 16 per cent of the 
total mobile phone subscriptions in Finland. eBird estimates that more than a half 
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of these handsets were equipped with a data service subscription and included the 
required settings for using 2,5G services. 

The penetration of mobile phones with integrated camera was considerably lower 
amounting to 95 000 units in the end of 2003, representing two per cent of the 
total mobile phone subscriptions in Finland. The growth of mobile phones with 
integrated camera is especially significant for the future of multimedia messaging, 
since virtually all multimedia messages are sent from camera phones. The camera 
phone owners are also the most active users of mobile services according to the 
operators’ and content service providers’ experience. 

Significant differences in the SMS usage between different countries 

Text messaging has become a popular communication method in all of the 
investigated countries. More than an average of 20 messages was sent monthly 
from every GSM subscription in each country in 2003. The majority of the SMS 
traffic consisted of person to person messaging in the countries.  

All of the investigated countries have outpaced the Finnish SMS traffic growth 
rates during the last years. The most active SMS users were in Denmark, where an 
average of 70 messages was sent monthly per mobile phone subscription. The 
lowest use of SMS was in Sweden, where an average of 20 messages was sent 
monthly per GSM subscription. The total SMS traffic doubled in Denmark in 
2003 due to a price competition between operators.  

In the year 2003, Germany was the biggest SMS market of the studied seven 
countries measured by the total number of messages. The Germans sent almost 27 
billion messages in 2003, which is 13 per cent more than in 2002. Over 20 billion 
messages were sent in the UK, representing a 21 per cent growth rate. The Danish 
SMS market was the largest among Nordic countries, where around four billion 
messages were sent. 

The UK SMS market was the largest by value. The value was around 3,5 billion euros 
in 2003, which is 15 per cent more than the previous year. The UK market was larger 
than the market in Germany despite the higher SMS traffic volume in Germany due to 
higher average prices for SMS in the UK. The smallest markets by market value were 
in Finland and Denmark, where each market was worth 148 million euros in 2003.  
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3 Johdanto 
Mobiilipalvelut ovat olleet yleisen mielenkiinnon kohteena viime vuosina. 
Matkapuhelinverkkojen ja matkapuhelinten kehitys on mahdollistanut uusia palveluita 
ja luonut uusia liiketoimintamahdollisuuksia jatkuvasti. Viimeisten kymmenen vuoden 
aikana ovat syntyneet uudet markkinat, joilla toimii operaattoreiden lisäksi satoja 
yrityksiä ja muita yhteisöjä. Toisaalta teknologisen kehityksen nopeus on ollut jopa 
hämmentävää niin matkapuhelinkäyttäjien kuin palveluiden toteuttajien kannalta. 
Kehityksen tuoma mahdollisuuksien kirjo on ollut myös 
liiketoimintamahdollisuuksien arvioinnin näkökulmasta haaste. Operaattorit ja muut 
alan toimijat ovat sekä yli- että aliarvioineet mobiilipalveluiden mahdollisuuksia 
viimeisten kymmenen vuoden aikana. Esimerkiksi tekstiviestipohjaisen 
yksityisviestinnän kasvupotentiaali aliarvioitiin yleisesti 1990-luvun alussa, mutta 
toisaalta ensimmäisten mustavalkoisten WAP-palveluiden mahdollisuudet yliarvioitiin 
vuosina 1999 ja 2000.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa mobiilipalveluista mitoittamalla 
mobiilipalvelumarkkinoiden koko Suomessa sekä analysoimalla markkinoiden 
kehitystä vuosina 2000-2005. Lisäksi Suomen tekstiviestimarkkinoita verrataan 
kuuden muun eurooppalaisen maan tekstiviestimarkkinoiden kanssa.  

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut vuosittain matkapuhelimissa käytettäviä 
lisäarvopalveluita käsitteleviä tutkimuksia vuodesta 2000 lähtien. Ensimmäiset 
tutkimukset keskittyivät tekstiviestimarkkinoiden analysointiin, mutta viime vuosina 
ilmestyneissä tutkimuksissa näkökulmaa on laajennettu muihin mobiilipalveluihin 
teknologisen kehityksen mahdollistaessa uusia palveluja.  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan mobiilipalvelumarkkinoita edellisiä tutkimuksia 
laajemmin ja samalla tutkimuksen näkökulmaa on muutettu vastaamaan markkinoiden 
muutoksia. Yksityisviestintä- ja sisältöpalvelumarkkinoiden tarkastelua on laajennettu 
uusiin palveluihin aikaisemmissa tutkimuksissa tarkasteltujen palveluiden lisäksi. 
Edellisistä tutkimuksista poiketen tässä tutkimuksessa on tarkasteltu myös 
datapalveluita ja arvioitu niiden markkinoiden arvo. Vuosien 2000-2003 tiedot 
perustuvat tutkimusta varten matkapuhelinoperaattoreilta ja alan muilta toimijoilta 
kerättyihin tietoihin. Vuosien 2004 ja 2005 tiedot ovat ennusteita, jotka perustuvat alan 
toimijoiden haastatteluihin sekä eBirdin näkemykseen.  

3.1 Tutkimuksen sisältö ja tavoitteet 
Tutkimuksen sisältö on kuvattu seuraavalla sivulla olevassa kuviossa. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen sisältö 

! Tekstiviestipohjainen 
yksityisviestintä

! Kuvaviestintä 
(henkilöiden välinen 
MMS-viestintä)

! Sähköpostiviestintä
! Pikayhteys (Push to 

talk)
!Muut yksityis-

viestintämuodot

DatapalvelutSisältöpalvelutYksityisviestintä

Mobiilipalvelut Suomessa

! GSM-datapuhelu
! HSCSD
! GPRS
! EDGE
! UMTS
! PWLAN

! Tekstiviestipohjaiset 
sisältöpalvelut

! 2,5G-sisältöpalvelut 
(WAP-, ja MMS-
palvelut sekä 
ladattavat sovellukset)

!Muut sisältöpalvelut

!Matkapuhelinliittymä-
levinneisyys

! 2,5G-puhelinten levinneisyys
! Kamerapuhelinten levinneisyys

Matkapuhelinlevinneisyys 
Suomessa

!Matkapuhelinliittymälevinneisyys
! Tekstiviestiliikenne liittymää kohti
! Kokonaistekstiviestiliikenne
! Tekstiviestimarkkinoiden arvo

Tekstiviestimarkkinoiden 
kansainvälinen vertailu

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa mobiilipalvelumarkkinoiden koosta ja 
kehityksestä Suomessa. Matkapuhelinlevinneisyyttä on tarkasteltu uusien 
mobiilipalveluiden levinneisyyden kannalta. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan 
tekstiviestimarkkinoita Suomen lisäksi kuudessa eurooppalaisessa maassa. 

3.2 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus on toteutettu sekä kirjoituspöytä- että haastattelututkimuksena. 
Merkittävimpiä lähteitä ovat tutkimusta varten helmi-maaliskuussa 2004 tehdyt 
operaattori-, palveluntarjoaja- sekä muut asiantuntijahaastattelut. Haastateltuja 
henkilöitä oli yhteensä 24. Haastattelut olivat keskimäärin noin 1,5 tunnin mittaisia 
teemahaastatteluja. Lisäksi tutkimuksessa on käytetty hyväksi operaattoreiden ja 
televiranomaisten julkaisemia tietoja mobiilipalvelumarkkinoista.  

Tutkimuksessa käytettyjä tietolähteitä: 

" asiantuntijahaastattelut 

" operaattoreiden ja muiden markkinoilla toimivien yritysten vuosikertomukset 

" eri maiden televiranomaisten julkaisemat tilastot ja tutkimukset 
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" eri maiden tilastolaitosten julkaisemat tilastot ja tutkimukset 

" kansainvälisten järjestöjen (esim. GSM Association) ilmoittamat tiedot 

" eBird Scandinavian omat tutkimustiedot 

" Teoston julkistamat tiedot soittoäänien tekijänoikeusmaksuista 

" lehdistö ym. julkiset lähteet 

3.3 Keskeisiä käsitteitä ja määritelmiä 
2,5G-palveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa matkapuhelinverkoissa tarjottavia 
yksityisviestintä- ja sisältöpalveluita, joiden käyttö edellyttää GPRS-, EDGE- tai 
UMTS-ominaisuudella varustettua matkapuhelinta. Näitä palveluita ovat muun 
muassa polyfoniset soittoäänet, värilliset taustakuvat, Java-pelit ja värilliset WAP-
palvelut. 

Datapalveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa operaattoreiden tarjoamia langattomia 
tiedonsiirtopalveluita, jotka perustuvat eri verkkoteknologioihin. Tässä tutkimuksessa 
tarkasteltavat datapalvelut ovat GSM-datapuhelu, HSCSD, EDGE, GPRS, UMTS ja 
PWLAN.   

EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) on GSM-teknologiaan perustuva 
langaton pakettikytkentäinen datapalvelu. EDGE:n avulla voidaan käyttää esim. 
WAP- ja multimedia-palveluita. 

GPRS (General Packet Radio Service) on GSM-teknologiaan perustuva langaton 
pakettikytkentäinen datapalvelu. GPRS:n avulla voidaan käyttää esim. WAP- ja 
multimedia-palveluita.  

GSM-datapuhelu on GSM-teknologiaan perustuva langaton piirikytkentäinen 
datapalvelu. GSM-datan avulla voidaan käyttää esim. WAP-palveluita.  

HSCSD (High-Speed Circuit-Switched Data) on GSM-teknologiaan  perustuva 
langaton piirikytkentäinen datapalvelu. HSCSD:n avulla voidaan käyttää esim. WAP-
palveluita.  

Internet-puhelu tarkoittaa puheluyhteyden muodostamista datayhteyden avulla, 
jolloin puhelusta ei tyypillisesti makseta erikseen puhelukohtaisia lisämaksuja. 
Internet-puhelut voidaan myös yhdistää julkiseen puhelinverkkoon, jolloin puheluista 
maksetaan puhelumaksu.   

Java-teknologia on laitealustariippumaton ohjelmointiympäristö, joka tukee 
kaikenkokoisia järjestelmiä älykorteista supertietokoneisiin. Java toimii pohjana 
kehitettäessä älykkäitä verkkopalveluita ja sitä tukeviin matkaviestimiin on helppo 
kehittää uusia palveluja ja lisäominaisuuksia.  

Matkapuhelinnumeron siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että matkapuhelimen 
käyttäjä voi säilyttää entisen numeronsa vaihtaessaan matkapuhelinoperaattoria.  
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Matkaviestintä on ajasta ja paikasta riippumatonta, mobiilin päätelaitteen välityksellä, 
yleisesti käytössä olevan verkon (esim. GSM) kautta tapahtuvaa viestintää.  

Kuvaviestillä (tunnetaan myös nimellä multimediaviesti) tarkoitetaan henkilöiden 
välistä viestiä, joka voi sisältää tekstin lisäksi (tai sijasta) ääntä kuvaa ja 
videotiedostoja.  

Mobiilipalveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa matkaviestinverkoissa tarjottavia 
yksityisviestintä-, sisältö- ja datapalveluita.  

Operaattorit ovat telekommunikaatiopalveluja tarjoavia yrityksiä. Operaattoreita on 
kahta tyyppiä: palvelu- ja verkko-operaattoreita. (katso: palveluoperaattori ja verkko-
operaattori) 

Palveluntarjoaja on operaattorin kautta tilattavan palvelun tarjoava yritys tai muu 
yhteisö. Palveluntarjoaja huolehtii palvelun toteuttamisesta joko kehittämällä sen itse 
tai kehittämällä sen ulkopuolisella. Palvelun sisältö voi koostua yhden tai useamman 
sisällöntuottajan aineistosta. Palveluntuottaja on sopimussuhteessa palvelua välittävän 
operaattorin kanssa. Useimmissa tapauksissa palveluntuottaja toimii palvelun 
ideoijana, rahoittajana ja toiminnan taloudellisen vastuun kantajana. Palveluntarjoaja 
vastaa myös sisällön oikeellisuudesta ja ylläpidosta. Tietoverkkoon liittyvällä 
palvelulla täytyy olla oikeustoimikelpoinen palveluntarjoaja. Lisäksi palveluntarjoaja 
vastaa siitä, että palvelu on lakien ja hyvien tapojen mukainen. 

Palveluoperaattori ei omista omaa verkkoa vaan vuokraa kapasiteettia verkko-
operaattorilta. Palveluoperaattorilla on asiakassuhde telepalveluiden käyttäjiin. 
Palveluoperaattorit tarjoavat mm. matkapuhelinliittymiä asiakkaille ja toimivat 
palveluiden laskuttajina. 

PWLAN (Public Wireless Local Area Network) on langattomaan 
lähiverkkoteknologiaan perustuva datapalvelu. Verkkoteknologia mahdollistaa nopean 
laajakaistayhteyden, jonka tiedonsiirtonopeus voi olla jopa 11 Mbit/s tai 54 Mbit/s. 
Käytännössä nopeuden rajoituksena on kuitenkin toteutetut jatkoyhteydet 
runkoverkkoon. Matkapuhelimia, jotka toimivat WLAN-verkossa perinteisten 
matkapuhelinverkkojen lisäksi, odotetaan markkinoille vuoden 2004 aikana.  

Sisällöntuottaja eli tiedontuottaja vastaa palveluna tarjottavan tietosisällön luomisesta 
tai kehittämisestä. Osalle sisällöntuottajista, esimerkiksi media-alan yrityksille, 
sisällöntuotanto on yrityksen varsinaista liiketoimintaa. Osa tekstiviestipalveluiden 
sisällöistä syntyy muun toiminnan ohella. Tällaisia ovat esimerkiksi 
viranomaistoiminnan yhteydessä syntyvät tiedot. Sisällöntuottaja voi olla myös 
yksityinen henkilö. Kaikissa palveluissa erillistä sisällöntuottajaa ei tarvita, koska 
sisältö syntyy palvelua käytettäessä. Sisällöntuottaja omistaa yleensä palvelussa 
käytetyn aineiston tekijänoikeudet. 

Sisältöpalvelulla tarkoitetaan matkapuhelinverkoissa tarjottavaa palveluntarjoajan 
tuottamaa palvelua. Palvelu voi olla lisämaksullinen tai maksuton. Lisämaksullisista 
palveluista palvelun tilaaja maksaa sisällöstä palveluntarjoajalle joko suoraan tai 
operaattorin kautta. 
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SMS tarkoittaa samaa kuin tekstiviesti. (Katso tekstiviestin selitys) 

Tekstiviestiliikenne kuvaa matkapuhelinverkoissa lähetettyjen laskutettavien 
tekstiviestien (yksityis- ja sisältöpalveluviestien yhteenlaskettua) määrää. 
Tekstiviestipohjaisissa sisältöpalveluissa laskentaperusteena on palvelutapahtuma. 
Esimerkiksi soittoäänen tilaus on laskettu yhdeksi palvelutapahtumaksi, vaikka sen 
tilaus generoisi vastausviesteineen useamman kuin yhden tekstiviestin. Luvut eivät 
sisällä ilmaisia tekstiviestejä, kuten esim. matkapuhelimen vastauspalveluun liittyviä 
operaattorin lähettämiä muistutusviestejä. Sen sijaan operaattoreiden 
erityiskampanjoihin liittyvät ilmaistekstiviestit sisältyvät lukuihin. 

Tekstiviestillä tarkoitetaan lyhytsanomapohjaista viestinlähetystä GSM-verkossa. 
Yhden tekstiviestin pituus on korkeintaan 160 merkkiä 
(kirjainta/välilyöntiä/välimerkkiä) ja se voi sisältää myös muuta kuin tekstiä, esim. 
logon tai soittoäänen. Tekstiviesti kulkee aina operaattorin tekstiviestikeskuksen kautta 
lähetettäessä tai vastaanotettaessa sitä GSM-puhelimella. Tekstiviestiä käytetään tässä 
tutkimuksessa yleiskäsitteenä, joka kattaa sekä yksityisviestit että tekstiviestipohjaiset 
sisältöpalvelut. Tekstiviestiä kutsutaan myös nimellä lyhytsanomapalvelu. Englanniksi 
tekstiviesti tunnetaan nimellä Short Message Service (SMS). 

