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Käsillä oleva tutkimus on kuudes liikenne- ja viestintäministeriön viestintäverkkoyk-
sikön jokavuotinen tutkimus mobiilipalvelumarkkinoista Suomessa. Kuten tutkimuk-
sen johdannossa mainitaan ensimmäiset tutkimukset keskittyivät tekstiviestimarkki-
noiden analysointiin. 
 
Nykyisellään tutkimuksessa perehdytään myös mobiilipalveluiden teknologisen kehi-
tyksen mahdollistamiin uusiin palveluihin. Siinä käsitellään matkapuhelinverkoissa 
välitettäviä yksityisviestintä-, sisältö- ja datapalveluja, joista käytetään raportissa 
yhteisnimitystä mobiilipalvelu. Suomen mobiilipalvelumarkkinoita tarkastellaan 
vuosina 2000–2006 yksityisviestintä-, sisältö- ja datapalvelumarkkinoihin jaettuna.  
 
Tutkimuksessa esitetään myös arvio lisämaksullisten puhelinpalvelumarkkinoiden 
arvosta ja kehityksestä. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan matkapuhelinten 
levinneisyyttä eri teknologioihin jaoteltuna vuosina 2002–2006. Lopuksi tarkastellaan 
Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan, Ison-Britannian ja Italian 
tekstiviestimarkkinoiden kokoa.  
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1 Yhteenveto 
Tutkimus käsittelee matkapuhelinverkoissa välitettäviä yksityisviestintä-, sisältö- ja 
datapalveluja, joista käytetään raportissa yhteisnimitystä mobiilipalvelu. Suomen 
mobiilipalvelumarkkinoita tarkastellaan vuosina 2000-2006 yksityisviestintä-, sisältö- 
ja datapalvelumarkkinoihin jaettuna. Lisäksi tutkimuksessa esitetään arvio 
lisämaksullisten puhelinpalvelumarkkinoiden arvosta ja kehityksestä. Tutkimuksessa 
arvioidaan myös matkapuhelinten levinneisyyttä eri teknologioihin jaoteltuna vuosina 
2002-2006. Lopuksi tarkastellaan Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Saksan, Ison-
Britannian ja Italian tekstiviestimarkkinoiden kokoa.  

Vuosien 2000-2004 tiedot on kerätty operaattoreilta, palveluntarjoajilta ja muista 
lähteistä. Vuosien 2005 ja 2006 tiedot ovat ennusteita, jotka perustuvat tutkimuksessa 
kerättyihin tietoihin sekä eBirdin näkemykseen markkinoiden kehityksestä. 

Värinäytöllisiä matkapuhelimia noin 1,8 miljoonalla 

Värinäytöllisten GPRS, WAP-, MMS-, ja Java-toiminnoilla varustettujen 
matkapuhelinten määrä kasvoi Suomessa noin miljoonalla vuonna 2004 ja niitä oli 
noin 1,8 miljoonaa kappaletta vuoden lopussa. Värinäytöllisten puhelinten osuus koko 
matkapuhelinliittymäkannasta oli yli kolmannes vuoden 2004 lopussa. eBirdin arvion 
mukaan noin 75 prosentissa näistä matkapuhelimista oli palveluasetukset aktivoitu. 
Siten uudempien mobiilipalveluiden, kuten WAP- tai multimedia-palveluiden 
potentiaalinen käyttäjämäärä on kasvanut merkittävästi vuoden 2004 aikana.  

Kamerapuhelinten määrä kasvoi noin puolella miljoonalla kappaleella vuonna 2004 ja 
vuoden lopussa Suomen matkapuhelinverkoissa oli noin 620 000 kamerapuhelinta, 
mikä vastaa noin 12 prosenttia kaikista liittymistä. Vuoden 2004 lopussa Suomessa oli 
yli 200 000 älypuhelinta, mikä vastaa noin neljää prosenttia liittymäkannasta. 

Mobiilipalvelumarkkinoiden kasvu jatkuu 

Mobiilipalvelumarkkinoiden kokonaisarvo nousi 247 miljoonaan euroon, mikä oli 11 
prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kaikki tässä tutkimuksessa tarkasteltavat 
palvelualueet; yksityisviestintä, sisältöpalvelut ja datapalvelut, kasvoivat vuonna 2004. 
Edellisvuosien tapaan yksityisviestintä muodosti suurimman osan markkinoiden 
kokonaisarvosta. Sisältö- ja datapalvelut muodostivat yhteensä noin 36 prosenttia 
markkinoiden kokonaisarvosta. 

Edellisvuoden mukaisesti kasvu oli voimakkainta datapalveluissa, jotka kasvoivat noin 
26 prosenttia noin 21 miljoonaan euroon vuonna 2004. Valtaosa 
datapalvelumarkkinoiden arvosta syntyi ns. pakettikytkentäisten datapalveluiden 
laskutuksesta. Sisältöpalvelumarkkinat kasvoivat noin 67 miljoonaan euroon, mikä oli 
16 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Arvoltaan suurimpia yksittäisiä 
sisältöpalveluita olivat edellisten vuosien tapaan soittoäänet, hakupalvelut ja chat-
palvelut. 

Yksityisviestintämarkkinoiden arvo kasvoi vuonna 2004, tekstiviestipohjaisten 
yksityisviestien keskihintojen laskusta huolimatta, viestiliikenteen voimakkaan kasvun 
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ansiosta. Kuvaviestinnällä ei ollut merkittävää vaikutusta yksityisviestintämarkkinan 
arvoon vuonna 2004 ja markkinoiden arvo koostui lähes yksinomaan 
tekstiviestipohjaisesta yksityisviestinnästä. Yksityisviestintämarkkinoiden arvo oli 158 
miljoonaa euroa, mikä oli noin kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.  

Markkinoiden arvon kasvusta huolimatta tutkimuksessa haastateltujen henkilöiden 
näkemysten mukaan mobiilikehitys on hidastunut Suomessa viime vuosina moniin 
muihin maihin verrattuna. Vuosituhannen vaihteessa Suomessa mobiilipalveluiden 
kehittämisessä vallinnut optimismi ja kokeilunhalu ovat muuttuneet varovaisuudeksi. 
Viime vuosina suomalaiset operaattorit ja muut toimijat ovat ottaneet vähemmän 
riskejä uusien palveluiden ja teknologioiden kehittämisessä ja markkinoille 
tuomisessa. Yhtenä osoituksena tästä on se, että 3G-verkkojen kaupallinen lanseeraus 
on tapahtunut myöhemmin kuin useimmissa muissa Länsi-Euroopan maissa, vaikka 
esim. WAP-palvelut ja GPRS-verkot lanseerattiin ensimmäisten Länsi-Euroopan 
maiden joukossa muutama vuosi aikaisemmin.   

eBirdin arvion mukaan lisämaksullisten puhelinpalvelumarkkinoiden kokonaisarvo oli 
noin 120 miljoonaa euroa vuonna 2004. Suurimpia yksittäisiä palvelualueita olivat 
numeropalvelut ja taksitilaukset, joiden yhteenlaskettu osuus kokonaisliikevaihdosta 
oli noin kaksi kolmasosaa. Loput markkinoiden liikevaihdosta syntyi lukuisten eri 
toimijoiden kautta. 

Tanskalaiset lähettävät lähes 100 viestiä kuukaudessa 

Lähetettyjen tekstiviestien lukumäärä liittymää kohden vaihtelee maittain. Esimerkiksi 
Tanskassa lähetettiin keskimäärin jopa noin 95 tekstiviestiä jokaisesta liittymästä 
kuukaudessa vuonna 2004. Toisaalta Ruotsissa lähetetään keskimäärin vain noin 19 
tekstiviestiä jokaisesta liittymästä kuukaudessa. Suomi sijoittuu tässä seitsemän maan 
vertailussa neljänneksi 37 kuukaudessa lähetetyllä tekstiviestillä.  
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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 2006. The mobile services are divided into person to person messaging, 
content services and data services, which are analysed in their own separate chapters. 
Also the market for premium voice services is analysed. 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 2005 and 2006 are based on the input from market players and 
eBird’s outlook of the market development.  

Around 1,8 million mobile phones with colour display in Finland 

The installed base of colour display handsets with GPRS, WAP, MMS and Java 
features grew up to 1,8 units by the end of 2004, representing around one third of 
the total mobile phone subscriptions in Finland. eBird estimates that 75% of these 
handsets were equipped with the required settings for using new mobile services, 
such as WAP or MMS services. Thus the potential user base for WAP, MMS and 
other similar services has increased substantially during 2004. 

The penetration of mobile phones with integrated camera grew by half million 
units and there were approximately 620 000 such mobiles in the end of 2004. This 
amount is equivalent to 12% of all mobile phone subscriptions in Finland. At the 
same time the installed base of smart phones was over 200 000 units, representing 
a 4% penetration compared to all subscriptions. 

Continued growth in the mobile services market  

The total value of the mobile services market increased 11 per cent in 2004 up to 
247 million euros. All three mobile service categories: person to person 
messaging, content services and data services grew in 2004. The person to person 
messaging was the largest category by revenue, representing 64% of the total 
mobile services market value.  

Similarily to the previous year, mobile data services showed the strongest growth 
of the service categories in 2004. The market value grew 26 per cent to 21 million 
euros. Majority of the revenue was generated by packet swhiched data services. 
The value of the content service market was 67 million euros in 2004, which is 
16% increase over 2003. Ringtones, directory services and chat services were 
among the largest services measured by revenue in 2004.  

The person to person messaging market grew despite the declining average prices 
per message. The volume growth outpaced the speed of average price decline in 
2004. 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 
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person messaging. The total value of the person to person messaging market was 
158 million euros in 2004, representing a 8% increase over 2003. 

Mobile services development in Finland has however slackened compared to 
many other countries despite healthy market growth according to the persons 
interviewed in the research. The optimistic and experimental mood five years ago 
has changed to cautious atmosphere. There are fewer risks taken with developing 
and launching new services. As an example, Finland was among the last countries 
to launch 3G-services among West-European countries, althought Finland was 
known as a pioneering country for mobile services couple of years back.  

Market value for premium voice services was approximately 120 million euros in 
2004. Directory services and taxi orders were among the largest premium voice 
services. These two services represented approximately two thirds of the total 
premium voice service market. The rest of the market value was generated by a 
number of other services. 

Danes sent almost 100 messages per month 

There are significant differences in the use of SMS between the countries. For 
example, Danes sent approximately 95 messages per monht and subscription in 
2004. On the other hand Swedes sent only 19 messages per subscption and month. 
Finland took fourth place in this comparison between the seven countries 
examined in this research. Finns sent approximately 37 SMS per month and 
subscription.  
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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.  

Liikenne- ja viestintäministeriö on vuosittain julkaissut 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 mobiilipalvelumarkkinoiden kehitystä Suomessa. 
Mobiilipalvelut on jaettu edellisenä vuonna julkaistun tutkimuksen mukaisesti 
yksityisviestintään, sisältöpalveluihin ja datapalveluihin. Edellisvuoden tutkimuksesta 
poiketen tässä tutkimuksessa on arvioitu myös lisämaksullisten puhelinpalveluiden 
markkinoita Suomessa. Lisäksi tutkimuksessa on verrattu seitsemän Euroopan maan 
mobiilipalvelumarkkinoita toisiinsa.  

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

Mobiilipalvelut

Esimerkiksi:
! tekstiviestit
! multimediaviestit
! pikayhteys (PoC)
! videopuhelut
! sähköposti
! video sharing

Yksityisviestintä
Esimerkiksi:

! soittoäänet
! hakupalvelut
! aikuisviihde
! pelit
! mobiili video
! reittipalvelut

Sisältöpalvelut
Esimerkiksi:

! CSD
! HSCSD
! GPRS
! EDGE
! UMTS

Datapalvelut

Esimerkiksi:
! taksin tilaus 

palvelunumerosta
! numeropalvelu 

palvelunumerosta
! 0700-palvelut
! 0600-palvelut

Lisämaksulliset 
puhepalvelut

Esimerkiksi:
! liittymälevinneisyys
! kamerapuhelinten 

levinneisyys
! älypuhelinten 

levinneisyys

Matkapuhelin-
levinneisyys

Esimerkiksi:
! liittymälevinneisyys
! liittymäkohtainen 

liikevaihto per kk
! vuosittainen 

tekstiviestiliikenne

Kansainvälinen 
vertailu

 

3.2 Tutkimuksen toteutus 
Tutkimus on toteutettu sekä kirjoituspöytä- että haastattelututkimuksena. 
Merkittävimpiä lähteitä ovat tutkimusta varten maaliskuussa 2005 tehdyt operaattori-, 
palveluntarjoaja- sekä muut asiantuntijahaastattelut. Haastateltuja henkilöitä oli 
yhteensä 19. 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 

" eri maiden tilastolaitosten julkaisemat tilastot ja tutkimukset 

" kansainvälisten järjestöjen (esim. GSM Association) ilmoittamat tiedot 

" eBird Scandinavian omat tutkimustiedot 
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" lehdistö ym. julkiset lähteet 

3.3 Keskeisiä käsitteitä ja määritelmiä 
CSD (Circuit-Switched Data) on GSM-teknologiaan perustuva langaton 
piirikytkentäinen datapalvelu. CSD soveltuu kevyeen datasiirtoon. Palvelu tunnetaan 
myös GSM-datapuhelu -nimellä. 

Datapalveluilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa operaattoreiden tarjoamia langattomia 
tiedonsiirtopalveluita, jotka perustuvat eri verkkoteknologioihin. Tässä tutkimuksessa 
tarkasteltavat datapalvelut ovat CSD, 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.  

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.  

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

M2M (Machine to Machine) tarkoittaa laitteiden välistä kommunikaatiota. M2M- 
teknologia muodostuu telematiikasta ja telemetriasta, jolloin telematiikka on laitteiden 
etähallintaa ja telemetria taas laitteista saatavan tiedon keräämistä ja seurantaa. 

Matkapuhelinnumeron siirrettävyydellä tarkoitetaan sitä, että matkapuhelimen 
käyttäjä voi säilyttää entisen numeronsa vaihtaessaan matkapuhelinoperaattoria.  

Matkaviestintä on ajasta ja paikasta riippumatonta, mobiilin päätelaitteen välityksellä, 
yleisesti käytössä olevan verkon (esim. GSM) kautta tapahtuvaa viestintää.  

MMS-viesti (tunnetaan myös nimellä multimedia- tai kuvaviesti) tarkoitetaan 
henkilöiden välistä viestiä, joka voi sisältää tekstin lisäksi (tai sijasta) ääntä, kuvaa ja 
videotiedostoja. 



   

 12  
  

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

Multimediaviestillä (tunnetaan myös nimellä kuvaviesti tai MMS-viesti) tarkoitetaan 
henkilöiden välistä viestiä, joka voi sisältää tekstin lisäksi (tai sijasta) ääntä, kuvaa ja 
videotiedostoja. 

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. 

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. 

SMS (Short Message Service) 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 
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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 
useimmiten kyseessä on GSM-puhelimesta toiseen GSM-puhelimeen lähetettävä 
tekstiviesti. 

3.3.1 Tekstissä esiintyvien yritysten nimiä 
DNA = DNA Finland Oy 

Elisa = Elisa Oyj 
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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. Useimmat tekstiviestipohjaiset mobiilipalvelut toimivat käytännössä 
kaikissa nykyisin käytössä olevissa matkapuhelinmalleissa, koska 
tekstiviestiominaisuus on ollut perusominaisuus kaikissa myynnissä olevissa 
puhelinmalleissa jo vuosia. Sen sijaan moniin uudempiin teknologioihin, kuten Javaan 
tai WAPiin perustuvien palveluiden käyttö vaatii sopivan päätelaitteen. Esimerkiksi jo 
muutaman vuoden tarjottuja multimediaviestipalveluja voi käyttää vain osalla käytössä 
olevista matkapuhelimista. 

Palveluiden käytön yleistymisen historia osoittaa, että palveluiden käytön merkittävä 
kasvu edellyttää suhteellisen korkeaa palveluominaisuuden levinneisyyttä 
matkapuhelinkannasta. Esimerkiksi tekstiviestipohjainen yksityisviestintä alkoi 
yleistyä kun tekstiviestintään kykenevien matkapuhelimien levinneisyys oli noin 15-30 
prosenttia. Toisaalta eri palveluiden käytön kasvun vaatima laitelevinneisyys vaihtelee 
palvelun luonteen mukaan. Useiden yksityisviestintäpalveluiden, kuten esimerkiksi 
multimediaviestien käyttö vaatii ominaisuuden sekä viestin lähettävältä että 
vastaanottavalta puhelimelta. Sen sijaan useimpien sisältöpalveluiden käyttämiseen 
riittää, että palvelun tilaajalla on ominaisuudella varustettu puhelin. Siten 
yksityisviestintäpalveluiden käytön yleistyminen edellyttää tyypillisesti korkeampaa 
laitelevinneisyyttä kuin sisältöpalveluiden.  

Laitelevinneisyyden lisäksi palveluiden käytön yleistyminen riippuu myös monista 
muista tekijöistä. Eräs näistä on palveluasetusten käyttöönotto. Esimerkiksi WAP-
palveluita ei voi käyttää ilman, että matkapuhelimessa on otettu käyttöön tarvittavat 
asetukset. Monien arvioiden mukaan palveluiden käyttöönottoa on hidastanut 
asetusten puuttuminen. Operaattorit ovatkin aktiivisesti pyrkineet helpottamaan 
asetusten käyttöönottoa.  

Suomalaisten operaattoreiden vaikutusmahdollisuudet palveluasetusten käyttöönottoon 
ovat rajoittuneemmat kuin monien muiden maiden operaattoreiden, koska 
kytkykaupan kiellon vuoksi operaattorikohtaisten asetusten aktivointi ei ole 
mahdollista ennen matkapuhelimen myyntiä. Toisaalta matkapuhelinvalmistajat ovat 
helpottaneet tilannetta esiasentamalla myytäviin puhelimiin suurimpien 
operaattoreiden perusasetukset valmiiksi ennen puhelimien myyntiä. Asiakkaan 
tehtäväksi jää asetusten aktivointi. Tyypillisesti 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 
nähdään olevan enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa mobiilipalveluiden 
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käyttöönottoon. Viime vuosina suuret eurooppalaiset operaattorit ovatkin tarjonneet 
liittymäkokonaisuuksia, jotka ovat tähdänneet palveluiden käytön kasvattamiseen.  

4.1 Markkinakehitys 
Matkapuhelimien sekä matkapuhelinliittymien kauppa oli vilkasta vuonna 2004, mihin 
vaikutti operaattoreiden välinen aktiivinen kilpailutilanne. Vuoden 2004 aikana 
vaihdettiin myös aikaisempaa useammin matkapuhelinoperaattoria. Matkapuhelinten 
siirtoja hoitavan Numpacin mukaan yli 1,2 miljoonaa matkapuhelinnumeroa siirrettiin 
operaattoreiden välillä vuonna 2004. Tämän lisäksi avattiin myös uusia liittymiä ilman 
numeronsiirtoa. Tarkkaa tietoa avattujen liittymien kokonaismäärästä ei ole kuitenkaan 
käytettävissä. 

Valtaosa vuonna 2004 myynnissä olleista matkapuhelinmalleista oli värinäyttöisiä 
malleja, jotka sisälsivät mm. MMS-, GPRS-, Java ja WAP-ominaisuudet. 
Elektroniikan tukkukauppiaiden yhdistyksen keräämien tietojen mukaan 
matkapuhelinten jälleenmyyjille toimitettiin ennätysmäärä puhelimia myyntiin vuonna 
2004. Yhdistyksen mukaan matkapuhelinkauppiaille toimitettiin lähes 1,6 miljoonaa 
matkapuhelinta vuonna 2004. Joidenkin näkemysten mukaan osa näistä puhelimista on 
saatettu viedä edelleen muihin maihin myytäviksi ja siten Suomen markkinoilla 
myytyjen puhelinten määrä olisi tätä ilmoitusta pienempi.  

4.1.1 Mobiilipalveluiden käytön edellytyksiä parannettu vuonna 2004 
Eräs mobiilipalveluiden käytön hidaste viime vuosina on ollut uudempien palveluiden, 
kuten esimerkiksi WAPin käytön tai multimediaviestien lähettämisen mahdollistavien 
palveluasetusten puute monista sellaisista puhelimista, joista kyseiset ominaisuudet 
kuitenkin löytyvät. Matkapuhelimen käyttäjät eivät välttämättä ole tietoisia niiden 
puuttumisesta tai eivät osaa asentaa niitä itse. Tämän johdosta osa palveluiden 
kokeiluyrityksistä epäonnistuu. Operaattoreiden näkemysten mukaan tämä on 
saattanut rajoittaa merkittävästikin palveluiden käyttöä.  

Vuoden 2004 aikana on potentiaalisten uudempien mobiilipalveluiden, kuten 
multimediaviestien tai WAPin käyttäjien määrä kasvanut merkittävästi. Operaattorit 
ovat pyrkineet helpottamaan ja automatisoimaan palveluasetusten aktivoimista 
liittymissään. Esimerkiksi TeliaSonera lähetti asiakkailleen palveluasetukset syksyllä 
2004 tekstiviestillä. Tämän seurauksena potentiaalisten uudempien palveluiden 
käyttäjien määrä kasvoi lähes puolella kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana 
TeliaSoneran verkossa. Muiden operaattoreiden odotetaan toteuttavan samanlaisia 
kampanjoita vuoden 2005 kuluessa.   

4.1.2 Matkapuhelinkanta uusiutuu hitaasti Suomessa 
Tutkimuksessa haastateltujen operaattoreiden mukaan matkapuhelinkanta uusiutuu 
Suomessa hitaammin kuin monissa muissa maissa, joissa matkapuhelinliittymän ja 
matkapuhelimen kytkykauppa on sallittu. Vaikka osa suomalaisista uusiikin 
matkapuhelimensa suhteellisen usein, niin merkittävä osa matkapuhelimen omistajista 
hankkii uuden puhelimen suhteellisen harvoin, esimerkiksi vasta silloin kun edellinen 
menee epäkuntoon. Tällöin matkapuhelin saattaa olla jo noin viiden vuoden ikäinen. 
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Kytkykaupan sallineissa maissa matkapuhelin uusitaan tyypillisesti useammin, 
esimerkiksi liittymän sopimusajan umpeutuessa. Esimerkiksi Ruotsissa liittymien 
sopimusajat ovat tyypillisesti 12-24 kuukautta. Lisäksi haastateltujen arvioiden 
mukaan Suomessa myydään vähemmän kalliimman hintaluokan monipuolisilla 
ominaisuuksilla varustettuja malleja kuin useissa muissa Länsi-Euroopan maissa. 
Näissä maissa operaattorit ovat usein tukeneet kalliimpien mallien myyntiä saadakseen 
lisää uusia mobiilipalveluiden käyttäjiä. 

Samasta syystä esimerkiksi 3G-puhelinten levinneisyyden odotetaan kasvavan 
Suomessa hitaammin kuin maissa, joissa operaattorit tukevat 3G-puhelinten hintoja. 
Toisaalta kytkykaupan kiellon purkaminen Suomessa ei välttämättä takaisi kalliimpien 
mallien myynnin kasvua. Joidenkin operaattoreiden esittämien näkemysten mukaan 
suomalaiset operaattorit saattaisivat suosia nimenomaan halvempia malleja 
kytkykaupassa, jolloin kytkykaupan mahdollista positiivista vaikutusta ei tapahtuisi. 
Tästä asiasta ei olla kuitenkaan yhtä mieltä toimijoiden kesken.  

4.2 Matkapuhelinliittymien levinneisyys yhä kasvussa 
Matkapuhelinliittymien määrä kasvoi noin viisi prosenttia Suomessa vuonna 2004, 
vaikka joidenkin näkemysten mukaan liittymien määrä olisi saattanut kääntyä jopa 
laskuun vuonna 2004 matkapuhelinnumeron siirrettävyyden johdosta. 
Liittymälevinneisyys Suomen väkilukuun verrattuna oli 96 prosenttia vuoden 2004 
lopussa ja liittymiä oli yhteensä lähes viisi miljoonaa.  

Matkapuhelinliittymien määrää tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon, että liittymien 
lukumäärä ei vastaa matkapuhelinkäyttäjien määrää, koska monilla matkapuhelimen 
käyttäjillä on käytössään useampi kuin yksi liittymä. Tämä johtuu mm. siitä, että 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. Liikenne- ja 
viestintäministeriön yhdessä Viestintäviraston kanssa teettämän tutkimuksen mukaan 
91 prosentilla 15-79 vuotiaista, eli noin 3,7 miljoonalla suomalaisella oli matkapuhelin 
vuoden 2004 syyskuussa.  

Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa on esitetty GSM-liittymien määrä ja 
levinneisyys Suomessa. Vuosien 2000-2003 luvut perustuvat Tilastokeskuksen 
julkaisemiin lukuihin. Vuoden 2004 luvut perustuvat operaattoreiden ilmoittamiin 
lukuihin ja eBirdin arvioihin. Vuosien 2005 ja 2006 luvut ovat eBirdin ennusteita.  
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Kuvio 2. GSM-liittymien määrä ja levinneisyys Suomessa 2000-2006 
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Matkapuhelinliittymälevinneisyyden odotetaan yhä kasvavan vuosina 2005 ja 2006, 
vaikka matkapuhelinkäyttäjien määrän ei odoteta merkittävästi kasvavan. Liittymien 
määrän kasvuun vaikuttaa henkilöliittymien määrän kasvu sekä laitteiden välisten ns. 
M2M (machine to machine) -liittymien määrän kasvu. TeliaSonera ja Vattenfall 
julkistivat vuonna 2004 ensimmäisen merkittävän M2M-hankkeen, jonka 
tarkoituksena on asentaa M2M-liittymiä Vattenfallin noin 360 000 asiakkaalle vuosien 
2005-2007 aikana. Tällaisten liittymien määrän kasvu saattaa nostaa liittymien 
kokonaismäärää tulevina vuosina merkittävästi. M2M-liittymien määrä ei kuitenkaan 
sisälly tässä tutkimuksessa esitettyihin lukuihin. Lisäksi erilaisiin laitteissa käytettävien 
pelkästään datakäyttöön tarkoitettujen liittymien määrän uskotaan myös kasvavan. 
Toisaalta henkilökohtaisessa puhekäytössä olevien liittymien määrän ei uskota 
kasvavan enää merkittävästi.    

