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1. Johdanto 
 
1.1. Tutkimuksen kohde: informaatioyhteiskunta 
 
Nyky-yhteiskuntaa on tullut tavaksi kutsua yhä useammin informaatio-
yhteiskunnaksi tai tietoyhteiskunnaksi. Edellistä termiä käytetään varsinkin 
englanninkielisissä teksteissä.  Informaatio- tai tietoyhteiskunnan käsitteillä 
on kaksi ulottuvuutta. Toinen on yhteiskuntatieteellinen ja toinen yhteis-
kuntapoliittinen. Yhteiskuntatieteessä nämä käsitteet ovat vanhempia kuin 
politiikassa.  
 
1.1.1. Tieto ja informaatio: terminologia 
 
Suomen kielen osalta on heti alkuun esitettävä terminologinen huomautus. 
Suomen kielessä ei ole useinkaan tehty selvää eroa käsitteiden informaatio 
ja tieto välillä, jolloin niiden välinen erottelu on jäänyt epäselväksi. Ilkka 
Niiniluoto on kirjassaan Informaatio, tieto ja yhteiskunta suorittanut filoso-
fisen käsiteanalyysin erilaisista informaation ja tiedon lajeista. Hän tuo 
esille suomen kielessä 1960-luvulta lähtien tapahtuneen ”käsitteellisen 
romahduksen”, jossa tieto voi nykyään merkitä melkein mitä tahansa. 
Niiniluoto kehottaa myös pohtimaan sitä, onko ylipäänsä järkevää kääntää 
englannin sanat ”data”, ”information”, ”knowledge” ja ”message” samalla 
suomen kielen sanalla. Niiniluoto itse esittää käsitehierarkian, jossa infor-
maatio on laajempi yläkäsite, tieto taas sen suppeampi erikoistapaus, johon 
liittyy jonkinlainen menestyksen, totuudenmukaisuuden ja perusteltavuuden 
lisäehto (Niiniluoto 1997, 48, 64).1 
 
Ari-Veikko Anttiroiko tutkijatovereineen toteaa, että virallinen suomen-
kielinen termi on ollut ”tietoyhteiskunta”, joka kuitenkin asiakirjojen 
englanninkielisissä versioissa on käännetty muotoon ”information society” 
(Anttiroiko et al. 2001, 24). Asia on myös toisinpäin eli EU:n alkuperäisten 
asiakirjojen sana “information society” on suomennettu järjestelmällisesti 
“tietoyhteiskunnaksi”. Esimerkiksi EU:n komission nyt käsittelyn kohteena 
olevien asioiden kannalta relevantin pääosaston englanninkielinen nimi on 
vuodesta 1999 ollut ”Directorate-General Information Society” ja sen 
virallinen suomenkielinen käännös ”tietoyhteiskuntapääosasto”. 
 

                                                           
1 Nordenstreng ja Starck (Nordenstreng ja Starck 2002, 10-11) toteavat, että nykyinen 
”tietoyhteiskunta” perustuu tietokoneen ja tietoliikenteen laajamittaiseen käyttöön yhteis-
kuntaelämän kaikilla aloilla. ”Tieto” viittaa tällöin informaatioon tiedon rakennusaineena 
eikä varsinaiseen tietämiseen tai viisauteen. Suomen kielessä ”tieto” on tietokoneen ja 
tietoliikenteen myötä venynyt tarkoittamaan paitsi inhimillistä tietämystä ja ymmärtämistä 
myös tiedon teknistä käsittelyä. 
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Edellä selostettu menettely tekee informaatiosta ja tiedosta samaa tarkoit-
tavia sanoja. On kuitenkin olemassa perusteluja näkemykselle, jonka 
mukaan informaatio ja tieto ovat eri asioita. Näin ollen tietoyhteiskunnan 
käsite viittaisi aivan eri puoliin yhteiskunnassa kuin informaatioyhteis-
kunnan käsite (Anttiroiko et al. 2001, 24). Tämä tutkimus osoittaa, että on 
olemassa teorioita, joita voi kutsua aidoiksi tietoyhteiskuntateorioiksi.  Nyt 
käsillä olevan tutkimuksen otsikossa mainitaan termi informaatio-
yhteiskunnan teoriat. Tämä termi tarkoittaa sekä informaatioyhteiskunta-
teorioita että tietoyhteiskuntateorioita.2 
 
Tässä tutkimuksessa englanninkielinen sana ”information” on jäljempänä 
aina käännetty sanaksi informaatio ja sana ”knowledge” sanaksi tieto, 
riippumatta siitä miten ao. tutkija tai taho on mahdollisesti käsitteen 
määritellyt tai käyttänyt sanaa. Määritelmät ja muut asiaan liittyvät 
kommentit esitetään asianomaisessa yhteydessä. 
  
1.1.2. Teoriaa ja politiikkaa 
 
Tietoyhteiskunnan käsitteen toi tieteelliseen keskusteluun yhdysvaltalainen 
liikkeenjohtoguru Peter F. Drucker kirjassaan The Age of Discontinuity 
(Drucker 1969, suomennettu Muuttumisen aika, Drucker 1979). Tässä 
kirjassa Druckerin käyttämä käsite oli ”knowledge society”, joka suomen-
nettiin sanaksi tietoyhteiskunta. Kansainväliseen tieteelliseen keskusteluun 
termi ”information society” ilmaantui 1970-luvulle tultaessa Japanista, 
jossa sitä oli käytetty jo aiemmin (Anttiroiko et al. 2001, 24). Toinen termin 
”information society” tausta on yhdysvaltalaisen sosiologi Daniel Bellin 
jälkiteollista yhteiskuntaa koskevassa tutkimustyössä ja erityisesti teoksessa 
The Coming of Post-Industrial Society (Bell 1973), jossa niin informaation 
kuin tiedon käsitteet nostettiin keskeiseen asemaan yhteiskunnan analyy-
sissä. Myöhemmin 1980-luvulla Bell ryhtyi käyttämään jälkiteollisen 
yhteiskunnan käsitteen rinnalla ja sijasta ”information society”- käsitettä 
(Bell 1980). Nämä tutkimustraditio näyttivät yhdistyvän, kun Yoneji 
Masuda julkaisi vuonna 1980 kirjan The Information Society as Post-
Industrial Society (Masuda 1983; Niiniluoto 1997, 67).  
 
Viestinnän tutkimuksessa Yhdysvalloissa Edwin Parker käsitteli 1970-
luvun alkupuolella informaatiota ja yhteiskuntaa koskevia kysymyksiä 
mainitsematta kuitenkaan informaatioyhteiskunnan käsitettä, mutta 
käyttäen hyväkseen Fritz Machlupin laskelmia (Machlup 1962; Parker 
                                                           
2 EU:n “tietoyhteiskuntapolitiikasta” käytetään jatkossa järjestelmällisesti nimitystä 
“informaatioyhteiskuntapolitiikka”, koska EU alkuperäisissä dokumenteissa käyttää 
“information society”-termiä. Jos tässä tutkimuksessa lainataan suoraan EU:n alku-
peräisten dokumenttien suomennoksia, käytetään kuitenkin poikkeuksellisesti suomen-
noksen termiä “tietoyhteiskunta”. Samaa terminologista linjaa noudatetaan Suomen 
informaatioyhteiskuntapolitiikasta puhuttaessa. 
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1973, 7).3  Vuonna 1975 Parker oli jo siirtynyt käyttämään käsitteitä 
”information society” ja ”information age” (Parker 1975, 90-91, 96). 
 
Yhteiskuntatieteissä informaatioyhteiskunnan käsitteestä ja analyysistä on 
tullut yhä ajankohtaisempi teema. Englantilainen sosiologi Frank Webster 
näkee, että kommentaattorit ovat alkaneet yleisesti puhua informaatiosta 
modernin maailman määräävänä piirteenä. Hänen mukaansa nykyisin 
osoitetaan paljon huomiota yhteiskunnallisen elämän ”informatisaatiolle” 
kertomalla, että olemme astuneet informaation hallitsemaan tuotantotapaan 
(mode of information) aikaan ja että olemme siirtyneet globaaliin infor-
maatiotalouteen. Varsin monet kirjoittajat ovat Websterin mukaan menneet 
vielä pitemmälle ja identifioineet informaatioyhteiskunniksi Yhdysvallat, 
Englannin, Japanin, Saksan ja myös joukon muita valtioita, joilla on 
samanlainen elämäntyyli (Webster 1995, 1). 
 
Saksalainen sosiologi Nico Stehr on viime vuosina Druckeriin nojautuen 
nostanut informaation käsitteen rinnalle tiedon käsitteen.  Hän tuo samalla 
tietoyhteiskuntaa (knowledge society) koskevan analyysinsa yhteydessä 
esiin, että yhteiskuntatieteellisessä kirjallisuudessa ei ole juurikaan kiistetty 
taloudellisen ja ekologisen globalisaation vaikutuksia ja läpitunkevuutta 
samoin kuin ei myöskään tiedon ja informaation kansainvälistymistä. Hän 
jatkaa, että keskusteluissa kansallisten talousjärjestelmien taloudellisesta 
globalisaatiosta vähiten kiistanalaisia ovat olleet finanssimarkkinoiden tai -
transaktioiden globalisaatio, tuotannon kansainvälistyminen ja ehkä 
globaali teknologinen konvergenssi ja lisääntyvien tuottojen4 logiikka 
(Stehr 2001, 98). 
 
Espanjalainen sosiologi Manuel Castells on viime aikoina voimallisimmin 
tuonut Daniel Belliin juontuvaan informaatioyhteiskuntateoriaan uusia 
aineksia. Hänen mukaansa muutokset informaatioteknologiassa, sen 
käytössä ja vaikutuksissa on katsottava niin suuriksi, että on nähtävä 
kokonaisen uuden informaatioteknologiaan liittyvän paradigman synty.  
Informaatiosta tulee raaka-ainetta. Uudet teknologiat käsittelevät infor-
maatiota, eikä informaatiota enää käytetä vain teknologiaan kuten aiem-
missa teknologisissa vallankumouksissa. Uuden teknologian vaikutukset 

                                                           
3 Machlup on tietotalouden mittaamisen pioneeri (Webster 2002, 12). Suomessa 
Nordenstreng Parkeriin viitaten nosti vuonna 1975 esille ilmaisun ”toisen teollisen 
vallankumouksen informaatioräjähdys” (Nordenstreng 1975, 26-27). Myös OECD 
kiinnostui 1970-luvulla atk-politiikasta ja tietoliikennepolitiikasta (OECD 1975; Pietarinen 
1975), ja erityisesti sen Committee for Information, Computer and Communications Policy 
pohti informaatioteknologiaan ja viestintäpolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi OECD 
on 1990-luvulla pohtinut tietoon perustuvaan (knowledge-based) talouteen liittyviä 
kysymyksiä (Kasvio 2001, 37).   
4 Lisääntyvillä tuotoilla tarkoitetaan tuottavuuden kasvua tuotannon kasvaessa (tuotanto 
kasvaa panoksia enemmän) (Black 2002, 226). 
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näkyvät kaikkialla. Koska informaatio on olennainen osa kaikkea 
inhimillistä toimintaa, uusi teknologia muovaa välittömästi yksilöllisen ja 
kollektiivisen olemassaolon kaikkia prosesseja. Kaikissa uutta informaatio-
teknologiaa käyttävissä vuorovaikutusjärjestelmissä toimii verkostojen 
logiikka. Verkostojen rakenne näyttää sopeutuvan vuorovaikutuksen lisään-
tyvään kompleksisuuteen ja ei-ennustettavissa olevan kehityksen muo-
toihin, jotka nousevat tällaisen vuorovaikutuksen luovasta voimasta. 
Verkostoa voidaan nyt käyttää kaikentyyppisiin prosesseihin ja organisaa-
tioihin uuden informaatioteknologian avulla. Informaatioteknologian para-
digma perustuu myös joustavuuteen. Pelkästään prosessit eivät ole kään-
nettävissä, vaan myös organisaatioita ja instituutioita voidaan muokata ja 
olennaisesti muuttaa järjestämällä uudestaan niiden komponentit. Ja lopuksi 
teknologisen vallankumouksen ominaisuus on lisääntyvä yksittäisten 
teknologioiden konvergenssi erittäin integroituneiksi järjestelmiksi, joissa 
vanhoja, erillisiä teknologisia kehityskaaria ei voi enää erottaa (Castells 
1996 I, 61-63). 
 
Suuren luokan politiikkaan informaatio- ja tietoyhteiskunnan käsitteet 
ilmaantuivat vasta 1990-luvulla. Vuosien 1993-1996 aikana eri maiden 
hallitukset julkistivat laajoja suunnitelmia kehittää informaatioyhteiskunta-
politiikkaa.  Kehitys lähti liikkeelle Yhdysvalloista 1990-luvun alussa ja 
laajeni sitten EU:hun, Japaniin ja muihin valtioihin. Yhdysvaltojen presi-
dentinvaalikampanjassa vuonna 1992 Bill Clinton ja Al Gore kiinnittivät 
huomiota ”tiedon valtateiden” (Information Superhighways) rakentamisen 
tärkeyteen 21. vuosisadan perusrakenteina. Samalla he korostivat kansal-
lisen informaatiorakenteen (National Information Infrastructure, NII) kehit-
tämisen tarvetta taloudellisen kasvun edellytyksenä. Uuden talouspolitiikan 
tuli pitää sisällään tätä rakennetta koskeva strategia. Voitettuaan vaalit 
presidentti Clinton ja varapresidentti Gore huolehtivat siitä, että NII:stä tuli 
vuodesta 1993 alkaen Yhdysvalloissa merkittävä politiikan alue (Leer 2000, 
17-20).  
 
Vuoden 1993 syksyllä julkistettu NII viritti laajan keskustelun myös Euroo-
passa. Saman vuoden lopulla Euroopan Unionin jäsenmaiden valtionpää-
miehistä koostuva, suuren luokan poliittisia linjanvetoja tekevä Eurooppa-
neuvosto hyväksyi Euroopan komission informaatioyhteiskuntaohjelman 
White Paper on growth, competitiveness and employment: the challenges 
and ways forward into the 21st Century. Tämän ohjelman mukaan 
informaatioyhteiskunnan voidaan ymmärtää olevan yhteiskunta, jossa 
informaatio- ja viestintäteknologioilla ja niihin liittyvillä televerkoilla ja 
palveluilla on erittäin keskeinen sija yhteiskunnan ja sen talouden kehi-
tyksessä. Tulevaisuuden informaatioyhteiskunnalle olivat EU:n mukaan 
erityisen tyypillisiä Euroopan laajuiset televerkot, jotka tuli rakentaa 
nopeasti (White Paper on growth… 1993, 13-14, 22-27). 
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EU:ssa informaatioyhteiskuntaan tähtäävästä politiikasta on tullut 
keskeinen Unionin  politiikan osalohko (ks. esim. Levy 1999, 124-140). 
Tärkeimpiä tähän liittyviä ratkaisuja EU:ssa on vuodelta 2000 Lissabonin 
Eurooppa-neuvoston päätös, jossa unioni asetti itselleen uuden strategisen 
päämäärän seuraavaa vuosikymmentä varten. Päätöksen mukaan unionista 
on tultava maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva 
talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja 
parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Edelleen 
Lissabonin päätöksissä neuvosto kehottaa erityisesti yhteisöä ja 
jäsenvaltioita tarjoamaan kaikissa Euroopan maissa käyttöön nopeat yhteen 
liitetyt verkot Internetiin pääsyä varten ja edistämään huipputekniikan ja 
muiden televiestintäverkkojen sekä näiden verkkojen sisällön kehittämistä 
(Puheenjohtajan päätelmät, Lissabonin Eurooppa-neuvosto 2000, 4). 
Aiemmin jo Unionin Helsingin Eurooppa-neuvoston päätelmissä vuodelta 
1999 todetaan, että globalisaatio ja ”tietoyhteiskunta” ovat eurooppalaista 
todellisuutta. EU:n on edistettävä dynaamista ja avointa, tietoon perustuvaa 
eurooppalaista taloutta kasvun turvaamiseksi ja työttömyyden 
vähentämiseksi pysyvästi (Helsingin Eurooppa-neuvosto 1999, 13).  
 
Suomessa informaatioyhteiskuntapolitiikkaan liittyvä valmistelu lähti liik-
keelle 1990-luvun alussa ja siten kansainvälisessä vertailussa varhain 
(Inkinen 2002, 33). Maan hallituksen vuonna 1993 tekemä periaatepäätös 
toimenpiteiksi keskus- ja aluehallinnon uudistamiseksi oli suomalaisen 
informaatioyhteiskuntapolitiikan kannalta hyvin merkittävä. Silloin päätet-
tiin laatia valtion tietohallintostrategia ja ”tietoyhteiskuntastrategia” (Sitra – 
Suomi tietoyhteiskunnaksi 2003, 2).  Kansallinen informaatioyhteiskunta-
strategia valmistui vuonna 1994 (Suomi tietoyhteiskunnaksi 1995). 
Strategian perustelumuistiossa todetaan, että vuosituhannen vaihtuessa 
kehittyneiden maiden katsottiin ”tulleen tietoyhteiskunniksi ja siirtyneen 
tietoaikaan” ja että vielä 1980-luvulla ”tietoyhteiskunta” oli sisällöltään 
hatara käsite, jonka monet asettivat sen kyseenalaiseksi. Hovikelpoiseksi 
perustelumuistiot-raportin mukaan ”tietoyhteiskunnan” teki Euroopan 
Unionin huippukokouksen Korfulla kesäkuussa 1994 hyväksymä kasvu- ja 
työllisyysohjelma Eurooppalainen tietoyhteiskunta (viittaa asiakirjaan 
Report on Europe and the global information society vuodelta 1994 eli ns. 
Bangemannin raporttiin; ks. myös Kuronen 1995, 47). Myöhemmin tieto-
yhteiskuntaosiot ilmestyivät myös hallitusohjelmiin, ja voimassaoleva Matti 
Vanhasen hallituksen ohjelma sisältää lisäksi erillisen ”tietoyhteiskunnan 
politiikkaohjelman” (Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelma…, 
54). 
 
Informaatioyhteiskuntakysymyksillä on aina ollut kansainvälinen, globaali 
ulottuvuutensa. Tämän ulottuvuuden kannalta Yhdysvaltojen NII:ssä olen-
naista oli kohta, jossa Yhdysvaltojen oli tarkoitus koordinoida asiaa muiden 
maiden hallitusten kanssa. Yhdysvaltojen NII-aloite antoi siten pohjan 
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"maailmanlaajuiselle informaation infrastruktuurille" (Global Information 
Infrastructure, GII).5 Tätä kirjoitettaessa ajankohtainen tapahtuma on YK:n 
alajärjestön ITU:n järjestämä World Summit on the Information Society, 
joka kaksiosaisena vuonna 2003 Genevessä ja vuonna 2005 Tunisissa  
kokoaa yhteen eri maiden hallitukset, yksityisen sektorin, kansalaisjärjestöt, 
muut alueen järjestöt ja YK:n alajärjestöt. Tämän kokouksen suunnittelun 
yhteydessä on tuotu esiin tarve käyttää informaatioyhteiskunnan käsitteen 
sijasta tietoyhteiskunnan (knowledge societies) käsitettä, koska jälkim-
mäinen termi tavoittaa paremmin merkityksen sellaisten tulevaisuuksien 
rakentamisessa, jotka ovat pluralistisia, monimuotoisia ja avoimia valin-
noille (Matsuura 2003, 3). 
 
Nykypäivän yhteiskunnissa käsitteistä informaatio, tieto, verkostot, verkos-
toituminen, sisällöt (eli palvelut ja ohjelmat), globalisaatio ja niihin liitty-
vistä ilmiöistä on tullut keskeinen elementti niin yhteiskuntatieteissä kuin 
suuren luokan politiikassa6. 
  
Teorioiden ja politiikan kehityksen taustalla ja siihen vuorovaikutuksessa 
olevana tekijänä on kehitys yhteiskunnassa ja sen eri osissa.  Politiikan 
ideana on myös asettaa yhteiskuntapoliittisia tavoitteita ja pyrkiä toteut-
tamaan ne. Yhteiskunnan eri osista kiinnostuksen kohteena tässä yhteydessä 
on sähköinen viestintä eli sähköinen media ja teletoiminta. Nämä alueet 
olivat viime vuosikymmenenä voimakkaassa kasvussa. Internetin erityisen 
nopea kasvu antoi suuren lupauksen voimakkaasta kaiken verkostoitu-
misesta ja tähän verkostoitumiseen liittyvän talouden rajusta noususta, 
myös globaalisti. Televerkot laajenivat ja kehitettiin uusia mobiileja 
teknologioita, jotka antoivat käyttäjille suuren lupauksen yhä monipuoli-
semmista palveluista. Internetin palvelujen odotettiin leviävän myös laajalti 
mobiiliin vastaanottoon. Euroopassa kehitykseen liittyi teletoiminnan 
markkinoiden liberalisointi entisten valtionmonopolien muodostaman 
                                                           
5Al Gore toi esille tämän käsitteen puheessaan kansainvälisen teleliiton ja YK:n 
alajärjestön ITU:n World Telecommunications Development-konferenssissa Buenos 
Airesissa vuonna 1994. Perusajatuksena tässä aloitteessa oli tieto- ja viestintätekniikan 
käytön laajentaminen ja tämän käytön taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Gore toi 
myös vuonna 1995 GIIn osaksi teollisuusmaiden G7-ryhmän toimintaa korostaen 
seuraavia viittä periaatetta: yksityisen sektorin investointien rohkaiseminen, kilpailun 
edistäminen, avoimen pääsyn järjestäminen verkkoihin kaikille tiedon tuottajille ja 
käyttäjille, joustavan teknologian ja markkinoiden nopeaan muutokseen sopeutuvan 
sääntelyn luominen ja universaalin palvelun turvaaminen (Leer 2000, 17, 18, 20-21). 
6 Internetin Google-hakukone (31.10.03 klo 10)  antaa näille käsitteille ja niiden lähikäsit-
teiden englanninkielisille vastineille seuraavat hitit: globalization 4,1 milj., globalisation 
1,3 milj., network 134 milj., networks 45,9 milj., networking 33,4 milj., service 27,2 milj. , 
services 29,3 milj., information society 1,1 milj., knowledge society  68.400 (!), 
knowledge based…  970.000. Vastaavilla suomenkielisillä käsitteillä on seuraavat hitit: 
globalisaatio 13.900, verkko 133.000, verkot 23.900, verkosto 46.000, palvelu 186.000, 
palvelut 645.000, informaatioyhteiskunta 674 (!), tietoyhteiskunta 22.000, tietoon 
perustuva… 712. 
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kokonaisuuden sijaan. Maailman sisältöteollisuutta globaalisti hallitseva 
Hollywood vain vahvisti asemiaan uusien 1990- luvulla syntyneiden 
jakeluväylien kuten digitaalisen satelliittitelevision ja digitaalisten tallen-
teiden (erityisesti DVD) myötä. Sähköisen median tuotannon ja jakelun 
digitalisoinnin oletettiin tuovan merkittäviä tehokkuusetuja, jotka näkyi-
sivät uusina palveluina ja laajoina kuluttajamarkkinoina. Digitalisoinnissa 
mikä tahansa sisältö voidaan kuvata binaarijärjestelmän avulla nollina ja 
ykkösinä eli tietotekniikan käyttämällä tekniikalla. Samalla viestit ja ohjel-
mat pystytään yhä enemmän tuottamaan, käsittelemään ja lähettämään 
tietojenkäsittelytekniikalla, digitaalisesti7. 
 