Tekstiviestimarkkinoiden arvo koostuu yksityisviestintään ja sisältöpalveluihin 
käytetyistä euromääristä. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty tekstiviestipalveluiden 
taustalla olevien ohjelmistojen, laitteiden sekä päätelaitteiden markkinoiden arvot. 
Lisäksi sisältöpalveluiden osalta markkinoiden arvoon ei sisälly tekstiviestien 
välityksellä ostettujen hyödykkeiden, kuten suklaalevyjen tai raitiovaunulippujen 
arvoja. Näistä palveluista luvut sisältävät kuitenkin tekstiviestiliikenteen kustannuksen. 

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) on kolmannen sukupolven 
laajakaistatekniikkaan perustuva matkaviestinstandardi. Tämä standardi kattaa sekä 
radiotekniset että runkoverkkotekniset määrittelyt ja sen kehityksestä vastaa globaali 
yhteistyöfoorumi nimeltään 3GPP. Tässä tutkimuksessa UMTS:lla tarkoitetaan myös 
kolmannen sukupolven matkaviestinverkkoihin perustuvaa langatonta datapalvelua.  

WAP (Wireless Application Protocol) on avoin kansainvälinen standardiprotokolla 
langattomassa verkossa toimiville sovelluksille. WAP on tekninen rajapinta internet-
peruspalveluiden tarjoamiselle matkapuhelimien ja muiden langattomien laitteiden 
kautta.  

WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) on UMTS-standardissa käytetty 
radioteknologia.  

Verkko-operaattori on yritys joka tarjoaa verkkopalveluja rakentamalla tai 
ylläpitämällä matkapuhelinverkkoja. Verkko-operaattorit omistavat GSM-verkot 
tukiasemineen ja infrastruktuureineen.  

Yksityisviestillä tarkoitetaan henkilöiden välistä tekstiviestitystä, joka voi sisältää 
tekstin lisäksi tai sijasta esim. kuvaviestejä. Yksityisviesti lähetetään ja vastaanotetaan 
yleensä GSM-puhelimella, mutta niitä voi lähettää myös internetistä. Yksityisviestejä 
voi lähettää myös useammalle kuin yhdelle henkilölle kerrallaan. Käytännössä 
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useimmiten kyseessä on GSM-puhelimesta toiseen GSM-puhelimeen lähetettävä 
tekstiviesti. 

3.3.1 Tekstissä esiintyvien yritysten nimiä 
DNA = DNA Finland Oy 

Radiolinja = Oy Radiolinja Ab 

TeliaSonera = TeliaSonera Finland Oyj 

Saunalahti = Saunalahti Group Oyj 
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4 Matkapuhelinlevinneisyyden kehitys Suomessa 
Tässä luvussa on arvioitu matkapuhelinlevinneisyyden kehitystä mobiilipalveluiden 
käytön kannalta. Mobiilipalveluiden käytön kasvun perusedellytyksenä on, että 
käytössä olevissa matkapuhelimissa on mobiilipalveluiden käytön mahdollistavia 
toiminnallisuuksia. Matkapuhelinten ja mobiilipalveluiden nopean teknologisen 
kehityksen johdosta markkinoilla on vallinnut vuosia tilanne, jossa vain osalla 
käytössä olevista matkapuhelimista on pystynyt hyödyntämään kaikkia tarjolla olevia 
mobiilipalveluita. Esimerkiksi jo muutaman vuoden tarjottuja WAP-palveluita voi 
käyttää vain osalla käytössä olevista matkapuhelimista. 

Toisaalta tekstiviestipalveluiden historia osoittaa, että palveluiden käytön merkittävä 
kasvu edellytti suhteellisen korkeaa tekstiviestikykyisten matkapuhelimien 
levinneisyyttä. Tekstiviestipalveluiden käyttö kasvoi Suomessa merkittäväksi vuosien 
1997-1998 aikana, jolloin tekstiviestikykyisten matkapuhelimien levinneisyys kasvoi 
noin 30 prosentista 50 prosenttiin väkilukuun suhteutettuna. Vastaavasti voi olettaa, 
että uusiin teknologioihin perustuvien mobiilipalveluiden käytön kasvu voimistuu 
vasta kun uusiin teknologioihin perustuvien matkapuhelinten levinneisyys on riittävän 
suuri. Arviot riittävän suuresta levinneisyydestä vaihtelevat 15-30 prosentin välillä. 
Toisaalta uusien mobiiliteknologioiden käytön aloittamisen kynnystä alentaa jo 
vallitseva tekstiviestipalveluiden käyttökulttuuri.  

Viimeisten kahden vuoden aikana markkinoille tulleiden 2,5G-palveluiden käyttö 
edellyttää uusilla toiminnallisuuksilla varustetun matkapuhelimen lisäksi 
datapalveluliittymän avaamista sekä palveluasetusten käyttöönottoa puhelimessa. 
Esimerkiksi värillisiä WAP-palveluita ei voi käyttää ilman, että matkapuhelimeen on 
otettu käyttöön tarvittavat asetukset sekä matkapuhelimen käyttäjällä on 
datapalveluliittymä. Monien arvioiden mukaan palveluiden käyttöönottoa on 
hidastanut asetusten ja datapalveluliittymien puuttuminen. Operaattorit ovatkin 
aktiivisesti pyrkineet helpottamaan asetusten käyttöönottoa sekä alentamaan 
dataliittymän hankkimisen kynnystä tarjoamalla kuukausimaksuttomia 
dataliittymäpalveluita.  

Suomalaisten operaattoreiden vaikutusmahdollisuudet palveluasetusten käyttöönottoon 
on rajoittuneemmat kuin monien muiden maiden operaattoreiden, koska Suomessa ei 
ole sallittu matkapuhelimen ja liittymän kytkykauppaa monien muiden maiden 
käytännön mukaisesti. Kytkykaupan sallineissa maissa operaattorit voivat halutessaan 
asentaa ja aktivoida palveluasetukset matkapuhelimeen jo ennen niiden myyntiä 
helpottaakseen palveluiden käyttöönottoa. Samalla operaattorit voivat halutessaan 
subventoida parhaiten mobiilipalveluiden käyttöön soveltuvien matkapuhelinten 
hintoja ja siten nopeuttaa näiden matkapuhelinten levinneisyyden kasvua. Tämän 
johdosta kytkykaupan sallivien maiden operaattoreilla on enemmän mahdollisuuksia 
vaikuttaa mobiilipalveluiden käyttöönottoon. Viime vuosina suuret eurooppalaiset 
operaattorit ovatkin tarjonneet liittymäkokonaisuuksia, jotka ovat tähdänneet 
palveluiden käytön kasvattamiseen.  

Suomessa aloite on enemmän matkapuhelinasiakkaalla, joka ostaa matkapuhelimen 
subventoimattomaan hintaan ja päättää itse palveluasetusten käyttöönotosta. Parhaiten 
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uusien mobiilipalveluiden käyttöön soveltuvien matkapuhelinten, kuten 
suurinäyttöisten kamerapuhelinten hinnat ovat korkeampia kuin vähemmillä 
toiminnoilla varustettujen matkapuhelinten.  Tämän johdosta uusien palveluiden 
käyttöönoton sekä parhaiten uusien mobiilipalveluiden käyttöön soveltuvien 
matkapuhelinten levinneisyyden kasvun on arveltu olevan hitaampaa Suomessa.  

Mobiilipalveluiden käyttöönottoon vaikuttavat myös monet muut tekijät 
matkapuhelinpenetraation ohella. Niitä ei ole kuitenkaan arvioitu tässä luvussa. 

4.1 Matkapuhelinliittymien levinneisyys Suomessa  
Periaatteessa matkapuhelinliittymien määrä kuvaa potentiaalista mobiilipalveluiden 
käyttäjien määrää Suomessa. Käytännössä liittymien määrä ei vastaa kuitenkaan 
matkapuhelinkäyttäjien määrää Suomessa, koska monilla matkapuhelimen käyttäjillä 
on käytössään useampi kuin yksi liittymä. Tämä johtuu siitä, että osa matkapuhelimen 
käyttäjistä hankkii uuden liittymän sulkematta edellistä ja operaattoreiden 
liittymätarjoukset ovat kiihdyttäneet tätä kehitystä. Lisäksi osalla matkapuhelinten 
käyttäjistä on työ- ja yksityiskäyttöä varten eri liittymät. Tämän johdosta aktiivisesti 
käytössä olevien liittymien ja samalla myös matkapuhelimien käyttäjien määrä on 
pienempi kuin matkapuhelinliittymien kokonaismäärä.  

Matkapuhelinkäyttäjien määrästä ei ole olemassa kuitenkaan yhtä tarkkaa ja 
ajankohtaista tilastointia kuin matkapuhelinliittymien määrästä. Tilastokeskuksen 
mukaan vuoden 2002 marraskuussa 89 prosentilla 15-74 -vuotiaista eli noin 3,5 
miljoonalla oli matkapuhelin omassa käytössään. eBirdin arvion mukaan 
matkapuhelinkäyttäjien kokonaismäärä muut ikäryhmät mukaan lukien oli samana 
ajankohtana noin 3,8 miljoonaa, eli noin 85 prosenttia kokonaisliittymämäärästä. 
Kokonaisväestöön suhteutettuna matkapuhelinkäyttäjien määrä oli tämän analyysin 
mukaan noin 73 prosenttia, eli yli kymmenen prosenttiyksikköä vähemmän kuin 
liittymälevinneisyys saman vuoden lopussa. 

Vuoden 2003 lopussa Suomessa oli eBirdin arvion mukaan yli 4,7 miljoonaa 
matkapuhelinliittymää, mikä on noin 300 000 liittymää enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Aktiivisessa käytössä olevien liittymien eli matkapuhelinkäyttäjien määrä ei 
kuitenkaan eBirdin arvion mukaan kasvanut merkittävästi vuonna 2003. 
Liittymämäärän kasvu on seurausta koventuneesta operaattorien välisestä kilpailusta 
sekä operaattoreiden määrän lisääntymisestä. Vuoden 2003 kesällä Suomessa 
mahdollistui matkapuhelinnumeron siirrettävyys, minkä ansiosta operaattorin 
vaihtaminen on useissa tapauksissa entistä houkuttelevampaa asiakkaan kannalta.  
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Kuvio 2. Matkapuhelinliittymälevinneisyys Suomessa 2000-2005 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2004
 

Matkapuhelinliittymälevinneisyyden odotetaan yhä kasvavan vuosina 2004 ja 2005, 
vaikka matkapuhelinkäyttäjien määrän ei odoteta merkittävästi kasvavan. Toisaalta 
joidenkin näkemysten mukaan matkapuhelinliittymien määrä saattaa kääntyä laskuun 
vuonna 2004 matkapuhelinliittymien siirrettävyyden toteutumisen johdosta. 
Matkapuhelinasiakkaat, jotka vaihtavat usein liittymää hyötyäkseen operaattoreiden 
puheaikatarjouksista, sulkevat aikaisemman liittymänsä siirtämällä vanhan 
matkapuhelinnumeron uuteen liittymäänsä. Ennen numeron siirrettävyyden 
toteutumista nämä samat asiakkaat eivät sulkeneet liittymiään yhtä usein vaihtaessaan 
operaattoria. Tämän johdosta näillä matkapuhelinasiakkailla on aikaisempaa 
vähemmän matkapuhelinliittymiä. 

4.2 Uusilla toiminnoilla varustettujen matkapuhelinten 
levinneisyyden kehitys 

Alla on arvioitu eri toiminnoilla varustettujen matkapuhelinten levinneisyyttä 
Suomessa. Matkapuhelinten toiminnot ovat monipuolistuneet jatkuvasti koko GSM-
puhelinten historian ajan. Käyttäjien kannalta erityisesti viimeisten kahden vuoden 
aikana on markkinoille tullut malleja, jotka ovat mahdollistaneet aikaisemmasta 
poikkeavien mobiilipalveluiden käytön. Värinäytöt, sisäänrakennetut kamerat, 
paremmat data-ominaisuudet ja kuvien lähetysmahdollisuus ovat esimerkkejä 
matkapuhelinten uusista toiminnoista, jotka ovat yleistyneet myynnissä olevissa 
malleissa vuodesta 2002 lähtien. 

Mobiilipalveluiden käytön kannalta uusilla toiminnallisuuksilla varustettujen laitteiden 
levinneisyys on ratkaisevaa. Käytännössä kaikilla markkinoilla olevilla puhelimilla voi 
tilata useimpia tekstiviestipohjaisia sisältöpalveluita. Esimerkiksi monofonisia 
soittoääniä voi tilata lähes kaikilla viime vuosien aikana myydyillä puhelinmalleilla. 
Sen sijaan ensimmäiset polyfonisia soittoääniä tukevat matkapuhelinmallit tulivat 
myyntiin vuonna 2002. Toiminto alkoi yleistyä myynnissä olevissa malleissa vuonna 



   

 18  
  

2003 ja tänä päivänä tämä toiminto on lähes kaikissa myynnissä olevissa 
matkapuhelinmalleissa.  

Samalla tavoin leviävät myös useat muut ominaisuudet. Ensin uusi ominaisuus 
esitellään yhdessä mallissa, jonka jälkeen ominaisuus yleistyy perusominaisuudeksi 
lähes kaikkiin uusiin puhelinmalleihin. Tällaisia ominaisuuksia ovat mm. WAP, MMS 
ja GPRS. Kaikki ominaisuudet eivät kuitenkaan tule perusominaisuuksiksi, vaan osa 
ominaisuuksista yleistyy vain osassa matkapuhelimista, esim. sisäänrakennetut 
sähköpostiominaisuudet tai kamera.  

Lähtökohtana puhelinkannan arvioinnissa vuosille 2000-2003 on käytetty mm. 
Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n ilmoittamia kuukausittaisia tilastoja 
matkapuhelinten kokonaistoimituksista matkapuhelinkauppiaille. Näiden lukujen 
pohjalta on luotu alustavat matkapuhelinkohtaiset arviot, joita on tarkasteltu ja 
muokattu yhdessä operaattoreiden kanssa. Vuosien 2004 ja 2005 luvut ovat eBirdin 
ennusteita, jotka perustuvat matkapuhelinmalliston levinneisyyden analyysiin vuosina 
2000-2003 sekä aktiiviseen matkapuhelinmalliston muutosten ja matkapuhelinten 
markkinoinnin seurantaan.  

4.2.1 Värinäytöllisten matkapuhelinten levinneisyyden kehitys 
Kuviossa kolme on tarkasteltu uusien mobiilipalveluiden käytön kannalta 
merkittävimpien ominaisuuksien levinneisyyden kehitystä vuosina 2000-2005. Luvut 
kuvaavat aktiivisesti käytössä olevien matkapuhelinten määrää Suomessa. 
Värinäytöllisiä matkapuhelimia, joissa on GPRS-, WAP-, MMS- ja Java-toiminnot, on 
tarkasteltu yhtenä kokonaisuutena, koska lähes kaikissa julkistetuissa värinäytöllisissä 
matkapuhelimissa on kyseiset ominaisuudet. Esimerkiksi Nokian malleista ainoastaan 
Communicator 9210 ja Communicator 9210i malleissa on värinäyttö ilman GPRS- ja 
MMS-toimintoja. Kaikissa muissa Nokian värinäytöllisissä malleissa on GPRS-, 
WAP-, MMS- ja Java-toiminnot.  