4.2.1 3G-liittymien levinneisyyden kehitys 
Alla on arvioitu 3G-liittymien määrän kehitystä Suomessa vuosina 2004-2006. 
Ensimmäiset 3G-laitteet tulivat Suomessa myyntiin jo vuonna 2003, vaikka 
ensimmäiset 3G-verkot avattiin kaupalliseen käyttöön vasta vuoden 2004 syksyllä. 
eBirdin arvion mukaan Suomessa oli noin 14 000 3G-liittymää vuoden 2004 lopussa. 
Levinneisyyden kehitys tulevina vuosina riippuu monista tekijöistä, joita ovat mm. 
myynnissä olevan laitekannan uusiutuminen ja operaattoreiden 
markkinointipanostukset 3G-liittymien myyntiin. Laitevalmistajat ovat ilmoittaneet 
3G-laitteiden osuuden kasvavan heidän myyntivalikoimistaan vuosien 2005 ja 2006 
aikana. Varsinkin yrityskäyttöön tarkoitettujen 3G-älypuhelinten määrän ennustetaan 
kasvavan merkittävästi jo tänä vuonna. Kuluttajamarkkinoiden kannalta siirtyminen 
3G-liittymiin saattaa kestää kauemmin, koska useimmat 3G-puhelimet ovat eBirdin 
arvion mukaan yhä korkeammissa hintaluokissa, mikä rajoittaa niiden levinneisyyttä.   
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Toisaalta 3G-liittymälevinneisyys ei riipu yksinomaan matkapuhelinkannan 
uusiutumisesta, koska osa 3G-liittymistä on pelkästään datakäyttöön tarkoitettuja esim. 
kannettavaan tietokoneeseen liitettäviä verkkokortteja. eBirdin näkemyksen mukaan 
ensimmäisiä 3G-verkkojen hyödyntäjiä ovat yrityskäyttäjät, jotka käyttävät 3G-
ominaisuutta lähinnä datayhteyden muodostamiseen esimerkiksi sähköpostiin tai 
yrityksen muihin omiin sovelluksiin.  

Kuvio 3. 3G-liittymien määrä Suomessa 2004-2006 
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4.3 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 kolmen 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 2000-luvulla myydyillä puhelinmalleilla. Sen sijaan 
ensimmäiset polyfonisia soittoääniä tukevat matkapuhelinmallit tulivat myyntiin 
vuonna 2002. Toiminto alkoi yleistyä myynnissä olevissa malleissa vuonna 2003 ja 
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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.  

Puhelinkannan levinneisyystiedot perustuvat eBirdin keräämiin tilastoihin 
matkapuhelinkannan kehityksestä vuosina 2000-2004 sekä niiden pohjalta luotuihin 
ennusteisiin. Lähtökohtana puhelinkannan arvioinnissa vuosille 2000-2004 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 2005 ja 2006 luvut ovat eBirdin 
ennusteita, jotka perustuvat matkapuhelinmalliston levinneisyyden analyysiin vuosina 
2000-2004 sekä aktiiviseen myynnissä olevan matkapuhelinmalliston muutosten ja 
matkapuhelinten markkinoinnin seurantaan.  

4.3.1 Värinäytöllisten matkapuhelinten levinneisyyden kehitys 
Kuviossa neljä on tarkasteltu värinäytöllisten GPRS, WAP-, MMS-, ja Java-
toiminnoilla varustettujen matkapuhelinten määrää Suomessa vuosina 2002-2006. 
Ensimmäiset näillä toiminnoilla varustetut matkapuhelimet tulivat markkinoille 
vuonna 2002, joten aikaisemmille vuosille ei ole vertailulukuja. 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.  

Vuoden 2004 aikana värinäytöllisten matkapuhelinten määrä kasvoi noin miljoonalla 
ja niitä oli noin 1,8 miljoonaa kappaletta vuoden 2004 lopussa. Värinäytöllisten 
puhelinten osuus koko matkapuhelinliittymäkannasta oli yli kolmannes vuoden 2004 
lopussa. eBirdin arvion mukaan noin 75 prosentilla näistä matkapuhelimista oli 
palveluasetukset aktivoitu ja datapalveluliittymä käytössä. Merkittävä osa näistä 
aktivoinneista tapahtui vuoden 2004 syksyllä. 
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Kuvio 4. Värinäytöllisten GPRS-, WAP-, MMS-, ja Java-toiminnoilla 
varustettujen matkapuhelinten määrä Suomessa 2002-2006 
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Värinäytöllisten GPRS-, WAP-, MMS-, ja Java-toiminnoilla varustettujen 
matkapuhelinten osuuden ennustetaan kasvavan noin puoleen kaikista liittymistä 
vuoden 2005 loppuun mennessä. Vuoden 2006 lopussa lähes kaksi kolmannesta 
liittymäkannasta on värinäytöllisiä puhelimia eBirdin ennusteen mukaan.  

4.3.2 Sisäänrakennetulla kameralla varustettujen matkapuhelinten 
levinneisyyden kehitys 

Kamerapuhelinten levinneisyyden kasvu on erityisen merkittävää MMS-viestinnän 
kannalta, koska eBirdin arvion mukaan lähes kaikki MMS-viestit 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 5. Sisäänrakennetulla kameralla varustettujen matkapuhelinten määrä 
Suomessa 2002-2006 
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Vuoden 2004 aikana kamerapuhelinten määrä kasvoi noin puolella miljoonalla 
kappaleella ja vuoden 2004 lopussa Suomen matkapuhelinverkoissa oli noin 620 000 
kamerapuhelinta, mikä vastaa noin 12 prosenttia kaikista liittymistä. eBirdin arvion 
mukaan lähes kaikissa näissä on palveluasetukset ja dataliittymä aktivoitu. Useimpien 
vuosina 2002 ja 2003 myynnissä olleiden kamerapuhelinten hinnat olivat keskihintoja 
korkeampia, mikä rajoitti niiden kysyntää. Vuoden 2003 lopussa tuli markkinoille 
hinnaltaan halvempia kamerapuhelimia, joiden ansiosta kamerapuhelinten myynti 
kasvoi merkittävästi vuoden 2004 aikana.  

Kamerapuhelinten osuuden kaikista myynnissä olevista malleista odotetaan edelleen 
kasvavan tulevina vuosina ja samalla kameraominaisuuksien kehittyvän. 
Kamerapuhelimien määrän arvioidaan nousevan yli 1,3 miljoonaan kappaleeseen 
vuonna 2005, mikä vastaa noin neljännestä kaikista liittymistä. Vuonna 2006 
kamerapuhelinten osuuden arvioidaan nousevan lähes 40 prosenttiin eli yli 2 
miljoonaan kappaleeseen. 

4.3.3 Älypuhelinten levinneisyyden kehitys 
Alla on arvioitu älypuhelinten levinneisyyden kehitystä Suomessa vuosina 2002-2006. 
Älypuhelimilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa matkapuhelimia, joissa on 
puheominaisuuksien lisäksi monipuoliset viestintäominaisuudet (esim. sähköposti) 
sekä tavallista suurempi näyttö (yli 150x150 pikseliä). Nämä puhelimet on suunniteltu 
myös muuhun käyttöön kuin pelkästään puhumiseen. Käytännössä älypuhelimiksi on 
luettu tässä tutkimuksessa Symbian käyttöjärjestelmällä varustetut puhelimet sekä 
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vastaavilla ominaisuuksilla varustetut muihin käyttöjärjestelmiin perustuvat puhelimet. 
Lisäksi älypuhelimiksi on luokiteltu myös sellaiset Nokian kommunikaattorimallit, 
joissa ei ole Symbian käyttöjärjestelmää. Myös matkapuhelinliittymällä varustetut 
puheominaisuuksilla varustetut PDA-laitteet luetaan tässä tutkimuksessa 
älypuhelimiksi. Näissä laitteissa on yleensä muu kuin Symbian käyttöjärjestelmä.  

Vuoden 2004 lopussa Suomessa oli yli 200 000 älypuhelinta, mikä vastaa noin neljää 
prosenttia liittymäkannasta. Älypuhelinten määrän ennustetaan kasvavan noin puoleen 
miljoonaan vuonna 2006. Valtaosa älypuhelimista vuonna 2004 oli Symbian 
käyttöjärjestelmällä varustettuja. Vuosina 2005 ja 2006 älypuhelinten ennustetaan 
leviävän uusiin käyttäjäryhmiin niiden keskihintojen laskiessa. Samalla 3G-
ominaisuudella varustettujen älypuhelinten osuuden ennustetaan kasvavan.  

Kuvio 6. Älypuhelinten määrä Suomessa 2002-2006 
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5 Mobiilipalveluiden kokonaismarkkinat Suomessa 
Tässä luvussa tarkastellaan mobiilipalvelumarkkinoita yhtenä kokonaisuutena. Aluksi 
arvioidaan markkinoiden kehitystä yleisesti. Tämän jälkeen tarkastellaan 
mobiilipalvelumarkkinoiden arvon kehitystä vuosina 2000-2006, 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 7. Tutkimuksessa käytetty jaottelu mobiilipalveluille 

Mobiilipalvelut

Esimerkiksi:
! tekstiviestit
! multimediaviestit
! pikayhteys (PoC)
! videopuhelut
! sähköposti
! video sharing

Yksityisviestintä
Esimerkiksi:

! soittoäänet
! hakupalvelut
! aikuisviihde
! pelit
! mobiili video
! reittipalvelut

Sisältöpalvelut
Esimerkiksi:

! CSD
! HSCSD
! GPRS
! EDGE
! UMTS

Datapalvelut

 

5.1 Mobiilipalvelumarkkinoiden kasvu jatkuu Suomessa 
Mobiilipalvelumarkkinoiden arvo on kasvanut vuosittain koko niiden historian ajan 
1990-luvun puolivälistä tähän päivään. eBirdin ennusteen mukaan markkinoiden arvo 
kasvaa myös vuosina 2005 ja 2006, vaikka kasvuluvut ovatkin aikaisempia vuosia 
maltillisempia.   

Markkinoiden arvon kasvusta huolimatta tutkimuksessa haastateltujen henkilöiden 
näkemysten mukaan mobiilipalvelukehitys on hidastunut Suomessa viime vuosina 
moniin muihin maihin verrattuna. Suomi tunnetaan mobiilialalla innovatiivisena 
maana, jossa on esitelty monia uusia mobiiliteknologioita ja -palveluita ensimmäisenä 
maailmassa. Maine perustuu Nokian lisäksi mm. operaattoreiden ja monien muiden 
pienempien yritysten innovatiiviseen toimintaan 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun 
ensimmäisinä vuosina. Sittemmin mobiilipalveluiden kehityksen painopiste on 
siirtynyt muihin maihin. Viime vuosina useimmat uudet palvelut on esitelty 
ensimmäisenä Japanissa tai Etelä-Koreassa. Esimerkiksi syksyllä 2004 Suomessa 
esitelty ringbacktone –palvelu oli menestys Etelä-Korean markkinoilla jo vuonna 
2002. 
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Vuosituhannen vaihteessa Suomessa mobiilipalveluiden kehittämisessä vallinnut 
optimismi ja kokeilunhalu ovat muuttuneet varovaisuudeksi. Samalla suomalaiset 
operaattorit ja muut toimijat ovat ottaneet vähemmän riskejä uusien palveluiden ja 
teknologioiden kehittämisessä ja markkinoille tuomisessa. Yhtenä osoituksena tästä on 
se, että 3G-verkkojen kaupallinen lanseeraus on tapahtunut myöhemmin kuin 
useimmissa muissa Länsi-Euroopan maissa, vaikka esim. WAP-palvelut ja GPRS-
verkot lanseerattiin ensimmäisten Länsi-Euroopan maiden joukossa muutama vuosi 
aikaisemmin.   

Uusien teknologioiden ja palveluiden kehittämistä rajoittavat Suomessa monet tekijät. 
Suomen pieni kielialue ja pienet käyttäjämäärät rajoittavat pienille kohderyhmille 
tarkoitettujen palveluiden suunnittelua ja toteuttamista. Toisaalta Suomesta puuttuu 
Hutchisonin kaltainen innovatiivinen 3G-operaattori, joka olisi haastanut muut toimijat 
kehittämään mobiilipalveluja nopeammassa tahdissa. Lisäksi voimakas puhelu- ja 
tekstiviestihintoihin keskittynyt hintakilpailu on saattanut heikentää operaattoreiden 
halua ja kykyä panostaa uusiin palveluihin. Muita syitä ovat mm. odotettua hitaammin 
kehittynyt palveluiden käyttöönotto sekä suhteellisen vanha käytössä oleva 
matkapuhelinmallisto.  

Palvelukehitys ei ole kuitenkaan pysähtynyt Suomessa, vaan tietyissä palveluissa ja 
teknologioissa Suomi on yhä edelläkävijä maailmassa. Yhä löytyy esimerkkejä 
palveluista tai teknologioista, jotka on julkaistu Suomessa ennen muita maita.  