Internet-yritysten ja teletoiminnan ”kuplatalouden synty, ja sitä seurannut 
lama muuttivat kuitenkin radikaalisti odotukset jatkuvasta kasvusta. Kupla-
taloudessa odotettiin, että Internetin liikenne kasvaisi teknisellä bittikapasi-
teetilla mitattuna 400 prosentin vuosivauhtia, mutta kasvu jäi vain 100 
prosenttiin. Tämä loi valtavan ylikapasiteetin Internet-yhteyksien tarjon-
nassa varsinkin runkoverkoissa ja pitkissä yhteyksissä. Kun odotettu 
kysyntä ei realisoitunut, sektori luhistui taloudellisesti (Economides 2002, 
3). Näin syntynyt lama laajeni nopeasti koko teletoimintaan ja myös 
mediaan. Internet-yrityksille oli ominaista pieni koko ja niitä kaatui tuhan-
sia. Teletoiminnassa ja mediassa teki konkurssin useampikin suuri yritys.  
Englantilainen tutkija Martin Fransman toteaa, että teletoiminnan voimak-
kaasti heilahtelevat suhdanteet vuosina 1996-2002 johtivat merkittävim-
pään teolliseen luhistumiseen II maailmansodan jälkeen (Fransman 2002, 7; 
vrt. Soros 2003, 30). 
 
Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteen muodostavat toisaalta informaatio-
yhteiskunnan teoriat ja toisaalta sähköinen viestintä kuplatalouden jälkei-
senä aikana. Tarkastelun kohteena on siten toisaalta ko. teorioita koskeva 
tieteellinen ja poliittinen keskustelu ja toisaalta siihen liittyvä sähköisen 
viestinnän todellisuus eli sähköinen media ja teletoiminta. Asioita tarkas-
tellaan erityisesti kuluttajamarkkinoiden näkökulmasta. Varsinaisia kohde-
maita ja alueita tutkimuksessa ovat EU-maat (vuonna 2003 ennen EU:n 
laajenemista) ja Yhdysvallat. Japania käsitellään vain, jos asiaa pidetään 
erityisen tärkeänä. Yhdysvaltojen tarkastelu muodostaa myös referenssin 
EU:n informaatioyhteiskuntapolitiikan ja sen sähköisen viestinnän aseman 
tarkastelulle, minkä takia tämän tutkimuksen alaotsikko on ”Eurooppa-
lainen näkökulma”. 
 
  

                                                           
7 Viime kädessä ihminen tietysti vastaanottaa sisällöt analogisesti. 
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1.2. Tutkimusongelma: teoriat vs. todellisuus 
 
Edellä kuvatusta tutkimuksen kohteesta nousee esiin selvä jännite yhtäältä 
informaatioyhteiskuntaa koskevien tieteellisten teorioiden ja poliittisten 
näkemysten ja toisaalta sähköisen viestinnän todellisuuden välillä. Tämä 
jännite on nyt käsillä olevan työn yleinen tutkimuskysymys. Tutkimuskysy-
mys jäsentyy edelleen kolmen käsitteen avulla, jotka ovat keskeisiä niin 
informaatioyhteiskuntia koskevassa tieteellisessä ja poliittisessa keskus-
telussa kuin sähköisen viestinnän kehityksessä. Nämä käsitteet ovat 
 

a) Verkostoituminen  
b) Sisällöt eli palvelut ja ohjelmat  
c) Globalisaatio 

 
Tutkimuksen ensimmäinen tehtävä on selvittää näiden käsitteiden käyttöä 
teorioissa. Toiseksi tehtävänä on analysoida näihin käsitteisiin liittyviä 
ilmiöitä ja kehityskulkuja sähköisessä viestinnässä. Samalla testataan 
teorioiden pätevyyttä näihin käsitteisiin liittyvien näkemysten osalta.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on siten eritellä edellä mainittuihin kolmeen käsit-
teeseen liittyviä ajankohtaisia ja relevantteja yleisen yhteiskunnallisen 
muutoksen tulkintoja ja analysoida sitten tarkemmin, miten näissä tulkin-
noissa hahmotellut ilmiöt ja muutostrendit ilmenevät lähemmin eritellyssä 
sähköisessä viestinnässä eli sähköisessä mediassa ja teletoiminnassa. Tutki-
muksen lopussa palataan takaisin yhteiskuntatieteellisiin teorioihin pohtien 
mitä matka sähköisen median ja teletoiminnan maailmaan opetti näkemään 
toisin. 
 
Informaatioyhteiskunnan teoriat nostavat esille perustavanlaatuisia kysy-
myksiä: Onko informaatioyhteiskuntaa vai eikö sitä ole? Onko keskeinen 
käsite informaatio vai tieto, ja miksi? Mikä ominaispaino on teknologisilla 
muutoksilla, vai onko kyseessä jokin muu ilmiö? Onko kyse edelleen kapi-
talismista vai jostain muusta yhteiskuntamuodosta?  
  
Teorioiden osalta tutkimusongelma voidaan esittää yksityiskohtaisemmin 
seuraavalla tavalla: 
 

a) Verkostoituminen. Mikä sisältö ja asema on verkostoitumisen 
käsitteellä teorioissa? Kuinka perusteltua on puhua verkosto-
yhteiskunnasta? Mikä on määrällisten ja laadullisten muutosten 
suhde? 

b) Mikä on sisältöjen (palvelujen ja ohjelmien) merkitys teorioissa? 
Kuinka perusteltua on puhua palveluyhteiskunnasta? 
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c) Globalisaatio. Mikä on informaatioyhteiskuntateorioiden suhde 
globalisaatioon? Kuinka perusteltua on puhua globaaleista 
markkinoista? Onko globalisaatio teorioissa ylä- ja alakäsite? 

 
Sähköisen viestinnän osalta tutkimusongelma voidaan esittää yksityis-
kohtaisemmin seuraavalla tavalla: 

 
a)  Verkostoituminen. Miten verkostoituminen ilmenee sähköisessä 

viestinnässä tällä hetkellä? Kuinka suuri on verkostoitumisen 
merkitys? Verkostoituuko kaikki vai onko sillä rajat? 

b) Mikä on sisältöjen eli ohjelmien ja palvelujen kehitys? Mikä on 
sisältöjen taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys ja omi-
naispaino?                                                                                                                        

c) Globalisaatio. Miten globalisaatio ilmenee sähköisessä viestin-
nässä? Onko viimeaikaisessa kehityksessä jotain sellaista, joka 
laadullisesti tai määrällisesti ylittää sen kansainvälistymis-
kehityksen, joka varsinkin sähköisessä mediassa on ollut 
havaittavissa jo viime vuosisadan alkupuolelta lähtien?  

 
Vaikka tutkimuksen kohde ei varsinaisesti ole informaatioyhteiskunta-
kuntapolitiikka, EU:n informaatioyhteiskuntapolitiikkaa ja siihen läheisesti 
liittyviä politiikan aloja esitellään ja myös arvioidaan analyysin pohjalta. 
Tutkimuksessa esitellään myös Yhdysvaltojen tältä osin paljon suppeampaa 
politiikkaa. Tutkimus antaa mahdollisuuden tältä osin esittää seuraavat 
kysymykset, joihin vastataan sen loppuluvussa: 
  

a) Mitä erityispiirteitä ja eroja on yhdysvaltalaisessa ja EU:n 
informaatioyhteiskuntapolitiikassa? 

b) Millä tavoin tieteellinen ja poliittinen keskustelu näkyy todelli-
suuden muotoutumisessa ja millä tavoin vuosikymmenien 
aikana toteutunut todellisuus on hedelmöittänyt tutkimusta ja 
poliittista keskustelua? 

 
Sähköisen viestinnän verkostoitumisen osalta voidaan lisäksi todeta seuraa-
vaa. Castells määrittelee verkoston8 yleisellä tasolla abstrakteilla geomet-
riasta lainatuilla termeillä joukkona toisiinsa yhteydessä olevia solmukoh-
tia. Solmukohta on kohta, jossa käyrä leikkaa itsensä. Verkostot Castells 
toteaa sinänsä vanhoiksi yhteiskunnallisen organisaation muodoiksi, mutta 
”informaatioajalla” ne ovat saaneet uuden elämän informaatioverkostoina, 
joiden voimanlähteenä on informaatioteknologia (Castells 1996 I, 470-471; 
Castells 2000, 15).  Castellsin määritelmä on käytännössä sama kuin monen 
muun tutkijan käyttämä määritelmä.  Sosiologiassa termi verkosto viittaa 
yksilöihin ja myös kollektiiveihin, jotka yksi tai useampi sosiaalinen suhde 
                                                           
8 Yhtä hyvin voitaisiin tässä yhteydessä käyttää käsitettä verkko, mutta tämä käsitre 
varataan tässä tutkimuksessa televerkolle.  



 16

on linkittänyt yhteen ja jotka muodostavat näin sosiaalisen verkoston 
(Marshall 1998, 466). Verkostotalouden tutkimuksessa verkostot koostuvat 
komplementeista, toisiaaan täydentävistä solmuista ja linkeistä.  Ratkaiseva 
määrittelevä verkostojen ominaisuus on eri solmujen ja linkkien yhteen toi-
mivuus. Verkostossa välitettävä palvelu edellyttää kahden tai useamman 
verkoston komponentin käyttämistä (Economides 2003, 1). Tällä yleisellä 
tasolla on olemassa sosiaalisia verkostoja, kollektiivien verkostoja ja tek-
nisiä verkostoja. Verkostoituminen tarkoittaa tällaisen verkoston (linkkien) 
kasvua. 
 
Sähköisen viestinnän verkostoitumisessa voidaan erottaa kaksi eri ilmene-
mismuotoa. Ensimmäinen ilmenemismuoto liittyy markkinoiden rakentee-
seen ja koskee kollektiivien eli yritysten välisiä kilpailuasetelmia, yritysten 
välistä yhteistyötä ja ns. viestinnän konvergenssia. Tätä ilmiötä kutsutaan 
tässä tutkimuksessa yritysten verkostoitumiseksi. Toiseen ilmenemismuo-
toon kuuluu itse ns. fyysinen verkostoituminen, jossa kuluttajat ovat yksi 
elementti ja yritykset (televerkot) toinen elementti. Viestintä tietysti jo 
määritelmällisesti on verkostoitunutta, koska kuluttajat ovat vastaanottajia 
ja käyttäjiä, mutta tässä yhteydessä kiinnostuksen kohteena ovat nimen-
omaan tämän verkostoitumisen laajentuminen ja syveneminen. 
 
Verkostoituminen yritysten verkostoitumisena on käsitteenä varsin abstrak-
ti, mikä aiheuttaa mittakeppien tarpeen.  Tässä tutkimuksessa verkostoitu-
misen käsite operationalisoidaan käyttäen hyväksi ns. arvoketjumallia. 
Koska tarkoituksena on myös antaa tarkempi ja yhtenäisempi kuva nyt 
käsittelyn kohteena olevista aloista, sähköistä mediaa ja teletoimintaa ana-
lysoivan tutkimuksen II osan rakenteen lähtökohta on eri alojen analyysi 
arvoketjun mukaisesti. 
 
 
1.3. Lähestymistapa: näkökulmia viestintämarkkinoiden 
ymmärtämiseen 
 
Tämä tiedotusopin alaan kuuluva esitys nojaa sosiologiseen tutkimusottee-
seen, jota täydennetään markkinoiden analyysilla taloustieteen keinoin, ja 
se kohdistuu keskeisiin viestinnän instituutioihin organisaatioina ja niiden 
laajempaan yhteiskunnalliseen taustaan (vrt. Jary ja Jary 2002, 589-590). 
 
Pääasiallisena metodina on eri yleisyysasteilla liikkuva yhteiskunnallisen 
muutoksen tarkastelu.  Informaatio- ja tietoyhteiskuntateorioita esitellään ja 
vertaillaan. Sähköisen median ja teletoiminnan rakenteita selvitetään ja 
kehitystrendejä arvioidaan. 
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Taloustieteen nobelisti vuodelta 1991 R. H. Coase9 on Thomas Kuhniin 
viitaten kiinnittänyt huomiota (erityisesti kvantitatiivisissa) tutkimuksissa 
esiintyvään ongelmaan, jossa tutkija helposti valikoi aineistosta hypotee-
siensa mukaisia tutkimustuloksia ja hylkää tulokset, jotka toimivat hypotee-
sien vastaisesti, ja jälkimmäisessä tapauksessa viittaa lisätutkimusten tar-
peeseen. Asiaan liittyvä ongelma on myös mittauksessa mittakeppien valin-
ta ennakkoon tavalla, joka suosii hypoteeseja eli Kuhnin sanoin: ”Löytääk-
seen kvantitatiivisen säännönmukaisuuden on normaalisti tiedettävä mitä 
säännönmukaisuutta etsii ja instrumentit on suunniteltava tämän mukai-
sesti” (Coase 1994, 26-28; esitetty alun perin vuonna 1981) 10. 
 
Tällainen liian valikoiva ote voi johtaa eri elementtien yli- tai aliarviointiin. 
Jotta tällaista otteen vaikutusta voitaisiin tässä tutkimuksessa vähentää, 
menetellään siten, että niin teoriat kuin sähköisen median ja teletoiminnan 
analyysi perustuvat ensisijaisesti kokonaisuuksien arviointiin. Teorioita ei 
arvioida tarkastelun kohtena olevien käsitteiden näkökulmasta vaan ne pyri-
tään esittelemään kokonaisuuksina, jossa ko. käsitteet nousevat esiin osina 
teorioiden omaa maailmaa. Vastaavalla tavalla median ja teletoiminnan 
rakenteita ja ominaisuuksia lähestytään pääosin arvoketjuanalyysin avulla 
kokonaisuuksina.  
 
Sähköisen median ja teletoiminnan analyysissa keskeisessä asemassa on 
markkinoiden tutkiminen. Poliittisen taloustieteen ydinkysymyksenä voi-
daan pitää sitä, minkälaisten periaatteiden nojaan yhteiskunnan talousjärjes-
telmä tulisi rakentaa. Markkinoiden toimintaan nojautuvassa poliittisessa 
taloustieteessä voidaan englantilaisen John Kayn mukaan erottaa kolme 
suuntausta (Kay 2003b): markkinafundamentalismi (market fundamenta-
lism), tulonjakoon perustuva markkinaliberalismi (redistributive market 
liberalism) ja luodut markkinat (embedded market). Sosiologisesta näkö-
kulmasta kysymys on siitä, että yhteiskunta ja politiikka muodostavat 
kamppailuareenan näiden näkökulmien toteuttamisessa.  
 

                                                           
9 Englantilainen R.H. Coase, joka toimi pääosan urastaan Yhdysvalloissa, on institutionaa-
lisen tai transaktiokustannusten taloustieteen perustaja (Kay 2003, 196). Coase on tämän 
tutkimuksen kannalta olennainen tutkija, koska hän vuonna 1959 Nobel-palkintoon johta-
neiden teorioidensa pohjalta esitti Yhdysvaltojen liittovaltion viestintäkomissio FCC:lle 
taajuuksien huutokauppaa metodina antaa näitä taajuuksia tehokkaaseen käyttöön. FCC 
otti huutokaupat osittain käyttöön vuonna 1994. Suuri osa EU-maista myönsi matka-
puhelintoiminnan ns. UMTS-luvat huutokaupalla vv. 2000-2001. Huutokauppojen väite-
tään olevan yksi merkittävä syy teletoiminnan nykyiseen taloudelliseen lamaan Euroopas-
sa. Tätä kysymystä tarkastellaan tarkemmin tämän tutkimuksen II osassa. Peruste Coasen 
palkitsemiseen oli ”his discovery and clarification of the significance of transaction costs 
and property rights for the institutional structure and functioning of the economy” (Kungl. 
Vetenskapsakademien 1991). 
10 Coase on vaikuttunut Thomas Kuhnin artikkelista The Function of Measurement in 
Modern Physical Science, joka julkaistiin jo 1961 (Coase 1994, 27.) 
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Seuraavan esittelyn tarkoituksena ei ole olla johdanto poliittisen taloustieteen kysymyksiin, 
vaan muodostaa Kayn avulla tausta tutkimuksessa käytetyille tämän alueen käsitteille ja 
näkökulmille.  
 
Markkinafundamentalismissa  
 

a) Oman edun tavoittelun tulee hallita. Itsetuntoisen materialismin tulee hallita 
taloudellista elämää. Tämä on uusklassisen taloustieteen lähtökohta. 

b) Markkinoiden tulee toimia vapaasti ja pyrkimykset reguloida niitä yhteis-
kunnallisella tai poliittisella toiminnalla ovat lähes aina ei-suotavia.  

c) Minimaalinen valtio on tavoite. Maan hallituksen tehtävänä on määritellä ja 
toimeenpanna markkinatalouden säännöt. Hallituksen taloudellista roolia ei 
pidä laajentaa yli sen, mitä sopimusten ja yksityisten omistusoikeuksien voi-
maansaattaminen edellyttää. Hallituksen ei tule itse tuottaa hyödykkeitä ja 
palveluja tai omistaa tuottavaa omaisuutta. 

d) Alhainen verotus on tavoite.  Vaikka verotus on välttämätön, jotta voitaisiin 
rahoittaa edellä mainitut minimaalisen valtion perustoiminnot, verotason 
tulisi olla niin alhainen kuin mahdollista, eikä verojärjestelmän tulisi pyrkiä 
aikaansaamaan tulojen tai varallisuuden uusjakoa.  

e) Markkinafundamentalismin sisällä on erilaisia käsityksiä kilpailupolitiikasta 
aina sen poissulkemiseen saakka. (Kay 2003, 308) 

 
Markkinafundamentalismi uskoo, että vapaiden markkinoiden toimintaan puuttumista ei 
voi juuri koskaan perustella. Markkinafundamentalismi perustuu usein yleisille peri-
aatteellisille argumenteille, eikä sille mitä seurauksia siitä mahdollisesti koituu. 
 
Tulonjakoon perustuva markkinaliberalismi hyväksyy Kayn mukaan kolme ensimmäistä 
markkinafundamentalismin elementtiä. Se hylkää kuitenkin neljännen elementin, uusjaon 
kiellon, sillä on sekä asianmukaista että välttämätöntä käyttää veroja ja etuisuuksia varmis-
tamaan oikeudenmukainen (poliittisesti valittu) tulonjako. Siten tässä suuntauksessa vapaat 
markkinat yhdistetään valtion tarjoamiin sosiaalietuisuuksiin ja palvelujen korkeaan 
tasoon. Suuntauksen edustajat yleensä tukevat jäntevää kilpailupolitiikkaa. Tulonjakoon 
perustuva markkinaliberalismi tekee selvän eron toisaalta taloudellisen elämän ja toisaalta 
yhteiskunnallisen elämän ja ihmisten sosiaalisten roolien välillä. Työssä, liike-elämässä ja 
kaupallisessa kanssakäymisessä jopa täytyy tavoitella omaa etua.  Eroja esiintyy suuntauk-
sen sisällä sen suhteen, tulisiko hallituksen olla vain kiinnostunut tasa-arvosta mahdol-
lisuuksissa vai myös tasa-arvosta tuloksen suhteen (Kay 2003b, 113, 335). 
 
Luodut markkinat ovat suuntaus, jota Kay itse kannattaa. Suuntaus lähtee siitä, että kai-
kessa toiminnassa tulee olla yhteiskunnallista vastuuta suhteessa eri sidosryhmiin. Luodut 
markkinat toimivat myös pyytämällä yksilöitä ja korporaatioita ottamaan itselleen vastuun 
laajemmista kokonaisuuksista. ”Jotta kapitalismin humaanit kasvot olisivat paikkansa pitä-
vät, kasvoja tulee olla yksi, ei kaksi ”, Kay sanoo viitaten tulonjakoon perustuvan mark-
kinaliberalismin kaksiin kasvoihin. Oman edun tavoittelu on tärkeä motivaatio, mutta ei 
muut perusteet poissulkeva motivaatio. Markkinat toimivat, mutta eivät aina ja täydel-
lisesti. Markkinat eivät välttämättä onnistu lainkaan tai onnistuvat tuottamaan ei-toivotun 
tuloksen.  Siksi tarvitaan muita koordinaation muotoja kuten sääntelyä ja hallituksen 
toimia (Kay 2003b, 335, 337, 338, 344). 
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Markkinafundamentalismin edustajia ovat Chicagon yliopiston Chicagon koulukunta 
etummaisena nimenään taloustieteen nobelisti vuodelta 1976 Milton Friedman11.  Kayn 
mukaan voimakkain tuki markkinafundamentalismille löytyy kansainvälisen rahoituksen, 
kansainvälisten yritysten ja kansainvälisen konsulttiyhteisön piiristä. Kayn mukaan esi-
merkiksi tässä tutkimuksessa jäljempänä esitelty englantilainen taloustieteilijä Adair 
Turner edustaa tulonjakoon perustuvaa markkinaliberalismia. Hän edustaa samalla myös 
itse asiassa klassista liberalismia, jossa tavoitteet saavutetaan verotuksella ja regulaatiolla, 
minkä yhteydessä yksilöt tavoittelevat omaa etuaan (Kay 2003b, 8, 310, 312, 344). 
 
Kayn mukaan luotujen markkinoiden suuntaus kuvaa käytännössä menestyneitä mark-
kinajärjestelmiä läntisessä Euroopassa ja todellisuutta Yhdysvalloissa. Nämä järjestelmät 
eivät toimi minimaalisen valtion puitteissa. Itse asiassa näillä kansantalouksilla on laajim-
mat, voimakkaimmat ja vaikutusvaltaisimmat hallitukset, mitä maailma on koskaan nähnyt 
(Kay 2003b, 339). Hallitusten käytännön talouspolitiikka tietyssä historiallisessa tilan-
teessa voi kuitenkin olla suuntautunut jonkin muun suuntauksen toteuttamiseen ja tietysti 
eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden ja Yhdysvaltojen välillä on olennaisiakin eroja 
tulonjakoon liittyvän politiikan yksityiskohdissa.  
 
Tämän tutkimuksen lähtökohta on tutkia sähköisen median ja teletoiminnan 
markkinoita osana luotujen markkinoiden kokonaisuutta. Tämä näkökulma 
on paitsi väistämätön – tarkastelun kohteena olevien alojen olemassaolo 
nojaa edelleen regulaatioon deregulaatiotrendistä huolimatta – ja myös vält-
tämätön, koska tiettyjä jäljempänä tarkemmin analysoituja yhteiskunnallisia 
kulttuuriin ja tiedonvälitykseen liittyviä tavoitteita ei voida saavuttaa ilman 
alojen regulaatiota, niin EU:n kuin kansallisen päätöksenteon puitteissa. 
Kun tämän tutkimuksen perspektiivi on keskipitkä aikaväli, noin 5 vuotta, 
on selvää, että on jo tehty monia sellaisia sähköisen median ja teletoimin-
nan regulaatioon perustuvia poliittisia päätöksiä, jotka ratkaisevat millai-
sissa rakenteissa nämä alat 5 vuoden kuluttua toimivat. Useissa maissa 
(mm. Yhdysvallat, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Tanska, Suomi12) on 
jo tehty päätökset maanpäällisen digitaalisen tv-verkon rakentamisesta 
tietyllä standardilla koko maahan ja digitaalisille tv-kanaville myönnetty 
toimiluvat 2010-luvulle saakka, joten nämä verkot ja niissä lähetettävät 
kanavat ovat pääosin olemassa edelleen 5 vuoden kuluttua. Myös suuret 
teleyhtiöt ovat maksaneet merkittäviä summia UMTS-toimiluvista, joten 
nämäkin televerkot rakennetaan useisiin EU-maihin ja ne ovat toiminnassa 
myös 5 vuoden kuluttua. Internet laajenee pääosin reguloimatta näiden ver-
kostojen rinnalla ja voi integroitua osin niihin, mutta varsinkin digitaalinen 
tv-verkko säilyy omaan standardiin liittyvistä syistä erillisenä ratkaisuna 
pitkään. Näihin asioihin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan lähemmin 
jäljempänä. 
 