Vuoden 2003 lopussa värinäytöllisten matkapuhelinten määrä oli noussut lähes 
800 000 kappaleeseen, mikä oli noin 16 prosenttia koko 
matkapuhelinliittymäkannasta. eBirdin  arvion mukaan yli puolessa näistä 
matkapuhelimista oli välittömät valmiudet käyttää 2,5G-palveluita. Näissä 
matkapuhelimissa oli palveluasetukset aktivoitu ja datapalveluliittymä käytössä.  
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Kuvio 3. Värinäytöllisten GPRS-, WAP-, MMS-, ja Java-toiminnoilla 
varustettujen matkapuhelinten määrä Suomessa 2002-2005 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2004  

Värinäytöllisten GPRS-, WAP-, MMS-, ja Java-toiminnoilla varustettujen 
matkapuhelinten osuuden ennustetaan kasvavan voimakkaasti vuosina 2004 ja 2005. 
Lähes kaikki myynnissä olevat matkapuhelimet sisältävät nämä ominaisuudet ja siten 
näiden puhelinten levinneisyys kasvaa lähes matkapuhelinmyynnin kehityksen 
mukaisesti. Vuonna 2005 levinneisyyden kasvua rajoittaa hieman värinäytöllisten 
matkapuhelinten uusintaostot, kun vuosina 2002 ja 2003 värinäytöllisen puhelimen 
ostaneet hankkivat tilalle uuden värinäytöllisen puhelimen. Toisaalta osa näistä 
vaihdettavista puhelimista saattaa palata markkinoille käytettyinä.  

4.2.2 Sisäänrakennetulla kameralla varustettujen matkapuhelinten 
levinneisyyden kehitys 

Kamerapuhelinten levinneisyyden kasvu on erityisen merkittävää kuvaviestinnän 
kannalta, koska eBirdin arvion mukaan lähes kaikki kuvaviestit lähetetään 
kamerapuhelimista vaikka niitä on mahdollista lähettää ja vastaanottaa myös muilla 
MMS-toiminnoilla varustetuilla puhelimilla. Operaattoreiden ja palveluntarjoajien 
näkemysten mukaan kamerapuhelinten käyttäjät ovat tyypillisesti aktiivisimpia 
mobiilipalveluiden käyttäjiä. Tämä johtuu siitä, että nämä matkapuhelinmallit ovat 
tyypillisesti ominaisuuksiltaan parhaiten palveluiden käyttöön sopivia ja niitä 
hankkivat usein henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita palveluiden käytöstä. Useissa 
kamerapuhelimissa on keskimääräistä suurempi näyttö muiden ominaisuuksien lisäksi.  
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Kuvio 4. Sisäänrakennetulla kameralla varustettujen matkapuhelinten määrä 
Suomessa 2002-2005 
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Vuoden 2003 lopussa Suomen matkapuhelinverkoissa oli noin 95 000 
kamerapuhelinta eli  noin kaksi prosenttia kaikista liittymistä. eBirdin arvion mukaan 
näistä lähes kaikissa palveluasetukset ja dataliittymä oli aktivoitu. Useimpien vuosina 
2002 ja 2003 myynnissä olleiden kamerapuhelinten hinnat olivat keskihintoja 
korkeampia, minkä nähdään rajoittaneen niiden kysyntää. Vuoden 2003 lopussa tuli 
myyntiin hinnaltaan halvempia kamerapuhelimia, joiden odotetaan kasvattavan 
kamerapuhelinten myyntiä. Talvella 2004 suurin osa kamerapuhelimista oli kuitenkin 
keskimääräistä korkeahintaisempia malleja. Toisaalta merkittävä osa myynnissä 
olevista matkapuhelinmalleista sisälsi kameran talvella 2004.  

Kamerapuhelinten osuuden kaikista myynnissä olevista malleista odotetaan edelleen 
kasvavan tulevina vuosina ja samalla kameraominaisuuksien kehittyvän. 
Kamerapuhelimien määrän arvioidaan nousevan yli 350 000 kappaleeseen vuonna 
2004, mikä vastaa noin seitsemää prosenttia kaikista liittymistä. Vuonna 2005 
kamerapuhelinten osuuden arvioidaan nousevan 18 prosenttiin eli lähes 900 000 
kappaleeseen. 

eBird arvioi kamerapuhelinten levinneisyyden kasvavan Suomessa hitaammin kuin 
monissa muissa maissa, joissa operaattorit voivat subventoida kamerapuhelinten 
myyntiä. Kamerapuhelinten hinnat tulevat säilymään hieman korkeampina kuin 
kamerattomien peruspuhelinten, mikä vaikuttaa niiden kysyntään Suomessa.  
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5 Mobiilipalveluiden kokonaismarkkinat Suomessa 
Tässä luvussa tarkastellaan mobiilipalvelumarkkinoita yhtenä kokonaisuutena. Aluksi 
arvioidaan markkinoiden kehitystä yleisesti kuvaamalla teknologisen kehityksen 
vaikutuksia markkinoiden toimintaan. Seuraavaksi tarkastellaan 
mobiilipalvelumarkkinoiden arvon kehitystä vuosina 2000-2005, jaoteltuna 
yksityisviestintään, sisältöpalveluihin ja datapalveluihin. Lopuksi tarkastellaan 
tekstiviestintää yhtenä kokonaisuutena sisältäen tekstiviestipohjaisen 
yksityisviestinnän ja sisältöpalvelut.  

Alla olevassa kuviossa on havainnollistettu tässä luvussa tarkasteltavaa 
mobiilipalveluiden kokonaisuutta, johon sisältyy yksityisviestintä-, sisältö- ja 
datapalvelut. Tutkimuksen myöhemmissä luvuissa tarkastellaan näitä samoja 
palvelualueita omina kokonaisuuksinaan.  

Kuvio 5. Tutkimuksessa käytetty jaottelu mobiilipalveluille 
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5.1 Kolmannen sukupolven palvelut ovat jo mahdollistuneet 
Mobiilipalvelumarkkinat elävät murrosvaihetta teknologisen harppauksen johdosta. 
Monipuolisilla ominaisuuksilla varustetut värinäytölliset GPRS-puhelimet ovat 
mahdollistaneet useita uusia palveluita, joiden toteuttaminen ei ole aikaisemmin ollut 
mahdollista. Matkapuhelinten teknologisen kehityksen lisäksi yksityisviestintä-, 
sisältö- ja datapalveluteknologiat ovat kehittyneet samanaikaisesti.  

Alalla vallitsevien näkemysten mukaan useat palvelut, joiden odotettiin 
mahdollistuvan vasta kolmannen sukupolven matkapuhelinverkoissa, ovat teknisesti 
mahdollisia jo nykyisissä verkoissa. Kolmannen sukupolven matkapuhelinverkoissa 
tiedonsiirtonopeuden odotetaan kuitenkin olevan huomattavasti parempi kuin 
esimerkiksi nykyisissä GPRS-verkoissa. Tiedonsiirtonopeuden kasvun odotetaan 
parantavan merkittävästi palveluiden käytettävyyttä ja mahdollistavan uusia palveluita.  
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Toisaalta useiden palveluntarjoajien näkemysten mukaan matkapuhelinverkkojen 
tiedonsiirtonopeuden kasvu ei tuo merkittäviä muutoksia heidän palvelutarjontaansa.  
Nykyisin tarjolla olevien palveluiden käyttö ei edellytä kolmannen sukupolven 
matkapuhelinverkkojen tuomaa nopeutta. Matkapuhelinasiakkaiden 
kulutuskäyttäytymistä on vaikea ennakoida, mutta ainakin osan nykyisistä tekstiviesti- 
tai GPRS-pohjaisista yksityisviestintä- ja sisältöpalveluista voi olettaa olevan 
elinvoimaisia vielä useita vuosia kolmannen sukupolven verkkojen avaamisen jälkeen. 
Lisäksi mm. TeliaSonera on kasvattanut nykyisten GSM-verkkojen 
tiedonsiirtonopeutta EDGE-teknologian avulla. TeliaSonera on avannut monilla 
paikkakunnilla EDGE-teknologiaan perustuvat datapalvelut, jotka nopeuttavat 
tiedonsiirtoa GPRS-verkkojen tiedonsiirtonopeuteen verrattuna. eBird uskoo myös 
muiden GSM-operaattoreiden suunnittelevan EDGE-palveluiden avaamista Suomessa.  

Teknologinen kehitys luo uusia mahdollisuuksia alan toimijoille, mutta toisaalta myös 
uhkakuvia liiketoiminnan kannalta. Esimerkiksi kiinteän verkon puheviestinnässä ns. 
internet-puhelut ovat nousseet viime aikoina esille uhkakuvana kiinteän televerkon 
operaattoreille, vaikka toisaalta teknologia on ollut olemassa jo vuosia. Internet-puhelu 
voidaan muodostaa esimerkiksi kahden tietokoneen välillä laajakaistayhteyttä 
käyttäen, jolloin puhelusta ei tarvitse maksaa puhelumaksuja erikseen. Osa kiinteän 
verkon puheliikenteestä saattaakin siirtyä internetiin, jolloin kiinteän televerkon 
operaattoreiden puheliikevaihto laskee.  

Internet-puhelut ovat teknisesti mahdollisia myös matkaviestinnässä, vaikka niiden ei 
nähdä muodostavan samanlaista haastetta ainakaan lähivuosina. Teoriassa on 
kuitenkin mahdollista, että osa matkapuhelinasiakkaista alkaisi käyttää langatonta 
datapalvelua hyväksi puheviestinnässä tavoitteenaan pienentää puhelukustannuksia. 
Toisaalta langattomien internet-puheluiden mahdollistamiseen liittyy monia 
teknologisia haasteita. Tämän johdosta niiden käytön ei odoteta yleistyvän ainakaan 
lyhyellä aikavälillä. 

Internetin ilmaisen sisällön selailu voidaan nähdä uhkana maksullisille 
sisältöpalveluille matkapuhelinten internet-selainten yleistyessä. Useimmat 
palveluntarjoajat eivät kuitenkaan näe matkapuhelinten internet-selailua merkittävänä 
uhkana liiketoiminnalleen. Palveluntarjoajien mukaan he tuottavat erityisesti 
matkapuhelimilla käytettäväksi suunniteltuja palveluita, joita ei ole ilmaiseksi tarjolla 
internetissä.  

5.2 Markkinoiden arvon kehitys 
Edellisen vuoden tutkimuksesta poiketen tässä tutkimuksessa markkinoiden 
kokonaisarvo sisältää datapalvelut sisältöpalveluiden ja yksityisviestinnän lisäksi. 
Siten markkinoiden kokonaisarvo eroaa edellisen vuoden tutkimuksessa ilmoitetuista 
kokonaisluvuista.   

Vuonna 2003 mobiilipalvelumarkkinoiden arvo kasvoi 14 prosenttia ja oli 226 
miljoonaa euroa. Kaikki tässä tutkimuksessa tarkasteltavat palvelualueet; 
yksityisviestintä, sisältöpalvelut ja datapalvelut, kasvoivat vuonna 2003.  
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Kuvio 6. Mobiilipalvelumarkkinoiden arvo Suomessa 2000-2005 (milj. euroa, 
ilman alv.) 
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Kasvu oli voimakkainta datapalveluissa, jotka kasvoivat yli 70 prosenttia noin 20 
miljoonaan euroon vuonna 2003. Erityisesti GPRS-puhelinten levinneisyyden kasvu 
sekä GPRS-palvelun lisääntynyt käyttö vaikuttivat datapalvelumarkkinoiden kasvuun. 
Samalla piirikytkentäisten GSM-datapuhelu- ja HSCSD-palveluiden käyttö kääntyi 
laskuun.  

Sisältöpalvelut kasvoivat noin 58 miljoonaan euroon, mikä oli 16 prosenttia enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Kasvuun vaikutti erityisesti 2,5G-palveluiden, kuten 
polyfonisten soittoäänten ja värillisten taustakuvien myynnin kasvu. Monia 2,5G-
palveluita tarjottiin jo vuonna 2002, mutta vasta vuonna 2003 ne alkoivat vaikuttaa 
markkinoiden arvoon merkittävästi.  Myös uusien, vuonna 2003 syntyneiden 
palvelualueiden, kuten Java-pelien ja muiden ladattavien sovellusten myynti kasvatti 
markkinoiden arvoa. Suurin yksittäinen palvelu vuonna 2003 oli kuitenkin 
tekstiviestipohjaiset monofoniset soittoäänet edellisten vuosien tapaan. 

Yksityisviestintämarkkinan arvo kääntyi kasvuun vuonna 2003, vaikka 
tekstiviestipohjaisten yksityisviestien keskihinnat laskivat. Kuvaviestinnällä ei ollut 
merkittävää vaikutusta yksityisviestintämarkkinan arvoon vuonna 2003 ja 
markkinoiden arvo koostui lähes yksinomaan tekstiviestipohjaisesta 
yksityisviestinnästä. Yksityisviestintämarkkinoiden arvo oli 148 miljoonaa euroa, 
mikä oli noin 9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.  
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Taulukko 1. Mobiilipalvelumarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa 2000-2005 (milj. euroa, 
ilman alv.) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
ennuste 

2005 
ennuste

Yksityisviestintä 121 144 136 148 154 154
Muutos edellisvuodesta 19% -5% 9% 4% 0%

Sisältöpalvelut 25 41 50 58 68 78
Muutos edellisvuodesta 66% 22% 16% 17% 15%

Datapalvelut 4 7 11 20 26 34
Muutos edellisvuodesta 81% 58% 73% 32% 31%

Yhteensä 150 193 198 226 248 266
Muutos edellisvuodesta 29% 3% 14% 10% 7%

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2004 

Sekä sisältöpalvelu- että datapalvelumarkkinoiden arvon ennustetaan kasvavan 
vuosina 2004 ja 2005 palveluvalikoiman laajentuessa. Yksityisviestintämarkkinan 
arvon odotetaan kasvavan yhä vuonna 2004, mutta kasvun odotetaan pysähtyvän 
vuonna 2005. Yksityisviestiliikenteen odotetaan edelleen kasvavan vuosina 2004 ja 
2005, mutta keskihintojen ennustetaan laskevan samanaikaisesti. Operaattoreiden 
välinen kilpailu on edelleen koventunut numeron siirrettävyyden tultua mahdolliseksi, 
mikä luo hintapaineita tekstiviestihintoihin. eBird uskoo tekstiviestipohjaisten 
yksityisviestien hinnoittelun olevan yksi keskeisistä kilpailukeinoista operaattoreiden 
kilpaillessa uusista asiakkaista vuosina 2004 ja 2005, ja sen seurauksena eBird uskoo 
keskihintojen laskevan. 

5.3 Tekstiviestimarkkina 
Alla on tarkasteltu tekstiviestimarkkinoita yhtenä kokonaisuutena sisältäen sekä 
yksityisviestinnän että sisältöpalvelut. Tekstiviestimarkkinoita on tarkasteltu sekä 
tekstiviestiliikenteen että tekstiviestiliikenteen arvon kannalta vuosina 2000-2005. 
Lisäksi on esitetty tietoja tekstiviestiliikenteen jakautumisesta operaattoreittain. 

Tekstiviestiliikenteen määrä voidaan laskea verkko-operaattoreiden ilmoittamien 
tekstiviestiliikennemäärien perusteella, koska kaikki tekstiviestit kulkevat 
operaattoreiden tekstiviestikeskusten kautta. Vuosien 2000-2003 tekstiviestiliikenteen 
luvut perustuvat TeliaSoneran ja Radiolinjan julkistamiin tietoihin sekä eBirdin 
arvioihin muiden operaattoreiden (mm. DNA Finland, Saunalahti ja Cubio 
Communications) tekstiviestiliikenteestä. Ennusteet vuosille 2004 ja 2005 pohjautuvat 
tätä tutkimusta varten haastateltujen henkilöiden näkemyksiin sekä eBirdin omiin 
tutkimustietoihin ja arvioihin. 

