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TELEVISION KATSELUN MYLLERRYS
Nykyaikana yli puolet suomalaisista katsoo televisiota suoratoistopalvelusta.
Suoratoistopalvelu on internet-pohjainen palvelu, josta voidaan valita mitä katsotaan ja
milloin. Suomalaisia suoratoistopalveluja ovat YLE Areena, MTV Katsomo ja Nelosen
Ruutu. Kansainvälisiä palveluja ovat mm. Netflix, HBO, CMORE ja Viaplay.
Ihmisten siirtyminen suoratoistoon tuo haasteita sekä kotimaisille televisioyhtiöille että
maanpäällisten televisiolähetysten operaattoreille. Katsojamäärät vähenevät ja tulovirta
pienenee. Maanpäällisten televisiolähetysten ylläpito on kallista.
Kehitys tulee olemaan sellainen, että kaikki televisiolähetykset tulevat siirtymään internetpohjaisiksi. Perinteiset puhelinoperaattorit ovat jo kilpailussa mukana: on DNA-TV, Elisa
Viihde ja Sonera Viihde. Suuret urheilutapahtumat tulevat myös nettiin. Hyvä esimerkki on
nyrkkeilyn huippumatsi Klitschko vs Joshua. Jos sen halusi katsoa livenä, niin ainoastaan
Viaplay ja CMORE lähetti sitä internetin välityksellä.
Koska asumme vähän syrjässä, niin meillä televisiotarjonnan kaventuminen näkyy
ensimmäisenä. Meillä ei näy kaikki kanavat, kuten Kutonen ja TLC. Lisäksi 16.5. päättyy
Kolin aseman maksukanavien lähettäminen kokonaan. DNA siirtyy maksukanavien
lähettämisessä teräväpiirtolähetyksiin ja lopettaa perinteiset lähetykset. Koska Kolilla ei ole
teräväpiirtolähetyksiä, niin maksulliset lähetykset loppuvat Kolilta. Jos haluaa nähdä
jääkiekon MM-kisat tai F1-lähetykset, niin niitä voi seurata joko satelliitista tai internetin
välityksellä.
Televisiolähetysten siirtyminen nettipohjaiseksi asettaa haasteita internet-yhteydelle.
Esimerkiksi Elisa Viihde vaatii kaistaa jopa 25M. Tämä tarkoittaa käytännössä, että
perinteiset ADSL-yhteydet eivät enää ole riittäviä. Nykyaikaisten 4G-yhteyksien kaista
riittää, mikäli käyttäjiä ei ole paljon. Valitettavasti käyttäjiä tulee olemaan paljon enemmän
kuin tukiasemien kapasiteettia. Lisäksi ensimmäiset 4K-kuvanlaadulla olevat sarjat ja
elokuvat ovat jo saatavilla mm. Netflixissä ja ne käyttävät myös paljon kaistaa.
Puhutaan 5G:n tulemisesta. Todellisuudessa operaattorien pitäisi vaihtaa kaikki nykyiset
tukiasemat 5G-asemiksi. Lisäksi tukiasemien määrä pitäisi kymmenkertaistaa, koska 5G:n
kantavuus on keskimäärin 300m. Tämä ei ole operaattoreille taloudellisesti kannattavaa
nykyisellä hintatasolla ja varsinkin, kun otetaan huomioon kesällä tuleva roaming-vapaus
Euroopassa. Roaming-maksujen poistuminen nostaa kotimaisten operaattorien kuluja
selkeästi.
Mikäli haluamme televisiopalvelujemme pysyvän kehityksen mukana, niin ainut vaihtoehto
on valokuidun kautta toimiva internet-yhteys. Tämän jälkeen meillä on paljon
valinnanvaraa palveluiden toimittajissa….. Kuten eräs televisioalan ammattilainen sanoi:
”On ihme jos viiden vuoden kuluttua Kolilla on edes kaksi kanavaa”.
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