                                                           
11 Peruste Friedmanin palkitsemiseen oli ”for his achievements in the fields of consump-
tion analysis, monetary history and theory, and for his demonstration of the complexity of 
stabilization policy”. (Kungl. Vetenskapskademien 1976) 
12 Suomessa päätöksen maanpäällisestä digitalisoinnista teki maan hallitus iltakoulussaan 
8.5.96 (Hallituksen iltakoulussa periaateratkaisu yleisradiotoiminnan digitalisonnista 1996; 
ks. myös  Soramäki ja Österlund-Karinkanta 1996, 31-33). 
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1.3.1. Verkostoitumisen operationaalistaminen: arvoketju, 
keskittyminen ja konvergenssi 
 
Tässä tutkimuksessa verkostoitumisen käsite on keskeisessä asemassa. 
Sähköisen viestinnän markkinoihin liittyvän verkostoitumisen selvittämi-
sessä tarvitsemme avuksi jo edellä mainitun väliin tulevan käsitteen, joka 
on arvoketjun käsite. Michael Porter kehitti kirjassaan Kilpailuetu vuodelta 
1985 arvoketjutarkastelun yrityksen toimintojen ja niiden keskinäisen 
vuorovaikutuksen systemaattiseksi tutkimiseksi ja yrityksen kilpailuedun 
arvioimiseksi. Porterin mukaan kilpailuetu pohjautuu asiakkaalle tuotetta-
vaan arvoon, joka on suurempi kuin sen aikaansaamiseen tarvittavat kustan-
nukset. Edelleen ylivertainen arvo perustuu joko siihen, että tarjottavat edut 
ovat samat kuin kilpailijoilla, mutta hinta alhaisempi, tai siihen, että tarjo-
taan ainutlaatuisia etuja, jotka korvaavat hinnan korkeuden. Kilpailuetua ei 
voi ymmärtää, jos tarkastellaan yritystä kokonaisuutena. Arvoketju, joka 
jakaa yrityksen sen strategisesti tärkeisiin toimintoihin, tarjoaa välineen 
tutkia systemaattisesti kilpailuedun lähteitä. Yritys saavuttaa kilpailuedun 
suorittamalla nämä strategisesti tärkeät toiminnot pienemmin kustannuksin 
tai paremmin kuin kilpailijansa (Porter 1985, 15, 51-82). Vaikka Porter 
korosti, että sopiva taso, jolle arvoketju kannattaa konstruoida, on yksit-
täisen liiketoimintayksikön taso, on yleistynyt tapa, jossa kokonaisia aloja 
esitetään arvoketjun muodossa niiden systemaattisemmaksi ja paremmaksi 
hahmottamiseksi. 
 
R.H. Coasen edellä selostetun näkökulman mukaisesti arvoketjuanalyysi 
sisältää arvovalintoja, joilla on merkitys tutkimuksen tulosten kannalta. 
Arvoketjuanalyysi sitoo tarkastelunäkökulman liikeyrityksiin ja niiden 
toiminnan tehokkuuteen.  
 
Sähköisen viestinnän alan arvoketjuja on esitetty useita erilaisia (ks. esim. 
Biggar 2000, 24; Hughes 2000, 2; Colin Turner 2000, 93; Media with a 
progressive purpose 2001, 11; Shillingford 2002, V; Bird ja Bird 2002, 
315; Morganti 2002, 18-19; Fransman 2002, 18; Bensche ja Ritter 2003, 
103-119; Steinbock 2003b, 19). Näiden yksityiskohdissaan ja abstraktio-
tasoissaan hieman erilaisten arvoketjujen pohjalta on kehitetty tämän 
tutkimuksen tarpeita varten kuviossa 1 esitetty arvoketju13. Se muodostuu 
neljästä osasta: ensiksikin sisältöjen eli ohjelmien ja palvelujen tuotannosta, 
toiseksi niiden paketoinnista kuluttajille tarjoamista varten (Internetissä 
                                                           
13 On korostettava, että arvoketjuja on mahdollista laatia selvästi hienojakoisemmaksi. 
Hienostuneemmat arvoketjut mahdollistavat myös eri alojen ns. klusteritutkimuksen ja 
”arvoverkkojen” (Tapscott 1996, 183) analyysin, joissa tarkastellaan lähemmin myös 
arvoketjun eri osissa toimivien yritysten välisiä hierarkkisia yhteistyö- ja alistussuhteita. 
Tässä tutkimuksessa on katsottu kuitenkin riittäväksi tämä yleisempi esitys, varsinkin kun 
on tarkoitus tutkia vain ko. alojen suurimpien yritysten eli ”kovan ytimen” keskeistä 
toimintaa.  
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paketointimuoto on nimeltään portaali), kolmanneksi jakelusta kuluttajille 
ja neljänneksi päätelaitteesta, jolla kuluttaja saa ohjelmat tai palvelut. 
Kuvion 1 esittämällä tasolla sähköisen median ja teletoiminnan analogisen 
ja digitaalisen ympäristön arvoketjut ovat samanlaisia, mutta eroja alkaa 
esiintyä, jos arvoketjut esitetään yksityiskohtaisemmin (ks. Tadayoni 2000, 
70, 88).  
 
Menestyminen sähköisessä viestinnässä harjoitetussa toiminnassa edellyttää menestyvää ja 
kitkatonta toimintaa arvoketjun kullakin osa-alueella. Innovatiivisetkin ohjelmat ja palve-
lut edellyttävät toimivaa jakelua ja päinvastoin. Ensisijaisuudesta voidaan kiistellä, mutta 
lopulta kokonaisuuden toiminta on ratkaisevaa. Kehittyneet televerkot ovat pelkkiä jakelu-
teitä, eivätkä tule menestymään ilman taloudellisesti menestyviä palveluja. Vastaavasti 
sofistikoiduille palveluilla ei ole menestymisen mahdollisuutta, jos niiltä puuttuu jakelutie. 
 
Digitaalisessa ympäristössä päätelaitteesta voi olla fyysinen yhteys ohjelmien ja palvelujen 
paketoijaan tai portaaliin (käytännössä näiden tietoteknisiin järjestelmiin) erilaisten 
ostamis-, tilaus-, palaute-, tiedonhankinta- yms. tehtävien suorittamiseksi. Tällaisiin 
yhteyksiin liittyvää toimintaa kutsutaan interaktiiviseksi. Kyseessä ei kuitenkaan ole 
toiminnallisesti uusi asia. Aikaisemmin nämä tehtävät suoritettiin usein muuta kautta (ei-
fyysisissä verkostoissa), esimerkiksi kirjeitse tai puhelimitse. Uusi ilmiö on interaktion 
nopeus, laajuus ja suhteellisen alhaiset kustannukset. Toinen interaktion muoto on pelkästä 
palvelujen lähetysvirrasta tapahtuva valinta kuten esimerkiksi sivujen valinta digitaalisessa 
ympäristössä superteksti-tv:stä. Tässäkin tapauksessa kysymys on määrällisestä erosta, 
sillä analogisen ympäristön teksti-tv on toiminnallisesti superteksti-tv:n suora edeltäjä. 
Lisäksi se sisältää laadullisia parannuksia. 
 
Arvoketjuun voi sisältyä erilaisia pullonkauloja. Pullonkaula voidaan tässä yhteydessä 
määritellä sellaiseksi arvoketjun johonkin osaan liittyväksi elementiksi, jolle ei ole 
korvaavaa osaa tai jolle on vaikea tuottaa tällaista substituuttia. Kyse on myös muiden 
osapuolten pääsystä käyttämään tällaista osaa (Van Siclen 1996, 1; Economides 2000a, 1). 
Pullonkaula on verkon strateginen komponentti, ja sen hallinta voi olla tavoittelun 
kohteena. Nimenomaan jonkin yksittäisen yrityksen hallitsemat suljetut pullonkaulat on 
koettu markkinoiden toiminnan kannalta ongelmallisiksi. Kuviossa 1 on myös esitetty 
esimerkkejä arvoketjun eri osiin liittyvistä pullonkauloista. Paketoinnissa pullonkaulojen 
joukkoon kuuluvat suurta yleisöä kiinnostavien ohjelmien kuten menestyselokuvien 
oikeudet ja suurten urheilutapahtumien televisiointioikeudet, jos ne myydään pitkillä 
yksinoikeussopimuksilla, eikä oikeuksia luovuteta muille, vaikka ohjelmia ei esitettäi-
sikään. Oikeudet voivat myös keskittyä vain harvoille osapuolille, markkinoille tulon 
kynnys voi nousta kohtuuttomaksi ja muut yritykset suljetaan pois markkinoilta.  Jakelussa 
televerkkojen jotkut osat voivat olla vain yhden osapuolen hallitsemia ja siten pullon-
kauloja kuten Internetin runkoverkot ja televerkkojen paikallisverkko-osat. Laitteissa 
pullonkauloja ovat vain yhden osapuolen hallintaan keskittyvät käyttöjärjestelmät ja 
digitaalisen television sovellusohjelmien rajapinta API, ehdollisen pääsyn järjestelmät 
(CA) ja sähköinen ohjelmalehti EPG. 
 
Tässä tutkimuksessa on omaksuttu käsitys, että päätelaitteen käyttöjärjestelmä (digitaalisen 
television osalta API) on laitteen ominaisuus, vaikka se periaatteessa voitaisiin lukea myös 
sovellusohjelmaksi. Ratkaisu perustuu siihen, että kuluttajat useimmissa tapauksissa saavat 
käyttöjärjestelmät ostaessaan ao. päätelaitteen. Selainta ei sen sijaan ole katsottu 
pullonkaulaksi, vaikka se Microsoftin pc-laitteiden käyttöjärjestelmissä on integroitu 
osaksi käyttöjärjestelmää, sillä erillisiä kilpailevia selainohjelmia on useita saatavilla. 
Selain on siten tavallinen sovellusohjelma. 
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Arvoketjun avulla on mahdollista myös tarkastella viestinnän keskittymistä, 
markkinoiden rakennetta ja yritysten välisiä suhteita. On olemassa kolmen-
tyyppistä keskittymistä: horisontaalista, vertikaalista ja monitoimiala-
keskittymistä. Horisontaalisessa keskittymisessä on kysymys keskittymi-
sestä, joka tapahtuu kuvion 1 kuvaaman arvoketjun kullakin osa-alueella 
erikseen. Horisontaalisessa markkinarakenteessa kilpailu tapahtuu ensisijai-
sesti arvoketjun kunkin osan sisällä ja toimijat ovat pääosin eri yrityksiä 
arvoketjun kullakin osa-alueella (kuvio 2). 
 
Vertikaalisessa keskittymisessä on kysymys keskittymisestä arvoketjun 
suunnassa siten, että esimerkiksi ohjelmien tuottaja (mediayritys) hankkii 
omistukseensa jakelutien (esim. tv-yhtiön tai kaapeli-tv-verkon) tai 
päinvastoin. Kilpailu tapahtuu ensisijaisesti vertikaalisesti keskittyneiden 
yritysten ja niiden koko arvoketjujen välillä. Vertikaalisessa markkina-
rakenteessa merkittävä osa alalla toimivista yrityksistä toimii koko arvo-
ketjun alueella (kuvio 3).  
 
 
 

Ohjelmat/
palvelut

Kuvio 1

SÄHKÖISEN MEDIAN JA TELETOIMINNAN 
TOIMINNAN ARVOKETJU

Paketointi/
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paluuyhteys
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Internetin
runkoverkot,
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Ohjelmat/
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Paketointi/
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Jakelu-
verkot Päätelaite

Kuvio 2

KILPAILU HORISONTAALISESSA  MARKKINA-
RAKENTEESSA

kilpailu kilpailu kilpailu kilpailu
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 24

Monitoimialakeskittymisessä on kysymys siitä, että eri toimialojen ja nyt 
käsillä olevassa tapauksessa läheisten alojen arvoketjut kokonaisuudessaan 
tai osiensa osalta tulevat osaksi yhtä yritystä. Tältä osin on tuotu esiin myös 
käsite viestinnän konvergenssi14. Asiaa on tarpeen tarkastella lähemmin. 
Aluksi on todettava, että viestinnän konvergenssia ei ole mahdollista selvit-
tää ilman näkökulmia tietotekniikkaan. On esitetty seuraava visio: 
 

”On olemassa selvä visio ideaalisesta laajakaistaisesta puheen, 
videon ja datan integroivasta viestintäjärjestelmästä, jossa ohjelmat 
ja palvelut olisivat tilauksesta saatavissa valtavista arkisto-
muisteista tarvittaessa optiona interaktiivisuus. Teletoiminnan, 
kaapelitelevision, yleisradiotoiminnan15 ja tietotekniikan teollisuu-
det, jotka ovat aiemmin olleet varsin riippumattomia toisistaan, 
konvergoituvat nyt luodakseen tällaiset integroituneet laajakaista-
järjestelmät.” (Baldwin et. al 1996, 1) 

 
Colin Turner on esittänyt yleisen mallin tietotekniikan, teletoiminnan  
ja sisältöteollisuuden konvergenssista (Colin Turner 2000, 94; kuvio 4;  
ks. myös Nieminen 1999).  Turnerin näkemys on varsin abstrakti ja sitä on  
 
 

TIETOTEKNIIKKA

Kuvio 4
INFORMAATIOTEOLLISUUDEN ARVOKETJUJEN 
INTEGROITUMINEN

TELETOIMINTA

SISÄLTÖ

Erilliset
arvoketjut

Konvergenssi Integroitu
arvoketju

Lähde: Colin Turner 2000, 94

 
 
                                                           
14 Konvergenssin tulosta viestinnän käsitteistöön ks. Briggs ja Burke 2002, 267-273. 
15 Englanninkielessä broadcasting. Suomen viestintälainsäädännössä käsite on korvattu 
ilmaisulla televisio- ja radiotoiminta, joka tarkoittaa samaa asiaa. 
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purettava lähemmäs konkreettista todellisuutta16. Kyseessä olevien alojen 
konvergenssia voidaan lähestyä kahdesta eri näkökulmasta. Ensiksikin eri 
alojen yritysten arvoketjut voivat yhdistyä keskittymisen kautta. Kehitystä 
voidaan kutsua markkinakonvergenssiksi. Tätä konvergenssia voi tutkia 
siten, että selvitetään missä määrin eri alojen yritykset toimivat muilla 
aloilla ja miten tällainen toiminta yleistyy. Koska tietotekninen teollisuus ei 
ole tässä tutkimuksessa varsinainen tutkimuskohde, eikä se ole omistus-
suhteissa mediayrityksiin eikä teletoimintaan, sivuutamme markkinakon-
vergenssin näkökulman sen osalta17.  

 
Toinen näkökulma liittyy siihen, että eri arvoketjujen eri osat (kuvion 4 eri 
alojen tuotanto-jakelu-akselilla) integroituvat vähitellen keskenään ja mah-
dollisesti eri tahtia siten, että eri osissa käytetään hyväksi yhä enemmän 
tietotekniikkaan perustuvaa digitalisointia, josta tulee yhä keskeisempi 
tekijä arvoketjujen integroitumisessa (ks. Tadayoni 2000, 113). Arvo-
ketjujen sisältösektorissa sisältökonvergenssi tarkoittaa, että eri jakelu-
verkoissa tarjotaan samoja ohjelmia ja palveluja. Paketointi/portaalikonver-
gensissa yhä enemmän ohjelmia ja palveluja ryhdytään jakamaan samojen 
portaalien kautta, kun taas televerkkokonvergenssissa eri televerkot ja muut 
jakelujärjestelmät integroituvat yhteen yhä harvemmiksi televerkoiksi. 
Päätelaitekonvergenssissa samalla laitteella voidaan vastaanottaa yhä 
useampia tarjolla olevia palveluja ja nämä laitteet voidaan liittää yhä 
useampaan eri televerkkoon. 

 
Tuloksena molemmista prosesseista nähdään nousevan uuden teollisuuden 
alan, jonka nimeksi Fransman esittää ”infokommunikaatioteollisuus” 
(Infocommunications Industry)18 kuten edellä on jo todettu. Se liittää 
yhteen teletoiminnan palvelu- ja laitealat, tietokoneet, sovellusohjelmat, 
puolijohteet, Internetin, e-kaupan ja osan mediaa (Fransman 2002, 2). On 
syytä tässä yhteydessä kuitenkin todeta, että tietotekniikka eroaa sähköi-
sestä mediasta ja teletoiminnasta eräissä suhteissa merkittävästi. Sähköisen 
median ja teletoiminnan pääasialliset loppukäyttäjät koostuvat yksittäisistä 
kuluttajista. Tietotekniikan pääasiallinen asiakaskunta sovellusohjelmien 
osalta koostuu sen sijaan yrityksistä, sillä 95 prosenttia kaikista sovellus-
ohjelmista myydään liiketoimintaan ja loppu edustaa kuluttajakappaleita 
(Colin Turner 2000, 115). Yritysten ominaispaino pc-laitteiden ostaja-
kuntana on myös merkittävä. Tietotekniikka on monessa tapauksessa tämän 

                                                           
16 Tietotekniikan arvoketju on seuraava: informaatiosisältöjen luominen, sovellusohjelmien 
tuotanto, järjestelmäintegraatio ja PC-laitteiden ja lähiverkkojen tarjonta (Colin Turner 
2000, 93). 
17  Ainoa poikkeus on Sony, joka on merkittävä sähköisen median yritys, laitevalmistaja 
ml. tietotekniset päätelaitteet. 
18 Termi on kotoisin Japanista, jossa sitä käytetään  yleisesti.  
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tutkimuksen tematiikan kannalta siten enemmän median ja teletoiminnan 
teknologian osa kuin itsenäinen ala, jossa kuluttaja on loppukäyttäjä.  
 
Miten siten edellä mainitut asiat liittyvät verkostoitumiseen? Ensiksikin on 
todettava, että verkostoitumisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sekä itse 
verkostoitumista – keskinäisten linkkien lisääntymistä – että verkostoitu-
misen mahdollisuuksien parantumista. Verkostoitumisen mahdollisuuksien 
parantumisesta on kysymys, kun jonkin alan rakenne muuttuu tavalla, joka 
on omiaan lisäämään keskinäisten linkkien määrän kasvua.  
 
Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena on verkostoituminen yrityksen 
näkökulmasta eli sen johdon operoima ja yritystä palveleva verkostoitumi-
nen19. Yritysten verkostoitumisella voidaan ymmärtää jonkin funktion suh-
teen alisteista eli käskyvaltasuhteeseen liittyvää (esimerkiksi alihankintaa) 
tai tasa-arvoisempaa yhteistyösuhteeseen liittyvää verkostoitumista (esi-
merkiksi yhteistyöprojektia tai strategista allianssia). Näiden suhteiden – 
linkkien – lisääntyminen merkitsee samalla verkostoitumisen lisääntymistä.  
 
Kun lähestytään markkinarakenteen ja keskittymisen näkökulmista jotakin 
alaa, voidaan erottaa neljä erilaista tapausta:  

 
a) Horisontaalinen markkinarakenne, joka on ei-keskittynyt ja 

jossa on kilpailua kullakin arvoketjun osa-alueella  
b) Horisontaalinen markkinarakenne, joka on keskittynyt ja jossa 

on vähäistä kilpailua, viime kädessä kullakin arvoketjun osa-
alueella horisontaalinen monopoli. 

c) Vertikaalinen markkinarakenne, joka on ei-keskittynyt ja jossa 
on vertikaalisten ketjujen kilpailua, 

d) Vertikaalinen markkinarakenne, joka on keskittynyt ja jossa on 
vähäistä kilpailua, viime kädessä vertikaalinen monopoli, joka 
hallitsee koko arvoketjua. 

 
Mikä on sitten näiden eri tapausten suhde verkostoitumiseen eli erillisten 
yritysten välisten linkkien määrään ja niiden lisääntymiseen yritysten 
välillä, kun tarkastellaan yllä olevia tapauksia puhtaina malleina ääripäitten, 
monopolin ja ei-keskittyneen kilpailun näkökulmista? 
  
Ensiksikin monopolisoituminen vähentää verkostoitumista ja vertikaalinen 
monopoli vielä enemmän kuin horisontaalinen monopoli. Täysin keskitty-
neessä vertikaalisessa markkinarakenteessa ko. arvoketju on yhden verti-
kaalisesti keskittyneen monopolin hallussa, eikä yritysten välistä verkostoi-
tumista ole. Täysin keskittyneessä horisontaalisessa markkinarakenteessa ei 

                                                           
19 Siten yritysten henkilöstön mahdollinen epävirallinen sisäinen tai ulkoinen verkostoitu-
minen ei ole verkostoitumista tämän tutkimuksen tarkoittamassa mielessä. 
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ole kullakin arvoketjun osalla horisontaalista kilpailua. Verkostoituminen 
tapahtuu arvoketjun suunnassa sekä alaspäin että ylöspäin toisen horison-
taalisen monopolin kanssa.  
 
Ei-keskittyneessä vertikaalisessa markkinarakenteessa on kysymys verti-
kaalisten ketjujen verkostoitumisesta keskenään. Arvoketjun suunnassa ei 
ole verkostoitumista, koska kysymyksessä on sama yritys. Verkostoitumi-
nen horisontaalisessa tasossa on vähäistä kilpailun takia.  
 
Ei-keskittyneessä horisontaalisessa markkinarakenteessa verkostoituminen 
tapahtuu arvoketjun suunnassa sekä ylös että alaspäin ja myös horisontaali-
sesti, koska yhteistyöhankkeille on vähemmän esteitä (liittoutumiselle 
kilpailijan kanssa on enemmän mahdollisuuksia kuin vertikaalisessa mark-
kinarakenteessa). 
 
Voidaan tehdä seuraava johtopäätös: ei-keskittynyt horisontaalinen mark-
kinarakenne on enemmän verkostoitunut tai luo suuremmat mahdollisuudet 
verkostoitumiselle kuin ei-keskittynyt vertikaalinen markkinarakenne (esi-
merkkinä keskeisiä toimijoita mobiilin datan verkossa esittävä kuvio 5). 
Keskittynyt horisontaalinen markkinarakenne on sekin enemmän verkos-
toitunut kuin ei-keskittynyt vertikaalinen markkinarakenne. Horisontaali-
sessa keskittyneessäkin markkinarakenteessa voi olla paljon verkostoitu-
mista arvoketjun suunnassa. 
 
 

Verkko-
operaattorit

Verkon
laitteiden

valmistajat

Sovellusten
kehittäjät

Sisällön
tuottajat

Virtuaali-
operaattorit

Portaali-
yritykset

Laite-
valmistajat

Sovellus-
ohjelmien tarjoajat

Kuvio 5
KESKEISET TOIMIJAT MOBIILIN DATAN VERKOSSA

Lähde:Internet for a Mobile Generation 2002, 56
 



 28

Horisontaalisessa markkinarakenteessa on myös enemmän mahdollisuuksia 
tulla toimimaan markkinoille arvoketjun eri osille eli markkinoille tulon 
esteet ovat periaatteessa pienet. Sen sijaan vertikaalisille markkinoille tulo 
voi edellyttää, että yritys kykenee toimimaan menestyksellisesti kaikilla 
arvoketjun alueilla eli markkinoille tulon esteet ovat suuremmat. Suuria 
muutoksia jonkin alan verkostoitumisen mahdollisuuksien lisääntymisessä 
tapahtuisi vain silloin kun vertikaaliset rakenteet häviävät tai ne puretaan.  
 
 
1.4. Tutkimuksen rakenne 
 
Nyt käsillä oleva tutkimus jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa 
esitellään ja arvioidaan informaatioyhteiskuntaan liittyvää teorianmuodos-
tusta. Ensimmäiseksi käydään läpi Daniel Bellin teoria jälkiteollisesta 
yhteiskunnasta (joka myöhemmin käytännössä sellaisenaan muuttui 
teoriaksi informaatioyhteiskunnasta) ja siihen osittain nojaava Manuel 
Castellsin teoria informationalismista ja verkostoyhteiskunnasta. Teorioi-
den samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia selvitetään tarkemmin vielä eril-
lisessä jaksossa 3.3.  
 