Tekstiviestintä oli ensimmäinen, ja tähän asti myös ainoa laajasti matkapuhelimien 
käyttäjien keskuudessa levinnyt mobiilipalvelu. Tilastokeskuksen tekemän 
tutkimuksen mukaan neljä viidestä matkapuhelimen käyttäjästä käytti 
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tekstiviestipalveluita vuoden 2002 marraskuussa. Vuoden 2003 tilanteesta ei ole 
käytettävissä tutkimustietoa, mutta eBird arvioi tekstiviestipalveluiden käyttäjien 
määrän pysyneen ennallaan tai nousseen hieman.  

Tekstiviestiliikenne kasvoi edelleen vuonna 2003 lisääntyneen yksityisviestinnän 
johdosta. eBirdin arvion mukaan tekstiviestinnän kasvu ei ole jakautunut tasaisesti 
kaikkien matkapuhelinkäyttäjien kesken, vaan tekstiviestinnän kasvun takana on 
pienempi joukko aktiivisia tekstiviestien käyttäjiä. Vuoden 2003 aikana operaattorit 
tarjosivat monia liittymiä, joissa kiinteään kuukausihintaan sisältyi suuri määrä 
yksityisviestejä. eBirdin arvion mukaan tekstiviestien käyttö kasvoi erityisesti 
tällaisissa liittymissä.  

Tekstiviestimarkkinoiden arvo kasvoi 192 miljoonaan euroon vuonna 2003 
tekstiviestien keskihintojen laskusta huolimatta. Markkinoiden arvon kasvu perustui 
yksityisviestiliikenteen kasvuun. Samanaikaisesti tekstiviestipohjaisten 
sisältöpalvelumarkkinoiden arvo kääntyi laskuun, kun yhä suurempi osa tilatuista 
palveluista perustui muuhun kuin tekstiviestiteknologiaan. Toisaalta on huomioitava, 
että tässä tutkimuksessa on tekstiviestipohjaisiksi sisältöpalveluiksi luettu vain 
palvelut, jotka on tilattu ja toimitettu perille tekstiviestiteknologiaa käyttäen. Sen sijaan 
palveluita, jotka toimitetaan asiakkaalle jollain muulla teknologialla, esimerkiksi 
GPRS-datayhteydellä, ei ole luettu tekstiviestipalveluiksi vaikka ne tilattaisiin 
tekstiviestillä. Siten esimerkiksi polyfonisia soittoääniä ei ole laskettu 
tekstiviestipalveluiksi, vaikka ne usein tilataankin tekstiviestillä. 

Kuvio 7. Tekstiviestiliikenne ja tekstiviestimarkkinoiden arvo Suomessa 2000-
2005 (sekä yksityisviestintä että sisältöpalvelut) 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2004
 

Vuonna 2004 tekstiviestimarkkinoiden arvon ennustetaan kääntyvän laskuun 
yksityisviestien keskihintojen ja tekstiviestipohjaisen sisältöpalveluliikenteen määrän 
laskiessa. Yksityisviestihintojen laskuun vaikuttaa operaattoreiden välinen kilpailu, 
mikä on kiristynyt palveluoperaattoreiden määrän ja näkyvyyden kasvaessa. Toisaalta 
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tekstiviestien määrän kasvun ennustetaan jatkuvan, joskin hitaammin kuin edellisinä 
vuosina.  

Taulukko 2. Tekstiviestiliikenteen kokonaismäärä ja -arvo Suomessa 2000-2005 (sekä 
yksityisviestintä että sisältöpalvelut) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
ennuste 

2005 
ennuste

Viestiliikenne (milj. kpl) 995 1 206 1 421 1 659 1 796 1 848
Muutos edellisvuodesta 0 21% 18% 17% 8% 3%

Markkinan arvo (milj. euroa) 146 185 185 192 189 180
Muutos edellisvuodesta 27% 0% 4% -1% -5%

Keskihinta (euroa) 0,15 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10
Muutos edellisvuodesta 5% -15% -11% -9% -7%

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2004 

Alla on esitetty tekstiviestiliikenteen kehitys operaattoreittain vuosina 2000-2003. 
Luvut perustuvat operaattoreiden ilmoittamiin tietoihin sekä eBirdin arvioihin. 
TeliaSonera ja Radiolinja ilmoittavat tekstiviestiliikenteen määrän 
vuosikertomuksissaan sekä osavuosikatsauksissaan. Radiolinjan ilmoittamiin lukuihin 
sisältyy heidän verkossaan toimivien palveluoperaattoreiden tekstiviestiliikenne, jonka 
määrän eBird on arvioinut ja vähentänyt Radiolinjan ilmoittamista luvuista.  

Taulukko 3. Tekstiviestiliikenne operaattoreittain Suomessa 2000-2003 (milj. viestiä) 

 2000 %-osuus 2001 %-osuus 2002 %-osuus 2003 %-osuus

TeliaSonera 618 62% 744 62% 796 56% 815 49%

Radiolinja 336 34% 367 30% 405 29% 442 27%

DNA Finland -  - 19 2% 125 9% 254 15%

Saunalahti 3 0% 9 1% 8 1% 85 5%

Muut* 38 4% 67 6% 87 6% 63 4%

Yhteensä 995 100% 1206 100% 1421 100% 1 659 100%

* Sisältää muiden palveluoperaattoreiden tekstiviestiliikenteen.  
Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2004 

Tekstiviestiliikenteen jakautuminen operaattoreittain vastaa suurin piirtein 
operaattoreiden markkinaosuuksia matkapuhelinliittymissä. Poikkeuksena voidaan 
mainita Saunalahti, jonka liittymistä lähetettiin keskimäärin enemmän viestejä kuin 
muiden taulukossa mainittujen operaattoreiden liittymistä. eBirdin arvion mukaan 
Saunalahden liittymien tekstiviestien määrää lisäsi erityisesti niiden liittymien käyttö, 
joissa tietty määrä tekstiviestejä sisältyi liittymän kuukausihintaan.  
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6 Yksityisviestintäpalvelut 
Tässä luvussa tarkastellaan matkapuhelinkäyttäjien välistä viestintää tekstiviestien tai 
jonkun muun datapalveluyhteyden välityksellä. Markkinoiden arvo koostuu 
yksityisviestintään käytetyistä arvonlisäverottomista rahamääristä, kuten teksti- tai 
multimediaviestien arvonlisäverottomista loppukäyttäjähinnoista. Myös muut 
palveluiden käyttömaksut, esimerkiksi palveluiden kuukausi- tai avausmaksut, 
sisältyvät markkinoiden arvoon. Markkinoiden arvo ei kuitenkaan sisällä 
yksityisviestintäpalveluiden käytöstä maksettuja datasiirtomaksuja tekstiviestipohjaista 
yksityisviestintää lukuun ottamatta. Arvoon ei sisälly myöskään palveluiden taustalla 
olevien ohjelmistojen, laitteiden tai päätelaitteiden markkinoiden arvoja. 

Tekstiviestipohjainen yksityisviestintä on ollut kiistaton menestys operaattoreiden 
näkökulmasta ja muodostaa merkittävän osan operaattoreiden kokonaistuloista. Sen 
sijaan muut yksityisviestintämuodot, kuten esimerkiksi kuvaviestintä, eivät olleet 
liikevaihdoltaan merkittäviä operaattoreiden näkökulmasta vuonna 2003.  

Teknologinen kehitys on mahdollistanut myös monia uusia yksityisviestintäpalveluita, 
joiden käytön uskotaan yleistyvän tulevina vuosina. Teknologisen kehityksen myötä 
vaihtoehtoisten viestintämuotojen määrän odotetaan edelleen kasvavan.  

Alla olevassa kuviossa on esitetty tekstiviestipohjaisen yksityisviestintä- ja 
kuvaviestintämarkkinoiden arvo Suomessa vuosina 2000-2005.  

Kuvio 8. Tekstiviestipohjaisen yksityisviestintä- sekä kuvaviestintämarkkinoiden 
arvo Suomessa 2000-2005 (milj. euroa, ilman alv.) 
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6.1 Tekstiviestipohjainen yksityisviestintä 
Alla on tarkasteltu tekstiviestipohjaista yksityisviestintää Suomessa. Lukuihin 
sisältyvät kaikki Suomen matkapuhelinverkoissa lähetetyt tekstiviestit 
sisältöpalvelutekstiviestejä lukuun ottamatta. Sisältöpalvelutekstiviestejä ovat 
esimerkiksi monofonisen soittoäänen  tai säätiedon tilaaminen tekstiviestillä ja niitä on 
tarkasteltu tutkimuksen seuraavassa luvussa. Henkilöiden välillä lähetettyjen 
yksityisviestien lisäksi mobiilimarkkinointi tekstiviesteillä sisältyy alla esitettyihin 
lukuihin. Edellisessä, vuonna 2003 ilmestyneessä Liikenne- ja viestintäministeriön 
mobiilipalveluita käsittelevässä tutkimuksessa mobiilimarkkinointi sisältyi 
sisältöpalvelulukuihin ja siten yksityisviestintäliikennettä koskevia lukuja on tarkistettu 
myös aikaisemmilta vuosilta. 

Tekstiviestintä yleistyi Suomessa 1990-luvulla ja on vakiintunut viestintämuotona 
matkapuhelinasiakkaiden keskuudessa. Tilastokeskuksen ilmoittaman tiedon mukaan 
neljä viidestä matkapuhelinkäyttäjästä oli lähettänyt tekstiviestejä vuoden 2002 
marraskuussa. eBirdin näkemyksen mukaan tekstiviestipalveluiden käyttäjien määrä 
on pysynyt ennallaan tai hieman kasvanut vuoden 2003 aikana.  

Suomessa lähetettiin yli 1,5 miljardia yksityisviestiä vuonna 2003, mikä on noin 18 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Viestiliikenteen määrä kasvoi 
nopeammin kuin matkapuhelinliittymien määrä, joten yksityisviestien 
liittymäkohtainen käyttö kasvoi vuonna 2003. Viestiliikenteen kasvu oli suurelta osalta 
uusien hinnoittelumallien ansiota. Matkapuhelinoperaattorit ovat viime vuosien aikana 
tuoneet markkinoille liittymiä, jotka mahdollistavat yksityisviestien runsaan käytön 
edullisesti. Liittymän kuukausihintaan saattaa sisältyä tietty määrä yksityisviestejä, 
jopa 1000 viestiä kuukaudessa. Runsaasti yksityisviestejä lähettävät henkilöt ovat 
hyödyntäneet tätä mahdollisuutta, mikä on lisännyt yksityisviestiliikenteen määrää 
vuonna 2003. Sen sijaan muissa käyttäjäryhmissä yksityisviestintä ei kasvanut 
merkittävästi viime vuonna.  

Myös yksityisviestimarkkinoiden arvo nousi vuonna 2003, vaikka niiden arvo laski 
edellisenä vuonna. Markkinoiden arvon lasku vuonna 2002 johtui kahden suurimman 
operaattorin, TeliaSoneran ja Radiolinjan, päätöksistä alentaa yksityisviestien hintoja 
noin 20 prosenttia alkuvuodesta 2002. Vuonna 2003 markkinoiden arvo kasvoi 
keskihintojen laskusta huolimatta noin 147 miljoonaan euroon, mikä on noin 8 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.   

Vuosina 2004 ja 2005 yksityisviestiliikenteen määrän odotetaan edelleen kasvavan, 
vaikka matkapuhelinkäyttäjien määrän ei enää odoteta nousevan merkittävästi 
nykyisestä. Vuonna 2005 markkinoiden arvon odotetaan kääntyvän laskuun liikenteen 
määrän kasvusta huolimatta operaattoreiden välisen kilpailun edelleen laskiessa 
yksityisviestien hintoja. Hintojen laskun ei kuitenkaan odoteta kasvattavan 
voimakkaasti viestiliikenteen määrää, mikäli hintojen lasku ei ole huomattavaa. 
Operaattoreiden kokemusten mukaan vain osa matkapuhelinasiakkaista lisää 
yksityisviestien käyttöä niiden hintojen laskiessa. Siten yksityisviestien halvempi 
hinnoittelu vaikuttaa erityisesti runsaasti yksityisviestejä lähettävien 
matkapuhelinasiakkaiden yksityisviestiliikenteeseen, joita ovat tyypillisesti nuoret 
matkapuhelimen käyttäjät. Näistä useat ovat jo ottaneet käyttöön liittymiä, joissa 
yksityisviestit ovat halvempia.   
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Kuvio 9. Tekstiviestipohjaisen yksityisviestiliikenteen määrän ja -arvon kehitys 
2000-2005 Suomessa (arvot ilman alv.) 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2004
 

Alla olevassa taulukossa on esitetty tekstiviestipohjaisen yksityisviestiliikenteen 
määrän ja arvon kehitys 2000-2005 sekä yksityisviestien keskihintojen kehitys samana 
ajanjaksona. 

Taulukko 4. Tekstiviestipohjaisen yksityisviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys Suomessa 
2000-2005 (arvot ilman alv.) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
ennuste 

2005 
ennuste

Viestiliikenne (milj. kpl) 936 1 121 1 323 1 566 1 715 1 771
Muutos edellisvuodesta 20% 18% 18% 9% 3%

Markkinan arvo (milj. euroa) 121 144 136 147 151 145
Muutos edellisvuodesta 19% -5% 8% 3% -4%

Yksityisviestien keskihinta (euroa) 0,13 0,13 0,10 0,09 0,09 0,08
Muutos edellisvuodesta -1% -20% -9% -6% -7%

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2004 

6.2 Kuvaviestintä 
Alla on tarkasteltu kuvaviestintää, jota kutsutaan usein myös multimediaviestinnäksi. 
Lukuihin sisältyvät kaikki Suomen matkapuhelinverkoissa lähetetyt kuvaviestit 
sisältöpalveluviestejä lukuun ottamatta.  
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Kuvaviestintä on tekstiviestipohjaiselle yksityisviestinnälle vaihtoehtoinen tapa 
kommunikoida matkapuhelimien välillä, joka mahdollistaa tekstiviestintää 
monipuolisemman viestinnän. Kuvaviestintäominaisuudella varustettujen 
matkapuhelinten välisen viestinnän lisäksi kuvaviestejä voi lähettää suoraan 
sähköpostiin tai matkapuhelimiin, joissa ei ole kuvaviestiominaisuutta. Tällöin viestin 
vastaanottaja saa tiedon kuvaviestin saapumisesta tekstiviestin välityksellä. 
Kuvaviestejä voidaan lähettää myös mikrotietokoneiden välillä. 

Ensimmäiset kuvaviestiominaisuuksilla varustetut matkapuhelimet tulivat 
markkinoille vuonna 2002 ja saman vuoden aikana operaattorit avasivat 
kuvaviestipalvelut verkoissaan.  

Alla olevassa kuviossa on arvioitu kuvaviestien määrä Suomessa vuosina 2002-2005. 
Luvut kuvaavat henkilöiden välillä lähetettyjen kuvaviestien määrää, ei 
sisältöpalveluviestejä. Vuonna 2002 viestejä lähetettiin noin 40 000 kappaletta ja 
vuonna 2003 yli kolme miljoonaa. Samanaikaisesti markkinoiden arvo kasvoi noin 
20 000 eurosta 1,5 miljoonaan euroon. Markkinoiden arvo vuonna 2003 ei kuitenkaan 
vastannut operaattoreiden odotuksia. Toisaalta palvelun käytön kasvuedellytykset 
paranevat koko ajan kuvaviestiominaisuuksilla varustettujen, erityisesti 
kamerapuhelinten, levinneisyyden kasvaessa. Tästä johtuen on vielä aikaista arvioida 
kuvaviestinnän potentiaalia.  