5.2 Markkinoiden arvon kehitys 
Vuonna 2004 mobiilipalvelumarkkinoiden arvo kasvoi 11 prosenttia ja oli 247 
miljoonaa euroa. Kaikkien kolmen mobiilipalvelualueen, yksityisviestinnän, 
sisältöpalveluiden ja datapalveluiden, liikevaihto kasvoi vuonna 2004.  
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Kuvio 8. Mobiilipalvelumarkkinoiden arvo Suomessa 2000-2006 (milj. euroa, 
ilman alv.) 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2005
 

Edellisvuoden mukaisesti kasvu oli voimakkainta datapalveluissa, jotka kasvoivat noin 
26 prosenttia noin 21 miljoonaan euroon vuonna 2004. Valtaosa 
datapalvelumarkkinoiden arvosta syntyi ns. pakettikytkentäisten datapalveluiden 
laskutuksesta. Pakettikytkentäisiä datapalveluita ovat mm. GPRS, EDGE ja UMTS. 
Noin viisi prosenttia datapalveluiden tuloista tuli piirikytkentäisistä datapalveluista, 
joita ovat CSD ja HSCSD. Tulevina vuosina odotetaan datapalvelumarkkinoiden 
arvon kasvavan edelleen.  

Sisältöpalvelumarkkinat kasvoivat noin 67 miljoonaan euroon vuonna 2004, mikä oli 
16 prosenttia enemmän kuin markkinoiden arvo edellisenä vuonna. Kasvu jakaantui 
useiden eri palveluiden kesken. Arvoltaan suurimpia yksittäisiä palveluita olivat 
edellisten vuosien tapaan hakupalvelut, soittoäänet ja chat-palvelut. Hakupalveluiden 
ja soittoäänien liikevaihto nousi hieman. Sen sijaan chat-palveluiden liikevaihto kasvoi 
voimakkaammin ja lisäsi markkinoiden kasvua enemmän kuin hakupalvelut ja 
soittoäänet. Muita vuoden 2004 aikana merkittävästi kasvaneita palveluita olivat mm. 
Java-pelit, televisiopelit ja aikuisviihde. Markkinoiden arvon kasvun odotetaan 
jatkuvan vuosina 2005 ja 2006. 

Yksityisviestintämarkkinoiden arvo kasvoi vuonna 2004, tekstiviestipohjaisten 
yksityisviestien keskihintojen laskusta huolimatta, viestiliikenteen voimakkaan kasvun 
ansiosta. Kuvaviestinnällä ei ollut merkittävää vaikutusta yksityisviestintämarkkinan 
arvoon vuonna 2004 ja markkinoiden arvo koostui lähes yksinomaan 
tekstiviestipohjaisesta yksityisviestinnästä. Yksityisviestintämarkkinoiden arvo oli 158 
miljoonaa euroa, mikä oli noin 9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.  
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Taulukko 1. Mobiilipalvelumarkkinoiden kokonaisarvo Suomessa 2000-2006 (milj. euroa, 
ilman alv.) 

 2000 2001 2002 2003 2004  2005 
ennuste 

2006 
ennuste

Yksityisviestintä 121 144 137 147 158 150 143
Muutos edellisvuodesta 19 % -5 % 8 % 8 % -5 % -5 %

Sisältöpalvelut 25 38 48 58 67 74 84

Muutos edellisvuodesta 53 % 26 % 22 % 16 % 10 % 14 %

Datapalvelut 4 5 9 17 21 29 40
Muutos edellisvuodesta 35 % 73 % 82 % 26 % 36 % 38 %

Yhteensä 150 188 194 222 247 253 268
Muutos edellisvuodesta 26 % 3 % 15 % 11 % 2 % 6 %

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2005 

Sekä sisältöpalvelu- että datapalvelumarkkinoiden arvon ennustetaan kasvavan 
vuosina 2005 ja 2006 palveluvalikoiman laajentuessa. Sen sijaan 
yksityisviestintämarkkinan arvon odotetaan kääntyvän laskuun vuonna 2005 
tekstiviestipohjaisten yksityisviestien keskihintojen laskiessa. Tekstiviestien hinnat 
laskivat merkittävästi jo vuonna 2004 ja saman kehityksen ennustetaan jatkuvan 
vuonna 2005 ja 2006. Erityisesti sellaiset liittymät, joiden kiinteään hintaan kuuluu 
suuri määrä tekstiviestejä, ovat laskeneet tekstiviestien keskihintaa. Tällaisten 
liittymien tarjonnan ja kysynnän uskotaan kasvavan tulevina vuosina.  

5.3 Tekstiviestimarkkinat 
Alla on tarkasteltu tekstiviestimarkkinoita yhtenä kokonaisuutena sisältäen sekä 
yksityisviestinnän että sisältöpalvelut. Tekstiviestimarkkinoita on tarkasteltu sekä 
tekstiviestiliikenteen että tekstiviestiliikenteen arvon kannalta vuosina 2000-2006. 
Lisäksi on esitetty tietoja tekstiviestiliikenteen jakautumisesta operaattoreittain. 

Tekstiviestiliikenteen määrä voidaan laskea verkko-operaattoreiden ilmoittamien 
tekstiviestiliikennemäärien perusteella, koska kaikki tekstiviestit kulkevat 
operaattoreiden tekstiviestikeskusten kautta. Vuosien 2000-2004 tekstiviestiliikenteen 
luvut perustuvat TeliaSoneran ja Elisan julkistamiin tietoihin sekä eBirdin arvioihin 
muiden operaattoreiden (mm. DNA Finland, Saunalahti ja Cubio Communications) 
tekstiviestiliikenteestä. Ennusteet vuosille 2005 ja 2006 pohjautuvat tätä tutkimusta 
varten haastateltujen henkilöiden näkemyksiin sekä eBirdin omiin tutkimustietoihin ja 
arvioihin. 

Tekstiviestintä oli ensimmäinen, ja tähän asti myös ainoa matkapuhelimen käyttäjien 
enemmistön keskuuteen levinnyt mobiilipalvelu. Tilastokeskuksen tekemän 
tutkimuksen mukaan neljä viidestä matkapuhelimen käyttäjästä käytti 
tekstiviestipalveluita vuoden 2002 marraskuussa. Uudempaa vastaavaa tutkimustietoa 
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tilanteesta ei ollut käytettävissä tutkimusta kirjoitettaessa, mutta eBird arvioi 
tekstiviestipalveluiden käyttäjien osuuden nousseen hieman.  

Tekstiviestiliikenne kasvoi voimakkaasti vuonna 2004 tekstiviestien keskihintojen 
laskiessa. eBirdin arvion mukaan tekstiviestinnän kasvu ei ole jakautunut tasaisesti 
kaikkien matkapuhelinkäyttäjien kesken, vaan tekstiviestinnän kasvun takana on 
pienempi joukko aktiivisia tekstiviestien käyttäjiä. Vuoden 2004 aikana operaattorit 
tarjosivat monia liittymiä, joissa kiinteään kuukausihintaan sisältyi suuri määrä 
yksityisviestejä. eBirdin arvion mukaan tekstiviestien käyttö kasvoi erityisesti 
tällaisissa liittymissä.  

Tekstiviestimarkkinoiden arvo kasvoi 203 miljoonaan euroon vuonna 2004 
tekstiviestien keskihintojen laskusta huolimatta. Markkinoiden arvon kasvu perustui 
yksityisviestiliikenteen kasvuun. Samanaikaisesti tekstiviestipohjaisten 
sisältöpalvelumarkkinoiden arvo laski, 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 palvelut, joiden 
käyttö edellyttää pakettikytkentäisen datapalvelun käyttöä, kuten esimerkiksi GPRS:n 
käyttöä, ei ole luettu tekstiviestipalveluiksi vaikka ne tilattaisiin tekstiviestillä. Siten 
esimerkiksi polyfonisia soittoääniä ei ole laskettu tekstiviestipalveluiksi, vaikka ne 
usein tilataankin tekstiviestillä. 

Kuvio 9. Tekstiviestiliikenne ja tekstiviestimarkkinoiden arvo Suomessa 2000-
2006 (sekä yksityisviestintä että sisältöpalvelut) 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2005
 

Vuonna 2005 tekstiviestimarkkinoiden arvon ennustetaan kääntyvän laskuun 
yksityisviestien keskihintojen ja tekstiviestipohjaisen sisältöpalveluliikenteen määrän 
laskiessa. Yksityisviestihintojen laskuun vaikuttaa operaattoreiden välisen kilpailun 
kiristyminen. Toisaalta tekstiviestien määrän kasvun ennustetaan jatkuvan, joskin 
hitaammin kuin edellisinä vuosina.  
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Taulukko 2. Tekstiviestiliikenteen kokonaismäärä ja -arvo Suomessa 2000-2006 (sekä 
yksityisviestintä että sisältöpalvelut) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ennuste 
2006 

ennuste 

Viestiliikenne (milj. kpl) 995 1 206 1 421 1 659 2 241 2 352 2 369 

Muutos edellisvuodesta  21 % 18 % 17 % 35 % 5 % 1 % 

Markkinan arvo (milj. euroa) 146 182 183 196 203 190 181 

Muutos edellisvuodesta  25 % 1 % 7 % 4 % -6 % -5 % 

Keskihinta (euroa) 0,15 0,15 0,13 0,12 0,09 0,08 0,08 

Muutos edellisvuodesta  3 % -15 % -8 % -23 % -11 % -6 % 

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2005 

Alla on esitetty tekstiviestiliikenteen kehitys operaattoreittain vuosina 2000-2004. 
Luvut perustuvat operaattoreiden ilmoittamiin tietoihin sekä eBirdin arvioihin. 
TeliaSonera ja Elisa ilmoittavat tekstiviestiliikenteen määrän vuosikertomuksissaan 
sekä osavuosikatsauksissaan. Elisan ilmoittamiin lukuihin sisältyy heidän verkossaan 
toimivien palveluoperaattoreiden tekstiviestiliikenne, jonka määrän eBird on arvioinut 
ja vähentänyt Elisan ilmoittamista luvuista.  

Taulukko 3. Tekstiviestiliikenne operaattoreittain Suomessa 2000-2004 (milj. viestiä) 

 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004 % 

TeliaSonera 618 62% 744 62% 796 56% 815 49% 985 44% 

Elisa 336 34% 367 30% 405 29% 442 27% 529 24% 

DNA Finland -  - 19 2% 125 9% 254 15% 250 11% 

Saunalahti 3 0% 9 1% 8 1% 85 5% 377 17% 

Muut 38 4% 67 6% 87 6% 63 4% 100 4% 

Yhteensä 995 100% 1206 100% 1421 100% 1 659 100% 2 241 100% 

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2005 

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 MMS-viestintä, eivät ole 
kasvaneet liikevaihdoltaan merkittäviksi operaattoreiden näkökulmasta.  

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 2000-2006.  

Kuvio 10. Tekstiviestipohjaisen yksityisviestintä- sekä multimedia-
viestintämarkkinoiden arvo Suomessa 2000-2006 (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 
tarkastellaan tutkimuksen seuraavassa luvussa. Henkilöiden välillä lähetettyjen 
yksityisviestien lisäksi mobiilimarkkinointi tekstiviesteillä sisältyy alla esitettyihin 
lukuihin.  

Suomessa lähetettiin yli 2,1 miljardia yksityisviestiä vuonna 2004, mikä on noin 38 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Jokaisesta liittymästä lähetettiin 
keskimäärin 37 tekstiviestiä kuukaudessa vuonna 2004. eBirdin arvion mukaan 
viestiliikenteen kasvu oli suurelta osin 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 2004.  

Myös yksityisviestimarkkinoiden arvo nousi vuonna 2004, vaikka samanaikaisesti 
yksityisviestien keskihinnat laskivat voimakkaasti. Markkinoiden arvo kasvoi 157 
miljoonaan euroon vuonna 2004, mikä on noin 8 prosenttia enemmän kuin edellisenä 
vuonna.   

Vuosina 2005 ja 2006 yksityisviestiliikenteen määrän odotetaan edelleen kasvavan 
viestien keskihintojen jatkaessa laskuaan. Markkinoiden arvon ennustetaan kääntyvän 
laskuun vuonna 2005. Tähän vaikuttaa mm. se, että vuonna 2004 käyttöön otettujen 
liittymien halvemmat tekstiviestihinnat ehtivät olla voimassa koko vuoden. Samalla 
yhä useampi matkapuhelimen käyttäjä vaihtaa sellaiseen liittymään, jossa on 
halvemmat tekstiviestit. Toisaalta keskihintojen ei odoteta laskevan enää yhtä nopeasti 
kuin vuonna 2004. Markkinoiden arvon laskua hidastaa kuitenkin viestiliikenteen 
kasvun jatkuminen vuosina 2005 ja 2006.  
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Kuvio 11. Tekstiviestipohjaisen yksityisviestiliikenteen määrän ja -arvon kehitys 
2000-2006 Suomessa (arvot ilman alv.) 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2005
 

Alla olevassa taulukossa on esitetty tekstiviestipohjaisen yksityisviestiliikenteen 
määrän ja arvon kehitys vuosina 2000-2006 sekä yksityisviestien keskihintojen kehitys 
samana ajanjaksona. 