Bellin teorian valinta tarkastelun kohteeksi perustuu myös haluun esitellä 
informaatioyhteiskunnan käsitteen historiallinen tausta. Stehr toteaa, että 
ensimmäisiä kattavia sosiologisia analyysejä yhteiskunnista, joissa tietoa 
tuottava sektori saavutti ratkaisevan merkityksen, oli Bellin teos The 
Coming of Post-Industrial Society vuodelta 1973 (Stehr 2001, 32). Webster 
kuvaa Belliä ehkä vaikutusvaltaisimpana yhdysvaltalaisena sosiologina II 
maailmansodan jälkeen (Webster 2004, 3). Bell on lisäksi edelleen varsin 
ajankohtainen tutkija, jota tai jonka ajatuksia kommentoidaan edelleen 
varsin paljon (ks. myös Webster 1995, 2002; Castells 1996 I; Valo 1995; 
Stehr 2002; May 2002; Melin 2004; vrt. myös Adair Turner 2001).  
 
Jotta Castellsin teorialle saataisiin hyvä kontrasti, esitellään, kommen-
toidaan ja vertaillaan lisäksi eräitä kapitalismin kehitykseen liittyviä yhteis-
kuntateorioita ja -näkemyksiä, jotka eivät perustu informaation käsitteen 
käyttöön keskeisenä elementtinä, mutta joilla kuitenkin on ilmeinen polee-
minen suhde Castellsin teoriaan tai joiden lähtökohtana on tiedon käsite tai 
palvelujen asema nyky-yhteiskunnassa. Tarkastelun kohteena olevat tutkijat 
ovat: Peter F. Drucker (1993, 2002), Nico Stehr (2001, 2002), Adair Turner 
(2001) ja Frank Webster (1995, 2001a, 2001b, 2002). Daniel Bellin jälki-
teollisen yhteiskunnan teoriaa lukuun ottamatta tutkimuksessa ei ole tarkoi-
tus laajemmin käsitellä informaatioyhteiskuntateorioiden historiaa, vaan 
tarkoituksena on keskittyä kokonaan edellä mainittuihin ajankohtaisiin 
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tutkijoihin. Historian osalta viitataan asiaa koskeviin tutkimuksiin (esim. 
Dordick ja Wang 1993, May 2002, Webster 2002)20. 
 
Tutkimuksen toisessa osassa tarkastellaan sähköisen median ja teletoimin-
nan rakennetta ja kehitystrendejä viimekätisenä tarkoituksena arvioida näi-
den alojen näkökulmasta ko. teorioissa esitettyjä yleisiä näkemyksiä ja väi-
tettyjä kehityskulkuja. Ensiksi II osassa tarkastellaan kuitenkin Internetin ja 
teletoiminnan 1990-luvun lopun suuren luokan visioihin ja nykyiseen heik-
koon taloudelliseen tilanteeseen ratkaisevasti vaikuttanutta Internet- ja 
teleyritysten pörssikuplaa. Varsinaisesti sähköisen median ja teletoiminnan 
markkinoiden rakenteita, ohjelmia, palveluja ja kehitystrendejä tarkastel-
laan seuraavissa luvuissa, joissa markkinoiden analyysin lisäksi arvioidaan 
yksityiskohtaisesti viestinnän konvergenssia ja pullonkaulojen ja avoimuu-
den problematiikkaa. Koska viestintä kuuluu reguloituihin aloihin, joiden 
markkinoiden rakenteeseen vaikuttaa olennaisesti niin sektorikohtainen 
politiikka (mediapolitiikka, telepolitiikka) kuin yleinen kilpailupolitiikka, II 
osan varsinainen rakenneanalyysi alkaa tätä kysymystä tarkastelevalla 
jaksolla. II osa sisältää lisäksi luvun, joka vielä erikseen tarkastelee kil-
pailupolitiikan konkreettisia vaikutuksia alan perusrakenteisiin ja toiminta-
tapoihin. 
 
Kolmas osa sisältää pohdiskelun sähköisen median ja teletoiminnan para-
digmaattisista muutoksista ja yhteenvedon analyyseista, ja se pitää samalla 
sisällään tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset. 
 
 
                

                                                           
20 Jälkiteollisen yhteiskunnan popularisoijista voidaan mainita Alvin Toffler ja John 
Naisbitt (ks. Kumar 1995, 9). 
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OSA I:  
INFORMAATIOYHTEISKUNNAN TEORIAT 
 

 
Tässä osassa esitellään ja kommentoidaan ensiksi Manuel Castellsin 
verkostoyhteiskunnan ja informationalismin teoriaa. Sen jälkeen tarkastel-
laan näkemyksiä, jotka poikkeavat tai ovat eri tavoin ristiriidassa Castellsin 
näkemysten kanssa. Käsittelyn kohteena ovat Frank Websterin, Nico 
Stehrin, Peter F. Druckerin ja Adair Turnerin käsitykset ja käsitteet. 

 
Näiden tutkijoiden tieteelliset esitykset tuovat esille malleja, (mark-
kina)mekanismeja ja rakenteita, joilla pyritään ymmärtämään yhteiskunnan 
rakennetta ja kehitystä.  Teorioiden ja mallien avulla myös pyritään – 
tavalla tai toisella – laatimaan ennuste tai näkemys yhteiskunnan kehi-
tyksestä. Monissa esityksissä yhteiskunnan taloudellinen sektori muodostaa 
tarkastelussa elimellisen osan, varsinkin näkemyksissä, jotka nojaavat 
enemmän taloustieteisiin, mutta talous on esillä myös näkemyksissä, jotka 
ovat sosiologisempia. Tässä tutkimuksessa ei oteta kantaa näiden teorioiden 
ansioihin teorioina ja teorian käsitettä tämän jakson otsikossa on käytetty 
kuvaamaan tutkimuksen aluetta nimeltä tietoyhteiskuntateoriat (vrt. Lacey 
2002, 177)21.  

 
On esitetty, että paljon siitä mikä hyväksytään sosiologiseksi teoriaksi, on 
itse asiassa yhteiskuntafilosofiaa, koska se koostuu pääasiallisesti ja pikem-
minkin metafyysisestä spekulaatiosta ihmisen olosuhteiden ehdoista kuin 
konkreettisista ja tai testattavissa olevista yhteiskunnallista elämää koske-
vista väitteistä (Marshall 1998, 493, 666). Tässä tutkimuksessa on kuitenkin 
lähdetty siitä, että informaatioyhteiskuntateoreettisen tutkimuksen keskeisiä 
ajatuksia voidaan peilata konkreettisempiin ilmiöihin sähköisessä viestin-
nässä ja teletoiminnassa kuten jo aiemmin on tuotu esille. 

 
Frank Webster on artikkelinsa Global Challenges and National Answers 
(2001b, 259-278) alussa esitellyt informaatioyhteiskunnan käsitteeseen liit-
tyviä erilaisia määritelmiä, aspekteja ja ongelmanasetteluja. Pohdiskelunsa 
lopuksi hän toteaa, että jokaisen näistä erilaisista käsityksistä on esittänyt 
vakavasti otettava ja syvällinen tiedemies ja että jokaisen käsityksen on 
kiistänyt vuorostaan yhtä vakavasti otettava ajattelija (ks. myös Webster 
2002, 2). Informaatio- ja tietoyhteiskunnasta vallitsee siten tutkijoiden kes-
kuudessa erimielisyys, vaikka esimerkiksi yhteiskuntapolitiikan alalla kon-
sensus asiasta on paljon selvempää. Tässa osassa tarkastelun kohteena ovat 
kuitenkin erilaiset ja eriävät teoriat. 
 
                                                           
21 Vastaavasti tämän tutkimuksen otsikon termi todellisuus viittaa siihen abstraktioon 
sähköisen viestinnän todellisuudesta, joka on saatu tiettyjä metodeja käyttämällä.  



 32

2.  Daniel Bellin informaatioyhteiskuntateorian 
pääpiirteet 
 
 
2.1. Tausta ja keskeiset käsitteet, metodologiasta 
 
Yhdysvaltalainen sosiologi Daniel Bell julkaisi vuonna 1973 tunnetun 
jälkiteollista yhteiskuntaa käsittelevän The Coming of Post -Industrial 
Society: A Venture in Social Forecasting-kirjansa. Uusin painos teoksesta 
on vuodelta 1999 ja se sisältää myös uuden esipuheen (Bell 1999)22. Teo-
riansa jälkiteollistumisesta Bell kehitti kuitenkin jo 1950-luvulla. Kirjas-
saan Bell toteaa: ”Esitin ensimmäisen kerran monet näistä ajatuksista käyt-
täen termiä ’jälkiteollinen’ sarjassa luentoja...vuonna 1959” (Bell 1973, 36). 
Suurelle yleisölle teoria esiteltiin kuitenkin vasta yllämainitussa teoksessa.  
 
Kirjassaan Bell ilmoitti käsittelevänsä pääasiallisesti yhteiskunnan raken-
netta ja jälkiteollisen yhteiskunnan poliittisia seurauksia. Jälkiteollisen 
yhteiskunnan käsite koskee Bellin mukaan ensisijaisesti muutoksia yhteis-
kunnan rakenteessa. Kysymys on tavasta, jolla talous muuttuu ja ammatti-
rakenne muotoutuu uudelleen, ja uusista teorian ja empirian välisistä suh-
teista erityisesti luonnontieteissä ja teknologian alueella. Bell totesi myös, 
että jälkiteollisen yhteiskunnan idea on länsimaiden yhteiskunnallisen kehi-
tyksen muutosta koskeva ennuste (Bell 1973, 9). Valo korostaa, että The 
Coming of Post-Industrial Society-kirjan pääidea onkin, että tulisimme seu-
raavan kolmen- tai neljänkymmenen vuoden aikana näkemään jälkiteollisen 
yhteiskunnan syntymisen (Valo 1997, 36). 
 
Bell on tutkija, joka on herättänyt monia intohimoja niin puolesta kuin 
vastaan, sekä aiemmin että nyt (ks.Valo 1997, erit. 29-34). Aikalaiskritiikin 
esittänyt Risto Eräsaari toteaa, että Bellin uusi teos ei kerrokaan jälki-
teollisen yhteiskunnan tulemisesta vaan valtion säätelemästä sota- ja ava-
ruusteollisuudesta ja amerikkalaisen kapitalistisen talouden tarvitsemasta 
big sciencestä (Eräsaari 1975, 154). Alaviitteessä Eräsaari tuo esille kan-
sainvälistä kritikkiä seuraavasti: ”Contemporary Sociology-lehden (1/1974) 
Review Symposiumissa kaikki kriitikot, Reinhard Bendix, Stephen D. 
Berger ja Amitai Etzioni, suhtautuvat hyvin varauksellisesti koko teokseen 
arvostellen sen hajanaisuutta, Bellin käyttämien käsitteiden ja kategorioit-
ten sisällön epäselvyyttä sekä teoksen sisäisiä ristiriitoja. Peter N. Stearnsin 
kritiikki Society-aikakauslehdessä (4/1974) on myös ankara, hän ihmettelee 
monia Bellin tekemiä ratkaisuja ja suorastaan ironisoi niitä” (Eräsaari 1975, 
153). Nykyisin Bellin kritiikkiä on esittänyt voimallisimman Frank Webs-
ter. Hän toteaa Bellin olevan sofistikoitu ja kompleksi sosiologi, jonka 
arvostaminen vaatii ponnisteluja (Webster 2002, 4, ks. myös 34-36). 
                                                           
22 Itse teoksen sivunumerointi on kuitenkin sama kuin alkuperäisen vuodelta 1973.  
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The Coming of Post-Industrial Society on laaja yhteiskunnan kokonaisuutta, 
sen menneisyyttä ja tulevaisuutta tarkasteleva erittäin monipolvinen ja 
monimutkainen työ, jossa esitetään myös näkökulmia politiikan teon 
suunnista. Nyt käsillä olevassa tarkastelussa, joka välttää intohimoista 
otetta, pyritään esittämään Bellin teorian kovan ytimen lisäksi vain sellaista, 
mikä tämän tutkimuksen kannalta ja nykypäivän näkökulmasta on 
relevanttia. Erityisesti pyritään hahmottamaan Bellin ajatuksista malli, jota 
voidaan käyttää kuvaamaan hänen ajatteluaan.  
 
Bell väitti, että olemme astumassa uuteen yhteiskuntamuotoon, jälkiteolli-
seen yhteiskuntaan, jota luonnehtii erityisesti ja kauttaaltaan informaation 
merkittävyys ja korostunut läsnäolo. Bell väitti myös, että informaatio ja 
tieto ovat kriittisiä tekijöitä jälkiteolliselle yhteiskunnalle sekä laadullisesti 
että määrällisesti. Toisaalta jälkiteollisen yhteiskunnan ominaispiirteet 
johtavat suurempaan käytössä olevaan informaation määrään, toisaalta 
jälkiteollisessa yhteiskunnassa laadullinen muutos on ilmeinen Bellin 
kuvaaman teoreettisen tiedon nousussa huomattavaan asemaan (Webster 
1995, 31).  
 
Toinen tässä yhteydessä olennainen Bellin teos on The Cultural Contradic-
tions of Capitalism vuodelta 1976. Tämä teos on Bellin omien sanojen 
mukaan ”dialektisessa suhteessa” hänen edelliseen kirjaansa vuodelta 1973 
(Bell 1976, xi23). Varsinaisesti tämä kirja keskittyy nimensä mukaisesti tar-
kastelemaan Bellin hahmottamien yhteiskunnan eri osien (yhteiskunnan 
rakenne, hallintojärjestelmä ja kulttuuri) välisiä suhteita ja syntyviä risti-
riitaisuuksia. Kirja sisältää kuitenkin myös uusia kommentteja yhteis-
kunnan teknistaloudelliseen rakenteeseen liittyvästä jälkiteollisesta yhteis-
kunnasta. Myös tämän kirjan näkökulmia esitellään nyt käsillä olevassa 
tutkimuksessa. 
 
On syytä tässä yhteydessä mainita, että ranskalainen aktionalismisosio-
logina (Marshall 1998, 5) tunnetuksi tullut ranskalainen Alain Touraine, 
joka on merkittävästi vaikuttanut Manuel Castellsiin (ks. Castells I, 1996, 
2624) käytti jo ennen Belliä jälkiteollisen yhteiskunnan käsitettä. Touraine 
julkaisi jo vuonna 1969 kirjan, joka julkaistiin vuonna 1971 englannin-
kielisellä nimellä Post-Industrial Society: Tomorrow’s Social History. 
Kirjassaan Touraine tarkasteli jälkiteollista yhteiskuntaa myös käsitteen 
”ohjelmoitu yhteiskunta” avulla ja kutsui lukijoita pohtimaan uusia yhteis-
kuntaluokkiin liittyviä asetelmia, konflikteja ja liikkeitä. Lyonin mukaan 
Tourainen vaihtoehtoisen näkökulman arvo on kaksijakoinen. Ensiksikin 
                                                           
23 Teoksen uusin painos on  vuodelta 1996 (Bell 1996). Se noudattaa samaa sivunume-
rointia kuin alkuperäinen teos vuodelta 1976 ja sisältää uuden jälkipuheen. 
24 Tämän kirjoittaja on käyttänyt Castellsin Information Age-trilogian uusintapainosta 
vuodelta 2000. Selvyyden vuoksi viittaukset on rakennettu siten, että viitataan ko. trilogian 
osan alkuperäiseen ilmestymisvuoteen merkitsemällä myös trilogian osan järjestysnumero. 
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Touraine haastaa näkemykset rauhallisesta siirtymisestä informaatioyhteis-
kuntaan ja toiseksi hän hylkää ajatuksen, että traditionaalinen luokkataistelu 
on ainoa modernien yhteiskuntien akseli, jossa konfliktit tapahtuvat (Lyon 
1988, 63-64). 

 
Informaatioyhteiskunnan käsite tuli laajempaan tietoisuuteen 1970-luvun 
lopulla25 ja Bell muutti aiemmin käyttämänsä jälkiteollinen yhteiskunta-
termin informaatioyhteiskunta-termiksi. Tämä muutos tapahtui erityisesti 
artikkelissa The Information Society. The Social Framework of the Informa-
tion Society, joka sisältyy teokseen The Microelectronics Revolution (1980, 
500-549). Muutos oli perusteltavissa, koska Bell oli alun perinkin koros-
tanut informaation merkitystä näkemänsä uuden yhteiskuntamuodon perus-
tana jo jälkiteollista yhteiskuntaa koskevassa tutkimustyössään, ja infor-
maatioyhteiskunta oli jo tuolloin yksi hänen vaihtoehtoinen käsitteensä 
jälkiteollinen yhteiskunta-termille26. 
 
Jälkiteollista yhteiskuntaa käsittelevän kirjansa lopussa Bell toteaa seu-
raavaa:  
 

” Jälkiteollinen yhteiskunta on, kuten olen korostanut useita kertoja, 
ensisijaisesti muutos yhteiskunnan rakenteen luonteessa – eli 
yhdessä ulottuvuudessa, ei yhteiskunnan kokonaismuodossa. Se on 
’ideaalityyppi’, yhteiskunta-analyytikon kokoon panema konstruktio 
yhteiskunnan moninaisista muutoksista, jotka yhdessä tulevat enem-
män tai vähemmän yhtenäisiksi, kun ne asetetaan muita käsitteel-
lisiä konstruktioita vasten. Kuvailevin termein kyseessä on kolme 
komponenttia: taloudellisella sektorilla muutos tavaratuotannosta 
palveluihin; teknologiassa uusien tieteeseen perustuvien teolli-
suudenalojen keskeisyys; sosiologisin termein uusien teknisten eliit-
tien nousu ja uuden yhteiskuntakerrostumajaon periaatteen esiin-
tulo. Tästä voimme palata hetkeksi takaisin ja sanoa yleisemmin, 
että jälkiteollinen yhteiskunta merkitsee uusia akselirakenteita ja 
uusia aksiaalisia periaatteita; muutosta tavaroita tuottavasta 
yhteiskunnasta informaatio- tai tietoyhteiskunnaksi (lihavointi 

                                                           
25 Briggs ja Burke toteavat: “Selvimmin jo ilmassa olevaa informaatiotalouden ja infor-
maatioyhteiskunnan ideaa artikuloi Aspen Instituutissa työskentelevä nuori amerikkalainen 
Marc Porat, joka julkaisi paperin Global Implications of the Information Society ensim-
mäisessä muodossaaan vuonna 1977; sen oli tilannut Yhdysvaltojen Information Agency. 
Nämä fraasit olivat jo tulleet kielenkäyttöön 1960-luvulla” (Briggs ja Burke 2002, 260). 
26 Bellillä oli vaihtoehtoina jälkiteollinen-termille useita muitakin termejä, mutta hän 
valitsi lopulta ”post-industrial”- termin, koska 1970-luvulla oli muodissa käyttää post-
etuliitteitä yhteiskuntatieteissä. Näin teki Ralf Dahrendorf teki ”post-kapitalist”-käsittees-
sään ja W.W. Rostow ”post-mature economy”-käsitteessään  (Bell 1973, 37). Post-
capitalist-käsite on edelleen ajankohtainen käsite, ja esiintyy Paul F. Druckerilla 1990-
luvulla (ks. tarkemmin tämän tutkimuksen jakso 4.3.). On syytä havaita, että myös 
Tourainella oli vaikeuksia löytää ”oikeaa” termiä.  
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tämän kirjoittajan) ja tiedon ilmenemismuodoissa muutosta 
abstraktioakselissa empirismistä tai yrityksen ja erehdyksen töke-
röstä metodista teoriaan ja teoreettisen tiedon kodifikaatioon ohjaa-
maan innovaatioita ja politiikan formulointia”. (Bell 1973, 487)27 

 
Myös yleisemmin katsotaan, ettei Bell muuttaessaan jälkiteollisen yhteis-
kunnan käsitteensä informaatioyhteiskunnan käsitteeksi juurikaan muutta-
nut teoriansa perusteita, joten vuoden 1973 kirjassa esitettyä voidaan myös 
pitää informaatioyhteiskunnan teoriana. Webster toteaa, että kaikkien aikei-
densa ja tarkoitustensa kannalta Bellin informaatioyhteiskunta on sama 
kuin hänen jälkiteollinen yhteiskuntansa (Webster 1995, 50; 2002, 30, 57). 
Myös David Lyon toteaa, että “huolimatta ilmiasustaan informaatioyhteis-
kunnan ajatus ei ole kokonaan uusi. Sillä on juurensa kirjallisuudessa jälki-
teollista yhteiskunnasta, joka oli suosittu yhteiskuntatieteen käsite 1960- ja 
1970-luvuilla ja joka ilmoitti teollisen kapitalistisen ajan päättyneen ja 
palvelu- tai vapaa-aika-yhteiskunnan tulleen. Vaikka jälkiteollinen yhteis-
kunta on ollut vahingoittavan kritiikin kohde, sen sinnikkyyttä osoittaa 
fakta, että se on kyetty käyttämään uudestaan informaatioyhteiskuntana” 
(Lyon 1988, 2; vrt. Kumar 1996, 3).  
 
Bellin teoria on jo kolmisen kymmentä vuotta vanha. Vaikka Webster itse 
piti ja pitää informaatioyhteiskuntaa paikkansapitämättömänä, hän totesi 
arvioidessaan Belliä vuonna 1995: ”Kun asioista kirjoitetaan 1990-luvulla, 
ei ole vaikea havaita aukkoja käsitteenmuodostuksessa, joka on ollut avoin 
tutkiskelulle yli 25 vuotta. Perin vähän yhteiskuntatiedettä kestää vuosi-
kymmenen, joten Daniel Bellin jatkuva kyky asettaa ehtoja tällaiselle 
tärkeälle keskustelulle on kadehdittava saavutus. Bellin voimakkaan mieli-
kuvituksen ja älyn ansiosta jokaisen informaatioyhteiskunnan käsitteellistä-
misen vakavan yrityksen täytyy palata hänen The Coming of Post-Industrial 
Society –kirjaansa" (Webster 1995, 31; 2002, 31). 
 
 
2.2. Yhteiskunnan rakenne ja sen muutos  
 
Bell jakaa vuoden 1973 kirjassaan yhteiskunnan analyyttisesti kolmeen 
osan, jotka ovat yhteiskunnan rakenne (joka täsmentyy teknistaloudelliseksi 
järjestelmäksi), hallintojärjestelmä/politiikka (valtio) ja kulttuuri. Valo 
kutsuu näitä ”alijärjestelmiksi” (Valo 1997, 37). Kutakin aspektia hallitsee 
erilainen ”akseliperiaate”. 
 
                                                           
27 Bell myös toteaa kirjansa jaksossa Tietoyhteiskunnan rakenne seuraavaa: ”Jälkiteollinen 
yhteiskunta on selvästi myös tietoyhteiskunta kahdessa mielessä: ensiksikin innovaation 
lähteet ovat enenevästi lähtöisin tutkimuksesta ja kehittämisestä…; ja toiseksi yhteis-
kunnan ominaispaino – mitattuna suurempana osuutena BKT:stä ja suurempana osuutena 
työllisistä – on lisääntyvästi tiedon alueella (Bell 1973, 212).  
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Akseliperiaate-käsitteen käyttö on Bellin analyysissa keskeistä. Akseliperi-
aatteen ja sen merkityksen Bell hahmottaa seuraavalla tavalla. Akseli-
periaatteiden ja -rakenteiden idea on yritys täsmentää, ei syysuhdetta (joka 
voidaan tehdä vain teorialla empiirisistä suhteista) vaan keskeistä asemaa. 
Etsittäessä vastausta kysymykseen miten yhteiskunta pysyy koossa, Bellin 
mukaan akseliperiaatteen idea pyrkii käsitteellistä skeemaa käyttäen täs-
mentämään sen organisoivan kehyksen, jonka ympärille myös muut insti-
tuutiot on ”laskostettu tai sen energisoivan periaatteen, joka on ensisijainen 
logiikka kaikille muille” (Bell 1973, 10). 
 