Kuvio 10. Kuvaviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys Suomessa 2002-2005 
(arvot ilman alv.) 
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Kuvaviestinnän kasvun merkittävä edellytys on kameralla varustettujen 
matkapuhelinten levinneisyyden kasvu. eBirdin näkemyksen mukaan ilman itse 
otettujen kuvien lähettämismahdollisuutta on kuvaviestien lisäarvo pieni 
matkapuhelimen käyttäjälle, ja silloin tekstiviestipohjaisen yksityisviestin lähettäminen 
saatetaan mieltää edullisemmaksi ja tutummaksi vaihtoehdoksi. eBirdin arvion 
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mukaan kuvaviestinnän voimakas kasvu mahdollistuu, kun kamerapuhelimet 
saavuttavat noin 20 prosentin levinneisyyden Suomessa. Tämän ennustetaan 
tapahtuvan vuoden 2005 lopussa, ja siten vasta vuoden 2006 aikana palvelun käyttäjiä 
on tarpeeksi voimakkaamman kasvun mahdollistamiseksi.  

Taulukko 5. Kuvaviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys Suomessa 2002-2005 (arvot ilman 
alv.) 

 2002 2003 2004 
ennuste 

2005 
ennuste

Viestiliikenne (milj. kpl) 0,04 3,4 11,3 33,0
Muutos edellisvuodesta 8493% 230% 191%

Markkinan arvo (milj. euroa) 0,02 1,5 3,2 8,7
Muutos edellisvuodesta 7752% 112% 174%

Kuvaviestien keskihinta (euroa) 0,48 0,43 0,28 0,26
Muutos edellisvuodesta -9% -36% -6%

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2004 

6.3 Mobiilisähköposti 
Alla on arvioitu mobiilisähköpostin käyttäjien määrää Suomessa. Markkinoiden arvoa 
ei ole kuitenkaan määritelty tässä tutkimuksessa, koska tyypillisesti sähköpostin 
käytöstä ei makseta kertamaksuja teksti- tai kuvaviestien tapaan. Sähköpostin käytöstä 
maksetaan tiedonsiirtomaksujen lisäksi mahdollisesti kuukausimaksuja, mikäli palvelu 
on jonkun ulkopuolisen tahon ylläpitämä. Sähköpostipalveluiden käytön 
tiedonsiirtomaksut sisältyvät seuraavassa luvussa tarkasteltuun 
datapalvelumarkkinoiden arvoon. 

Sähköpostiviestintä mahdollistui matkapuhelimella 1990-luvulla, kun Nokia toi 
markkinoille ensimmäisen kommunikaattorinsa. 1990-luvun lopulta lähtien on 
mobiilisähköpostin käytön arvioitu yleistyvän laajasti matkapuhelinkäyttäjien 
keskuudessa. Osassa matkapuhelimista sähköpostiominaisuudet ovat 
sisäänrakennettuna. Myös muihin matkapuhelimiin voidaan sähköpostit mahdollistaa 
esimerkiksi WAP-selaimen tai tekstiviestiominaisuuden avulla. Parhaiten 
mobiilisähköpostin käyttöön soveltuvat suurinäyttöiset GPRS-puhelimet.  

Mobiilisähköpostin käyttäjien määrä on kuitenkin pysynyt suhteellisen pienenä 
monista erilaisista mahdollisuuksista huolimatta. Erityisesti yritysten on odotettu 
ottavan mobiilisähköpostin käyttöönsä. Mobiilisähköpostin käyttöönottoa on eBirdin 
arvion mukaan hidastaneet tietoturvakysymykset, jotka liittyvät muun muassa 
tiedonsiirtoyhteyden turvallisuuteen sekä päätelaitteen joutumiseen vääriin käsiin. 
Tiedonsiirtoyhteyden turvallisuus pystytään varmistamaan langattomissa verkoissa 
riittävän hyvin, mutta se vaatii useissa tapauksissa uusia investointeja. Myös 
sähköpostiasetusten asentamisen hankaluuden on nähty hidastavan mobiilisähköpostin 
käyttöönottoa. Lisäksi mobiilisähköpostin käytettävyyttä rajoittaa 
matkapuhelinverkkojen tiedonsiirtonopeus sekä matkapuhelinten näyttöjen pieni koko. 
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Alla olevassa kuviossa on esitetty arvio sähköpostin käyttäjistä kolmeen kategoriaan 
jaoteltuna.  

Kuvio 11. Mobiilisähköpostin käyttäjien määrä Suomessa 2002-2005 
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eBirdin arvion mukaan Suomessa oli yhteensä noin 85 000 mobiilisähköpostin 
käyttäjää vuonna 2003. Yli 44 000 näistä käytti sähköpostia puhelimeen 
sisäänrakennetulla sähköpostiominaisuudella. Sisäänrakennetulla 
sähköpostiominaisuudella varustettua matkapuhelimia oli tarjolla useampia malleja, 
joista suurin osa kuitenkin kalleimmissa hintaluokissa. Käytännössä suurin osa näistä 
käytti mobiilisähköpostia Nokian kommunikaattoreilla.  

Toiseksi suurin mobiilisähköpostin käyttäjäryhmä vuonna 2003 olivat henkilöt, jotka 
käyttivät matkapuhelinta tai datakorttia modeemina sähköpostien lataamiseen 
kannettavalle tietokoneelleen. Näiden määrä oli noin 26 000.  Kolmas käyttäjäryhmä 
on operaattoreiden ja muiden toimijoiden tarjoamien mobiiilisähköpostipalveluiden 
asiakkaat, joita oli noin 15 000. Operaattorit tarjoavat asiakkailleen 
sähköpostiratkaisuja, joissa yritysten kannalta kriittiset tietoturvaratkaisut ovat osa 
palvelua. Sähköpostin lisäksi operaattorin tarjoamaan palveluun sisältyy usein muita 
palveluita, kuten esimerkiksi kalenteritoiminto.  

Mobiilisähköpostin käyttö on kasvanut erityisesti yrityskäyttäjien keskuudessa. 
Kuluttajien keskuudessa sähköpostin käyttö on harvinaisempaa.  

6.4 Pikayhteys (Push to talk) 
Pikayhteys (Push to talk) on vuoden 2003 aikana ollut yksi puhutuimmista 
matkapuhelinalan uutuuspalveluista. Palvelu muistuttaa toiminnaltaan 
radiopuhelinyhteyttä. Pikayhteys mahdollistaa välittömän puheyhteyden kahden tai 



   

 33  
  

useamman matkapuhelimen välillä. Yhteys muodostetaan yhtä nappia painamalla ja se 
toimii yhteen suuntaan kerrallaan. Push to talk sopii yksilöiden ja ryhmien väliseen 
viestintään, ja sillä arvioidaan olevan useita käyttömahdollisuuksia sekä yritys- että 
yksityiskäytössä. Palvelu toimii datapalveluyhteyden, esimerkiksi GPRS-yhteyden 
avulla.   

Ensimmäiset pikayhteys-ominaisuudella varustetut matkapuhelimet ovat tulossa 
myyntiin Suomessa vuoden 2004 ensimmäisen puoliskon aikana. Tämän vuoden 
aikana odotetaan myös yhteisen standardin valmistuvan pikayhteydelle, minkä jälkeen 
on mahdollista kehittää toistensa kanssa yhteensopivia matkapuhelimia ja 
taustajärjestelmiä pikayhteydelle. Jo tätä ennen on mahdollista kehittää 
operaattorikohtaisia pikayhteys-järjestelmiä, jotka eivät perustu standardiin. 
Matkapuhelinvalmistajat ovat ilmoittaneet ominaisuuden tulevan yhä useampaan 
puhelimeen tulevina vuosina. Esimerkiksi Nokia on ilmoittanut, että pikapuhelu-
ominaisuus on lähes kaikissa vuonna 2005 myyntiin tulevissa Nokia-malleissa. 

Suomalaisten matkapuhelinoperaattoreiden uskotaan harkitsevan pikapuhelu-
palveluiden avaamista kahden seuraavan vuoden aikana. Todennäköisesti Suomessa 
toimivat operaattorit odottavat kuitenkin standardin valmistumista ennen palveluiden 
avaamista. Muutamat eurooppalaiset operaattoriryhmät, muun muassa Orange, ovat 
julkistaneet aikeensa avata palvelut verkoissaan jo ennen yhteisen standardin 
valmistumista. Nämä operaattorit voivat kuitenkin halutessaan esiasentaa 
operaattorikohtaiset palvelut oman myyntiverkostonsa kautta myytäviin puhelimiin 
odottamatta yleisen standardin valmistumista, mikä ei ole suomalaisille operaattoreille 
samalla tavalla mahdollista. Tämän johdosta suomalaisten operaattoreiden oletetaan 
avaavan palvelut myöhemmin kuin monien muiden eurooppalaisten operaattoreiden.  

Monet alan toimijat uskovat palvelulla olevan kysyntää matkapuhelimen käyttäjien 
keskuudessa. eBirdin näkemyksen mukaan pikaviestintä-ominaisuudella varustettujen 
matkapuhelinten levinneisyys kasvaa nopeasti vuoden 2005 aikana, mutta 
massamarkkinat palvelulle mahdollistuvat Suomessa aikaisintaan vuonna 2006.  

6.5 Langattomat internet-puhelut 
Viimeisten kymmenen vuoden aikana internet-puhelut ovat olleet usein puheenaiheena 
viestintäalan tulevaisuudesta keskusteltaessa. Keskustelu on koskenut lähinnä internet-
puheluiden mahdollisuuksia kiinteässä televiestinnässä sekä niiden tuomia uhkia 
kiinteän puhelinverkon operaattoreiden puhelutuloille. Internet-puheluiden on nähty 
mahdollistavan kustannussäästöjä kiinteän verkon asiakkaille ja niitä on otettu 
käyttöön lähinnä yrityksissä. Viime aikoina ovat internet-puhelut alkaneet yleistyä 
myös kuluttajien keskuudessa. Viime aikoina myös suuret operaattorit, muun muassa 
Elisa ja TeliaSonera ovat alkaneet tarjota internet-puhelupalveluita.  

Langattomassa viestinnässä aihe on noussut esille viime aikoina. Pikayhteys on 
esimerkki langattomasta internet-puhelusta, jonka oletetaan mahdollistuvan 
operaattoreiden tarjoamana palveluna lähimmän kahden vuoden aikana. Operaattorin 
tarjoamana omana palveluna operaattori voi päättää sen hinnoittelusta, eikä käyttäjän 
kannalta palvelusta saatava hyöty ole välttämättä taloudellinen pikayhteys-palvelun 
kohdalla. 
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Yleensä internet-puheluiden käyttäjien tavoitteena on kuitenkin kiertää operaattoreiden 
puhelukohtainen hinnoittelu ja saada kustannussäästöjä tätä kautta. Teoriassa tämä 
olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi Nokian uudessa kommunikaattorissa, jonka 
odotetaan tulevan myyntiin vuoden 2004 aikana. Tämä malli toimii WLAN-verkossa, 
jolloin kommunikaattorin käyttäjä voisi luoda internet-puheyhteyden WLAN-verkon 
kautta kiinteään internetiin. Internet-puheluiden toteuttamiseen liittyy kuitenkin monia 
teknologisia haasteita, joiden ratkaiseminen on mahdollista, mutta joiden 
toteuttamiseen ei välttämättä löydy luontevaa liiketaloudellista toimijaa. Esimerkiksi 
WLAN-verkossa luotu puhelu ei siirtyisi automaattisesti GSM-verkkoon siirryttäessä 
WLAN-verkon ulkopuolelle, jolloin puhelu katkeaisi ja sama puhelu olisi luotava 
uudelleen GSM-verkossa.  

eBirdin näkemyksen mukaan langattomat internet-puhelut eivät tule yleistymään 
laajasti ainakaan vuosien 2004 tai 2005 aikana. 

6.6 Muut yksityisviestintämuodot 
Muita yksityisviestintämuotoja ovat muun muassa videopuhelu ja pikaviestintä 
(Instant messaging). Videopuhelu tarkoittaa nimensä mukaisesti videopuheluyhteyttä, 
jossa puheen lisäksi välittyy kuvayhteys matkapuhelimessa olevan kameran kautta 
matkapuhelimen näytölle.  

Ensimmäiset eurooppalaiset UMTS-operaattorit ovat pitäneet videopuhelua 
keskeisenä uusissa verkoissa tarjottavana palveluna, eivätkä ole mielellään ottaneet 
muita kuin videopuhelu-ominaisuuden sisältäviä matkapuhelimia 
myyntivalikoimiinsa. eBirdin arvion mukaan videopuhelun merkitys kyseisille 
operaattoreille on kuitenkin ollut tärkeämpi imagon ja markkinoinnin kannalta kuin 
mikä videopuhelupalvelun tarve on ollut heidän asiakkailleen. Videopuhelupalvelulla 
on voitu erottautua muiden operaattoreiden palvelutarjonnasta. 

Videopuhelun muodostaminen vaatii sekä puhelun tekijältä että vastaanottajalta 
videopuheluihin kykenevän päätelaitteen. Tutkimuksen kirjoittamisen aikaan talvella 
2004 Suomessa ei ollut myynnissä yhtään videopuheluihin kykenevää 
matkapuhelinmallia. Käytännössä videopuhelu vaatii myös kolmannen sukupolven 
matkapuhelinverkkoa, koska kuvayhteyden muodostaminen edellyttää nopeaa 
tiedonsiirtoyhteyttä. Videopuheluiden odotetaan mahdollistuvan Suomessa kun 
matkapuhelinoperaattorit avaavat kolmannen sukupolven matkapuhelinverkkonsa.  

eBirdin näkemyksen mukaan langattomien videopuheluiden tarve on kuitenkin 
rajallista, vaikka matkapuhelimet ja matkapuhelinverkot sellaiset mahdollistaisivatkin. 
Esimerkiksi kiinteän verkon internetissä videopuhelut ovat olleet mahdollisia jo 
vuosia, mutta silti niiden käyttö ei ole yleistynyt voimakkaasti.   

Pikaviestintä (instant messaging) tarkoittaa internetissä yleistynyttä viestintämuotoa, 
jossa palvelun käyttäjät voivat lähettää viestejä toistensa tietokoneisiin. Erona 
sähköpostiviestintään on muun muassa se, että viestin lähettäjä voi nähdä viestin 
vastaanottajan tavoitettavuuden ennen viestin lähettämistä. Pikaviestejä voi lähettää 
joko yhden tai useamman henkilön kesken. Pikaviestintä on ollut suosittua 
Yhdysvalloissa kiinteässä internet-verkossa jo vuosia. Matkapuhelimille on kehitetty 
kiinteän internet-verkon pikaviestintää muistuttavia palveluita. Näiden palveluiden 
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kysyntä on kuitenkin ollut vähäistä Suomessa ja eBirdin arvion mukaan myös muissa 
maissa missä tekstiviestintä on yleistynyt. Operaattoreiden näkemysten mukaan 
voimakas tekstiviestikulttuuri on rajoittanut pikaviestinnän kysyntää. Lisäksi 
sisältöpalveluiden tuottajat tarjoavat monia chat-palveluita, jotka muistuttavat 
toiminnaltaan pikaviestintää ja vähentävät osaltaan pikaviestinnän kysyntää Suomessa. 
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7 Sisältöpalvelut 
Tässä luvussa esitetään arvio sisältöpalvelumarkkinoiden kokonaisarvon 
kehittymisestä vuosina 2000-2005 sekä markkinoiden arvon jakaantumisesta 
suurimpien palveluiden kesken. Lisäksi tarkastellaan markkinoiden kehitystä yleisesti 
sekä arvioidaan markkinoiden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä.  

Sisältöpalveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa palveluntarjoajien tuottamia 
matkapuhelinverkoissa tarjottavia palveluita, jotka voivat perustua eri teknologioihin. 
Osa sisältöpalveluista on lisämaksullisia, osa lisämaksuttomia, joiden käytöstä 
palvelun käyttäjä maksaa vain datapalvelumaksun. Markkinoiden arvo kuvaa 
sisältöpalveluihin käytettyä verotonta euromäärää datapalvelumaksuja lukuun 
ottamatta. Siten lisämaksuttomien WAP- tai internet-sivujen selaaminen ei näy 
markkinoiden arvossa. Henkilöiden välinen viestintä, kuten esim. tekstiviestipohjainen 
yksityisviestintä ei sisälly sisältöpalveluiden määritelmään. Poikkeuksena henkilöiden 
välisessä viestinnässä ovat palveluntarjoajien tuottamat lisämaksulliset chat-palvelut, 
joihin käytetyt euromäärät sisältyvät sisältöpalvelumarkkinoiden arvoon. 

7.1 Markkinakehitys 
Matkapuhelinverkoissa tarjottavat sisältöpalvelut ovat olleet suuren mielenkiinnon 
kohteena viime vuosina. Teknologinen kehitys on mahdollistanut uusia palveluita, 
joiden kehitysnäkymillä on spekuloitu aktiivisesti. Sisältöpalveluiden on oletettu 
mahdollistavan merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia operaattoreille sekä muille 
alan toimijoille. Erityisesti vuosina 1999-2001 luotiin mielikuvia markkinoiden 
suurista mahdollisuuksista ja nopeasta kehityksestä.  

Vuosien 2002 ja 2003 aikana mielikuvat markkinoiden kehityksestä muuttuivat 
realistisemmiksi, monissa tapauksissa myös pettyneiksi. Pettymykset alan kehityksen 
vauhtiin ovat johtuneet suurelta osin vuosina 1999-2001 asetetuista epärealistisista 
odotuksista, jolloin sekä teknologisen että kaupallisen kehityksen vauhti yliarvioitiin. 

Samanaikaisesti markkinat ovat kuitenkin jatkuvasti kasvaneet, mikä osoittaa 
palveluille olevan kysyntää ja markkinan olevan elinvoimainen. Toisaalta tulee 
muistaa alan lyhyt historia. Sisältöpalvelumarkkinoiden synty ja kasvu ovat 
edellyttäneet merkittäviä muutoksia matkapuhelinkäyttäjien kulutustottumuksissa. 
Nopeita muutoksia kulutustottumuksissa onkin tapahtunut, mutta tähän mennessä ne 
ovat koskeneet vain pientä osaa matkapuhelinkäyttäjistä. Palveluntarjoajien ja 
operaattoreiden haasteena onkin muuttaa matkapuhelinkäyttäjien enemmistön 
kulutustottumuksia kasvattaakseen markkinaa merkittävästi nykyisestä. 

Viimeisten vajaan kahden vuoden aikana markkinoilla on tapahtunut merkittävä 
teknologinen murros. Uudet verkkoteknologiat ja matkapuhelimet ovat 
mahdollistaneet ulkoasultaan ja sisällöltään aikaisempaa monipuolisempia palveluita. 
Värilliset WAP-palvelut ja polyfoniset soittoäänet ovat esimerkkejä näistä 
monipuolisemmista palveluista, joista käytetään tässä tutkimuksessa yhteisnimitystä 
2,5G-palvelut. Näiden palveluiden käyttö on mahdollista lähes kaikilla tänä päivänä 
myynnissä olevilla matkapuhelimilla.  
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eBirdin näkemyksen mukaan uusien nopeampien datapalveluiden käyttöönotto, kuten 
esimerkiksi EDGE:n tai UMTS:n, ei mullista sisältöpalvelumarkkinoiden 
palvelutarjontaa ainakaan lyhyellä aikavälillä. GPRS-verkot ja värinäytöt ovat 
mahdollistaneet jo useimmat palvelut, joiden aikaisemmin uskottiin mahdollistuvan 
vasta kolmannen sukupolven matkapuhelinverkoissa. Nopeammat verkkoteknologiat 
mahdollistavat kuitenkin nykyisten palveluiden sujuvamman käytön ja luovat siten 
paremmat edellytykset palveluiden laajemmalle käyttöönotolle. Lisäksi ne luovat 
mahdollisuuksia uusien sekä monien nykyisin tarjolla olevien palveluiden 
kehittämiseen.  

7.1.1 Tekijänoikeuskysymykset hidastavat markkinoiden kehitystä 
Operaattorit ja viihdepalveluiden tarjoajat uskovat musiikin sekä tunnettujen 
viihdetuotemerkkien tarjonnan luovan kasvumahdollisuuksia mobiilipalveluiden 
myynnille. Myös urheiluun liittyvät sisällöt nähdään lupaavina liiketoiminta-alueina. 
Näiden sisältöjen käyttö vaatii kuitenkin yleensä sopimusta sisällön omistajan kanssa. 
Lisäksi uusien teknologioiden odotetaan mahdollistavan sisällön jakelun 
matkapuhelinten välillä siten, että sisällön omistaja saa korvauksen siitä.  

Viimeisen vuoden aikana on markkinoille tullut matkapuhelimia, joihin voi tilata ns. 
true tone -soittoääniä. True tone -soittoäänet mahdollistavat tunnettujen 
musiikkikappaleiden alkuperäisäänitteiden käyttämisen puhelimen soittoäänenä. Sen 
sijaan yleisimmät tänä päivänä tarjottavat soittoäänet ovat joko mono- tai polyfonisia 
jäljitelmiä alkuperäisistä kappaleista. Näistä mono- ja polyfonisista soittoäänistä on 
maksettu korvaukset keskitetysti Teostolle, joka on puolestaan jakanut korvaukset 
eteenpäin. Sen sijaan true tone -soittoäänissä käytettävien alkuperäisäänitteiden 
esitysoikeudet ovat yleensä levy-yhtiöillä. Levy-yhtiöt eivät ole kuitenkaan sopineet 
true tone -soittoäänten keskitetystä keräämisestä esimerkiksi esittävien taiteilijoiden ja 
äänitteiden tuottajien edunvalvojan Gramexin kautta. Tämän johdosta 
palveluntarjoajien on neuvoteltava true tone -soittoäänten esityskorvauksista suoraan 
levy-yhtiöiden kanssa.   

Palveluntarjoajat ja levy-yhtiöt käyvät parhaillaan keskusteluja ja sopimusneuvotteluja 
soittoäänistä maksettavista korvauksista. Ensimmäiset sopimukset Suomessa ovat jo 
syntyneet ja joitakin true tone -soittoääniä on myytävänä. Toisaalta suurin osa 
sopimuksista merkittävimpien koti- ja ulkomaisten levy-yhtiöiden kanssa on vielä 
tekemättä. Operaattorit ja palveluntarjoajat uskovat merkittävimpien sopimusten 
olevan valmiina aikaisintaan syksyllä 2004, jolloin markkinoiden kasvu mahdollistuu.  

True tone -soittoäänistä maksettavat kertakorvaukset levy-yhtiöille ovat korkeampia 
kuin monofonisista tai polyfonisista soittoäänistä Teostolle maksetut korvaukset ja 
siten true tone -soittoäänet ovat kalliimpia kuin mono- ja polyfoniset soittoäänet.  

Myös monien muiden sisältöjen levitysoikeuksista matkapuhelimiin on sovittu. 
Esimerkiksi eräät eurooppalaiset operaattoriryhmät, muun muassa T-Mobile, 
Hutchison ja Vodafone, ovat tehneet yksinmyyntisopimuksia jalkapalloliigojen 
otteluiden levitysoikeuksista. Näiden sopimusten merkitys saattaa olla operaattoreille 
kuitenkin enemmän imagollinen kuin mitä niistä saatavat tuotot ovat lähivuosien 
aikana.  
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7.1.2 Internetin ilmaiset sisällöt 
Eräs sisältöpalvelualan kehityksen kannalta keskeinen kysymys on se, miten internetin 
ilmaiset sisällöt vaikuttavat markkinoiden arvon kehitykseen, kun matkapuhelinten 
internet-selausominaisuudet kehittyvät ja yleistyvät matkapuhelinasiakkaiden 
keskuudessa. Nykyisin useimmat matkapuhelimiin tarjottavat sisältöpalvelut ovat 
lisämaksullisia. Internet-selailu mahdollistaa kuitenkin periaatteessa vaihtoehtoisen 
tavan käyttää mobiilipalveluita. Esimerkiksi tekstiviestillä tilattavat uutiset tai säätiedot 
voivat olla internetissä selattavissa ilman lisämaksua ja siten internet-selaimella 
varustetun matkapuhelinkäyttäjän selattavissa pelkän tiedonsiirtomaksun hinnalla.   

Useimmat palveluntarjoajat eivät kuitenkaan näe matkapuhelinten internet-selailua 
merkittävänä uhkana liiketoiminnalleen, vaikka selailu yleistyisikin matkapuhelimen 
käyttäjien keskuudessa. Palveluntarjoajat tuottavat erityisesti matkapuhelimella 
käytettäväksi suunniteltuja palveluita, joita ei ole ilmaiseksi tarjolla internetissä 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.  

Internetin sisällöt ovat yleensä optimoitu käytettäväksi tietokoneen näytöllä, joka on 
huomattavasti suurempi kuin matkapuhelimen näyttö. Tämän takia internet-
selaaminen on hankalaa ainakin nykyisillä matkapuhelimilla. Toisaalta alan toimijat 
pyrkivät muuttamaan tilannetta. Johtavat ICT-alan toimijat julkistivat maaliskuussa 
2004 pyrkimyksensä luoda langattomille päätelaitteille suunniteltu domain-nimi sekä 
standardi näiden sivujen muotoon. Toimijoiden joukossa ovat muun muassa 
Microsoft, Nokia, Vodafone, GSM Asssociation ja HP. Toimijoiden yhteisenä 
tavoitteena on luoda paremmat edellytykset internetin sisältöjen tuomiseksi 
matkapuhelimiin.  

eBirdin näkemyksen mukaan matkapuhelinten internet-selaamisen yleistyminen vaatii 
monien tekijöiden yhteissummaa. Nykyisten GPRS-verkkojen tiedonsiirtonopeus ei 
mahdollista sujuvaa internet-selailua eikä matkapuhelinten näytölle optimoituja 
sisältöjä ole paljoa saatavilla. Internet-selaus onnistuu parhaiten suurinäyttöisillä 
matkapuhelimilla, joiden levinneisyys on vielä pieni. Internet-selaamisen yleistyminen 
vaatisi ainakin tiedonsiirtonopeuksien kasvun sekä suurinäyttöisten matkapuhelinten 
levinneisyyden kasvua.  

7.2 Markkinoiden toimijat 
Kaikilla sisältöpalveluilla on oikeustoimikelpoinen palveluntarjoaja, joka vastaa 
palvelun oikeellisuudesta ja ylläpidosta. Palveluntarjoaja on sopimussuhteessa 
palvelua välittävän operaattorin kanssa. Toisaalta myös operaattori voi olla 
palveluntarjoaja. Tyypillisesti operaattorin roolina on kuitenkin lähinnä palveluiden 
välittäminen verkoissa sekä palveluiden laskuttaminen palveluiden käyttäjiltä. 
Palveluntarjoajat vastaavat palveluiden kehittämisestä, ylläpidosta ja markkinoinnista.  

Markkinat ovat suhteellisen keskittyneet, vaikka palveluntarjoajia on operaattoreiden 
mukaan kaikkiaan yli 200 Suomessa. Kaksikymmentä suurinta toimijaa tuottaa yli 90 
prosenttia markkinoiden kokonaisliikevaihdosta. Useimmat palveluntarjoajat tuottavat 
useita palveluita, joten erilaisia palveluita on tarjolla satoja. Suurin osa 
palveluntarjoajista on yrityksiä ja julkisia organisaatioita, jotka tuottavat 
mobiilipalveluita muun toimintansa ohessa. Vain pienelle osalle markkinoiden 
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toimijoista palveluiden tarjonta on ydinliiketoimintaa. Nämä ovat tyypillisesti 
viihdepalveluiden, kuten esimerkiksi soittoääni- ja logopalveluiden tarjoajia.  

7.3 Sisältöpalvelumarkkinoiden arvon kehitys 
Alla on arvioitu sisältöpalvelumarkkinoiden arvo vuosina 2000-2005. Markkinoiden 
arvo sisältää myytyjen palveluiden verottomat loppukäyttäjähinnat lukuun ottamatta 
palveluiden käyttöön liittyvän datapuheluliikenteen arvoa (GSM-data, HSCSD, GPRS, 
EDGE tai UMTS). Markkinoiden arvo on jaettu tekstiviestipalveluihin ja uudempiin 
2,5G-palveluihin, joiden käyttö edellyttää GPRS-ominaisuudella varustettua 
matkapuhelinta. Lisäksi 2,5G-palvelun käyttäjällä tulee olla datapalveluliittymä 
kytkettynä operaattorin kanssa. 

Kuvio 12. Sisältöpalvelumarkkinoiden arvon jakautuminen 
tekstiviestipalveluihin ja 2,5G-palveluihin (milj. euroa) 
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Huom! markkikoinden arvo sisältää myytyjen palveluiden verottomat loppukäyttäjähinnat lukuun ottamatta 
datapuhelumaksuja .

Lähde: eBird Scandinavia, 2004
 

Sisältöpalvelumarkkinoiden kokonaisarvo kasvoi 16 prosenttia vuonna 2003 ja oli 
noin 58 miljoonaa euroa. Markkinoiden kasvuun vaikutti uusien 2,5G-palveluiden 
myynnin kasvu. Erityisesti muutamien suosittujen palveluiden, kuten polyfonisten 
soittoäänien, värillisten taustakuvien ja Java-pelien myynti kasvoi vuonna 2003. 
Tekstiviestipohjaisten sisältöpalvelumarkkinoiden arvo kääntyi samalla laskuun, mihin 
vaikutti erityisesti vastaavien tekstiviestipalveluiden, kuten monofonisten soittoäänten 
ja tekstiviestilogojen myynnin lasku. Sen sijaan useimpien muiden 
tekstiviestipalveluiden myynti pysyi ennallaan tai jopa nousi.  
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Taulukko 6. Sisältöpalvelumarkkinoiden arvon jakaantuminen tekstiviestipalveluihin ja 
2,5G-sisältöpalveluihin (milj. euroa) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
ennuste 

2005 
ennuste

Tekstiviestipohjaiset sisältöpalvelut 25 41 49 45 38 35

Muutos edellisvuodesta 66% 20% -7% -16% -9%

2,5G-sisältöpalvelut 0,0 0,0 1,0 12 30 43

Muutos edellisvuodesta 1152% 140% 46%

Yhteensä 25 41 50 58 68 78

Muutos edellisvuodesta 66% 22% 16% 17% 15%

Lähde: eBird Scandinavia, palveluntarjoajat, operaattorit, 2004 

Kysynnän siirtymisen tekstiviestipohjaisista palveluista 2,5G-palveluihin ennustetaan 
jatkuvan vuosina 2004 ja 2005. Kysynnän siirtymä tekstiviestipohjaisista 
sisältöpalveluista 2,5G-palveluihin on erityisen voimakasta viihdepalveluissa. Sen 
sijaan hyötypalveluiden kysynnän muutosten odotetaan tapahtuvan hitaammin.   

7.4 Sisältöpalvelumarkkinoiden arvon jakaantuminen palveluittain 
Alla on tarkasteltu sisältöpalvelumarkkinoiden arvon jakaantumista palveluittain 
arvoltaan suurimpien palveluiden kesken. Tässä tutkimuksessa palvelut on jaettu 50 
palvelukategoriaan, joiden kehitystä on arvioitu itsenäisinä kokonaisuuksina. 
Palveluiden myyntiä koskevat tiedot on kerätty monista lähteistä, joista tärkeimpiä 
ovat palveluntarjoajien ja operaattoreiden haastattelut. 

Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa on tarkasteltu arvoltaan suurimpia 
sisältöpalveluita. Kuviosta esitetyt kuusi palvelua muodostivat yli kaksi kolmannesta 
sisältöpalvelumarkkinoiden kokonaisarvosta vuonna 2003, mikä osoittaa palveluiden 
kysynnän keskittyneen muutamiin suosituimpiin palveluihin. Suurin yksittäinen 
sisältöpalvelu vuonna 2003 oli monofoniset soittoäänet polyfonisten soittoäänten 
myynnin voimakkaasta kasvusta huolimatta. Arvoltaan toiseksi suurin sisältöpalvelu 
oli hakupalvelut, joita ovat esimerkiksi puhelinnumeron haku tekstiviestillä.  

Polyfonisten soittoäänien ennustetaan olevan suurin sisältöpalvelu vuonna 2005. 
Samanaikaisesti monofonisten soittoäänien kysynnän ennustetaan laskevan rajusti. 
Hakupalveluiden kysynnän ennustetaan kasvavan hitaasti ja pysyvän toiseksi 
suosituimpana palveluna vuonna 2005.  

 

 

 

  



   

 41  
  

Kuvio 13. Sisältöpalvelumarkkinoiden arvon jakaantuminen palveluittain 2000-
2005 (milj. euroa, ilman alv.) 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2004

Huom! markkinoiden arvo sisältää myytyjen palveluiden verottomat loppukäyttäjähinnat lukuun 
ottamatta datapuhelumaksuja .
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8 Langattomat datapalvelut 
Tässä luvussa tarkastellaan langattomien datapalveluiden käytön ja markkinoiden 
arvon kehitystä Suomessa vuosina 2000-2005. Langattomilla datapalveluilla 
tarkoitetaan tässä tutkimuksessa matkapuhelinverkoissa tarjottavia 
tiedonsiirtoteknologioita, joita ovat GSM-datapuhelu, HSCSD, GPRS, EDGE ja 
UMTS. Lisäksi on tarkasteltu PWLAN tiedonsiirtopalvelua, joka ei perustu 
perinteisiin matkapuhelinverkkoteknologioihin, vaan WLAN-lähiverkkoteknologiaan. 
WLAN on ominaisuutena muutamissa matkapuhelinvalmistajien talvella 2004 
julkaisemissa matkapuhelinmalleissa. Näiden mallien odotetaan tulevan myyntiin 
vuoden 2004 aikana. Tekstiviestintä voidaan myös nähdä datapalveluna, mutta sitä ei 
tarkastella tässä luvussa, koska tekstiviestimarkkinoita on tarkasteltu tutkimuksen 
aikaisemmissa luvuissa.  

Kuvio 14. Tutkimuksessa tarkasteltavat langattomat datapalvelut 
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Lähde:  eBird Scandinavia, 2004 

Datapalveluilla on monia käyttötarkoituksia, niiden avulla voidaan käyttää esimerkiksi 
erilaisia sisältöpalveluita tai lukea sähköpostia matkapuhelimella. Myös nykyisin 
tarjolla olevien värillisten WAP-palveluiden käyttö, kuvaviestien lähettäminen tai 
polyfonisten soittoäänien lataaminen vaatii GPRS- tai EDGE-ominaisuudella 
varustetun matkapuhelimen lisäksi datapalveluliittymän.  

Datapalveluiden tiedonsiirtonopeuden kasvu nähdään yleisesti merkittävänä uusien 
palveluiden mahdollistajana sekä useiden olemassa olevien palveluiden 
käytettävyyden parantajana. Matkapuhelinoperaattorit ovatkin ottaneet käyttöön uusia 
datapalveluita tarjotakseen asiakkailleen nopeampia yhteyksiä ja siten 
mahdollistaakseen erilaisten yksityisviestintä- ja sisältöpalveluiden käytön kasvun.  

Toisaalta on huomioitava, että verkon tiedonsiirtonopeus ei yksinään ratkaise 
palveluiden käytön nopeutta. Myös päätelaitteen ominaisuudet sekä monet muut 
verkkojen ja palveluiden toteuttamiseen liittyvät seikat vaikuttavat palveluiden käytön 
nopeuteen sekä muuhun käyttökokemukseen. Siten pelkkä datapalveluiden 
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tiedonsiirtonopeuksien vertaaminen ei anna realistista kuvaa käytännössä toteutuvista 
nopeuksista tai muusta käyttökokemuksesta. Nopeudet ovat kuitenkin suuntaa antavia 
eri datapalveluiden käyttökokemuksia arvioitaessa.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto datapalveluiden keskeisistä 
ominaisuuksista. Taulukossa mainituista GSM-datapuhelu, HSCSD, GPRS ja EDGE 
ovat datapalveluita, joiden toteuttamisessa voidaan hyödyntää olemassa olevaa GSM-
verkkoa. Sen sijaan UMTS-datapalvelu edellyttävää uuden verkon rakentamista. 
Kaikki edellä mainitut verkkoteknologiat toimivat niille varatuilla luvanvaraisilla 
verkkotaajuuksilla, joiden käyttöön verkko-operaattori voi anoa ja saada luvan. 
PWLAN (Public Wireless Local Area Network) perustuu omaan verkkoteknologiaan, 
joka toimii sääntelemättömällä verkkotaajuudella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että taajuuden käyttöön ei tarvita lupaa.   

Taulukko 7. Yhteenveto datapalveluista 
Palvelu Kaupallinen 

lanseeraus 
Suomessa 

Arvio  
käytännön 
tiedonsiirto-
nopeudesta 

Arvio yleisimmistä 
käyttötarkoituksista 

Tyypillinen 
veloituskäytäntö 

GSM-datapuhelu 1990-luvulla 9,6 - 14,4 kbit/s Sähköposti, WAP-selaus Aikaveloitus 

HSCSD 1999 Max. 57,6 kbit/s Sähköposti Aikaveloitus 

GPRS 2000 30 - 40 kbit/s Sisältöpalvelut, sähköposti, MMS Siirrettyyn tietomäärään 
perustuva. 

EDGE 2003 Max. 110 kbit/s  WAP- ja internet-selaus, 
sisältöpalvelut, MMS, sähköposti 

Siirrettyyn tietomäärään 
perustuva. 

UMTS 2004 * Max. 384 kbit/s WAP- ja internet-selaus, etätyö,  
sisältöpalvelut, MMS, sähköposti 

Siirrettyyn tietomäärään 
perustuva. ** 

PWLAN 2000 512 kbit/s - 4 
Mbit/s *** 

Internet-selaus, etätyö, sähköposti Erilaisia; aikaan tai 
tietomäärään perustuva 
tai kiinteähintainen. 

* eBirdin ennuste (TeliaSonera on julkistanut aikomuksensa avata UMTS-palvelut vuoden 2004 kuluessa) 
** eBirdin arvio 
***  Teoreettinen tiedonsiirtonopeus korkeampi, jopa 11 Mbit/s tai 54 Mbit/s. Rajoituksena toteutetut jatkoyhteydet 
runkoverkkoon. 
Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2004 

Taulukossa esitetyt arviot käytännön tiedonsiirtonopeuksista perustuvat 
operaattoreiden ilmoittamiin lukuihin käytännön tilanteissa mitatuista nopeuksista. 
Nopeudet saattavat kuitenkin hidastua, mikäli useampi kuin yksi henkilö käyttää 
datapalvelua samanaikaisesti saman tukiaseman piirissä.  

GSM-verkoissa oli 1990-luvulla tarjolla vain piirikytkentäisiä datapalveluita. 
Teknologisen kehityksen myötä operaattoreiden tarjoamien datapalveluiden nopeudet 
ovat kasvaneet ja datapalvelut ovat muuttuneet piirikytkentäisistä pakettikytkentäisiksi. 
Pakettikytkentäiset datapalvelut, kuten GPRS, EDGE, UMTS ja WLAN 
mahdollistavat suoran liittämisen IP-verkkoon ilman erikseen rakennettua 
kytkentäjärjestelmää.   
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8.1 Langattomien datapalveluiden maantieteellinen saatavuus 
Datapalveluiden saatavuus vaihtelee operaattoreittain ja alueittain. Tänä päivänä GSM-
datapuhelu-, HSCSD- ja GPRS-palveluita tarjoavat kaikki merkittävimmät 
matkapuhelinoperaattorit Suomessa. Palveluiden toimialue on operaattoreiden mukaan 
sama kuin operaattoreiden GSM-puheluiden peittoalue Suomessa. Käytännössä 
palvelut ovat siis saatavilla lähes kaikkialla Suomessa. 

Sen sijaan muiden datapalveluiden maantieteellinen saatavuus vaihtelee ja rajoittuu 
tänä päivänä taajamiin tai joihinkin valittuihin sisätiloihin. Esimerkiksi DNA Finland 
ja TeliaSonera tarjoavat PWLAN-palveluita lähinnä julkisissa sisätiloissa, kuten 
hotelleissa ja kokouskeskuksissa. Näiden palveluiden tähänastisena kohteena ovat 
olleet yrityskäyttäjät. DNA:n ja Soneran lisäksi PWLAN-palvelua tarjoavat monet 
paikallisesti toimivat palveluoperaattorit, esimerkiksi useat sähköyhtiöt. Näiden 
pyrkimyksenä on usein tarjota vaihtoehtoinen tapa esimerkiksi kotitalouksien 
laajakaistaliittymäksi. Näiden verkkojen peittoalue kattaa ulkotiloja ja saattaa ulottua 
laajoille aluille taajamissa. Päätelaitteet eivät kuitenkaan ole suoraan yhdistettävissä 
verkkoon esimerkiksi pelkällä verkkokortilla, vaan verkon käyttö vaatii erillisen 
vastaanottimen. Siten PWLAN-palveluiden maantieteellinen saatavuus rajoittuu 
julkisiin sisätiloihin ja joihinkin taajamiin.  

TeliaSonera aloitti EDGE-datapalveluiden tarjoamisen vuoden 2003 syksyllä ja oli 
tutkimusta kirjoitettaessa talvella 2004 ainoa operaattori, joka tarjosi palvelua 
Suomessa. TeliaSoneran mukaan EDGE-palvelu toimii suurimmilla paikkakunnilla 
Suomessa ja verkkoa laajennetaan koko ajan. Alalla vallitsevien näkemysten mukaan 
EDGE-palveluiden peittoalue ei tule kasvamaan yhtä laajaksi kuin esimerkiksi GPRS-
palvelun. EDGE-verkot rakennetaan ensisijaisesti alueille, joissa on eniten 
odotettavissa datapalveluiden käyttöä.  

UMTS-verkkoja ei ole vielä avattu kaupallisesti tätä tutkimusta kirjoitettaessa talvella 
2004. Palveluiden avautuessa UMTS-verkkojen peittoalueen uskotaan rajoittuvan 
suurimpiin taajamiin EDGE-verkkojen tapaan. Toisaalta monet kaupalliset sekä 
sääntelyyn liittyvät seikat saattavat muuttaa tilannetta.  

Tulevina vuosina palveluiden kehityksen odotetaan johtavan eri datapalveluiden (esim. 
GPRS:n, EDGE:n, UMTS:n ja PWLAN:n) yhtäaikaiseen toimintaan siten, että 
palvelun käyttäjän päätelaite valitsee automaattisesti nopeimman käytettävissä olevan 
yhteysmuodon. Palvelun käyttäjän siirtyessä paikasta toiseen päätelaite vaihtaa 
datapalveluita niiden saatavuuden mukaan katkaisematta tiedonsiirtoyhteyttä. Siten 
GPRS-palveluiden uskotaan täydentävän EDGE-, UMTS- ja PWLAN-palveluita 
niiden peittoalueen ulkopuolella.  

8.2 Langattomien datapalvelumarkkinoiden arvo 
Alla on tarkasteltu langattomien datapalvelumarkkinoiden arvoa Suomessa vuosina 
2000-2005. eBird on arvioinut markkinoiden arvon operaattoreiden ja 
palveluntarjoajien ilmoittamien tietojen pohjalta. Kuviota tarkasteltaessa tulee 
huomioida, että markkinoiden arvo sisältää vain palveluiden käyttäjiltä veloitetun 
tiedonsiirtopalveluiden verottoman hinnan, ei mahdollisia yhteyden avulla hankittujen 
palveluiden arvoa. Siten esimerkiksi matkapuhelimen käyttäjän tilaaman polyfonisen 
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soittoäänen hinta ei sisälly markkinoiden arvoon, mutta sen sijaan 
matkapuhelinoperaattorin veloittama datapalvelumaksu soittoäänen siirtämiseksi 
puhelimeen sisältyy markkinoiden arvoon.  

Kuvio 15. Langattomien datapalvelumarkkinoiden arvon kehitys Suomessa 
2000-2005 (milj. euroa, ilman alv.) 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2004
 

Datapalvelumarkkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2003 
datapalvelumarkkinoiden kokonaisarvo oli Suomessa noin 20 miljoonaa euroa, josta 
noin kolme neljännestä tuli GPRS-palveluista. Edellisvuodesta 
datapalvelumarkkinoiden arvo kasvoi yli 70 prosenttia. Erityisesti GPRS-palvelun 
käyttö lisääntyi vuoden 2003 aikana. Palvelua alkoi käyttää suuri joukko uusia 
datapalveluiden käyttäjiä ja samalla osa entisistä GSM-datapuhelun tai HSCSD:n 
käyttäjistä siirtyi GPRS:n käyttäjiksi. GPRS-datapalvelu on yleensä hinnaltaan 
edullisempi sekä käyttömukavuudeltaan parempi kuin GSM-datapuhelu ja HSCSD.  

Datapalveluiden käytön sekä markkinoiden arvon kasvun ennustetaan jatkuvan 
vuosina 2004 ja 2005. Yhä useamman matkapuhelinkäyttäjän uskotaan hankkivan 
GPRS-liittymän vuosina 2004 ja 2005 käyttääkseen kuvaviesti- ja WAP-palveluita. 
Samanaikaisesti operaattoreiden odotetaan tuovan uusia datapalveluita (EDGE ja 
UMTS) markkinoille ja pyrkivän lisäämään näiden palveluiden käyttöä. Vuosien 2004 
ja 2005 aikana päätelaitteiden pieni levinneisyys rajoittaa kuitenkin näiden uusien 
datapalveluiden käyttöönottoa ja markkinoiden kasvua. 

Tutkimusta tehtäessä talvella 2004 ainoastaan TeliaSonera oli avannut EDGE-
datapalvelun sekä julkistanut aikeensa UMTS-palveluiden avaamisen suhteen vuoden 
2004 kuluessa. eBirdin arvion mukaan myös Radiolinja ja DNA Finland suunnittelevat 
EDGE-palveluiden käyttöönottoa. TeliaSoneran lisäksi Suomessa on kolmella verkko-
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operaattorilla, Radiolinjalla, Finnet Verkoilla ja Tele2:lla, lisenssi kolmannen 
sukupolven matkapuhelinverkkojen rakentamiseen.  

Toisaalta uusien datapalveluiden käyttöönoton aikatauluun vaikuttavat monet tekijät, 
joiden vaikutusta on vaikea ennakoida tarkasti. Verkko- ja 
matkapuhelinteknologioiden kehityksen lisäksi käyttöönottoon vaikuttavat 
päätelaitteiden levinneisyys sekä monet kaupalliset päätökset. Myös viranomaisten 
sääntely voi muuttaa tilannetta nopeasti. Viime kädessä palveluiden mahdolliset 
käyttäjät tekevät kuitenkin tärkeimmän päätöksen, eli päättävät ottavatko palvelun 
käyttöönsä vai ei.   