Taulukko 4. Tekstiviestipohjaisen yksityisviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys Suomessa 2000-
2006 (arvot ilman alv.) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ennuste 

2006 
ennuste 

Viestiliikenne (milj. kpl) 936 1 126 1 327 1 557 2 144 2 256 2 272

Muutos edellisvuodesta 20 % 18 % 17 % 38 % 5 % 1 %

Markkinan arvo (milj. euroa) 121 144 137 146 157 147 139
Muutos edellisvuodesta 19 % -5 % 7 % 8 % -6 % -5 %

Yksityisviestien keskihinta 
(euroa) 

0,13 0,13 0,10 0,09 0,07 0,07 0,06

Muutos edellisvuodesta -1 % -20 % -9 % -22 % -11 % -6 %

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2005 

6.2 Multimediaviestintä 
Alla on tarkasteltu multimediaviestintää, jota kutsutaan usein myös MMS- tai 
kuvaviestinnäksi. Lukuihin sisältyvät kaikki Suomen matkapuhelinverkoissa lähetetyt 
multimediaviestit sisältöpalveluviestejä lukuun ottamatta.  
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Multimediaviestintä on kasvanut huomattavasti odotuksia hitaammin. Ensimmäiset 
multimediaviestit lähetettiin Suomessa vuonna 2002, jolloin myös ensimmäiset 
multimediaominaisuuksilla varustetut puhelimet tulivat myyntiin Suomessa.  

Alla olevassa kuviossa on arvioitu multimediaviestien määrä Suomessa vuosina 2002-
2006. 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. Vuonna 2004 viestejä lähetettiin noin 7,4 miljoonaa ja 
markkinoiden arvo kasvoi noin 1,7 miljoonaan euroon. Markkinoiden arvo kasvoi 
viestiliikennettä hitaammin, koska merkittävä osa viesteistä lähetettiin 
erikoiskampanjoiden aikana, jolloin viestien lähettäminen oli joko maksutonta tai 
normaalia hintaa edullisempaa.  

Kuvio 12. Multimediaviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys Suomessa 2002-
2006 (arvot ilman alv.) 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2005
 

Kuvaviestinnän kasvun edellytyksenä on kameralla varustettujen matkapuhelinten 
levinneisyyden kasvu. Niiden määrä onkin kasvanut viime vuosina. Vuoden 2004 
lopussa sisäänrakennetulla kameralla varustettuja matkapuhelimia oli käytössä yli 
630 000 Suomessa, mikä vastaa noin 13 prosentin osuutta kaikista 
matkapuhelinliittymistä. Vuoden 2005 aikana kamerapuhelinten osuuden ennustetaan 
kasvavan 26 prosenttiin, eli noin 1,3 miljoonaan kappaleeseen. Samalla kasvaa 
potentiaalisten multimediaviestien käyttäjien määrä merkittävästi.  
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Taulukko 5. Kuvaviestiliikenteen määrän ja arvon kehitys Suomessa 2002-2006 (arvot ilman 
alv.) 

 2002 2003 2004 2005 
ennuste 

2006 
ennuste

Viestiliikenne (milj. kpl) 0,04 3,4 7,4 12,0 18,0
Muutos edellisvuodesta 8493 % 115 % 62 % 50 %

Markkinan arvo (milj. euroa) 0,02 1,5 1,7 3,4 4,5
Muutos edellisvuodesta 7752 % 14 % 97 % 34 %

Kuvaviestien keskihinta (euroa) 0,48 0,43 0,23 0,28 0,25
Muutos edellisvuodesta -9 % -47 % 22 % -11 %

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2005 

6.3 Muita yksityisviestintäpalveluita 
Teksti- ja multimediaviestinnän lisäksi on olemassa joukko muita 
yksityisviestintäpalveluita, joista osan tarjoaminen on aloitettu Suomessa ja osan 
odotetaan mahdollistuvan tulevaisuudessa. Näitä ovat mm. mobiilisähköposti, push-to-
talk, video sharing, videopuhelu, instant messaging ja langattomat internet-puhelut. 
Yksikään näistä palveluista ei ole operaattoreiden kannalta taloudelliselta 
merkitykseltään yhtä suuri kuin tekstiviestintä tänä päivänä. Tulevaisuudessa ainakin 
osan näistä palveluista odotetaan tulevan suosituiksi matkapuhelimen käyttäjien 
keskuudessa.  

Mobiilisähköposti 

Sähköpostiviestintä mahdollistui matkapuhelimella 1990-luvulla, kun Nokia toi 
markkinoille ensimmäisen kommunikaattorinsa. Siitä lähtien mobiilisähköpostin 
käytön on odotettu yleistyvän. eBirdin arvion mukaan noin 10 prosentissa Suomen 
matkapuhelinkannasta oli sähköpostiominaisuudet (tuki esim. SMTP-, POP3- ja 
IMAP4-sähköpostiprotokollille) sisäänrakennettuna vuoden 2004 lopussa. Myös 
muilla matkapuhelimilla voi lukea sähköposteja esimerkiksi WAP-selaimen tai 
tekstiviestiominaisuuden avulla. Parhaiten mobiilisähköpostin käyttöön soveltuvat 
kuitenkin suurinäyttöiset älypuhelimet, jotka sisältävät sähköpostiominaisuudet.  

Mobiilisähköpostin käyttäjien määrästä ei ole tietoa. eBirdin arvion mukaan Suomessa 
on kymmeniä tuhansia mobiilisähköpostin aktiivikäyttäjiä, jotka selaavat 
mobiilisähköpostia päivittäin. Tämän lisäksi on olemassa suuri joukko henkilöitä, 
joiden matkapuhelimessa on sähköpostiominaisuus aktivoitu, mutta jotka käyttävät 
mobiilisähköpostia satunnaisesti.  

Osa mobiilisähköpostipalveluiden käyttäjistä on tilannut palvelun operaattorin kautta 
ja maksaa palvelun käytöstä kuukausimaksua datasiirtomaksujen lisäksi. eBirdin 
arvion mukaan suurin osa mobiilisähköpostin käyttäjistä maksaa sähköpostin käytöstä 
vain datasiirtomaksut.   
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Langattomat internet-puhelut 

Internet-puhelut ja niiden vaikutukset telealaan ovat olleet vilkkaan julkisen 
keskustelun aiheena viime aikoina. 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 mm. Skype-palvelun ansiosta. Skype on internetissä 
toimiva palvelu, jonka kautta voi soittaa internet-puheluita maksutta tietokoneiden 
välillä. 

Internet-puhelut ovat mahdollisia myös matkapuhelimissa. Esimerkiksi Motorola ja 
Skype ovat julkistaneet tekevänsä yhteistyötä ja tulevaisuudessa odotetaan Skype-
ohjelman käytön mahdollistuvan ainakin osassa Motorolan matkapuhelinmalleista. 
Internet-puheluiden uskotaan mahdollistuvan myös muiden matkapuhelinvalmistajien 
malleissa.  

Langattomien internet-puheluiden toteuttamiseen liittyy kuitenkin monia teknologiaan, 
tietoturvaan ja regulaatioon liittyviä haasteita. Eräs keskeinen haaste on puhelun 
saumattoman siirtymisen toteuttaminen eri verkkoteknologioiden välillä. Esimerkiksi 
WLAN-verkossa luotu puhelu ei siirry automaattisesti GSM-verkkoon siirryttäessä 
WLAN-verkon ulkopuolelle, vaan puhelu katkeaisi ja sama puhelu olisi luotava 
uudelleen GSM-verkossa. Ratkaisuja tämän haasteen ratkaisemiseksi on olemassa, 
mutta näiden laajamittainen leviäminen vaatii aikaa. eBirdin näkemyksen mukaan 
langattomat internet-puhelut eivät tule yleistymään laajasti ainakaan vuosien 2005 tai 
2006 aikana. 

Video sharing (videon jakaminen) 

Viimeisimpiä julkistettuja yksityisviestinteknologioita on ns. video sharing, joka 
mahdollistaa reaaliaikaisen videon ja videotallenteiden jakamisen puhelun aikana. 
Puhelimen käyttäjät voivat samanaikaisesti katsoa samaa videokuvaa ja keskustella 
siitä. Videokuvan jakamisen voi myös lopettaa kesken puhelun. Ominaisuus vaatii 
toimiakseen 3G-verkon nopeuden, joten video sharing ominaisuuden sisältävät 
puhelimet ovat myös 3G-puhelimia. Lisäksi video sharingin toiminta vaatii uusia 
ominaisuuksia matkapuhelinverkolta. 

Nokia julkisti helmikuussa 2005 ensimmäisen matkapuhelinmallin, jossa on kyseinen 
ominaisuus. Puhelimen on tarkoitus tulla myyntiin alkukevään 2005 aikana. 
Ominaisuuden odotetaan olevan myös monissa muissa tulevaisuudessa esiteltävissä 
malleissa.  

Käytännössä palvelun käytön kasvu vaatii suhteellisen korkean tällä ominaisuudella 
varustettujen laitteiden levinneisyyden, koska palvelun käyttö perustuu 
kaksisuuntaiseen viestintään, jossa molemmilla käyttäjillä täytyy olla ominaisuudella 
varustettu matkapuhelin. eBirdin näkemyksen mukaan video sharing – ominaisuudella 
varustettujen laitteiden levinneisyys on liian pieni, jotta palvelun käyttö voisi kasvaa 
merkittävästi vuosien 2005 ja 2006 aikana. Tämä rajoittaa todennäköisesti myös 
operaattoreiden halukkuutta avata palvelu lyhyellä tähtäimellä. 
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Pikaviestintä (instant messaging) 

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. eBirdin arvion mukaan näiden palveluiden kysyntä on kuitenkin ollut 
pientä. Maaliskuussa 2005 Saunalahti toi markkinoille oman pikaviestintäpalvelunsa 
ensimmäisenä operaattorina Suomessa.  

Operaattorit uskovat pikaviestinnän käytön leviävän matkapuhelimen käyttäjien 
keskuudessa. Periaatteessa pikaviestinnän voi nähdä tekstiviestinnälle kilpailevana 
viestintämuotona. Pikaviestin voi lähettää ja vastaanottaa matkapuhelimesta. Sen hinta 
on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin tekstiviestin, joten hintatietoisten ja uusia 
teknologioita omaksuvien voi olettaa siirtyvän ainakin osittain pikaviestinnän 
käyttäjiksi tulevina vuosina.  

Pikayhteys (push to talk) 

Pikayhteys oli vuoden 2003 aikana yksi puhutuimmista matkapuhelinalan 
uutuuspalveluista. Vuoden 2004 aikana odotettiin yhteisen standardin valmistumista ja 
ensimmäisten pikayhteys–palveluiden avautumista. Palvelu muistuttaa toiminnaltaan 
radiopuhelinyhteyttä. Pikayhteys mahdollistaa välittömän puheyhteyden kahden tai 
useamman matkapuhelimen välillä. Yhteys muodostetaan yhtä nappia painamalla ja se 
toimii yhteen suuntaan kerrallaan. Pikayhteys 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 tulivat myyntiin 
vuonna 2004, mutta Suomessa ei ole vielä avattu kyseisiä palveluita 
matkapuhelinverkoissa. Palvelun avaamisen aikatauluun vaikuttavat varmasti mm. 
pieni laitelevinneisyys ja yhteisen standardin puuttuminen palvelulle. Standardin 
odotettiin valmistuvan vuoden 2004 aikana, mutta sen valmistuminen on viivästynyt ja 
viimeisimpien tietojen mukaan Open Mobile Alliancen (OMA) valmisteleman 
standardin ensimmäisen version pitäisi valmistua maaliskuussa 2005.  

Monet alan toimijat uskovat palvelulla olevan kysyntää matkapuhelimen käyttäjien 
keskuudessa. eBirdin näkemyksen mukaan pikaviestintä-ominaisuudella varustettujen 
matkapuhelinten levinneisyys kasvaa nopeasti vuosien 2005 ja 2006 aikana.  

Videopuhelu 

Videopuhelu tarkoittaa nimensä mukaisesti videopuheluyhteyttä, jossa puheen lisäksi 
välittyy kuvayhteys matkapuhelimessa olevan kameran kautta matkapuhelimen 
näytölle. Videopuhelun muodostaminen vaatii sekä puhelun tekijältä että 
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vastaanottajalta videopuheluihin kykenevän päätelaitteen. Tutkimuksen kirjoittamisen 
aikaan talvella 2005 olivat ensimmäiset videopuheluominaisuuden sisältävät laitteet 
tulleet myyntiin Suomessa. Käytännössä videopuhelu vaatii myös 3G-
matkapuhelinverkon, koska kuvayhteyden muodostaminen edellyttää nopeaa 
tiedonsiirtoyhteyttä.  

Videopuheluille löytyy erilaisia käyttäjäryhmiä, jotka hyötyvät palvelusta erityisesti. 
Esimerkiksi Ruotsissa televiranomaisella, Post och Telestyrelsenillä, oli kokeilu 
vuonna 2004, jossa kuurot testasivat videopuhelinten käyttöä viittomakielen 
välittämiseen. Lehtitietojen mukaan ainakin noin 4000 kuuroa oli hankkinut 
videopuheluihin kykenevän 3G-puhelimen Ruotsissa vuonna 2004. Myös Suomessa 
Kuurojen Liitto ja TeliaSonera ovat pilotoineet videopuheluita. Videopuheluille löytyy 
myös muita käyttäjäryhmiä.  