Ja edelleen Bellin mukaan: ”käsitteelliset prismat” (empiirisessä analyy-
sissa käytetyt loogiset rakenteet) ja akseliperiaatteet ovat arvokkaita, koska 
ne sallivat omaksua näkökulman, jossa on monia perspektiivejä yritettäessä 
ymmärtää yhteiskunnallista muutosta, mutta ne eivät sivuuta arvoa, joka 
syntyy keskeisten instituutioiden tai akseliperiaatteiden ”primaarin logii-
kan” havaitsemisesta yhden skeeman puitteissa (Bell 1973, 11). Bellin idea-
na on siten esittää, että monimuotoista todellisuutta voidaan lähestyä 
monista perustelluista näkökulmista, jotka eivät sulje toisiaan sinänsä pois. 
Monokausaalisen selittämisen malli ei saa tukea Belliltä (Valo 1997, 37).  
 
Modernissa yhteiskunnassa yhteiskunnallisen rakenteen akseliperiaate on 
taloudellisuus, joka Bellin mukaan merkitsee keinoa jakaa resursseja 
seuraavien periaatteiden mukaan: pienimmät kustannukset, korvattavuus, 
optimointi, maksimointi. Modernin politiikan akseliperiaate on osallistu-
minen, joka on joskus mobilisoitu ja kontrolloitu, joskus alhaaltapäin vaati-
muksi esittävä. Kulttuurin akseliperiaate on itsensä toteuttaminen ja minän 
laajentaminen (Bell 1973, 12). 
 
Vuoden 1976 kirjassaan Bell kuvaa tätä samaa rakennetta seuraavalla 
tavalla. Teknistaloudellinen järjestelmä liittyy tuotannon organisointiin ja 
tuotteiden ja palvelujen allokointiin. Se kattaa yhteiskunnan ammatillisen ja 
kerrostumajakojärjestelmän ja sisältää teknologian käytön välineellisiin 
päämääriin. Modernissa yhteiskunnassa akseliperiaate on funktionaalinen 
rationaliteetti ja regulatiivinen metodi on taloudellinen hyväksikäyttö. 
Taloudellinen hyväksikäyttö tarkoittaa Bellin mukaan pääasiallisesti tehok-
kuutta, pienintä kustannusta, suurinta tuottoa, maksimointia, optimointia ja 
vastaavia arvioinnin mittakeppejä koskien työllistämistä ja resurssien 
yhdistelmiä28. Kontrasti liittyy kustannuksiin ja hyötyihin, ja nämä ilmoi-
tetaan rahamääräisinä. Akseliperiaate on byrokratia ja hierarkkia, koska 
nämä johtuvat toimintojen segmentoitumisesta ja erikoistumisesta ja tar-
peesta koordinoida aktiviteetteja (Bell 1976, 11). 
 

                                                           
28 Taloustieteen näkökulmasta joko maksimoidaan tuottoa annetuilla panoksilla tai 
minimoidaan kustannuksia annetulla tuotolla; molempia ei voida tehdä yhtä aikaa. 
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Hallintojärjestelmä on Bellin mukaan yhteiskunnallisen oikeudenmukai-
suuden ja vallan areena, jonka tarkoituksena on vallan laillisen käytön ja 
konfliktien sääntely (mikä tapahtuu vapaissa yhteiskunnissa oikeus-
sääntöjen puitteissa). Se toteuttaa käsitykset oikeudesta, jotka liittyvät 
yhteiskunnan traditioihin tai sen kirjoitettuun tai kirjoittamattomaan 
perustuslakiin. Hallintojärjestelmän akseliperiaate on legitimiteetti ja demo-
kraattisessa hallintojärjestelmässä periaate, jonka mukaan valtaa voidaan 
pitää ja hallitsemista harjoittaa vain hallittujen myötävaikutuksella. Luon-
tainen tila on tasa-arvon idea, jonka mukaan kaikilla on yksi ääni, kun 
muodostetaan yhteistä mielipidettä (Bell 1976, 11). 
 
Bell ilmoittaa määrittelevänsä kulttuurin suppeammin kuin antropologit sen 
määrittelevät ihmiskäden töinä ja ryhmän tavoiksi muodostuneina elämän-
tyyleinä, mutta laajemmin kuin mitä kulttuuri on ”yksilöllisenä täydelli-
syyden saavutuksena”. Kulttuuri on symbolisten muotojen maailmaa ja 
Bellin vuoden 1976 kirjassa liittyy maalaustaiteen, runouden ja kauno-
kirjallisuuden saavutuksiin ja jumalanpalveluksen sellaisiin muotoihin, 
jotka pyrkivät tutkimaan ja ilmaisemaan inhimillisen olemassaolon merki-
tystä jossain luovassa muodossa. Moderni kulttuuri määrittyy Bellin mu-
kaan laajana vapautena tutkia tarkoin maailman kaikki kolkat ja sulkea 
sisäänsä mikä tahansa kohdattu tyyli. Tällainen vapaus perustuu modernin 
kulttuurin akseliperiaatteeseen, joka on itsensä ilmaiseminen ja uudelleen 
luominen tarkoituksena saavuttaa itsensä toteuttaminen ja itsensä täyttymys 
(Bell 1976, 12-13). 
 
Yhteiskunnan eri osat ovat jälkiteollisessa yhteiskunnassa yhä enemmän 
ristiriidassa toistensa kanssa, koska Bellin mukaan kulttuurin akseliperiaate 
on anti-institutionaalinen ja siten vihamielinen sille funktionaaliselle ratio-
naalisuudelle, joka on tyypillisesti omiaan teknologisen ja hallinnollisen 
luokan tiedon soveltamiselle. Siten jälkiteollisessa yhteiskunnassa havai-
taan Bellin mukaan lisääntyvästi erottava tekijä yhteiskunnallisen rakenteen 
eli teknistaloudellisen järjestelmän ja kulttuurin välillä (Bell 1973, 12-13, 
376 ). Vuoden 1976 kirjassa Bell tuo esille yhteiskunnan jännitteiden 
rakenteelliset lähteet seuraavasti: ensiksikin yhteiskunnan hierarkkisen ja 
byrokraattisen rakenteen ja muodollisesti tasa-arvoon ja osallistumiseen 
uskovan hallintojärjestelmän välillä ja toiseksi perustaltaan roolien ja eri-
koistumisen termein organisoidun yhteiskunnan rakenteen ja itsensä ja 
koko persoonallisuuden laajentamista ja täyttymystä koskevan kulttuurin 
välillä (Bell 1976, 14). 
 
Bell keskittyy vuoden 1976 kirjassaan tarkemmin näihin jännitteisiin, mutta 
niitä ei käsitellä tässä tutkimuksessa. On kuitenkin tuotava esille Bellin 
käsitys, joka koskee eriävyyttä toisaalta taloudellisen maailman vaatiman 
organisaation lajin ja normien ja toisaalta kulttuurille nyt keskeisten itsensä 
toteuttamisen normien välillä. Bell toteaa, että nämä ”kaksi valtakuntaa 
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jotka ovat historiallisesti yhtyneet tuottamaan yhdentyyppisen – puritaani-
sen ja kutsumukseen liittyvän rakenteen – ovat nyt irtaantuneet toisistaan”. 
Taloudellinen maailma ja kulttuurin maailma johtavat nyt ihmisiä eri 
suuntiin (Bell 1976, 15). 
 
Bell korostaa useassa yhteydessä, että jälkiteollisen yhteiskunnan idea on 
laaja yleistys (Bell 1973, 12, 112, 483). Hän kuitenkin esittää sille viisi 
ulottuvuutta asian helpommaksi ymmärtämiseksi.  

 
1. Talouden sektorissa muutos tavaratuotannosta palvelutalouteen. 

Ihmisten välinen kanssakäyminen nousee esiin. Jos teollinen yhteis-
kunta määritellään elintasoa ilmaisevalla tavaroiden määrällä, jälki-
teollinen yhteiskunta määrittyy elämän laadulla, jota mitataan palve-
luilla ja mukavuuksilla – terveydellä, kasvatuksella ja taiteella, jotka 
nyt katsotaan tavoiteltaviksi ja mahdollisiksi kaikille. 

2. Ammattien uusi jakautuminen: ammatillisen ja teknisen luokan voi-
makas esiinnousu. Kun päätökset tulevat teknisemmiksi, muutos tuo 
tiedemiehen ja ekonomistin suoremmin osallistumaan poliittiseen 
prosessiin. Moderni yhteiskunta on Bellin mukaan kahden ”uuden 
miehen” tuote eli insinöörin ja taloustieteilijän, ja käsite, joka yhdis-
tää nämä kaksi, on tehokkuuden käsite. 

3. Teoreettisen tiedon keskeisyys yhteiskunnan innovaatioiden ja poli-
tiikoiden formuloinnin lähteenä ja akseliperiaatteena. Bell toteaa, 
että teoreettisen tiedon keskeisyydestä on tullut ratkaiseva asia pää-
tösten organisoinnille ja muutoksen suunnalle. Kehitys vahvistaa 
tieteen ja kognitiivisten arvojen roolia yhteiskunnan perustavaa 
laatua olevana institutionaalisena välttämättömyytenä. 

4. Tulevaisuuden toimintatavat: teknologian kontrolli ja arviointi 
teknologiselta pohjalta. Jokainen moderni yhteiskunta elää Bellin 
mukaan innovaatioista ja muutoksen sosiaalisesta kontrollista ja 
yrittää ennakoida tulevaisuuden tarkoituksena olla suunnitelmal-
linen. 

5. Uuden ”älykkään teknologian” luominen päätöksenteon pohjaksi. 
Bellin mukaan modernin taloustieteen kehitys on ollut mahdollista 
tietokoneen ansiota. Uusien teknologiaan perustuvien ennustamisen 
muotojen avulla jälkiteolliset yhteiskunnat voivat saavuttaa uuden 
yhteiskunnan muutoksen ja teknologiaan liittyvän kasvun ja kontrol-
lin ulottuvuuden. Teknologia on perusta lisääntyneelle tuottavuu-
delle ja tuottavuus on muuttanut taloutta tavalla, jota yksikään klas-
sinen taloustieteilijä ei voinut Bellin mukaan kuvitella. (Bell 1973, 
14, 20, 24, 26, 43, 127, 191, 274) 

 
Edellä selvitetyt tekijät eivät välttämättä ole määrällisiä vaan laadullisia. 
Bell perusteli väitteitään laajasti tilastollisella aineistolla ja oli kiinnostunut 
määrällisistä mittareista. Määrälliset aspektit nousivat korostuneemmin 
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esiin kun jälkiteollisen yhteiskunnan käsite korvautui informaatioyhteis-
kunnan käsitteellä (ks. esim. Bell 1980, 515-524).  
 
Edellä mainituista tekijöistä Bellin kritiikissä on huomio kiinnittynyt 
paljossa kahteen ensimmäiseen (1.-2), joissa määrälliset ulottuvuudet ovat 
enemmän esillä. Kumar toteaa, että jälkiteollisen yhteiskunnan perusajatus 
on siirtyminen palveluyhteiskuntaan ja professionaalisten ja teknisten 
työpaikkojen kasvu (Kumar 1996, 9). Webster on arvioinut ylipäätään 
informaatioyhteiskuntateorioiden määrällisiä aspekteja seuraavien näkö-
kulmien kautta: teknologinen, taloudellinen, ammatteihin liittyvä, maan-
tieteellinen/tilaan liittyvä (spatial) ja kulttuurinen. Kaikkien näiden aspek-
tien tarkastelun kautta Webster päätyy pohtimaan määrän ja laadun 
ongelmaa mittaamisen kysymysten ohella ja näkökulmaan, etteivät määräl-
liset muutokset sinänsä luo laadullisia muutoksia (Webster 1995, 6-29; 
Webster 2002, 8-23). 
 
Websterin mukaan yleisin informaatioyhteiskunnan määrittely perustuu 
merkittävien teknologisten innovaatioiden käyttöönottoon. Perusajatus on,  
että läpimurrot tietojen käsittelyssä, tallentamisessa ja tiedonsiirrossa ovat 
johtaneet  informaatio- ja viestintäteknologian soveltamiseen käytännölli-
sesti katsoen kaikilla yhteiskunnan aloilla. Sofistikoidumpi versio tästä 
teknologisesta tiestä informaatioyhteiskuntaan on korostaa teletoiminnan ja 
tietotekniikan konvergenssia ja limittäisyyttä. Lyhyesti, tietokoneet voidaan 
liittää muihin tietokoneisiin siten, että toimistojen, pankkien, kotien, kaup-
pojen, tehtaiden ja koulujen sisälle ja välille voidaan luoda yhteydet. Täl-
laista verkostoa verrataan usein sähköverkkoon, mutta nyt se jakaa infor-
maatiota. Kehittyessään näistä verkoista tulee modernin ajan moottoriteitä 
kuten tiet, rautatiet ja kanavat olivat teollisella ajalla. Verkoista tulee 
kehittyessään informaatioyhteiskuntaa ylläpitäviä rakenteita (Webster 1995, 
7; vrt. Bell 1980, 513-515). Kaksi ongelmaa nousee esiin: miten paljon tar-
vitaan tietotekniikkaa tai konvergenssia, jotta yhteiskunnasta voidaan puhua 
informaatioyhteiskuntana. Miten asioita tulee ja voidaan mitata? Milloin 
määrä muuttuu laaduksi? Yleensä nämä asiat koetaan informaatioyhteis-
kuntateorioissa epäproblemaattisina, vaikka asia on Websterin mukaan 
keskeinen (Webster 1995, 9; Webster 2002, 21-23) 29. 

 
Taloudellisessa näkökulmassa kysymys on informaatiotalouden mittaami-
sesta. Webster toteaa, että ekonometriset tutkimukset tuskin toitottavat 
informaatioyhteiskunnan tuloa. Ammatteihin liittyvässä näkökulmassa on 
kysymys informaatioon liittyvien ammattijakojen ja strategisten ammattien 
selvittämisestä ja samasta ongelmasta, joka on määrällisen muuttuminen 
laadulliseksi (Webster 1995, 16; Webster 2002, 12-14). 

                                                           
29 Määrälliseen tarkasteluun erityisesti keskittyvästä viimeaikaisesta informaatioyhteis-
kuntatutkimuksesta ks. esim. Dordick ja Wang (1993). 
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On kuitenkin todettava, että Bellin uuden yhteiskunnan idean näkökulmasta 
edellä mainituista viidestä tekijästä kolme jälkimmäistä (3.-5) enemmän 
laadullista tekijää ovat keskeisempiä. Bell korostaa itse tätä seuraavalla 
tavalla: 
 

”Teollinen yhteiskunta on koneiden ja ihmisten koordinointia tava-
roiden tuottamiseksi… Jälkiteollinen yhteiskunta on organisoitu tie-
don ympärille tarkoituksena sosiaalinen kontrolli ja innovaatioiden 
ja muutoksen ohjaus; tämä vuorostaan nostaa esiin uusia suhteita ja 
rakenteita, joita täytyy hallita poliittisesti.” (Bell 1973, 20) 

 
Ja edelleen 
 

“Väitän tässä kirjassa, että yhteiskunnan rakenteen muutoksen pää-
lähde – muutos innovaatiokäytännöissä, jotka liittyvät tieteen suhtei-
siin teknologiaan ja julkiseen politiikkaan – on muutos tiedon luon-
teessa: tieteen eksponentiaalinen kasvu ja erikoistuminen, uuden 
intellektuaalisen teknologian30 nousu, järjestelmällisen tutkimuksen 
luominen tutkimus- ja kehitysbudjettien avulla ja verhiönä kaikelle 
tälle teoreettisen tiedon kodifikaatio.” (Bell 1973, 44) 
 
 

2.3.  Informaation ja tiedon rooli 
 

Jälkiteollisessa yhteiskunnassa korostuu siten teoreettisen tiedon keskeisyys 
akselina, jonka ympärille uusi teknologia, taloudellinen kasvu ja yhteis-
kunnan kerrostumajako organisoituvat (Bell 1973, 112). Bell täsmentää 
teoriansa suhdetta konkreettisesti teknologiaan vielä tarkemmin artikke-
lissaan vuodelta 1980. Hän toteaa, että uuden teletoimintaan perustuvan 
yhteiskunnallisen rakenteen synty voi tulevalla vuosisadalla ratkaisevalla 
tavalla vaikuttaa ammattien luonteeseen ja työhön sekä siihen tapaan, jolla 
taloudellista ja sosiaalista vaihtoa harjoitetaan ja jolla tietoa luodaan ja 
haetaan. Tällä vallankumouksella informaation ja tiedon prosessoinnissa ja 
organisoinnissa, jossa tietokoneella on keskeinen rooli, on taustansa siinä, 
mitä Bell kutsuu jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi. Bell mainitsee tässä 
yhteydessä seuraavat jälkiteollisen yhteiskunnan kolme ulottuvuutta, joilla 
on merkitystä keskustelussa teletoiminnasta 

 
1. muutos tavaroiden tuotannosta palveluyhteiskuntaan 
2. teoreettisen tiedon kodifikaation keskeisyys teknologiainnovaa-

tioille 
3. uuden “älykkään teknologian” luominen keskeisenä työkaluna 

systeeminanalyysille ja päätösteorialle (Bell 1973, 500-501). 
                                                           
30 May tulkitsee “intellektuaalisen teknologian”  metodeiksi organisoida yhteiskunnallista 
toimintaa (tapoina, joilla päätökset tehdään) (May 2002, 6). 
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Stehr toteaa, että Bellin käsite ”älykäs teknologia” on vanhan ambition (tai 
teknologian kapasiteettia koskevan pelon) uudelleen ilmaisu päätösten 
automatisoinnille, jossa keinot (jotka ovat enemmän tai vähemmän riippu-
vaisia tavoitteista) ja lopputulos tunnetaan etukäteen. Toisin sanoen Bellin 
intellektuaalisen teknologian metafora johtaa modernin yhteiskunnan 
lisääntyvään rationalisoinnin prosessiin siten, että tietokone tulee nyt tar-
koittamaan samaa kuin tällaisen intellektuaalisen teknologian tuottavuuden 
moninkertaistava väline (Stehr 2001, 66-67). Nykyisin teknologia kuitenkin 
mahdollistaa vain rutiininomaisten päätösten automatisoinnin eli asia kos-
kee vain osaa päätöksistä. Kun ennalta asetetut tietyt ehdot täyttyvät, toimi-
taan määrätyllä tavalla, kuten esimerkiksi tietyissä operaatioissa valuutta-
markkinoilla. 
 
Stehr katsoo edelleen, että The Coming of Post-Industrial Society edustaa 
intellektuaalista ja poliittista aikakautta, jota ilmensivät rasittava ja entusi-
astinen tuki utooppisille suunnitteluhankkeille. Bellin väitteet tehokkaasta 
suunnittelusta ja vaihtoehtoisten toiminnan suuntien suuremmasta kontrol-
lista olivat virhekäsitys. Bellin väite, jonka mukaan yhteiskuntatieteet 
voivat antaa hyödyllistä käytännöllistä tietoa ja toimeenpanna se (Bellin 
termi ”codify”) on osoittautunut aivan liian optimistiseksi (Stehr 2001, 25, 
65; Stehr 2002, 19). Kay toteaa yleisesti, että tietokoneiden kehittymiselle 
ja matemaattiselle mallintamiselle asetetut toiveet ovat olleet pettymys 
(Kay 2003, 115). 
 
Jälkiteollisen yhteiskunnan akseliperiaate on - kuten edellä on jo todettu – 
teoreettisen tiedon keskeisyys ja kodifioituna sen uusi rooli yhteiskunnal-
lisen muutoksen ohjaajana. Jokainen yhteiskunta on toiminut tiedon poh-
jalta, mutta vasta viime vuosisadan jälkipuoliskolla olemme Bellin mukaan 
nähneet sellaisen tieteen ja insinööritaidon fuusion, joka on alkanut muuttaa 
teknologian itsensä luonnetta (Bell 1973, 501).  
 
Bell korostaa, että länsimaisen yhteiskunnan kaksi kerrostumajaon pää-
akselia ovat nyt omaisuus ja tieto (Bell 1973, 43). Se, mikä jälkiteollisessa 
yhteiskunnassa on ratkaisevaa, ei ole vain siirtyminen omaisuudesta tai 
poliittisista kriteereistä tietoon uuden vallan perustana, vaan muutos itse 
tiedon luonteessa. Se mistä on tullut ratkaisevaa yhteiskunnalle, on teoreet-
tisen tiedon keskeisyys, teorian ensisijaisuus yli empirismin ja tiedon kodi-
fiointi symbolien abstrakteihin järjestelmiin, jotka voidaan siirtää moniin 
erilaisiin ja muuttuneisiin olosuhteisiin. Jokainen yhteiskunta elää nyt inno-
vaatioista ja kasvusta, ja teoreettisesta tiedosta on tullut innovaation elatus-
pohja. Ja samalla tavalla kuten liikeyritys oli avaininstituutio viimeisimpien 
satojen vuosien ajan tuotteiden massatuotannon organisointiroolinsa takia, 
yliopistosta – tai jostain muusta tietoon liittyvästä instituutiosta (tämän 
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kirjoittajan kursivointi)31 – tulee seuraavien satojen vuosien ajaksi keskei-
nen instituutio tiedon ja innovaation uuteen lähteeseen liittyvän roolinsa 
takia (Bell 1973, 343-344). 
 
 
2.4. Jälkiteollisen/informaatioyhteiskunnan synty ja kehitys 
 
Entä milloin sitten jälkiteollinen yhteiskunta on syntynyt ja miten se 
kehittyy? Bellin mukaan aika toisen maailmansodan jälkeen on tuottanut 
uuden tietoisuuden ajasta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta. Hän sanoo, 
että vuodet 1945-1950 olivat symbolisesti jälkiteollisen yhteiskunnan 
“syntymävuodet” erityisesti atomipommin keksimisen johdosta, "joka teki 
maailman tietoiseksi tieteen voimasta" (Bell 1973, 346-347, ks. myös 379-
380; vrt. Stehr 2002, 17). 
 
Bellin mukaan vuonna 1965 vain Yhdysvaltoja ja Länsi-Eurooppaa (ja 
mahdollisesti Japania) saatettiin kutsua massakulutus- tai kehittyneiksi 
teollisuusyhteiskunniksi. Hän viittaa Herman Kahniin, joka arvioi, että 
vuoteen 2000 mennessä 12 valtiota olisi ”selvästi jälkiteollisia” ja 9 valtiota 
”varhaisesti jälkiteollisia” (Bell 1973, 460). Vuosisadan loppuun mennessä 
Yhdysvallat, Japani, Länsi-Eurooppa ja Neuvostoliitto tulisivat omaksu-
maan jälkiteollisen yhteiskunnan muodon ja niiden täytyisi kohdata uusien 
ulottuvuuksien hallinnointi. Se miten eri maat tekevät tämän, vaihtelisi 
Bellin mukaan maittain. Tieteen organisointi, koulutuksen luonne, uuden 
teknisen eliitin asema ja edut, meritokratian ja tasa-arvon välinen tasapaino 
tultaisiin käsittelemään näiden maiden erilaisten poliittisten rakenteiden 
kehyksessä – taustana kunkin maan ideologia, käytettävissä olevat resurssit, 
kilpailevien ryhmien voima, yhteiskuntien avoimuuden ja joustavuuden 
aste. Se mitä yhteiskunnallisen ennustamisen hanke voi tehdä, on sanoa 
olevansa kysymysten agenda, ei rautaisia vastauksia, Bell lopettaa (Bell 
1973, 483). 
 