Taulukko 8. Langattomien datapalvelumarkkinoiden arvon kehitys Suomessa 2000-2005 
(milj. euroa, ilman alv.) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
ennuste 

2005 
ennuste

GPRS 0,0 1,2 4,8 14,4 20,2 25,9
Muutos edellisvuodesta 317% 200% 40% 29%

GSM-data ja HSCSD 4,0 5,9 6,3 4,6 4,0 2,6
Muutos edellisvuodesta 50% 7% -27% -14% -33%

EDGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,4
Muutos edellisvuodesta   233%

UMTS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,8
Muutos edellisvuodesta   1233%

PWLAN 0,0 0,1 0,2 0,6 1,1 1,4
Muutos edellisvuodesta 314% 106% 196% 67% 38%

Yhteensä 4,0 7,2 11,3 19,6 26,0 34,2
Muutos edellisvuodesta 81% 58% 73% 32% 31%

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2004 

Suurimman osan operaattoreiden datapalvelutuloista muodostaa pieni käyttäjäjoukko, 
joka käyttää palveluita aktiivisesti. eBirdin arvion mukaan kuukausittain datapalveluita 
käyttäviä matkapuhelimen käyttäjiä oli Suomessa vuonna 2003 alle 200 000. Lisäksi 
on suuri joukko matkapuhelinasiakkaita, joilla on datapalveluliittymä, mutta jotka 
käyttävät palveluita satunnaisesti.  
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9 Tekstiviestimarkkinoiden kansainvälinen vertailu 
Alla on tarkasteltu Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) sekä Italian, Iso-
Britannian ja Saksan tekstiviestimarkkinoiden kehitystä. Vuoden 2000-2002 osalta 
tiedot ovat lopullisia ja perustuvat televiranomaisten ja operaattoreiden ilmoittamiin 
lukuihin. Vuoden 2003 osalta tiedot ovat osin ennakkotietoja, jotka perustuvat 
operaattoreiden ja televiranomaisten ilmoittamiin tietoihin sekä eBird Scandinavian 
arvioihin. Vuosien 2004 ja 2005 tiedot ovat eBird Scandinavian tekemiä ennusteita. 
Lukuja tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että Italian ja Saksan 
tekstiviestimarkkinoita koskevia julkisia lukuja oli vähän käytettävissä. 

9.1 Matkapuhelinten levinneisyys eri maissa 
Matkapuhelinlevinneisyys oli noussut noin 90 prosenttiin vuonna 2003 kaikissa 
tutkimuksen kohteena olevissa maissa Saksaa lukuun ottamatta. Muut maat olivat 
kuroneet Pohjoismaiden etumatkan kiinni jo edellisinä  vuosina ja käytännössä maiden 
matkapuhelinlevinneisyyden välillä on enää pieniä eroja. Korkein 
matkapuhelinlevinneisyys oli Ruotsissa, missä liittymälevinneisyys nousi 96 
prosenttiin vuonna 2003.  

Kuvio 16. GSM-matkapuhelinliittymien määrä ja liittymätiheys eri maissa 
vuonna 2003 
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eBirdin arvion mukaan matkapuhelinliittymien määrä eroaa tarkastelluissa maissa 
matkapuhelinkäyttäjien määrästä Suomen tapaan. Matkapuhelinkäyttäjiä arvioidaan 
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olevan keskimäärin noin 10-15 prosenttia vähemmän kuin matkapuhelinliittymiä. 
Matkapuhelinten käyttäjien määrästä ei ole käytettävissä kuitenkaan yhtä tarkkaa ja 
ajankohtaista tilastotietoa.  

Matkapuhelinliittymien levinneisyys kasvoi kaikissa maissa vuonna 2003. 
Voimakkainta kasvu oli Saksassa, Norjassa ja Ruotsissa, joissa liittymien määrä kasvoi 
8-10 prosenttia. Muissa maissa liittymämäärien kasvu vaihteli 3-7 prosentin välillä. 

Taulukko 9. GSM-liittymien määrä ja liittymätiheys maittain vuosina 2000-2003 

 2000 2001 2002 2003

Iso-Britannia  

Liittymiä (milj. kpl) 40,0 44,8 49,9 52,6

Liittymätiheys 67% 75% 84% 88%

Italia  

Liittymiä (milj. kpl) 41,4 50,0 52,4 54,4

Liittymätiheys 72% 86% 91% 94%

Norja  

Liittymiä (milj. kpl) 3,2 3,7 3,8 4,1

Liittymätiheys 72% 82% 84% 90%

Ruotsi  

Liittymiä (milj. kpl) 6,2 7,0 7,8 8,5

Liittymätiheys 70% 79% 88% 96%

Saksa  

Liittymiä (milj. kpl) 48,0 52,9 56,9 62,1

Liittymätiheys 59% 64% 68% 75%

Suomi  

Liittymiä (milj. kpl) 3,7 4,1 4,4 4,8

Liittymätiheys 71% 80% 85% 91%

Tanska  

Liittymiä (milj. kpl) 3,3 3,9 4,5 4,8

Liittymätiheys 62% 74% 83% 89%

Lähde: televiranomaiset, operaattorit, Tilastokeskus,  eBird Scandinavia, 2004 

Suomen matkapuhelinmarkkinat eroavat kaikista muista tutkituista maista ennalta 
maksettujen, ns. pre-paid liittymien pienen levinneisyyden suhteen. Suomessa vain 
muutama prosentti kaikista matkapuhelinliittymistä on pre-paid liittymiä, kun taas 
muissa maissa niiden osuus on vähintään kolmannes kaikista liittymistä. Italiassa 
niiden osuus on jopa noin 90 prosenttia kaikista matkapuhelinliittymistä. 
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9.2 Tekstiviestiliikenne  
Tekstiviestintä on yleistynyt viestintämuotona kaikissa tutkituissa maissa. Jokaisessa 
maassa lähetettiin keskimäärin vähintään 20 tekstiviestiä kuukaudessa GSM-
matkapuhelinliittymää kohden vuonna 2003. Valtaosa tekstiviestiliikenteestä oli 
yksityisviestejä.  

Viime vuosina tekstiviestien keskimääräinen lukumäärä GSM-liittymää kohden on 
kasvanut muissa tutkituissa maissa Suomea nopeammin. Suurinta tekstiviestien käyttö 
oli Tanskassa, missä lähetettiin kuukausittain lähes 70 tekstiviestiä 
matkapuhelinliittymää kohden. Vähiten tekstiviestejä käytettiin Ruotsissa, missä 
viestejä lähetettiin kuukausittain keskimäärin 20 liittymää kohden.  

eBirdin arvion mukaan tekstiviestipohjaisten yksityisviestien hinnoittelu vaikutti 
tekstiviestinnän kasvuun Tanskassa ja Norjassa. Esimerkiksi Tanskassa Telia tarjoaa 
liittymää, jossa tekstiviestit ovat ilmaisia. Myös muiden operaattoreiden 
tekstiviestiliikenne on kasvanut Tanskassa voimakkaasti.   

Kuvio 17. Kuukausittain lähetettyjen tekstiviestien keskimääräinen lukumäärä 
GSM-liittymää kohden maittain vuosina 2000-2003 
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Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, televiranomaiset, 2004
 

Kuukausittain lähetettyjen tekstiviestien lukumäärä on laskettu jakamalla vuoden 
aikana lähetettyjen tekstiviestien määrä matkapuhelinliittymien määrällä vuoden 
lopussa ja edelleen jakamalla tämä luku kahdellatoista. Laskukaava ei ota huomioon 
liittymien määrän kuukausittaista muutosta ja siten antaa hieman erilaisen keskiarvon 
kuin jos käytettävissä olisi kuukausittaiset tiedot liittymä- ja tekstiviestimääristä. 
Suomalaiset operaattorit julkaisevat tietoja kuukausittain liittymää kohden lähetetyistä 
tekstiviestimääristä, jotka perustuvat niiden omiin kuukausittaisiin tilastoihin ja eroavat 
tässä tutkimuksessa ilmoitetuista luvuista. 
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Taulukko 10. Kuukausittain lähetettyjen tekstiviestien keskimääräinen lukumäärä GSM-
liittymää kohden maittain vuosina 2000-2005 

 2000 2001 2002 2003 2004 
ennuste 

2005 
ennuste

Iso-Britannia 14 22 28 32 34 35
Muutos edellisvuodesta 63% 26% 15% 5% 3%

Italia 12 18 28 34 37 38
Muutos edellisvuodesta 48% 55% 23% 9% 3%

Norja 31 42 54 60 63 65
Muutos edellisvuodesta 36% 27% 12% 4% 3%

Ruotsi 6 12 14 21 23 25
Muutos edellisvuodesta 90% 17% 46% 11% 9%

Saksa 20 25 34 36 38 40
Muutos edellisvuodesta 27% 33% 7% 5% 5%

Suomi 23 24 27 29 31 31
Muutos edellisvuodesta 8% 10% 9% 5% 1%

Tanska 19 28 38 69 75 75
Muutos edellisvuodesta 49% 33% 85% 8% 0%

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2004 

Tekstiviestinnän omaksuminen liittyy olennaisesti matkapuhelinlevinneisyyden 
kehitykseen. Useimmissa maissa tekstiviestien käyttö alkoi kasvaa voimakkaasti kun 
matkapuhelinlevinneisyys oli kasvanut noin 20-40 prosenttiin väkiluvusta ja 
kuluttajien matkaviestintä oli yleistynyt. Esimerkiksi Suomessa tekstiviestintä alkoi 
kasvaa voimakkaasti vuosina 1997 ja 1998 kun GSM-matkapuhelinliittymien 
liittymätiheys oli ylittänyt 30 prosenttia. Poikkeuksen tekstiviestinnän omaksumisessa 
muodostaa kuitenkin Ruotsi, missä tekstiviestintä alkoi kasvaa voimakkaasti vasta kun 
GSM-matkapuhelimien liittymätiheys oli yli 50 prosenttia. Muita tekstiviestinnän 
omaksumiseen vaikuttavia tekijöitä arvioidaan olevan mm. tekstiviestien hinnat 
puheluiden hintoihin verrattuna sekä monet maan kulttuuriin liittyvät tekijät.  

Suomi oli ensimmäinen maa, jossa tekstiviestintä omaksuttiin. Suomi olikin johtava 
maa kuukausittain lähetettyjen tekstiviestien määrissä vuoteen 1999 asti. Norjassa ja 
Tanskassa markkinat alkoivat kasvaa pian Suomen jälkeen ja sittemmin ne ovat 
menneet Suomen ohi vuosittain lähetettyjen tekstiviestien määrissä. Norja ohitti 
Suomen jo vuonna 2000. Tanska, Iso-Britannia ja Saksa ohittivat Suomen vuonna 
2001.  

9.2.1 Vuosittaisen tekstiviestiliikenteen määrä  
Saksassa oli Euroopan suurimmat tekstiviestimarkkinat tekstiviestien määrällä mitaten. 
Siellä lähetettiin lähes 27 miljardia viestiä vuonna 2003, mikä oli noin 13 prosenttia 
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enemmän kuin edellisvuonna. Iso-Britanniassa lähetettiin yli 20 miljardia viestiä, 
kasvuvauhdin ollessa 21 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  

Pohjoismaista suurimmat markkinat vuonna 2003 olivat Tanskassa, missä lähetettiin 
noin neljä miljardia viestiä. Norjassa lähetettiin toiseksi eniten viestejä, noin kolme 
miljardia. Ruotsissa oli kolmanneksi suurimmat markkinat runsaalla kahdella 
miljardilla viestillä ja Suomessa pienimmät hieman vajaalla 1,7 miljardilla viestillä. 
Kovinta kasvu oli Tanskassa, missä tekstiviestiliikenne kasvoi lähes kaksinkertaiseksi 
edellisvuodesta. Myös Ruotsissa kasvu oli voimakasta. Suomessa kasvu oli 
maltillisinta Pohjoismaista, noin 17 prosenttia. 

Kuvio 18. Tekstiviestiliikenne maittain vuosina 2000-2002 (miljardia kappaletta) 
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Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, televiranomaiset, 2004
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Taulukko 11. Tekstiviestiliikennen maittain vuosina 2000-2005 (milj. kpl) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
ennuste 

2005 
ennuste

Iso-Britannia 6 590 12 036 16 953 20 500 21 828 22 680
Muutos edellisvuodesta 83% 41% 21% 6% 4%

Italia 5 969 10 691 17 406 22 248 24 420 25 308
Muutos edellisvuodesta 79% 63% 28% 10% 4%

Norja 1 212 1 875 2 448 2 969 3 175 3 276
Muutos edellisvuodesta 55% 31% 21% 7% 3%

Ruotsi 473 1 020 1 325 2 109 2 401 2 670
Muutos edellisvuodesta 116% 30% 59% 14% 11%

Saksa 11 400 16 000 23 600 26 767 29 510 31 915
Muutos edellisvuodesta 40% 48% 13% 10% 8%

Suomi 995 1 206 1 421 1 659 1 796 1 848
Muutos edellisvuodesta 21% 18% 17% 8% 3%

Tanska 753 1 334 2 015 3 989 4 365 4 410
Muutos edellisvuodesta 77% 51% 98% 9% 1%

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2004 

Tekstiviestimarkkinoiden arvo 

Markkinoiden arvoa määritellessä on käytetty arvioita maakohtaisista 
arvonlisäverottomista keskihinnoista sekä edellä esitettyjä viestimääriä. Vuosien 2004 
ja 2005 kehitystä arvioitaessa on käytetty eBird Scandinavian omia arvioita 
keskihintojen kehityksestä. Perusolettamuksena on, että tekstiviestien hinnat laskevat 
kaikissa maissa operaattoreiden välisen kilpailun johdosta. 

Ison-Britannian tekstiviestimarkkinat olivat tutkituista maista arvoltaan suurimmat. 
Niiden arvo oli noin 3,5 miljardia euroa vuonna 2003. Kasvua edellisvuodesta oli 15 
prosenttia. Ison-Britannian markkinat olivat arvoltaan suuremmat kuin Saksan, vaikka 
Saksassa lähetettiin enemmän viestejä. Saksassa viestien keskihinta oli kuitenkin 
matalampi kuin Isossa-Britanniassa. Markkinat olivat pienimmät Suomessa ja 
Tanskassa, missä niiden arvo oli 148 miljoonaa euroa vuonna 2003.  

Liittymämäärien kasvun hidastuminen on johtamassa kovenevaan hintakilpailuun 
matkapuhelinpalveluissa. Tämän johdosta myös tekstiviestien keskihintojen odotetaan 
laskevan tutkituissa maissa vuosina 2004 ja 2005. 
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Kuvio 19. Tekstiviestimarkkinoiden arvon kehitys maittain vuosina 2000-2003 
(milj. euroa) 
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Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, televiranomaiset, 2004
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Taulukko 12. Tekstiviestimarkkinoiden arvon kehitys maittain vuosina 2000-2005 (milj. 
euroa) 

 2000 2001 2002 2003 2004 
ennuste 

2005 
ennuste

Iso-Britannia 1 034 1 892 2 862 3 497 3 668 3 715
Muutos edellisvuodesta 83% 51% 22% 5% 1%

Italia 634 1 166 1 674 2 054 2 295 2 390
Muutos edellisvuodesta 84% 44% 23% 12% 4%

Norja 141 222 270 284 280 283
Muutos edellisvuodesta 57% 22% 5% -2% 1%

Ruotsi 43 100 117 194 217 242
Muutos edellisvuodesta 131% 17% 66% 12% 11%

Saksa 1 276 2 019 2 781 2 952 3 198 3 399
Muutos edellisvuodesta 58% 38% 6% 8% 6%

Suomi 121 144 136 148 154 154
Muutos edellisvuodesta 19% -5% 9% 4% 0%

Tanska 59 80 102 148 155 163
Muutos edellisvuodesta 35% 26% 46% 4% 5%

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2004 
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11 Liitteet 
Tutkimuksen kansainvälisten tilastojen eurohintojen taustalla käytettyjen eri 
valuuttojen keskikurssit vuonna 2003 

Valuutta Valuutan tunnus Keskikurssi vuonna 2002 

Iso-Britannia (Punta) GBP 1,59165 

Norja (Kruunu) NOK 0,13323 

Ruotsi (Kruunu) SEK 0,10922 

Tanska (Kruunu) DKK 0,13463 

Lähde: Oanda (www.oanda.com), 2004 

 

 