Saunalahti ilmoitti tammikuussa 2005 avanneensa asiakkailleen 3G-
videopuhelupalvelut ensimmäisenä suomalaisena operaattorina. eBirdin näkemyksen 
mukaan videopuheluiden käytön levinneisyyttä rajoittaa kuitenkin ominaisuuden 
sisältävien puhelinten pieni levinneisyys vuosina 2005 ja 2006. 
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7 Sisältöpalvelut 
Tässä luvussa esitetään arvio sisältöpalvelumarkkinoiden kokonaisarvon 
kehittymisestä vuosina 2000-2006 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 ja osa lisämaksuttomia, joiden käytöstä 
palvelun käyttäjä maksaa vain datapalvelumaksun. Markkinoiden arvo kuvaa 
sisältöpalveluihin käytettyä verotonta euromäärää ilman datapalvelumaksua. 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. 

Operaattorin kanssa sopimussuhteessa olevia sisältöpalveluiden tarjoajia on Suomessa 
eBirdin arvion mukaan noin 200. Osa palveluntarjoajista on mobiilisisältöpalveluiden 
tarjoamiseen erikoistuneita yrityksiä, mutta useimmat palveluntarjoajat tuottavat 
mobiilipalveluita osana muuta toimintaansa. Ala on suhteellisen keskittynyt. Noin 20 
suurinta palveluntarjoajaa tuottaa noin 95 % markkinoiden kokonaisliikevaihdosta.   

7.1 Markkinakehitys 
Arvoltaan suurimpia yksittäisiä palveluita olivat edellisten vuosien tapaan soittoäänet, 
hakupalvelut ja chat-palvelut. Soittoäänien ja hakupalveluiden liikevaihto nousi 
hieman. Sen sijaan chat-palveluiden liikevaihto kasvoi voimakkaammin ja vaikutti 
markkinoiden kasvuun enemmän kuin hakupalvelut ja soittoäänet. Muita vuoden 2004 
aikana merkittävästi kasvaneita palveluita olivat mm. Java-pelit, televisiopelit ja 
aikuisviihde. Markkinoiden arvon kasvun odotetaan jatkuvan vuosina 2005 ja 2006. 
Nykyisin merkittävien palveluiden myynnin uskotaan kehittyvän maltillisesti. 
Markkinoiden kasvun odotetaan perustuvan useiden erilaisten palveluiden 
yhtäaikaiselle kasvulle. Yksittäisistä palveluista suurimpia odotuksia kohdistuu ns. 
ringbacktone–soittoääniin. TeliaSonera julkisti tällaisen palvelun jo vuoden 2004 
syksyllä ja muiden operaattoreiden odotetaan seuraavan perässä vuoden 2005 aikana.  

Vuonna 2004 tulivat markkinoille myös ns. true tone -soittoäänet. True tone on 
musiikin alkuperäisäänitteeseen perustuva soittoääni, kun taas mono- ja polyfoniset 
ovat jäljitelmiä alkuperäisestä äänitteestä. Nykyisin useat myynnissä olevat 
puhelinmallit sisältävät tarvittavat ominaisuudet true tone – soittoäänien toistoon.  Sen 
sijaan ringbacktone–soittoäänet eivät vaadi matkapuhelimelta erityisominaisuuksia ja 
siten niiden potentiaalinen käyttäjäkunta on laaja.  

Palveluiden tarjonnassa ja kysynnässä on tapahtunut muutoksia käytössä olevien 
matkapuhelinten ominaisuuksien monipuolistuessa. Esimerkiksi aikaisemmin paljon 
myytyjen kaksiväristen logojen markkinat ovat pienentyneet huomattavasti vuosien 
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2003 ja 2004 aikana. Samanaikaisesti ovat värillisten taustakuvien markkinat 
kasvaneet voimakkaasti. Näiden tarjonta alkoi Suomessa vuonna 2002 ja jo vuonna 
2004 niiden myynti ylitti kaksiväristen logojen myynnin. Myynnin kasvu edellytti 
värinäytöllä varustettujen puhelinten määrän kasvua.  

Sisältöpalveluilla on vakiintunut asiakaskunta joka käyttää niitä toistuvasti. eBirdin 
arvion mukaan sisältöpalveluiden käyttäjiä on noin kolmannes matkapuhelinten 
käyttäjistä. Osa palveluiden käyttäjistä on aktiivisia ja käyttää palveluita usein, suurin 
osa kuitenkin satunnaisesti. Palveluiden käyttäjien määrää on pyritty kasvattamaan 
viimeisten vuosien aikana. Uusien sisältöpalveluasiakkaiden saamista on kuitenkin 
rajoittanut esimerkiksi GPRS- ja MMS-palveluasetusten puuttuminen useista 
matkapuhelimista. Tämän seurauksena moni matkapuhelimen käyttäjä on 
epäonnistunut palveluiden tilaamisessa.  

7.1.1 Mobiilipalveluiden hinnoittelutapojen toivotaan monipuolistuvan 
Monet alan toimijat näkevät nykyisin vallitsevan hinnoittelumallin, jossa palvelusta ja 
dataliikenteestä maksetaan erikseen, rajoittavan tiettyjen palveluiden käytön kasvua. 
Esimerkiksi soittoääntä tilattaessa asiakas maksaa palvelun tilauksesta laskutettavan 
maksun lisäksi tietoliikenneyhteydestä, joka laskutetaan tyypillisesti verkossa siirtyvän 
tiedonsiirtomäärään perustuen. Soittoäänen kohdalla kyse saattaa olla muutamista 
senteistä riippuen asiakkaan datapalveluliittymän hinnoittelusta ja siten se ei rajoita 
palvelun käyttöä. Sen sijaan sellaisten palveluiden käytössä, joissa siirtyy suurempia 
tiedostomääriä, voi hinta nousta niin korkeaksi, että se rajoittaa palvelun käyttöä. 
Lisäksi useimmille matkapuhelinkäyttäjille tällainen hinnoittelukäytäntö on vaikea 
hahmottaa, koska ladattavien tiedostojen kokoa on vaikea arvioida ja siten myös 
palvelun käytöstä kertyvää laskua on hankala ennakoida etukäteen.  

Tämän vuoksi monet palveluntarjoajat toivovatkin, että palveluita voisi myydä yhdellä 
pakettihinnalla, joka sisältäisi sekä palvelumaksun että datasiirtomaksun. Hinnoittelun 
selkeyden ja ennakoitavuuden nähdään olevan yksi palveluiden käytön kasvua lisäävä 
tekijä. 

7.1.2 Musiikkipalvelut nousseet puheenaiheeksi 
Musiikin tarjoamisen eri muodoissa nähdään tuovan liiketoimintamahdollisuuksia 
mobiilipalveluiden tarjoajille. Soittoäänien myynnin historia osoittaa kiistattomasti, 
että musiikkipalveluille on kysyntää matkapuhelimen käyttäjien keskuudessa. 
Soittoäänien kysyntä on jatkunut vaikka teknologisen kehityksen myötä soittoäänien 
esitysformaatit ovat kehittyneet ja monofonisten soittoäänien kysyntä on jo laskenut 
merkittävästi. Polyfonisten soittoäänein myynnin kasvu on korvannut monofonisten 
soittoäänien kysynnän laskun vuosina 2003 ja 2004. Tulevina vuosina kysynnän 
odotetaan siirtyvän polyfonisista soittoäänistä ns. true-tone – soittoääniin. Kysynnän 
siirtymän perusedellytyksenä on kuitenkin laitekannan uusiutuminen, koska vain pieni 
osa nykyisestä matkapuhelinkannasta kykenee toistamaan true-tone-soittoääniä. 
Viimeisin Suomessa esitelty soittoääniformaatti on ns. ringbacktone, joka on 
puhelimen odotusäänen korvaava ääni, joka soi tavallisen odotusäänen lisäksi 
puhelimeen soitettaessa. Operaattorit uskovat ringbacktone – soittoäänien tarjonnan ja 
kysynnän kasvavan vuosien 2005 ja 2006 aikana. Näiden soittoäänien etuna on se, että 
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ne eivät vaadi laitekannan uusiutumista toimiakseen, koska niiden toiminta ei perustu 
puhelimen ominaisuuteen.  

Soittoäänet eivät ole kuitenkaan ainoita musiikkipalveluita, joita tarjotaan 
matkapuhelimiin. Musiikkitiedostojen myynnin sekä ns. streaming-palveluiden 
kysynnän uskotaan kasvavan tulevina vuosina. Taustalla vaikuttaa musiikkitiedostojen 
laillisen myynnin voimakas kasvu internetissä viimeisten kahden vuoden aikana. 
Digitaalisen musiikin myynnin uskotaan kasvavan merkittäväksi markkinaksi 
internetissä ja korvaavan pitkällä aikavälillä ainakin osan musiikin nykyisistä 
myyntikanavista. Liiketoimintamahdollisuudet ovat houkutelleet liikkeelle suuren 
määrän eri toimijoita maailmanlaajuisesti.  

Viime aikoina matkapuhelinvalmistajat ovat julkistaneet ja tuoneet markkinoille 
puhelimia, joilla voi ladata ja kuunnella musiikkitiedostoja. Samanaikaisesti 
operaattorit ovat monissa maissa tuoneet markkinoille palveluita, jotka mahdollistavat 
musiikin ostamisen ja kuuntelemisen matkapuhelimilla. Esimerkiksi TeliaSonera toi 
Suomessa markkinoille Sony Streamman –palvelun, joka mahdollistaa mm. musiikin 
valikoimisen ja kuuntelun matkapuhelimella. Palvelun käytöstä peritään 
kuukausimaksu, johon sisältyy tietty määrä kuunteluaikaa. Myös muiden toimijoiden 
odotetaan tuovan markkinoille matkapuhelinkäyttäjille tarjottavia musiikkipalveluita. 

Musiikkipalveluiden tarjonnassa on kuitenkin monia haasteita, vaikka 
matkapuhelimen nähdäänkin sopivan hyvin musiikkipalveluiden käyttöön. Yhteisistä 
musiikin jakeluun liittyvistä standardeista tai tekijänoikeusasioista ei ole kuitenkaan 
vielä sovittu ja siten eri palvelut ovat usein erilaisia ja yhteensopimattomia. Lisäksi 
mobiiliverkkojen nykyiset laskutuskäytännöt, tiedonsiirtonopeudet ja hinnoittelu eivät 
sovellu sellaisenaan tiedostokooltaan usean megatavun musiikkitiedostojen 
siirtämiseen. eBirdin arvion mukaan saattaa kulua vielä vuosia ennen kuin kaikki nämä 
kaupalliset ja tekniset haasteet ovat ratkenneet.  

7.2 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. Sisältöpalvelumarkkinoiden 
arvo kasvoi 16 prosenttia noin 67 miljoonaan euroon vuonna 2004. Markkinoiden arvo 
on kasvanut koko palveluiden tarjonnan historian ajan ja markkinoiden kasvun 
ennustetaan jatkuvan tulevina vuosina.  
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Kuvio 13. Sisältöpalvelumarkkinoiden arvon kehitys Suomessa 2000-2006 (milj. 
EUR) 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2005

Huom! markkinoiden arvo sisältää myytyjen palveluiden verottomat loppukäyttäjähinnat lukuun ottamatta 
datapuhelumaksuja.

 

Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa on tarkasteltu arvoltaan suurimpia 
sisältöpalvelualueita. Aikaisemmista vuosista poiketen palveluita ei ole jaoteltu 
teknologioittain, vaan palvelukategoriat sisältävät eri teknologioilla tuotettujen 
samantyyppisten palveluiden markkinoiden kokonaisarvon. Esimerkiksi 
hakupalvelukategoria sisältää tekstiviestillä, WAPlla ja ladattavista sovelluksista tilatut 
hakupalvelut.  

Kuviossa esitetyt viisi suurinta palvelualuetta muodostivat neljä viidesosaa 
sisältöpalvelumarkkinoiden kokonaisarvosta vuonna 2004, mikä osoittaa palveluiden 
kysynnän keskittyneen muutamiin suosituimpiin palveluihin. Suurin 
sisältöpalvelukategoria vuonna 2004 oli soittoäänet, johon sisältyy erilaiset 
soittoääniformaatit monofonisista polyfonisiin ja truetone-soittoääniin. Lisäksi 
kategoriaan sisältyvät myös ringbacktone-soittoäänet, joiden käytön ennustetaan 
kasvavan vuosina 2005 ja 2006.  

Arvoltaan toiseksi suurin sisältöpalvelukategoria on hakupalvelut, johon sisältyvät eri 
teknologioihin perustuvat haku- ja etsinpalvelut. Valtaosa hakupalveluista vuonna 
2004 oli henkilöiden puhelinnumero ja nimitietojen tekstiviestihakuja. Kolmanneksi 
suurin kategoria oli chat- ja deittipalvelut. Näistä merkittävä osa oli televisioon liittyviä 
chat- ja deittipalveluita. Kuvat olivat neljänneksi suurin palvelukategoria vuonna 2004. 
Kuvakategoriaan sisältyvät erilaiset logot ja taustakuvat. Viidenneksi suurin kategoria 
oli pelit, johon sisältyvät Java-pelien lisäksi mm. televisiossa tarjottavat pelipalvelut.  
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Vuosina 2005 ja 2006 markkinoiden kokonaisarvon kasvun ennustetaan jatkuvan. 
Vuonna 2004 suurimpien palvelukategorioiden, kuten soittoäänien, hakupalveluiden 
sekä chat- ja deittipalveluiden, ei ennusteta kasvavan merkittävästi. Sen sijaan 
pelipalveluiden ennustetaan kasvavan näitä nopeammin. Suurimman osan tulevien 
vuosien kasvusta ennustetaan tulevan kuitenkin suuresta joukosta muita palveluita.  