The Coming of Post-Industrial Society-kirjan kaksi jaksoa käsittelee 
implisiittisesti Neuvostoliitoa ja marxismia (Bell 1973, 86-99, 99-105). Bell 
halusi korostaa yhteiskunnan analyysia käsitteiden esiteollinen- teollinen –
jälkiteollinen pohjalta feodalismi-kapitalismi-sosialismi sijasta. Yhtenä 
perusideana hänellä oli, että yhteiskunnat kehittyvät rakenteensa eli talou-
den, teknologian ja ammattirakenteen osalta aikanaan kaikki saman-
tyyppisiksi jälkiteollisiksi eli informaatioyhteiskunniksi (Bell 1973, 483-
484). Bell korostaa, että käy vähemmän mielekkääksi puhua kapitalismista 
ja sosialismista kuin taloudellisista ja sosiologisista muodoista, jotka ovat 
läsnä molemmissa talousjärjestelmissä. Edellisessä muodossa päämäärä on 

                                                           
31 Tältä osin voidaan esimerkiksi pohtia konsulttiyritysten roolia nyky-yhteiskunnassa ja 
yritysten kehittämisessä (ks. myös Miller 2002, 167-168). 
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taloudellinen tehokkuus, jälkimmäinen taas perustuu sellaisiin yhteis-
kunnallisiin tavoitteisiin, joissa tehokkuus ei ole ensisijaista. Siten Bell kuu-
luisi koulukuntaan, joka kannatti ns. yhteiskuntamuotojen konvergenssi-
teoriaa (ks. esim. Webster 1995, 40; Webster 2002, 43-44; Valo 1997, 35, 
46 ; ks. kuitenkin Bell 1973 112-114).  
 
Bellin teoriassa sosialismi sai lähinnä roolin teollistaa ko. maat (Bell 1973,  
372). Marxismin ja postmarxismin ollessa Bellin aikana vahvoja tieteellisiä 
valtavirtauksia, tämä näkökulma tietysti herätti voimakasta kritiikkiä, var-
sinkin kun Bell näki jälkiteollisen yhteiskunnan tiettynä "onnelana" eri-
tyisesti jälkiteollista yhteiskuntaa käsittelevässä teoksessaan (Bell 1973, 
esim. 481; ks. Valo 1995, 49). ”Onnelaa” koskeva kritiikki on ajankohtai-
nen edelleen (Stehr 2002, 107-108). 
 
Mutta Neuvostoliiton tuhouduttua ja Venäjän siirryttyä kapitalismin piiriin 
ja Kiinan uuden talouspolitiikan myötä Bellin käsityksissä on ollut tiettyä 
visionaarista voimaa. Yhteiskuntamuotojen konvergenssiteorian näkökul-
masta vaikuttavaksi argumentiksi jää se, että Neuvostoliitto jäi tavaksi teol-
listaa Venäjä, vaikka Bell ei sinänsä ennustanut sosialistisen Neuvostoliiton 
perikatoa. Sekä Bell että Castells käsittelevät myös reaalisosialismia, josta 
molemmat käyttävät termiä suunnitelmatalous ("statism"). Jo Bell kiinnitti 
huomiota Neuvostoliiton jälkeenjääneisyyteen tietotekniikan alalla (Bell 
1980, 544), mutta Castellsilla tästä jälkeenjääneisyydestä tulee Neuvosto-
liiton tuhonnut tekijä.  
 
Vaikka Webster sanoo, että lopulta kenenkään ei tulisi viitata kapitalismin 
menestykseen havaitsematta sen pääkilpailijan kommunismin epäonnistu-
mista (Webster 2001b, 264; Webster 2002, 269-270), tämä kysymys suh-
teessa informaatioyhteiskuntien problematiikkaan sivuutetaan lyhyesti tässä 
tutkimuksessa, koska se ei ole tämän tutkimuksen problematiikan kannalta 
keskeinen.  
 
 
2.5. Globalisaatio 
 
Globalisaation käsite ei ollut yleisessä käytössä Bellin luodessa teoriaansa, 
mutta hänkin on jo havainnut kansainvälistymisen nimikkeen alla monet 
nyt globalisaatioon liitetyt elementit. Bell toteaa muun muassa, että perus-
tavinta laatua oleva seikka taloudellisten päätösten kontekstissä on se, että 
tällaisten päätösten määräytyminen ei ole enää minkään yksittäisen maan 
käsissä, vaikka se olisi kuinka suuri tai vaikutusvaltainen tahansa; siten 
jokaisen maan taloudellinen kohtalo on lisääntyvästi sen kontrollin ulko-
puolella. Bell kiinnittää huomiota monikansallisten yritysten nousuun 
yhtenä keskeisten toimijoiden ryhmänä ja toteaa, että monikansallisten 
yritysten suunnitelmat eivät aina ole yhdenmukaiset yksittäisten maiden 
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taloudellisten etujen kanssa. Hän kiinnittää huomiota myös pääomamarkki-
noiden kansainvälistymiseen, jolloin maailman horisontista tulee ”yksi 
ainoa maalauksen kangas”, kun finanssipääoma yhä herkempänä tuotto-
käyrien eroille ylittää valtioiden rajat saadakseen paremman tuoton (Bell 
1976, 207-208). 
 
Bell havaitsee myös pörssien yhdenmukaisen käytöksen todetessaan, että 
kansalliset pörssit ovat osoittaneet ”viimeisen vuosikymmenen” (1970-
luvun) aikana lisääntyvää liikkeiden samanaikaisuutta. Lopputuloksena Bell 
toteaa, että dollarin (silloiseen) arvoon liittyvistä epävakaustekijöistä, moni-
kansallisten yritysten noususta ja pääomamarkkinoiden kansainvälistymi-
sestä johtuva taloudellinen mobiliteetti häivyttää kansallisten hallitusten 
kyvyn tavoitella omia taloudellisia tavoitteita. Hän myös toteaa, että 
liikenne- ja viestintäverkostojen laajentuminen tekee yhä vaikeammaksi 
mille tahansa yhteiskunnalle eristäytyä muusta maailmasta ja että uusien 
kuljetusmahdollisuuksien ja uuden viestinnän myötä syntyy enemmän 
vuorovaikutusta ihmisten kesken, enemmän vaihtoa ja enemmän siteitä. 
Tämä kaikki on merkinnyt instituutioiden kannalta kansainvälisten ja yli-
kansallisten organisaatioiden laajentumista ja moninkertaistumista tavatto-
massa mittaluokassa (Bell 176, 207-210). 
 
 
2.6. Politiikka 
 
Informaatioyhteiskunta liittyy myös politiikkaan, vaikka ”jälkiteollinen 
yhteiskunta on kasvava, suunnittelematon muutos yhteiskunnan luonteessa 
ja sosio-ekonomisen organisaation logiikan järjestämä, ja muutos tiedon 
luonteessa". Bellin mukaan kuitenkin jonakin hetkenä yhteiskunnan suuret 
sosiaaliset ryhmät tulevat tietoisiksi perimmäisestä yhteiskunnallisesta 
muutoksesta, ja niiden on päätettävä poliittisella tasolla hyväksyvätkö ne 
ajelehtimisen, muutoksen kiihdyttämisen, sen vastustamisen tai sen suun-
nan muuttamisen (Bell 1973, 480-481). Politiikanteon mahdollisuuksien 
avaaminen ”älykkään teknologian” avulla on tietysti johtavia teemoja 
Bellin ajattelussa.  
 
Bell toteaa, että poliittisin termein ongelmat eivät eri yhteiskunnissa ole 
periaatteessa erilaisia kuin ne kaupungistumisen, työväenluokan vaati-
musten ja massakoulutuksen asettamat haasteet, jotka uudet kapitalistiset ja 
teollistuneet kansakunnat kohtasivat sadan vuoden aikana vv. 1850-1950. 
Kuitenkin 1900-luvun loppuun mennessä yksi uusi suuri piirre tulee väliin 
muuttamaan vastausten luonteen. Tämä piirre liittyy lisääntyneisiin maail-
mantalouden keskinäisiin riippuvuussuhteisiin ja maailmanlaajuisen liike-
yrityksen nousuun uusine viestintä- ja suihkukoneyhteyksineen. Tänään 
kaikkien päätösten konteksti on todella kansainvälinen, Bell korostaa (Bell 
1973, 483-484). 
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3. Manuel Castellsin verkostoyhteiskunnan teorian 
pääpiirteet 
 
 
3.1. Tausta ja keskeiset käsitteet, metodologiasta  

 
Tämän päivän etummainen informaatioyhteiskuntateoreetikko on Manuel 
Castells. Hänen pääteoksensa on kolmiosainen The Information Age: 
Economy, Society and Culture-teossarja, jonka osat ovat The Rise of the 
Network Society (Castells I 1996), The Power of Indentity (Castells II 1997) 
ja End of Millenium (Castells III 1998). Työstä on myös uusittu painos 
vuodelta 2000, jossa on eräiltä osin uudistettu ja korjattu tekstiä. Jo 
Castellsin vuonna 1989 julkaisemassa teoksessa The Informational City. 
Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional 
Process esiintyy ideoita, joita on kehitetty edelleen trilogiassa (Castells 
1989, erit. 1-14; Calabrese 1999, 173). Webster toteaa, että trilogialla on 
ollut valtava vaikutus nykypäivän ajatteluun sekä tieteen sisällä että sen 
ulkopuolella (Webster 2001a, 5).  
 
Castellsin trilogia ei kuitenkaan ole tutkimus, jossa informationalismin32 ja 
verkostoyhteiskunnan teoreettinen käsittely olisi ensisijaista. Castells toteaa 
asian sanomalla, että trilogian ensimmäinen osa "ei ole kirja kirjoista" 
(Castells I 1996, 25). Webster haluaa nimenomaan korostaa Castellsin 
erinomaista laatua empiirisenä sosiologina (Webster 2002, 99). Castells 
nojaa myös muihin alueen teoreetikkoihin, kuten tulemme myöhemmin 
havaitsemaan. Castells ilmoittaa itse, että ”ensimmäinen osa haluaa olla 
vaatimaton panos välttämättä kollektiiviseen, analyyttiseen yritykseen, joka 
on käynnissä monista näkökulmista ja jonka tarkoituksena on ymmärtää 
uutta maailmaamme olemassa olevan evidenssin ja tutkimukseen liittyvän 
teorian pohjalta” (Castells I 1996, 4). Trilogian ensimmäinen osa sisältää 
kuitenkin teoreettisen jakson ja siten teoreettisen taustan. 
 
Castells on kuvaillut trilogiaansa tarkemmin seuraavasti: “Itse asiassa trilo-
giani käsittelee verkostoyhteiskunnan, identiteetin voiman ja yhteiskunnal-
listen liikkeiden välistä vuorovaikutusta. Juuri tämä vuorovaikutus ajat-
teluni mukaan määrittelee maailmamme. Tämän takia trilogia-muoto. 
Verkostoyhteiskunta on uusi teknistaloudellinen järjestelmä ja identiteetin 
voima on avain ymmärtää esillä olevia trendejä eli yhteiskunnallisia 
liikkeitä ja politiikkaa, verkostoyhteiskuntaan sopeutumista, sen vastusta-
mista ja sitä vastaan toimimista. Näiden kahden elementin vuorovaiku-
tuksen seurauksena ovat maailman makrotason muutokset, joita olen 

                                                           
32 Castellsin käyttämä käsite informaatioyhteiskunnasta. 
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kuvannut kolmannessa osassa End of Millenium” (Identity and Change in 
the Network Society 2001, 4). 
 
Castellsin laajaa työtä on paljon kommentoitu. Nico Stehr toteaa, että sar-
jassa luovia ja empiirisesti perusteltuja tutkielmia Manuel Castells esittää, 
että moderni yhteiskunta on 1980-luvulta alkaen muodostanut verkostoyh-
teiskunnan ja että globaalin uudelleenstrukturoinnin moninaisuuden ykseys 
on nähtävä informaatio- ja viestintäteknologian massiivisessa laajenemises-
sa modernin yhteiskunnallisen elämän kaikkiin piireihin. Viestintä- ja infor-
maatioteknologian alan innovaatiot edustavat tämän takia samalla tavalla 
kuin 18. vuosisadan teollinen vallankumous suurta historiallista tapahtumaa 
ja perustavaa laatua olevaa muutosta yhteiskunnan aineellisissa ja sosiaali-
sissa rakenteissa ja kulttuurissa (Stehr 2000, 83; ks. myös Stehr 2001, 26). 
 
Jan A.G.M. van Dijk toteaa, että trilogiassaan Castells jäljittää kolmen 
riippumattoman 1960-luvun ja 1970-luvun puoliväliin sijoittuvan prosessin 
seurauksia ja niiden yhteen tulemista seurauksena uusi yhteiskunta. Nämä 
prosessit ovat informaatioteknologian vallankumous, kapitalismin ja suun-
nitelmatalouden (kommunismin) taloudellinen kriisi ja uusien yhteiskunnal-
listen liikkeiden kuten feminismin ja ympäristöliikkeiden kukoistus (Dijk 
1999, 128-129)33. Kate Nash sanoo, että Manuel Castellsin informaatioajan 
analyysi kehittää ja muuttaa Alain Tourainen ja Daniel Bellin ensin esit-
tämiä jälkiteollisen ja informaatioyhteiskunnan ideoita. Nashin mukaan 
Castellsin ajattelulla on myös paljon yhteistä post-fordismin ja postmoder-
nismin teesien kanssa. Kaikissa näissä tapauksissa on ajateltu syntyvän 
perustavaa laatua olevia yhteiskunnallisen järjestyksen muutoksia, jotka 
merkitsevät historiallista eroa modernin teollisen kapitalismin periaatteista, 
vaikka eri teoriat eroavat käsitteiden muodostuksessaan ja relevanttien 
muutosten painotuksissa (Nash 2001, 81). 
 
Castellsin informaatioyhteiskuntateoria esitellään – kuten edellä on todettu 
– teossarjan verkostoyhteiskuntaa koskevassa ensimmäisessä osassa. 
Castellsin mukaan ensimmäinen osa on luonteeltaan "kirja, joka on keskit-
tynyt teknologisen muutoksen sosiologiseen ulottuvuuteen" (Castells 1996 
I, 31). Edelleen kirja tutkii uuden yhteiskunnallisen rakenteen syntyä, joka 
ilmenee monissa muodoissa riippuen kulttuurien ja instituutioiden erilaisuu-
desta maapallolla. Tämä uusi yhteiskunnallinen rakenne liittyy uuden kehi-
tysmuodon, informationalismin syntyyn, jonka historiallisesti on muovan-
nut kapitalistisen tuotantotavan uudelleenstrukturointi 20. vuosisadan lop-
puun tultaessa (Castells I 1996, 14).  
 

                                                           
33 Tähän on todettava, että monet yhteiskunnalliset liikkeet ja erityisesti ympäristöliike 
kuuluvat jo yhteiskunnan ja politiikan mainstreamiin ja että kapitalismi voi nyt paremmin 
kuin koskaan. 
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Nyt käsillä oleva luku ei kuitenkaan nojaa ensisijaisesti Castellsin 
trilogiaan, vaan hänen vuonna 2000 julkaisemaansa artikkeliin Materials 
for an Exploratory Theory of Network Society. Artikkelissa Castells esittää 
täydennetyn ja osin korjatun yhteenvedon teoreettisesta ajattelustaan eli 
Castellsin sanoin: ”Tarkoitukseni on selventää teoreettisia seurauksia, joita 
voidaan johtaa nyky-yhteiskunnan rakenteita ja yhteiskunnallista muutosta 
käsittelevässä trilogiassa The Information Age: Economy, Society, and 
Culture esittämistäni havainnoista” (Castells 2000, 6). Artikkelin näkö-
kulmia täydennetään tarvittaessa trilogian näkökulmilla.  
 
Mielenkiintoista kyllä Webster arvioidessaan laajemmin uudessa kirjassaan 
vuonna 2002 Castellsia ei kiinnitä suurta huomiota Castellsin ko. artikke-
lissa esittämiin näkemyksiin, vaan keskittyy sen sijaan sijaan trilogiassa esi-
tettyihin empiirisiin analyyseihin. Hän toteaa lyhyesti, että Castellsin trilo-
gia on hänestä vakuuttavin analyysi tämän päivän maailmasta, vaikka hä-
nellä on vaikeuksia Castellsin käsitteellisen lähestymistavan kanssa (Webs-
ter 2002, 265). Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa Castellsin empiirinen 
analyysi ei ole keskiössä, vaan sen sijaan hänen teoriaan liittyvät ajatuk-
sensa. Lähtökohdikseen Castells ilmoittaa vuoden 2000 artikkelissaan: 
 

”Koska mielestäni teoria on yksinkertaisesti tutkimuksen työkalu, 
eikä tutkimuksen lopputulos, nyt käsillä olevan harjoituksen tarkoi-
tuksena on auttaa sellaisen analyyttisen kehikon rakentamista, joka 
voisi informoida ja paremmin organisoida jatkotutkimusta. Kuiten-
kin ottaen huomioon tehtävän vaikeuden ja tämän pyrkimyksen 
välttämättä kollektiivisen luonteen, nyt esitettyä tulisi pitää kirjai-
mellisesti vain materiaalina rakentaa sellainen sosiologinen teoria, 
joka kykenee ymmärtämään yhteiskunnallisen organisaation ja 
konfliktin nousevat muodot. Tämä teoria on edelleen esitutkimus-
vaiheessa ja sen tulisi olla kuten kaikki relevantit teoriat käynnissä 
oleva työ, joka on avoin oikaisemiselle empiirisen tutkimuksen poh-
jalta.” (Castells 2000, 6) 

 
Ja edelleen: 
 

”Alustavan pohdiskelun rajoissa tämän harjoituksen tarkoituksena 
on avata tietä nykyisten yhteiskunnallisten muutosprosessien teo-
reettisesti mielekkäälle kodifikaatiolle ja siten antaa teoreettinen 
merkitys verkostoyhteiskunnan ideaalityypille. Toivon, että lukija on 
riittävän hyväntahtoinen käyttämään hyväkseen sen, minkä hän 
havaitsee hyödylliseksi ja hylkäämään loput. Toivon myös, että 
kaikki päädymme omaksumaan käsityksen kertakäyttöteoriasta”. 
(Castells 2000, 6) 
 



 48

Castellsin perusidea on siten lähteä analysoimaan todellisuutta teoria 
työkaluna. Teoria on mittakeppi, ei abstraktio todellisuudesta. Empiria 
kuitenkin kehittää mittakeppiä. 
 
 
3.2. Yhteiskunnan rakenne ja sen muutos 
 
Castells hahmottaa yhteiskunnan ja sen rakenteen ensisijaisesti kolmen 
kerrostuman avulla, jotka ovat tuotanto/kulutus, kokemukset ja valta. Ulot-
tuvuudet saavat ilmiasunsa ihmisten vuorovaikutuksessa kulttuurisessa 
kehyksessä. Tässä suhteiden matriisissa ei Castellsilla ole mitään syste-
maattisia dominansseja eli mikään kerrostuma ei määrää toista. Kaikki 
yhteiskunnallisen rakenteen ja syysuhteiden kerrostumat ovat kietoutuneet 
toisiinsa ja erotettavissa vain analyyttisin termein. Myös merkitys tuotetaan 
ja reprodusoidaan ja siitä kamppaillaan yhteiskunnan rakenteen kaikissa 
kerrostumissa (Castells 2000, 7). 
 
Tuotannossa on kysymys toiminnasta, jossa luonnonvarat hyödynnetään 
tuotteiksi jotka kulutetaan tai investoidaan yhteiskunnan pelisääntöjen 
mukaisesti. Kulutus on siten tuotantoprosessin yksi komponentti. Koke-
mukset määrittyvät ihmisten toisaalta biologisten (sukupuoli) ja kulttuu-
risten identiteettien ja toisaalta sosiaalisten ja luonnon ympäristöjen välisten 
vuorovaikutusten pohjalta. Vallassa on kysymys kyvystä ja oikeudesta 
käyttää väkivaltaa. Historiallisesti valtion antama muoto fyysisen väki-
vallan käytön monopolille on ollut valtasuhteiden pääasiallinen ilmaisu. 
Muissa yhteiskunnan organisaatioissa (esim. tuotanto-organisaatio, perhe) 
on myös viime kädessä voitu vedota valtioon. Fyysisen väkivallan ohella 
symbolinen väkivalta eli vaikuttaminen yksilöiden käytökseen symbolisilla 
koodeilla, on ollut merkittävä vallankäytön ulottuvuus, jonka merkitys on 
vain kasvanut yhteiskuntien ja sen instituutioiden kehittyessä rajoittamaan 
fyysisen väkivallan käyttöä (Castells 2000, 7-8). 
 
Myös kulttuuri kuuluu yhteiskunnan kerrostumiin. Kulttuurin maailma eli 
arvojen ja uskomusten järjestelmät, jotka ilmoittavat käyttäytymisen koodit, 
syntyy, kun toimijoiden välinen interaktio tuottaa ja reprodusoi jatkuvasti 
merkityksen ja kun tämä merkitys konsolidoituu. Tämä interaktio tapahtuu 
ihmisten kesken, ja ihmisten ja luonnon välisissä suhteissa tuotannossa/ 
kulutuksessa, kokemusten alueella ja vallankäytössä. Näin syntyneet kult-
tuurit jatkavat omaa elämäänsä. Yksilöt voivat sopeutua tai heidät voidaan 
sopeuttaa kulttuureihin tai he voivat rakentaa saatavilla olevista kulttuu-
reista oman erityisen identiteettinsä (Castells 2000, 8). 
 
Castellsin mukaan on olemassa vielä kerrostuma, joka on kietoutunut 
tuotantoon/kulutukseen, kokemukseen, valtaan ja kulttuuriin. Se on tekno-
logia. Teknologialla Castells tarkoittaa lainaten suoraan Daniel Belliä 
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"tieteellisen tiedon käyttämistä täsmentämään tapoja tehdä asioita toistet-
tavalla tavalla". Edelleen Castells toteaa:  
 

”Teknologia antaa muodon teknisille suhteille, jotka määrittyvät 
yhteiskunnallisesti, joten teknologia itsessään ei ole riippumaton, ei-
inhimillinen ulottuvuus. Periaatteessa, koska teknologia on tiedon 
soveltamista jonkin tuotteen hankkimiseksi, se voitaisiin osoittaa 
kuuluvaksi ensisijaisesti tuotantoprosessiin, jossa voisimme sitten 
erottaa tuotannon yhteiskunnalliset suhteet ja tuotannon tekniset 
suhteet kuten on ehdotettu marxilaisessa mallissa ja kuten olen 
ehdottanut omassa työssäni. Nyt ajattelen, että tämä on kyseen-
alaista. Näin siksi, että teknologia on yhtä ratkaisevaa vallan maail-
massa (esimerkiksi sotilaallinen teknologia) kuin tuotannon maail-
massa. Samalla tavoin teknologia näyttelee olennaista roolia kehys-
täessään kokemukseen liittyviä suhteita: esimerkiksi ihmisten 
lisääntymiseen liittyvä teknologia antaa puitteet perhesuhteille ja 
seksuaalisuudelle. Sen takia meidän on integroitava teknologia 
omalta pohjaltaan yhteiskunnallisen rakenteen erityiseksi kerrok-
seksi seuraten inhimillisen ekologian vanhaa traditiota. Haluan 
käyttää teknologian käsitteellistämisessä kerrostumana  yhteiskun-
nan rakenteessa Tourainen käsitettä ’kehitysmoodi’ (joka on yhden-
mukainen Bellin analyyttisen kehyksen kanssa), jonka määrittelen 
omilla termeilläni ’teknologisina järjestelyinä, joiden välityksellä 
ihmiset toimivat suhteessa aineeseen (luontoon), itseensä ja suhtees-
sa muihin ihmisiin’. Teknologisilla järjestelyillä tarkoitan joukkoa 
työkaluja, sääntöjä ja menettelytapoja, joiden avulla tieteellistä tie-
toa sovelletaan johonkin tehtävään toistettavalla tavalla. Kehitys-
moodit määritellään keskeisen teknologisen paradigmansa ja toi-
mintaperiaatteensa avulla. Christopher Freemanin (198234) määri-
telmää seuraten ja soveltaen sosiologiaan luonnehtisin teknologista 
paradigmaa klusterina toisiinsa keskinäisessä suhteessa olevia tek-
nisiä, organisatorisia ja liikkeenjohdollisia innovaatioita, joiden 
edut on löydettävissä niiden ylivoimaisesta tuottavuudesta ja tehok-
kuudesta toteuttaa annettu tehtävä seurauksena synergiasta sen eri 
komponenttien välillä. Jokainen paradigma koostuu perustavaa 
laatua olevasta ryhmästä teknologioita, jotka ovat erityisiä tälle 
paradigmalle, ja joiden liittyminen yhteen synergistiseksi ryhmäksi 
luo tämän paradigman. Siten energia kuuluu Teolliseen Paradig-
maan ja informaatio- ja viestintäteknologiat (ml. geneettiset tek-
niikat) Informationaaliseen Paradigmaan.” (Castells 2000, 8-9). 
 

Kehitysmoodit ovat Castellsin mukaan teknologisia järjestelyjä, joilla työ-
voima työstää raaka-ainetta tuottaakseen lopputuotteen ja määrittäen viime 

                                                           
34 Viittaa Freemanin kirjaan The Economics of Industrial Innovation (1982). 
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kädessä lisäarvon tason ja laadun. Jokainen kehitysmoodi määritellään sen 
elementin avulla, joka on perustavanlaatuinen tuotantoprosessin tuotta-
vuuden edistämisessä. Agraarisessa moodissa kasvavan ylijäämän lähde on 
tulosta työvoiman ja luonnonvarojen (erityisesti maan) kvantitatiivisesta 
kasvusta kuin myös näiden resurssien luontaisesta laadusta. Teollisessa 
kehitysmoodissa tuottavuuden pääasiallinen lähde on uusien energialähtei-
den käyttöönotossa ja kykenevyydessä hajakeskittää energian käyttö kai-
kessa tuotannossa ja kaikissa kiertoprosesseissa (Castells 1996 I, 16-17). 
 
Uudessa informationaalisessa kehitysmoodissa tuottavuuden lähde on tie-
tojen generoinnin, informaation käsittelyn ja symbolisen viestinnän tekno-
logiassa. Kun industrialismi suuntautuu taloudelliseen kasvuun eli maksi-
moimaan tuotoksen niin informationalismi suuntautuu teknologiseen kehi-
tykseen eli ”kompleksisuuden korkeampiin tasoihin tietojen käsittelyssä”. 
Castellsin mukaan varmastikin tieto ja informaatio ovat olleet kriittisiä ele-
menttejä kaikissa kehitysmoodeissa, koska tuotantoprosessi aina perustuu 
johonkin tietämyksen tasoon ja tiedon prosessointiin. Kuitenkin se, mikä on 
erityistä informationaalisessa kehitysmoodissa, on tiedon käyttäminen tie-
toon itseensä tuottavuuden pääasiallisena lähteenä. Informaation proses-
sointi keskittyy parantamaan tietojen käsittelyn teknologiaa tuottavuuden 
lähteenä. Kysymyksessä on teknologiaan liittyvien tietolähteiden ja tekno-
logian soveltamisen menestyksen kierre tietojen tuottamisen ja informaa-
tion prosessoinnin parantamiseksi: tästä syystä Castells ilmoituksensa 
mukaan ”liittyen suosittuun muotivirtaukseen” (eli informaatioyhteiskunta-
perinteeseen) kutsuu informationaaliseksi tätä uutta kehitysmoodia, joka 
muodostuu uuden informaatioteknologiaan perustuvan teknologisen para-
digman synnystä (Castells 1996 I, 17). 
 
Vaikka tietämyksen korkeammat tasot normaalisti tuottavat korkeamman 
tuotoksen tason per panosyksikkö, tiedon ja informaation tavoittelu varsi-
naisesti luonnehtii teknologista tuotantofunktiota informationalismissa. 
Kehitysmoodit muovaavat sosiaalisen käytöksen koko maailmaa mukaan 
lukien symbolinen viestintä. Koska informationalismi perustuu informaa-
tion ja tiedon teknologiaan, kehityksen informationaalisessa moodissa on 
olemassa erityisen läheinen sidos kulttuurin ja tuotantotekijöiden, hengen ja 
aineen välillä. Tästä seuraa, että Castellsin mukaan voimme odottaa histo-
riallisesti uusien sosiaalisen kanssakäymisen, yhteiskunnallisen valvonnan 
ja sosiaalisen muutoksen muotojen esiintuloa (Castells 1996 I, 17- 18). 
 
Castellsin analyysia on pidetty liian yleisluontoisena. Smart toteaa, että 
Castells esittää syinä uuden yhteiskunnan synnylle tuotannon, vallan ja 
kokemusten suhteiden rakenteelliset muutokset ja näiden kompleksiset 
yhdistymiset. Hänen mukaansa kuitenkin näiden kompleksisten rakenteel-
listen muutosten väliset suhteet ovat kaukana selvästä. Kirkkaampi kuva 
tarvitaan uudesta yhteiskunnallisesta rakenteesta, verkostoyhteiskunnasta ja 
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tuotannon, vallan ja kokemusten suhteista (Smart 2000, 55). Sama ajatus on 
Dijkillä, kun hän näkee, että Castellsin käsitteet ja erityisesti hänen teorias-
saan artikuloimansa kausaalisuhteet, sisältävät sen pääasiallisen heikkouden 
(Dijk 1999, 128). 
 
3.2.1. Uusi teknologinen paradigma 
 
Teknologisen paradigman määrittelyssä Castells lainaa Christopher 
Freemania (Freeman 1988, 10), joka on esittänyt seuraavan tarkemman 
määritelmän: 
 

”Teknistaloudellinen paradigma on ryhmä toisiinsa keskinäisessä 
suhteessa olevia teknisiä, organisatorisia ja liikkeenjohdollisia 
innovaatioita, joiden edullisuus ei löydy vain uudesta tuotteiden ja 
järjestelmien sarjasta, vaan kaikkein eniten kaikkien mahdollisten 
tuotantopanosten suhteellisen kustannusrakenteen dynamiikasta. 
Jokaisessa uudessa paradigmassa tiettyä panosta tai panosjoukkoa 
voidaan kuvata ’avaintekijänä’ tuossa paradigmassa, jota luonneh-
tivat suhteellisesti laskevat kustannukset ja yleinen saatavuus. 
Nykyinen paradigman muutos voidaan nähdä muutoksena halpojen 
energiapanosten teknologiasta paradigmaan, joka voittopuolisesti 
perustuu halpoihin informaatiopanoksiin, jotka johtuvat televies-
tinnän ja mikroelektroniikan teknologian edistymisestä”. (Castells I 
1996, 60-61) 

 
Castellsin mukaan 1900-luvun kahden viimeisen vuosikymmen aikana 
kaikkialla maailmassa on tapahtunut joukko samansukuisia yhteiskunnal-
lisia muutoksia. Yhdessä ne ovat luoneet uuden tyyppisen yhteiskunnallisen 
rakenteen, verkostoyhteiskunnan ja siihen liittyvän uuden teknologisen pa-
radigman. Verkostoyhteiskunnan teknologinen paradigma koostuu mikro-
elektroniikkaan perustuvista informaatio- ja viestintäteknologioista ja ge-
neettisistä tekniikoista. Paradigma korvaa ja sisällyttää itseensä teollisen 
ajan teknologisen paradigman, joka ensisijaisesti on organisoitu energian 
tuotannon ja jakelun ympärille. Paradigmassa on viisi erityistä ominaisuutta 
kuten luvussa 1 on jo tuotu esille: 1) kehittyvät uudet teknologiat koskevat 
informaatiota, 2) uusien teknologioiden vaikutukset ovat laaja-alaisia, 3) 
tietotekniikkaa käyttäviin järjestelmiin liittyy verkostoitumisen logiikka, 4) 
liittyen verkostoitumiseen, mutta erillisenä prosessina, keskeinen elementti 
paradigmassa on joustavuus ja 5) teknologioiden konvergenssi. 
 
Ensimmäinen ominaisuus pitää sisällään sen, että informaatio on raaka-
ainetta. Castells korostaa, että kyseessä ovat teknologiat, jotka vaikuttavat 
informaatioon, ei kuten aikaisemmin vain informaatio, joka vaikuttaa tek-
nologiaan. Toinen ominaisuus on uuden teknologian vaikutusten läpitunke-
vuus kaikkialla. Uusi teknologinen ympäristö muovaa kaikkia yksilöllisen 
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ja kollektiivisen olemassaolon prosesseja, Castells sanoo kuitenkin tähden-
täen, ettei kyse ole määräyssuhteesta (Castells 1996 I, 61). 
 
Kolmas ominaisuus liittyy verkostoitumisen logiikkaan käytettäessä uusia 
informaatioteknologioita missä tahansa järjestelmässä tai toisiinsa riippu-
vuussuhteessa olevassa ryhmässä toimijoita. Neljäs ominaisuus liittyy myös 
verkostoitumiseen, mutta Castellsin mukaan on kuitenkin siitä erillinen 
ominaisuus. Kysymys on joustavuudesta. Prosessit eivät ole vain kään-
nettävissä, vaan myös organisaatioita ja instituutioita voidaan modifioida ja 
muuttaa olennaisesti. Joustavuus on taas ratkaiseva piirre nyky-yhteis-
kunnassa, jota luonnehtii jatkuva muutos ja organisatorinen muutettavuus 
(Castells 1996 I, 62). 
 
Viimeinen eli viides ominaisuus liittyy konvergenssiin. Castellsin mukaan 
erityisesti mikroelektroniikka, televiestintä, optoelektroniikka ja tietokoneet 
yhdentyvät informaatiojärjestelmiksi. Hän pohtii tästä näkökulmasta mikro-
piirien valmistajien ja sovellusohjelmien valmistajien eroja. Hän päätyy 
näkemykseen, että konvergessi esiintyy tälläkin tasolla liikeyritysten lisään-
tyvänä integraationa strategisiin alliansseihin ja yhteistoimintaan perustu-
viin projekteihin. Lisäksi mikropiirit sisältävät yhä enemmän piireihin 
integroituja sovellusohjelmia (Castells 1996 I, 62-63). 
 
3.2.2. Teknologinen determinismi 
 
Sekä Bellin että Castellsin teoriassa suhde teknologiaan on keskeinen: 
Bellin jälkiteollisessa/informaatioyhteiskunnassa teoreettinen tieto on ak-
seliperiaate, jonka ympärille uusi teknologia, taloudellinen kasvu ja yhteis-
kunnan kerrostumajako organisoidaan (Bell 1973, 112). Castellsilla taas 
teknologinen paradigma on keskeinen elementti.  
 
Teorioiden suhde teknologiseen determinismiin nousee keskeiseksi kysy-
mykseksi. Teknologinen determinismi pitää sisällään ajatuksen, että tekno-
logian kehitys on autonomista ja sillä on määrääviä, poliittisia vaikutuksia 
yhteiskuntaan (Jary ja Jary 2000, 628; Marshall 1998, 664). Webster koros-
taen teknologisen determinismin epäilyttävyyttä yhteiskuntatieteissä näkee 
Bellin teoriaan liittyvän teknologisen determinismin piirteitä. Teknologia 
on kuitenkin vain yksi elementti Bellin yhteiskunnallisen muutoksen koko-
naisuudessa (Webster 1995, 39; Webster 2002, 42; vrt. Bell 1973, 117).  
 
Castellsilla teknologia ja sen kehitys nousee tärkeämpään asemaan kuin 
Bellillä35. Castells tiedostaa teknologisen determinismin ongelman ja 

                                                           
35 On mainittava, että sekä Castellsin Informational City-kirja (1989) että artikkeli 
Informationalismi ja verkostoyhteiskunta (2000a) alkavat sanalla teknologinen. 
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käsittelee sitä haluten jopa tietoisesti sivuuttaa se, mutta teknologinen 
kehitys jää jäljelle jopa autonomisluontoisena tekijänä:  
 

”Informaatioteknologinen vallankumous, koska se tunkee läpi kai-
ken inhimillisen aktiviteetin maailman, on lähtökohtani analysoides-
sani syntymässä olevan uuden talouden, yhteiskunnan ja kulttuurin 
kompleksisuutta. Tämä metodologinen valinta ei merkitse, että 
uudet sosiaaliset muodot ja prosessit syntyvät teknologisen muutok-
sen seurauksena. Tietenkään teknologia ei määrää yhteiskuntaa36. 
Yhteiskunta ei myöskään käsikirjoita teknologisen muutoksen 
kurssia, koska monet tekijät mukaan lukien yksilöllinen keksimis-
kyky ja yritteliäisyys, tulevat väliin tieteellisten löytöjen, teknologis-
ten innovaatioiden ja sosiaalisten sovellusten prosessissa niin että 
lopullinen tulos riippuu kompleksisesta vuorovaikutusmallista. Tosi-
aankin teknologisen determinismin vaikea kysymys on ehkä väärä 
ongelma, koska teknologia on (korostus Castellsin) yhteiskunta eikä 
yhteiskuntaa voi ymmärtää tai esittää ilman sen teknologiaa.” 
(Castells I 1996, 5). 
 

Useat tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota Castellsin ajattelun yhteyksiin 
teknologiseen determinismiin (Smart 2000, 60; Dijk 1999, 136; Calabrese 
1999, 175; Stehr 2002, 184). Kun Castellsin teoriaa halutaan pelkistää, asia 
korostuu. Jary ja Jary esittelevät Castellsin verkostoyhteiskunnan seuraa-
valla tavalla: ”uusi globaali järjestys, jonka ovat muovanneet uudet, esiin 
nousseet informaatio- ja viestintäteknologiat, ’virtojen tila’ (space of 
flows), jossa uusi teknologia määrää uudet ylikansalliset taloudellisten ja 
yhteiskunnallisten suhteiden mallit – verkostot (Jary ja Jary 2000, 411). 
Stehr tekee seuraavan yhteenvedoksi sopivan kommentin asiasta: ”Vaikka 
Castells ei ole ankara teknologisen determinismin kannattaja, joukolla 
hänen tutkimuksensa teesejä on taipumus resonoida väistämättä tekno-
logisen determinismin paradigmaa, joka korostaa kontekstista riippumat-
tomien teknisten tuotteiden seurauksia pikemminkin kuin innovaatioiden ja 
kehittämisen yhteiskunnallisia prosesseja” (Stehr 2000, 85). 

 
3.2.3. Informationalismin historia 
 
Huolimatta sotilaallisen rahoituksen ja markkinoiden ratkaisevasta roolista 
elektroniikkateollisuuden varhaisten vaiheiden kasvattamisessa 1940-
luvulta 1960-luvulle, teknologinen kukoistuskausi, joka sijoittuu varhaiselle 
1970-luvulle, on Castellsin mukaan jollakin tapaa yhteydessä vapauden 
kulttuuriin, omaleimaisiin innovaatioihin ja yrittäjyyteen, jotka kehittyivät 
                                                           
36 Castellsilla on tässä seuraava alaviite: “Teknologia ei määrää yhteiskuntaa: se antaa 
muodon sille. Mutta yhteiskunta ei myöskään määrää teknologista innovaatiota: se käyttää 
sitä. Tätä dialektista interaktiota yhteiskunnan ja teknologian välillä käsitellään parhaim-
pien historioitsijoiden kuten Fernand Braudelin töissä”. 
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amerikkalaisten campus-alueiden 1960-luvun kulttuurista. Personalisoitujen 
laitteiden, interaktiivisuuden ja verkostoitumisen korostaminen ja jatkuva 
uusien teknologisten läpimurtojen tavoittelu, jopa silloin kun sillä ei ilmei-
sesti ole ollut merkitystä liiketoiminnan kannalta, ilmensi selvää epäjatku-
vuutta hieman varovaisen yritysmaailman perinteeseen (Castells 1996 I, 5-
6). 
 
Castells väittää, että vasta 1970-luvulla uusi informaatioteknologia levisi 
laajalle kiihdyttäen synergistä kehitystään ja konvergoituen uudeksi para-
digmaksi. Konkreettisina esimerkkeinä innovaatioista hän mainitsee mikro-
prosessorin vuodelta 1971, Apple I- ja II- tietokoneet ja tapahtumista 
Apple-yhtiön perustamisen vuodelta 1976, erilaiset "solmu"-teknologiat” 
kuten elektroniset vaihteet ja reitittimet ja uudet linkittävät järjestelmät 
kuten erilaiset lähetysteknologiat. Suuri merkitys oli myös sovellusohjel-
mien luomisella. Castells mainitsee Microsoftin, jolla on aivan keskeinen 
merkitys niin pc-maailmassa kuin tietotekniikan kehityksessä yleensäkin 
(Castells I 1996, 44-45). Internetin kehitystä konkreettisesti Castells on 
tarkastellut erillisessä kirjassaan (Castells 2001b). 
 
Miksi uuden teknologian keksinnöt sitten ryhmittyivät 1970-luvulla ja 
enimmäkseen Yhdysvaltoihin, Castells kysyy ja vastaa seuraavasti: ”Itse 
asiassa näyttää siltä, että uuden teknologisen järjestelmän syntyä 1970-
luvulla on jäljitettävä teknologisten keksintöjen ja diffuusion autonomisesta 
dynamiikasta, joka sisältää eri avainteknologioiden väliset synergistiset vai-
kutukset” (Castells I 1996, 50, 51). Castells esittää seuraavan kuvauksen: 
 

”Toisin sanoen, ensimmäinen informaatioteknologian vallankumous 
ryhmittyi 1970-luvulla Amerikkaan ja tietyssä laajuudessa Kalifor-
niaan rakentuen edeltävien kahden vuosikymmenen kehityskuluille 
ja saaden vaikutteita useista institutionaalisista, taloudellisista ja 
kulttuuritekijöistä. Mutta tämä vallankumous ei kehittynyt mistään 
ennalta määrätystä välttämättömyydestä: se oli pikemminkin tekno-
logian aikaan saama kuin yhteiskunnallisesti määräytynyt. Kuiten-
kin, kun se oli olemassa sen ryhmittymisen pohjalta, jota olen ku-
vannut, sen kehitystä, sovelluksia ja viime kädessä sisältöä muovasi 
ratkaisevasti se historiallinen ympäristö, jossa se laajeni. Tosiaan-
kin 1980-luvulle tultaessa kapitalismi (erityisesti G 7-ryhmän mai-
den hallitukset ja suuret yhtiöt) panivat toimeen huomattavan talou-
dellisen ja organisatorisen uudellen järjestäytymisen prosessin, 
jossa uusi informaatioteknologia näytteli perustavanlaatuista roolia 
ja jossa tämä rooli ratkaisevasti vaikutti tietotekniikkaan. Esimer-
kiksi business-johtoista deregulaatiota ja liberalisointia korosta-
neella liikkeellä 1980-luvulla oli ratkaiseva merkitys teletoiminnan 
uudelleenorganisoinnissa ja kasvussa, erityisesti vuonna 1984 ta-
pahtuneen AT&T:n hajauttamisen jälkeen. Sitten uusien tele-
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verkkojen ja tietojärjestelmien saatavuus valmisti maaperää 
finanssimarkkinoiden globaalille integraatiolle ja tuotannon ja kau-
pan selvästi ilmaistulle segmentoinnille maailmanlaajuisesti…”. 
(Castells I 1996, 52) 
 

Yhteenvetona Castells toteaa, että uusien tietotekniikoiden kukoistuksen 
aiheuttivat toisaalta valtion synnyttämien makrotason tutkimusohjelmien ja 
laajojen markkinoiden rajapinta ja toisaalta hajakeskitetty luova innovaa-
tiotoiminta, jota stimuloivat teknologisen luovuuden kulttuuri ja nopean 
henkilökohtaisen menestyksen roolimallit. Edelleen tässä prosessissa kehi-
tys ryhmittyi erilaisten yritysverkostojen, organisaatioiden ja instituutioiden 
ympärille muodostaen uuden sosioteknologisen paradigman. Tietoteknolo-
gisen vallankumouksen synty oli alun perin erillinen ilmiö, mutta hallituk-
set kiihdyttivät sitä ja ”pelastivat” kapitalismin. Tämä kapitalismin tekno-
logisperusteinen uudelleenstrukturointi on Castellsin mukaan keskeinen 
tekijä kapitalismin nykyisessä menestymisessä ja antanut perusteen kuvata 
sitä informationalistisena kapitalismina (Castells 1996 I, 60). 
 
Castells erottelee lisäksi yhteiskunnat tuotantotavan mukaan. Tuotanto-
tapoja ovat modernissa yhteiskunnissa kapitalistinen tuotantotapa ja suunni-
telmatalous (statism)37. Castells korostaa, että tuotantotavan käsite liittyy 
pelkästään suhteisiin tuotannossa. Tästä näkökulmasta hänen mielestään 
esimerkiksi kapitalistisen valtion käsite on teoreettisen merkityksen kan-
nalta tyhjä, vaikka se voi hyödyllisesti luonnehtia empiiristä havaintoa, kun 
tietty valtio on ensisijaisesti kytkeytynyt kapitalististen yhteiskunnallisten 
tuotantosuhteiden ylläpitoon ja edistämiseen (Castells 1996 I, 16-17; 
Castells 2000, 8; ks. myös Webster 2002, 119-120). 
 
Kuten edellä on jo todettu, kapitalismi kykeni samanaikaisesti informaatio-
teknologioiden nousun kanssa uudelleen strukturoimaan ja uudistamaan 
itsensä liberalisoinnin ja deregulaation avulla, kun sen sijaan reaalisosialis-
missa tehtiin vakavia virheitä informaatioteknologian käyttöönotossa ja 
siirtymisessä informationalismiin. Reaalisosialismi ei siten viime kädessä 
kestänyt verkostoyhteiskuntaan johtavaa teknologiashokkia, hävisi ja jäi 
vain teolliseen yhteiskuntaan (tai sitä varhempiin yhteiskuntiin) kuuluvaksi 
ilmiöksi. Castells toteaa lyhyesti, että todellakin ensimmäistä kertaa histo-
riassa koko maapallo on käytännöllisesti katsoen kapitalistinen (pois lukien 
Pohjois-Korea, mutta ei Kuubaa eikä Myanmaria eli Burmaa eikä 
                                                           
37 Castells haluaa tehdä tällaisen dikotomian ja perustelee sitä. Tämän kirjoittaja käyttäisi 
dikotomiaa kapitalismi- sosialismi (omistajaperuste) tai markkinatalous-suunnitelmatalous 
(perusteena tuotantopäätöksen tekijä). Todettakoon, että ei ole maita, joissa ei ole markki-
noita, sen sijaan on maita, jotka ovat menestyneet valtionjohtoisella suunnittelulla mark-
kinataloudessa, esimerkiksi Etelä-Korea ja Japani. Sana “statism” on käännetty tässä 
yhteydessä sosialismiksi tai reaalisosialismiksi, jos sitä asiallisesti tarkoitetaan, ellei viitata 
suoraan Castellsin dikotomiaan. 
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tietenkään Kiinaa) sosialististen valtioiden kuoltua itse aiheuttamiinsa 
vikoihin (Castells 1997 I, 7; Castells 2000, 11).  
 
Voidaan myös pohtia lyhyesti reaalisosialismin ja informaation välisiä 
kysymyksiä. Suunnitelmatalouden teoreettinen ja käytännön ongelma oli 
informaation puute siitä, mitä pitäisi tuottaa ja kuinka paljon. Valtionjoh-
toisella suunnittelulla ei pystytty korvaamaan hintamekanismia päätettäessä 
siitä mitä tuotetaan ja kuinka paljon. Näin ollen informaatioyhteiskunta, 
jossa tietoa on periaatteessa myös siitä, mitä pitäisi tuottaa ja kuinka paljon, 
olisi voinut auttaa myös suunnitelmataloutta. Tiedon vapaa kulku kuitenkin 
estettiin. Kay toteaa, että Neuvostoliiton taloudellinen ongelma oli, ettei 
suunnittelijoilla ollut hyvää informaatiota, jonka varaan he olisivat voineet 
perustaa ohjeensa tuotantoyksiköille. Koordinaatio, jossa markkinoihin 
perustuvat taloudet pääosin onnistuivat, epäonnistui suunnitelmataloudessa 
(Kay 2003b, 79, 110-112). Modernissa kapitalismissa ei ole periaatteellisia 
esteitä informaation paremmalle saatavuudelle, ja tämä on omiaan tehosta-
maan yritysten toimintaa alentamalla kustannuksia38. Verkostoyhteiskunnan 
problematiikan näkökulmasta sosialismin katoaminen ja siihen liittyvä yllä 
mainittu erottelu (kapitalistinen tuotantotapa vs. suunnitelmatalous) ei enää 
tänä päivänä ole kovin kiinnostava muulla tavalla kuin historiallisesti, kos-
ka sosialistisia valtioita ei juuri enää ole eikä yhteiskuntamuotona lainkaan 
teollistuneiden maiden piirissä. 