Kuvio 14. Sisältöpalvelumarkkinoiden arvon jakaantuminen palveluittain 2000-
2006 (milj. euroa, ilman alv.) 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2005

Huom! markkinoiden arvo sisältää myytyjen palveluiden verottomat loppukäyttäjähinnat lukuun 
ottamatta datapuhelumaksuja .
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8 Lisämaksulliset puhelinpalvelut 
Tässä luvussa tarkastellaan lisämaksullisten puhelinpalveluiden markkinoita Suomessa 
ja esitetään arvio lisämaksullisten puhelinpalvelumarkkinoiden kokonaisarvon 
kehittymisestä vuosina 2000-2004. Lisäksi tarkastellaan markkinoiden kehitystä 
yleisesti sekä arvioidaan markkinoiden kehitykseen vaikuttavia tekijöitä.  

Lisämaksullisilla puhelinpalveluilla tarkoitetaan palveluita, jotka tilataan soittamalla 
palvelunumeroon ja joista maksetaan palveluntarjoajan asettama lisämaksu normaalin 
paikallisverkko- tai matkapuhelumaksun lisäksi. Esimerkkejä paljon käytetyistä 
lisämaksullisista puhelinpalveluista ovat mm. taksin tilaus tai numerotiedustelu. 
Muista tässä tutkimuksessa tarkastelluista palveluista poiketen lisämaksullisia 
puhelinpalveluita voi tilata matkaviestimen lisäksi kiinteän verkon puhelinliittymällä. 
Lisämaksullisten puhelinpalveluiden lisäksi on olemassa myös lisämaksuttomia 
puhelinpalveluita, joista palvelun käyttäjä maksaa vain normaalin paikallisverkko- tai 
matkapuhelumaksun. Näiden palveluiden arvo ei sisälly tässä luvussa esitettyihin 
kokonaismarkkina-arvoihin.  

8.1 Markkinoiden arvo 
eBirdin arvion mukaan lisämaksullisten puhelinpalvelumarkkinoiden kokonaisarvo oli 
noin 120 miljoonaa euroa vuonna 2004. Markkinoiden arvo kuvaa lisämaksullisiin 
puhelinpalveluihin käytettyä verotonta euromäärää. Suurimpia yksittäisiä 
palvelualueita olivat numeropalvelut ja taksitilaukset, joiden yhteenlaskettu osuus 
kokonaisliikevaihdosta oli noin kaksi kolmasosaa. Loput markkinoiden liikevaihdosta 
syntyi lukuisten eri toimijoiden kautta, joita olivat eBirdin arvion mukaan mm. Posti, 
Matkahuolto ja Lippupalvelu. 

Tarkkoja tietoja eri palveluiden liikevaihdoista ei ole käytettävissä, joten markkinoiden 
kokonaisarvo ja yksittäisten palveluiden liikevaihdot perustuvat eBirdin omiin ja 
eBirdin haastattelemien henkilöiden arvioihin. Teleforum ry:n esittämän arvion 
mukaan maksullisten telepalveluiden markkinoiden arvo oli noin 46 miljoonaa euroa 
vuonna 2003 ilman taksitilausten ja hakupalveluiden osuutta. eBirdin arvion mukaan 
taksitilausten ja hakupalveluiden yhteenlaskettu markkina-arvo oli noin 81 miljoonaa 
euroa.  
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Kuvio 15. Lisämaksullisten puhelinpalvelumarkkinoiden arvon kehitys 
Suomessa 2000-2004 (milj. euroa, ilman alv.) 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2005
 

Lisämaksullisia puhelinpalveluiden ja mobiilien sisältöpalvelumarkkinoiden arvoa 
verrataan usein toisiinsa, koska monissa tapauksissa, kuten esimerkiksi taksin ja 
hakupalvelun tilaamisessa, on olemassa sekä lisämaksullinen puhelinpalvelu että 
mobiilipalvelu vaihtoehtoisina tapoina tilata palvelu. Lisämaksulliset 
puhelupalvelumarkkinat ovat syntyneet ennen mobiilimarkkinoita. Markkinoiden arvo 
oli eBirdin arvion mukaan 128 miljoonaa euroa jo vuonna 2000, jolloin 
mobiilisisältöpalveluita oli tarjottu vasta muutamia vuosia ja niiden markkinoiden arvo 
oli noin 25 miljoonaa euroa. Vuonna 2004 mobiilisisältöpalveluiden markkinat olivat 
67 miljoonaa euroa ja lisämaksullisten puhelinpalveluiden markkinat 130 miljoonaa 
euroa. Lisämaksullisten puhelinpalveluiden arvo ei ole laskenut vaikka 
mobiilipalvelumarkkinoiden kasvun onkin ennustettu korvaavan ainakin osan 
lisämaksullisten puhelinpalveluiden käytöstä. 

Palveluntarjoajan kannalta lisämaksullinen puhelinpalvelu tuo usein paremman tuoton 
palvelutapahtumaa kohden kuin mobiilipalvelu, koska operaattorit laskuttavat 
keskimäärin pienemmän marginaalin puhelinpalveluiden välittämisestä kuin 
mobiilipalveluiden välittämisestä. Tämän vuoksi useat palveluntarjoajat suosivat 
lisämaksullisia puhelinpalveluita. Toisaalta on olemassa monia palveluita, jotka 
soveltuvat tarjottavaksi ainoastaan joko mobiilipalveluna tai lisämaksullisena 
puhelinpalveluna. 
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9 Langattomat datapalvelut 
Tässä luvussa tarkastellaan langattomien datapalveluiden käytön ja markkinoiden 
arvon kehitystä Suomessa vuosina 2000-2006. Langattomilla datapalveluilla 
tarkoitetaan tässä tutkimuksessa matkapuhelinverkoissa tarjottavia 
tiedonsiirtoteknologioita, joita ovat GSM-datapuhelu, HSCSD, GPRS, EDGE ja 
UMTS. Lisäksi on tarkasteltu PWLAN-tiedonsiirtopalvelua (Public Wireless Local 
Area Network), joka ei perustu perinteisiin matkapuhelinverkkoteknologioihin, vaan 
lähiverkkoteknologiaan. Ensimmäiset WLAN-verkolla varustetut matkapuhelimet 
tulivat myyntiin vuonna 2004 ja tulevien vuosien aikana niiden osuuden odotetaan 
kasvavan merkittävästi.  

Datapalvelut on jaettu tutkimuksessa kahteen kategoriaan:  

" Piirikytkentäiset datapalvelut. Näitä ovat matkapuhelinverkoissa tarjottavat 
CSD- ja HSCSD-palvelut. 

" Pakettikytkentäiset datapalvelut. Näitä ovat matkapuhelinverkoissa 
tarjottavat GPRS-, EDGE-, UMTS- ja PWLAN-palvelut.  

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 pakettikytkentäisellä 
datapalveluominaisuudella varustetun matkapuhelimen.  

Datapalveluiden tiedonsiirtonopeuden kasvu nähdään yleisesti merkittävänä uusien 
palveluiden mahdollistajana sekä useiden olemassa olevien palveluiden 
käytettävyyden parantajana. Viime vuosien aikana matkapuhelinoperaattorit ovatkin 
avanneet käyttöön uusia datapalveluita (esim. GPRS, EDGE, UMTS) 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 
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 CSD, 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 perustuu omaan verkkoteknologiaan, joka toimii sääntelemättömällä 
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verkkotaajuudella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että taajuuden käyttöön ei tarvita 
lupaa.   

Taulukko 6. Yhteenveto datapalveluista 
Palvelu Kaupallinen 

lanseeraus 
Suomessa 

Arvio käytännön 
tiedonsiirto-
nopeudesta 

Arvio yleisimmistä 
käyttötarkoituksista 

Tyypillinen 
veloituskäytäntö vuonna 

2004 

Piirikytkentäiset     

CSD 1990-luvulla 9,6 - 14,4 kbit/s Sähköposti Aikaveloitus 

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

Pakettikytkentäiset     

GPRS 2000 30 - 40 kbit/s Sisältöpalvelut, 
sähköposti, MMS 

Siirrettyyn 
dataliikenteeseen perustuva. 

EDGE 2003 Max. 110 kbit/s Sisältöpalvelut, 
sähköposti, MMS 

Siirrettyyn 
dataliikenteeseen perustuva. 

UMTS 2004 Max. 384 kbit/s Internet-selaus, etätyö, 
sisältöpalvelut, MMS, 

sähköposti 

Siirrettyyn 
dataliikenteeseen perustuva. 

PWLAN 

(Public WLAN) 

2000 512 kbit/s - 4 
Mbit/s * 

Internet-selaus, etätyö, 
sähköposti 

Erilaisia; aikaan tai 
dataliikenteeseen perustuva 

tai kiinteähintainen. 
*  Teoreettinen tiedonsiirtonopeus korkeampi, jopa 11 Mbit/s tai 54 Mbit/s. Rajoituksena toteutetut jatkoyhteydet 
runkoverkkoon. 
Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2005 

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.   

9.1 Langattomien datapalvelumarkkinoiden arvo 
Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa on tarkasteltu langattomien 
datapalvelumarkkinoiden arvoa Suomessa vuosina 2000-2006. 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 hankittuja palveluiden arvoja. Siten esimerkiksi 
matkapuhelimen käyttäjän tilaaman polyfonisen soittoäänen hinta ei sisälly 
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markkinoiden arvoon, mutta sen sijaan matkapuhelinoperaattorin veloittama 
datapalvelumaksu soittoäänen siirtämiseksi puhelimeen sisältyy markkinoiden arvoon.  

Kuvio 16. Langattomien datapalvelumarkkinoiden arvon kehitys Suomessa 
2000-2006 (milj. euroa, ilman alv.) 
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Lähde: eBird Scandinavia, 2005
 

Datapalvelumarkkinat ovat voimakkaassa kasvussa. Vuonna 2004 
datapalvelumarkkinoiden kokonaisarvo oli Suomessa noin 21 miljoonaa euroa, josta 
valtaosa tuli pakettikytkentäisten datapalveluiden käytöstä. Edellisvuodesta 
datapalvelumarkkinoiden arvo kasvoi 26 prosenttia. Erityisesti GPRS-palvelun käyttö 
lisääntyi vuoden 2004 aikana. Palvelua alkoi käyttää suuri joukko uusia 
datapalveluasiakkaita ja samalla osa entisistä CSD:n tai HSCSD:n käyttäjistä siirtyi 
GPRS:n käyttäjiksi.  

Datapalveluiden käytön sekä markkinoiden arvon kasvun ennustetaan jatkuvan 
vuosina 2005 ja 2006. Yhä useamman matkapuhelinkäyttäjän uskotaan aloittavan 
pakettikytkentäisten datapalveluiden käytön voidakseen esimerkiksi lähettää 
multimediaviestejä tai selata WAP-sivuja. Samanaikaisesti matkapuhelinten 
ominaisuudet paranevat ja palveluiden tarjonta kasvaa. Erityisesti yrityssovellusten, 
kuten esimerkiksi sähköpostin käytön uskotaan lisäävän datapalveluliikennettä vuosina 
2005 ja 2006. Palveluntarjoajien ja operaattoreiden odotetaan tuovan markkinoille 3G-
verkkojen tiedonsiirtonopeutta hyödyntäviä palveluita, joiden käyttö lisää 
datapalveluliikennettä. Toisaalta näiden palveluiden vaikutusta dataliikenteen määrään 
rajoittaa kuitenkin 3G-puhelinten ja – liittymien pieni levinneisyys vuosina 2005 ja 
2006.  

Tutkimusta tehtäessä talvella 2005 tarjosivat valtakunnallisista matkapuhelinverkko-
operaattoreista TeliaSonera ja Elisa UMTS- ja EDGE-palveluita GPRS-palvelun 
lisäksi. Finnet Verkoilla on GPRS-verkko ja lisäksi Finnetillä on toimilupa UMTS-
verkkoa varten. Nykyisin ainoastaan GPRS-verkot kattavat laajoja alueita ja 
operaattoreiden omien ilmoitusten niiden kattavuus vastaa GSM-verkon kattavuutta. 
Sen sijaan EDGE- ja UMTS-palveluiden kattavuus on rajoittuneempi. Nykyisin ne 
toimivat lähinnä suurimmissa taajamissa.   
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Taulukko 7. Langattomien datapalvelumarkkinoiden arvon kehitys Suomessa 2000-2006 (milj. 
euroa, ilman alv.) 

 2000 2001 2002 2003 2004  2005 
ennuste 

2006 
ennuste 

Pakettikytkentäinen (GPRS, 
EDGE, UMTS) 

0,0 1,2 4,8 14,4 20,3 28,4 39,7

Muutos edellisvuodesta 317 % 200 % 41 % 40 % 40 %

Piirikytkentäinen (CSD, HSCSD) 4,0 4,2 4,4 2,4 1,0 0,6 0,3
Muutos edellisvuodesta 6 % 6 % -46 % -60 % -38 % -56 %

Yhteensä 4,0 5,4 9,2 16,8 21,2 29,0 40,0
Muutos edellisvuodesta 35 % 73 % 82 % 26 % 36 % 38 %

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2005 
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10 Tekstiviestimarkkinoiden kansainvälinen vertailu 
Tässä luvussa on tarkasteltu Pohjoismaiden (Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska) sekä 
Italian, Ison-Britannian ja Saksan tekstiviestimarkkinoiden kehitystä. Lisäksi lopuksi 
on esitetty arvio kuukausittaisen liittymäkohtaisen liikevaihdon jakaantumisesta 
puheviestintään ja mobiilipalveluihin maittain. Vuosien 2000-2003 osalta tiedot 
perustuvat televiranomaisten ja operaattoreiden ilmoittamiin lukuihin. Vuoden 2004 
osalta tiedot ovat osin ennakkotietoja, jotka perustuvat operaattoreiden ja 
televiranomaisten ilmoittamiin tietoihin sekä eBirdin arvioihin. Lukuja tarkasteltaessa 
tulee ottaa huomioon, että Italian ja Saksan tekstiviestimarkkinoita koskevia julkisia 
lukuja oli vähän käytettävissä ja siten esitetyt tiedot perustuvat suurelta osin eBirdin 
arvioihin. 

10.1 Useissa maissa on enemmän liittymiä kuin asukkaita 
Matkapuhelinlevinneisyys oli noussut yli 100 prosenttiin useissa tutkimuksen 
kohteena olevissa maissa vuonna 2004. Ainoastaan Saksassa liittymätiheys oli alle 90 
prosenttia, kaikissa muissa maissa liittymätiheys oli vähintään 96 prosenttia. Saksassa 
oli kuitenkin eniten liittymiä vertailumaista. Suomi on ainoa vertailumaa, jossa lähes 
kaikki liittymät ovat tilausliittymiä, eli ns. postpaid-liittymiä. Muissa vertailumaissa on 
merkittävä osuus ennalta maksettuja ns. prepaid-liittymiä.   

Kuvio 17. GSM-matkapuhelinliittymien määrä ja liittymälevinneisyys eri maissa 
vuonna 2004 
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Matkapuhelinliittymien levinneisyys kasvoi kaikissa maissa vuonna 2004. 
Voimakkainta kasvu oli Norjassa, Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Ruotsissa, joissa 
liittymien määrä kasvoi 10-14 prosenttia. Muissa maissa liittymämäärien kasvu 
vaihteli 5-8 prosentin välillä. 

Taulukko 8. GSM-liittymien määrä ja liittymätiheys maittain vuosina 2000-2004 

 2000 2001 2002 2003 2004

Iso-Britannia  

Liittymiä (milj. kpl) 40,0 44,8 49,9 52,6 59,0

Liittymätiheys 67 % 75 % 84 % 88 % 98 %

Italia  

Liittymiä (milj. kpl) 41,4 50,0 52,4 55,2 59,5

Liittymätiheys 72 % 86 % 91 % 95 % 103 %

Norja  

Liittymiä (milj. kpl) 3,2 3,7 3,8 4,1 4,7

Liittymätiheys 72 % 82 % 84 % 90 % 103 %

Ruotsi  

Liittymiä (milj. kpl) 6,2 7,0 7,8 8,7 9,5

Liittymätiheys 70 % 79 % 88 % 97 % 107 %

Saksa  

Liittymiä (milj. kpl) 48,0 52,9 56,9 62,1 69,2

Liittymätiheys 59 % 64 % 68 % 75 % 84 %

Suomi  

Liittymiä (milj. kpl) 3,7 4,1 4,4 4,7 5,0

Liittymätiheys 71 % 80 % 85 % 91 % 96 %

Tanska  

Liittymiä (milj. kpl) 3,3 3,9 4,5 4,8 5,2

Liittymätiheys 62 % 74 % 83 % 89 % 96 %

Lähde: televiranomaiset, operaattorit, Tilastokeskus, eBird Scandinavia, 2005 

Suomen matkapuhelinmarkkinat eroavat kaikista muista tutkituista maista ennalta 
maksettujen, ns. prepaid-liittymien pienen levinneisyyden suhteen. Suomessa vain 
muutama prosentti kaikista matkapuhelinliittymistä on prepaid-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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10.2 Tekstiviestiliikenne  
Lähetettyjen tekstiviestien lukumäärä liittymää kohden vaihtelee maittain. Esimerkiksi 
Tanskassa lähetettiin keskimäärin jopa noin 95 tekstiviestiä jokaisesta liittymästä 
kuukaudessa vuonna 2004. Toisaalta Ruotsissa lähetetään vain keskimäärin noin 19 
tekstiviestiä jokaisesta liittymästä kuukaudessa. Suomi sijoittuu tässä vertailussa 
neljänneksi 37 kuukaudessa lähetetyllä tekstiviestillä.  

Tekstiviestinnän maakohtaisista eroista ei ole sellaista tutkimustietoa saatavilla, joka 
selittäisi lähetettyjen tekstiviestien määrissä olevia maakohtaisia eroja. eBirdin arvion 
mukaan tekstiviestipohjaisten yksityisviestien hinnoittelu on vaikuttanut 
tekstiviestinnän kasvuun Tanskassa ja Norjassa. Esimerkiksi Tanskassa eräät 
operaattorit ovat tarjonneet jo muutaman vuoden liittymiä, jossa tekstiviestit ovat 
ilmaisia. Myös muiden operaattoreiden tekstiviestihinnat ovat matalia Tanskassa.   

Kuvio 18. Kuukausittain lähetettyjen tekstiviestien keskimääräinen lukumäärä 
GSM-liittymää kohden maittain vuosina 2000-2004 

19

35 37 37
43

72

95

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ruotsi Iso-Britannia Italia Suomi Saksa Norja Tanska

2000 2001 2002 2003 2004

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, televiranomaiset, 2005
 

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 9. Kuukausittain lähetettyjen tekstiviestien keskimääräinen lukumäärä GSM-
liittymää kohden maittain vuosina 2000-2004 

 2000 2001 2002 2003 2004

Iso-Britannia 14 22 28 32 35
Muutos edellisvuodesta 63 % 26 % 15 % 9 %

Italia 12 18 28 34 37
Muutos edellisvuodesta 48 % 55 % 25 % 6 %

Norja 31 42 54 60 72
Muutos edellisvuodesta 36 % 27 % 12 % 19 %

Ruotsi 6 12 14 17 19
Muutos edellisvuodesta 90 % 17 % 24 % 11 %

Saksa 20 25 34 36 45
Muutos edellisvuodesta 27 % 33 % 7 % 24 %

Suomi 23 24 27 29 37
Muutos edellisvuodesta 8 % 10 % 9 % 29 %

Tanska 19 28 38 69 95
Muutos edellisvuodesta 49 % 33 % 85 % 36 %

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2005 

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. Vuonna 2004 tekstiviestintä kasvoi Suomessa monia muita maita nopeammin ja 
Suomi ohitti Ison-Britannian ja Italian kuukausittain lähetettyjen viestien määrässä. 



   

 53  
  

10.3 Vuosittaisen tekstiviestiliikenteen määrä  
Saksassa oli Euroopan suurimmat tekstiviestimarkkinat tekstiviestien määrällä mitaten. 
Siellä lähetettiin yli 37 miljardia viestiä vuonna 2004, mikä oli lähes 40 prosenttia 
enemmän kuin edellisvuonna. Italiassa lähettiin yhteensä 27 miljardia viestiä vuonna 
2004, mikä oli toiseksi eniten vertailtujen maiden kesken.  

Pohjoismaista suurimmat markkinat vuonna 2004 olivat Tanskassa, missä lähetettiin 
noin 6,4 miljardia viestiä. Norjassa lähetettiin toiseksi eniten viestejä, noin neljä 
miljardia. Suomessa ja Ruotsissa lähetettiin kummassakin runsaat kaksi miljardia 
viestiä. Kovinta kasvu oli Tanskassa, missä tekstiviestiliikenne kasvoi noin 60 
prosenttia edellisvuodesta. Myös Norjassa ja Suomessa kasvu oli voimakasta, 
viestiliikenne kasvoi maissa noin 35 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  

Kuvio 19. Tekstiviestiliikenne maittain vuosina 2000-2004 (miljardia kappaletta) 
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Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, televiranomaiset, 2005
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Taulukko 10. Tekstiviestiliikenne maittain vuosina 2000-2004 (milj. kpl) 

 2000 2001 2002 2003 2004 

Iso-Britannia 6 590 12 036 16 953 20 500 25 053
Muutos edellisvuodesta 83 % 41 % 21 % 22 %

Italia 5 969 10 691 17 406 22 867 26 206
Muutos edellisvuodesta 79 % 63 % 31 % 15 %

Norja 1 212 1 875 2 448 2 969 4 033
Muutos edellisvuodesta 55 % 31 % 21 % 36 %

Ruotsi 473 1 020 1 325 1 816 2 216
Muutos edellisvuodesta 116 % 30 % 37 % 22 %

Saksa 11 400 16 000 23 600 26 767 37 050
Muutos edellisvuodesta 40 % 48 % 13 % 38 %

Suomi 995 1 206 1 421 1 659 2 241
Muutos edellisvuodesta 21 % 18 % 17 % 35 %

Tanska 753 1 334 2 015 3 989 6 408
Muutos edellisvuodesta 77 % 51 % 98 % 61 %

Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2005 

 

10.4 Liittymäkohtainen kuukausiliikevaihto  
Alla on arvioitu matkaviestinpalveluiden puheviestintä- ja mobiilipalveluiden 
liittymäkohtaista liikevaihtoa eri maissa. Luvut perustuvat eri maiden operaattoreiden 
ilmoittamiin tietoihin liittymäkohtaisen liikevaihdon määrästä sekä mobiilipalveluiden 
osuudesta operaattoreiden liikevaihdosta. Suomen osalta tiedot perustuvat tässä 
tutkimuksessa esitettyihin lukuihin. Mobiilipalvelut sisältävät yksityisviestinnän lisäksi 
sisältöpalvelut ja datapalvelut. 

Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa on esitetty kuukausittainen liittymäkohtainen 
liikevaihto eri maissa puheviestintään ja mobiilipalveluihin jaoteltuna vuonna 2004. 
Kuviosta ilmenee, että Suomessa oli yksi korkeimmista liittymäkohtaisista 
puheviestintäliikevaihdoista. Tämä siitäkin huolimatta, että Suomessa on tunnetusti 
matalat puheluhinnat kansainvälisessä vertailussa. Korkeaa puheliikevaihtoa selittää 
mm. kuukausittain puhuttujen puheluminuuttien korkea määrä Suomessa. Suomessa 
on paljon kotitalouksia, joissa matkapuhelin on ainoa puhelin ja tämän johdosta 
Suomessa puhutaan paljon matkapuhelimeen. Lisäksi Suomessa on muita maita 
vähemmän ns. prepaid-liittymiä, joiden liikevaihto on kaikissa maissa matalampi kuin 
kuukausilaskutettavien liittymien.  

Mobiilipalveluiden kuukausiliikevaihto vaihteli maiden välillä 2,4 eurosta 6,7 euroon. 
Keskimäärin arviolta noin 60-75 prosenttia mobiilipalveluiden liikevaihdosta tuli 
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tekstiviestipohjaisesta yksityisviestinnästä. Korkein mobiilipalveluliikevaihto oli 
Isossa-Britanniassa, jossa muiden kuin puhepalveluiden liikevaihto oli 6,7 euroa 
kuukaudessa. Korkeaan mobiilipalveluiden liikevaihtoon Isossa-Britanniassa vaikutti 
eBirdin arvion mukaan tekstiviestien korkea keskihinta sekä suhteellisen korkea 
kuukausittain lähetettyjen tekstiviestien määrä. Suomi sijoittui neljänneksi tässä 
vertailussa. Ruotsissa oli vertailun matalin kuukausittainen mobiililiikevaihto, mikä 
johtuu pitkälti kuukausittain lähetettyjen tekstiviestipohjaisten yksityisviestien pienestä 
määrästä. 

Kuvio 20. Kuukausittainen liittymäkohtainen liikevaihto vuonna 2004 (euroa) 
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Lähde: eBird Scandinavia, operaattorit, 2005
 

Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa on esitetty kuukausittaisen liikevaihdon 
kehittyminen eri maissa vuosien 2000-2004 välillä. Kuviosta ilmenee, että 
mobiilipalveluiden suhteellinen osuus on kasvanut liittymäkohtaisesta liikevaihdosta 
selvästi kaikissa muissa maissa kuin Suomessa vuosina 2000-2004. Suomessa 
mobiilipalveluiden käyttö oli jo yleistynyt ennen vuotta 2000, joten Suomen kohdalla 
vastaava kehitys oli jo tapahtunut aikaisemmin.  

Kuviosta ilmenee myös, että Suomessa on ollut ajanjaksona toiseksi korkein 
kuukausiliikevaihto. Korkein liikevaihto on ollut Norjassa. Pienimmät 
kuukausiliikevaihdot ovat olleet Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.  
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Kuvio 20. Kuukausittaisen liittymäkohtaisen liikevaihdon kehitys vuosina 2000-
2004 (euroa) 
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12 Liite 
Tutkimuksen kansainvälisten tilastojen eurohintojen taustalla käytettyjen eri 
valuuttojen keskikurssit vuonna 2004 

Valuutta Valuutan tunnus Keskikurssi vuonna 2002 

Iso-Britannia (Punta) GBP 1,475 

Norja (Kruunu) NOK 0,110 

Ruotsi (Kruunu) SEK 0,120 

Tanska (Kruunu) DKK 0,134 

Lähde: www.oanda.com, 2005 

 

 