 
3.2.4. Informaation ja tiedon rooli  
 
Tiedon (ja teknologian) määrittelyt Castells lainaa asiaa laajemmin pohti-
matta suoraan Daniel Belliltä (Castells I 1996, 17, 29-30). Bell määrittelee 
informaation seuraavalla tavalla:  
 

”Informaatiolla tarkoitan tietojenkäsittelyä laajimmassa mielessä; 
datan tallentamisesta, hankinnasta, ja prosessoinnista tulee olen-
nainen resurssi kaikelle taloudelliselle ja sosiaaliselle vaihdolle. 
Tämä sisältää 

 
1. asiakirjojen tietojenkäsittelyn; palkkalistat, valtiovallan etuudet 

(esim. sosiaaliturvaan liittyvät), pankkisiirrot, velkojen maksut 
ja niin edelleen.  

2. aikatauluihin liittyvien tietojen käsittelyn; lentovuorojen varauk-
set, tuotannon aikataulut, inventaariot, tuotesisältöihin liittyvän 
informaation ja niin edelleen. 

                                                           
38 Post-fordistisesta selityksestä reaalisosialismin kaatumiseen ks. Kumar 1995, 164-166.  
Kay tuo kuitenkin esiin sen, että informaation saatavuudesta huolimatta useimmat päätök-
set kapitalismissa ovat vääriä ja että useimmat kokeilut epäonnistuvat. Olennainen ero on 
kuitenkin pluralismi yhdistettynä tiettyyn kurinalaisuuteen markkinoilla (Kay 2003b, 104-
108).  
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3. tietokannat: väestöä koskevat tiedot rekisteritietojen pohjalta, 
markkinatutkimukset, mielipidetiedustelut, vaaleja koskevat tie-
dot ja niin edelleen.” (Bell 1980, 504-505) 

 
Mitä sitten on tieto? Bell määrittelee asian seuraavasti:  

 
”Määrittelen tiedon sarjana organisoituja faktoihin tai käsitteisiin 
pohjautuvia väittämiä, jotka esittävät päättelyyn perustuvan arvion 
tai kokeellisen tuloksen, joka välitetään muille jonkin viestintä-
välineen välityksellä järjestelmällisessä muodossa. Siten erotan tie-
don uutisista ja viihteestä. Tieto koostuu uusista arvioista (tutkimus-
työ ja apurahatyö) ja vanhojen arvioiden uusista esityksistä (oppi-
kirjat ja opetus).” (Bell 1980, 505-506; ks. myös  Bell 1973, 175) 

 
Kuitenkin yhteiskuntapolitiikan tarkoituksia varten eli kun on tarve päättää 
yhteiskunnallisten resurssien allokoinnista johonkin yhteiskunnalliseen 
tarkoitukseen, Bell ehdottaa suppeampaa määritelmää: tieto on yleisesti 
tunnettua, henkistä omaisuutta, joka liittyy tiettyyn henkilöön tai ryhmään 
ja joka on varmennettu tekijänoikeudella tai jollakin muulla yhteiskunnal-
lisen tunnustamisen muodolla (esimerkiksi julkaisulla). Tästä tiedosta mak-
setaan ajassa, joka on käytetty kirjoittamiseen ja tutkimiseen, tai rahallisena 
korvauksena, jonka suorittavat viestinnälliset tai opetukselliset mediat (Bell 
1973, 176). 
 
Stehr toteaa, että jälkiteollisen yhteiskunnan käsitettä käyttäneen Daniel 
Bellin kaltaiset tutkijat, jotka ovat nostaneet tiedon eräällä tapaa modernin 
yhteiskunnan akseliperiaatteeksi, itse asiassa käsittelevät tietoa mustana 
laatikkona. Käsitteellistä erottelua informaation ja tiedon välillä näyttää 
Stehrin mukaan kuitenkin olevan erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta, yllä-
pitää sen faktan valossa, että näitä käsitteitä käytetään usein virtuaalisesti 
samaa merkitsevinä (Stehr 2001, 33, 41). 
 
Castells korostaa, että se mikä on luonteenomaista verkostoyhteiskunnalle, 
ei ole tiedon ja informaation kriittinen rooli sinänsä, koska tieto ja infor-
maatio ovat keskeisiä asioita kaikissa yhteiskunnissa, vaan uusi joukko 
informaatioteknologioita (kursivointi tämän kirjoittajan). Hän väittää, että 
ne edustavat suurempaa muutosta teknologian historiassa kuin teollisen 
vallankumouksen teknologiat (esim. kirjanpainanta). Edelleen hän tuo 
esille, että olemme vasta tämän uuden vallankumouksen alussa Internetin, 
hajautuneiden verkkoteknologioiden, nanoteknologian ja biotekniikan 
kehittymättömyyden takia (Castells 1996 I, 32; Castells 2000, 9-10).  
 
Stehr toteaa edelleen, että Castellsilla termi informationaalinen kontrastina 
informaatiolle osoittaa tiettyä yhteiskunnallisen organisaation muodon 
ominaisuutta, jossa informaation tuottaminen, käsittely ja lähettäminen 
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tulevat uusien tänä historiallisena aikana syntyvien teknologisten ehtojen 
takia voiman ja tuottavuuden perustavaa laatua oleviksi lähteiksi. Informaa-
tiosta tulee välitön tuotannontekijä. Siten termi informaatio, jonka Castells 
sijoittaa samalle loogiselle tasolle kuin termin tieto, jää Stehrin mukaan 
pintapuoliseksi, kun taas käsite informationaalinen viittaa todennäköisyy-
teen, että informaatio vaikuttaa yhteiskunnallisen toiminnan sisäiseen 
rakenteeseen ja että yhteiskunnallisen toiminnan yhteiskunnallinen organi-
sointi muuttuu informaation hyödyntämisen takia (Stehr 2000, 84-85; Stehr 
2001, 27). 
 
Voidaan kuitenkin aina kysyä, missä määrin informaatio on uusi tuotannon-
tekijä, vai ovatko päätökset vain paremmin informoituja ja onko infor-
maatiota paremmista tuotannontekijöistä ja tekniikoista vain paremmin 
saatavilla. Teknologia (eli informaatiolla siitä miten tuotannontekijöitä 
parhaiten yhdistetään) on aina ollut merkittävä asia. Onko määrä sittenkään 
muuttunut laaduksi juuri nyt? 
 
3.2.5. Verkostoyhteiskunta ja verkostot 
 
Käsillä olevaa yhteiskuntaa Castells kutsuu vuoden 2000 artikkelissaan pel-
kästään verkostoyhteiskunnaksi. Aiemmin Castell on kutsunut tätä yhteis-
kuntamuotoa myös informationaaliseksi (kapitalismiksi) (Castells I 1996, 
13-14, 17-18, 91-93, 151-152, 195). Nyt Castells kuitenkin katuu tätä, 
koska se liittää hänen hahmottamansa uuden yhteiskunnan liiaksi infor-
maatioyhteiskuntaa koskevaan tutkimustraditioon, jonka hän artikkelissaan 
siis hylkää. Aiemmin hän on jo hylännyt jälkiteollista yhteiskuntaa koske-
van ajattelun ja oman ajattelunsa välisen yhteyden (Castells 2000, 10, ks. 
myös Castells I, 203-206, 228-229). Voimme tehdä kuitenkin sen tulkinnan, 
että informationaalinen kapitalismi ja verkostoyhteiskunta ovat itse asiassa 
sama asia. Stehr pitää Castellsin verkostoyhteiskuntaa ja informationaalista 
kapitalismia samana asiana (Stehr 2000, 84). Webster toteaa, että informa-
tionaalinen kapitalismi toimii verkostoyhteiskunnassa (Webster 2002, 3). 
 
Tarkastelun kohteena on seuraavassa teollisen yhteiskunnan muuttuminen 
verkostoyhteiskunnaksi Castellsin keskeisten yhteiskunnan kerrostumien 
muutosten mukaan. Tuotannossa/kulutuksessa olennainen siirtymä on 
uuteen talouteen, joka on informationaalinen, globaali ja verkostoitunut. 
Informationaalinen tarkoittaa, että taloudellisten yksikköjen (yritykset, 
alueet, maat) tuottavuuden ja kilpailukyvyn määrää niiden kapasiteetti 
generoida uusia tietoja ja prosessoida/hallita olemassaolevaa informaatiota. 
Globaali tarkoittaa Castellsin ajattelussa sitä, että uuden talouden ytimellä 
eli sen strategisilla toiminnoilla on kyky toimia yhtenä yksikkönä 
maapallonlaajuisessa skaalassa reaaliajassa. Ytimellä Castells tarkoittaa 1) 
finanssimarkkinoita, 2) tiedettä ja teknologiaa, 3) kehittyneitä yrityksille 
tarkoitettuja palveluita, 4) monikansallisia yrityksiä ja niitä palvelevia 
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verkostoja, 5) joukkoviestintää ja 6) korkean ammattitaidon omaavaa 
erikoistyövoimaa. Kaikki ammatit eivät tietenkään ole luonteeltaan globaa-
leja, mutta kaikki kansantaloudet ovat niiden globalisoituneen ytimen 
vaikutuksen alaisia (Castells 2000, 10). 
 
Informationalistiseen kapitalismiin liittyy myös uusi talous 39. Tämä talous 
on kehittynyt viimeisten kahden vuosikymmen aikana globaalisesti. 
Globaali talous on Castellsin mukaan historiallisesti uutta todellisuutta ja 
eri asia kuin maailmantalous. Maailmantalous eli ”talous, jossa pääoman 
kasautumisprosessi etenee koko maailmassa”, on ollut olemassa läntisessä 
maailmassa ainakin 1500-luvulta lähtien. Castellsin globaali talous sen 
sijaan on talous, jolla on kapasiteettia toimia yhtenä kokonaisuutena reaali-
ajassa maailman laajuisella tasolla. Vasta 1900-luvun lopulla maailman-
talous kykeni tulemaan todella globaaliksi perustana uusi infrastruktuuri, 
jonka järjestivät informaatio- ja viestintäteknologiat (Castells 1996 I 92-
93). Castells kuvaa uutta taloutta lähemmin seuraavalla tavalla:  

 
”Uusi talous on kehittynyt viimeisten kahden vuosikymmenen 
aikana maailmanlaajuisesti. Kutsun sitä informationaaliseksi ja 
globaaliksi identifioidakseni sen perustavaa laatua olevat erityiset 
piirteet ja korostaakseni niiden yhteen kietoutumista. Se on infor-
mationaalinen, koska tämän talouden agenttien tai yksikköjen (oli-
vatpa ne yrityksiä, alueita tai kansakuntia) kilpailukyky ja tuot-
tavuus pohjimmiltaan riippuu niiden kyvystä luoda, prosessoida ja 
soveltaa tehokkaasti tietoon perustuvaa informaatiota. Se on 
globaali, koska sen tuotannon, kulutuksen ja kierron ydintoiminnot 
kuten sen komponentit (pääoma, työvoima, raaka-aineet, johtami-
nen, informaatio, teknologia, markkinat) on organisoitu maailman-
laajuisessa mittakaavassa taloudellisten agenttien välillä joko suo-
raan tai linkkien muodostaman verkoston välityksellä. Se on infor-
mationaalinen ja globaali, koska uusien historiallisten olosuhteiden 
myötä globaali vuorovaikutusverkosto muodostaa kilpailun kentän 
ja nostaa tuottavuutta. Ja se on syntynyt 20. vuosisadan viimeisen 
neljänneksen aikana, koska ’Informaatioteknologinen Vallan-
kumous’ muodostaa välttämättömän, aineellisen perustan tälle 
taloudelle. Historiallinen linkki talouden tietoon ja informaatioon 
nojaavan perustan ja sen globaalisen ulottuvuuden välillä ja Infor-
maatioteknologisen Vallankumouksen välillä synnyttää uuden eri-
tyisen taloudellisen järjestelmän… ” (Castells I 1996, 66). 

 
Uusi talous on organisoitunut pääoman, johtamisen ja informaation globaa-
lisiin verkostoihin, joiden pääsy teknologiseen tietämykseen (know-how) 
on tuottavuuden ja kilpailukyvyn perusta. Liikeyritykset ja lisääntyvässä 
                                                           

39 Castellsin uuden talouden käsite on laajempi kuin nykyisin usein käytetty uuden talou-
den käsite synonyymina Internet-taloudelle ja Internet-yrityksiin liittyvälle taloudelle. 
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määrin eri organisaatiot ja instituutiot organisoituvat eri tyyppisiksi 
verkostoiksi, joiden yhteen kietoutuminen astuu sen perinteisen erottelun 
sijaan, joka liittyy suuriin yrityksiin ja pieniin yrityksiin, leikkaa yli sekto-
reiden ja leviää erilaisiin maantieteellisiin taloudellisten yksikköjen kluste-
reihin (Castells I 1996, 471). 
 
Uuden talouden verkostoitumisessa verkostoitunut yritys on keskeinen 
elementti. Se luo globaalin rakenteen, on informationaalinen ja mahdol-
listaa joustavan tuotannon, muodostuu yrityksistä, sen osista tai yritysten 
sisäisestä segmentaatiosta, laajenee yksittäisen yrityksen ulkopuolelle 
alliansseina ja kumppanuuksina, jotka keskittyvät jonkin hankkeen toteut-
tamiseen ja siihen liittyvän informaation jakamiseen. Samalla tuotanto-
prosessin yksiköksi nousee yrityksen sijasta liiketoimintaprojekti. Yritys 
tulee finanssimarkkinoiden solmukohdaksi, jossa sen arvo määräytyy. 
Samalla monikansallisen yrityksen vertikaalinen integraatio ja vertikaaliset 
byrokratiat hajoavat ja yrityksestä tulee enemmän horisontaalinen eli yri-
tykset muuttuvat verkostoiksi (Castells I 1996, 164-168; Castells 2000, 11). 
Myös Drucker tuo esille tämän näkökulman kirjassaan Managing the Next 
Society todetessaan, että uusi tietoteknologia – Internet ja sähköposti – ovat 
käytännössä eliminoineet viestinnän fyysiset kustannukset. Tämä on mer-
kinnyt, että tuottavin ja voitollisin tapa organisoitua on hajauttaminen ja 
ulkoistaminen, joka laajenee yhä useampiin toimintoihin (Drucker 2002, 
275)40. 

 
Globaali uusi talous on Castellsin mukaan kauttaaltaan kapitalistinen. Mutta 
kyseessä on Castellsin mukaan kapitalismin uusi laji, jossa säännöt 
investoinneille, kasautumiselle ja palkkioille ovat olennaisesti muuttuneet. 
Hallitseva kerros kapitalismissa ovat globaalit rahoitusmarkkinat, jotka 
toimivat ”vain osittain markkinatalouden lakien mukaisesti” (tarkoittanee 
ajoittain irrationaalisesti). Niitä muovaa ja liikuttaa eri lähteistä peräisin 
oleva informaation turbulenssi, jota informaatiojärjestelmät prosessoivat ja 
siirtävät miltei välittömästi globaalisten pääomavirtojen institutionaalisen 
sääntelyn puitteissa (Castells I 1996, 471-472; Castells 2000, 9-11). 
 
Finanssipääoman tarvitsee kuitenkin luottaa operaatioissaan ja kilpailussaan 
tietoon ja informaatioon, jonka informaatioteknologia generoi ja jota se 
lisää. Tämä muutos antaa Castellsin mielestä konkreettisen merkityken 
kapitalistisen tuotantotavan ja kehityksen informationaalisen moodin erolle 
(Castells 1996 I, 471-472). Samalla globaalista pääomaverkostosta tulee 
uusi ”kapitalisti”: 
 

                                                           
40 Ulkoistaminen hajakeskittää toimintoja ja lisää verkoston kokoa, koska siinä yrityksen 
sisäinen verkostoituminen muuttuu ulkoiseksi. Toisaalta verkostoituminen voi lisääntyä 
myös siten, että ulkoistetut yritykset palvelevat laajempaa asiakaskuntaa kuin yhtä yritystä.  
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”Mutta kapitalistinen luokka sitten? Sellaista asiaa kuin globaali 
kapitalistinen luokka ei ole olemassa sosiologisesti eikä taloudelli-
sesti. Mutta sen sijaan on olemassa integroitu globaali pääoma-
verkosto, jonka liikkeet ja muuttuva logiikka viime kädessä määrää-
vät kansantalouksia ja vaikuttavat yhteiskuntiin. Siten verta ja lihaa 
olevien kapitalistien ja kapitalistien ryhmien yläpuolella on kasvo-
ton kollektiivinen kapitalisti, joka muodostuu elektronisten verk-
kojen rahavirroista.” (Castells 1996 I, 474) 
 

Tämä infrastruktuuri tulee Castellsilla kapitalismin ytimeksi. Se saa lähes 
metafyysiset ulottuvuudet uutena tuhoa aiheuttavana rakenteena, johon voi 
vain sopeutua. Tässä visiossa Castells palaa tietyllä tavalla Adam Smithin 
”markkinoiden näkymättömään käteen”, joka kuitenkaan ei ole modernissa 
yhteiskunnassa pelkistettävissä taloustieteilijöiden erilaisia tasapainotiloja 
kuvaaviksi käyrästöiksi, vaan jossa on ”turbulenssia” ja ”jota kukaan ei 
kontrolloi” (ei tosin kontrolloinut Adam Smithin maailmassakaan, joka oli 
juuri olennainen asia ”näkymättömän käden” toiminnassa41). Van Dijk 
kommentoi: ”’Logiikka’ on kone ja tässä ilmaisussa se kuulostaa hirviöltä” 
(ks. myös Castells 1996 I; van Dijk 1999, 136; Smart 2000, 57).  
 
Kulttuurissa havaitaan myös verkostoitumisen eteneminen. Kulttuuri orga-
nisoituu ensisijassa sähköisen median integroituun järjestelmään, joka 
sisältää Internetin. Castells luo seuraavan näyn:  
 

”Tämä elektroninen hyperteksti muotoilee ja sulkee sisäänsä lisään-
tyvästi kaikentyyppiset kulttuuriset ilmaisut. Mutta uutta mediajär-
jestelmää eivät luonnehdi yksisuuntaiset, erilaistumattomat viestit 
rajallisessa määrässä kanavia, mikä muodosti joukkoviestinnän 
maailman. Ja kyseessä ei ole globaali kylä. Media on erikoisen eri-
laista ja lähettää suunnattuja viestejä erityisille yleisön segmenteille 
vastaten yleisön erityisiä mielialoja. Mediat ovat lisääntyvästi kai-
ken kattavia siltoja toisilleen suurista tv-verkoista kaapelitelevi-
sioon tai satelliittitelevisioon, radioon, kuvanauhureihin, videoon, 
mobiileihin laitteisiin ja Internetiin. Koko laitteisto integroituu digi-
talisoidun set-top-boksin tietokoneen operoimaan multimediajärjes-
telmään, joka avaa satoja interaktiivisen viestinnän kanavia, ja ne 
ulottuvat paikallisista globaaleihin. Samalla kun on olemassa multi-
mediaryhmien oligopolistinen keskittymä, on olemassa markkinoi-
den hajautuminen ja interaktiivisen yleisön nousu, joka astuu yhte-
näisen massayleisön sijaan. Tämän symbolisen vaihdon järjestel-
män kaiken kattavuuden ja joustavuuden takia useimmat kulttuuriset 
ilmaisut sisältyvät siihen, ja aiheuttavat sen mitä kutsun ’virtuaali-
sen todellisuuden’ kulttuuriksi. Tässä joustavassa, kaiken kattavassa 

                                                           
41 Kay toteaa, että näkymättömän käden metafora on kuuluisin ilmaisu järjestyksestä, joka 
ei perustu suunnitteluun (Kay 2003b, 110).  
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symbolisessa ympäristössämme monet ihmiset surffaavat jokainen 
päivä. Tämän tekstin virtuaalisuus on tosiasiassa perustavaa laatua 
oleva todellisuuden ulottuvuus. Se antaa ajattelemamme symbolit ja 
ikonit, joiden perusteella olemme siten olemassa.” (Castells 2000, 
12-13). 
 

Castellsin näyssä yhteiskuntamme rakentuvat siten lisääntyvässä määrin 
Verkon (eli verkostoituneen maailman) ja Itsen (eli oman identiteetin) 
muodostaman kaksinapaisen vastakkaisuuden ympärille (Castells 1996 I, 2-
3). Tämä viestintäjärjestelmä käyttää lisääntyvässä määrin universaalia, 
digitaalista kieltä ja integroi globaalisti kulttuurimme sanojen, äänien ja 
kuvien tuotannon ja jakelun sekä räätälöi ne yksilöiden mielentilojen ja 
yksilöllisten makujen mukaisesti. Vastikään ilmaantunutta informaatio-
yhteiskuntaa luonnehtii siten mediakulttuuri, joka on henkilökohtaisempi ja 
vähemmän homogeeninen kuin aiemmin, vaikkakin teknisesti standardi-
soitu (Stevenson 2001, 73). 
 
Castellsin sanastossa keskeinen sosiologinen käsite ja metafora infor-
maatioajalle ja sen organisoivalle periaatteelle on ”verkoston” käsite. Entä 
mitä sitten verkostot ovat tarkemmin? Abstrakteilla geomeriasta lainatuilla 
termeillä Castells määrittelee verkoston joukkona toisiinsa yhteydessä 
olevia solmukohtia. Solmukohta on kohta, jossa käyrä leikkaa itsensä. 
Verkostot Castells toteaa sinänsä vanhoiksi yhteiskunnallisen organisaation 
muodoiksi, mutta ”Informaatioajalla” ne ovat saaneet uuden elämän 
informaatioverkostoina, joiden voimanlähteenä on informaatioteknologia 
(Castells 1996, I 470; Castells 2000, 15). 
 
Dijk kuvaa verkostoja seuraavasti:  

 
”Verkostoihin liittyvä lähestymistapa on hyväksytty ja laajalti 
kannatettu nykyinen teoria ja metodi yhteiskunta- ja viestintä-
tieteissä. Laajojen yhteiskunnallisten verkostojen kasvu ja eri-
tyyppisten mediaverkostojen määrän kasvu perustelee väitteen, että 
tämä lähestymistapa on välttämätön modernin yhteiskunnan seli-
tyksenä. Castells käsittelee verkostoja korkeamman tason abstrak-
tiona (rakenteena sinänsä)... (Hän) osoittaa kuinka formaalit 
verkostorakenteet kelluvat pinnalla. Tämä on hänen suuri saavutuk-
sensa. Kuitenkin teoriassaan hän astuu askeleen eteenpäin; näistä 
rakenteista tulee vitaaleja kausaaleja voimia, jotka konkretisoituvat 
jossakin 'pinnan yläpuolella'. Trilogiassa on ilmaisuja joiden 
mukaan verkostorakenteet ovat sama asia kuin se mitä normaalisti 
kutsutaan yhteiskunnallisen todellisuuden materiaalisiksi objek-
teiksi...” (Dijk 1999 132-133). 
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Verkostot asettuvat vaihtoehdoiksi keskitetysti johdetuille hierarkioille. 
Sosiaalisen organisoitumisen muotoina Castells näkee verkostoille useita 
etuja kuten joustavuus, sopeutuvuus ja muutos. Haittoja ovat kyky koordi-
noida toimintoja, keskittää resursseja tiettyihin tarkoituksiin, vaikeus tulla 
toimeen tehtävän kompleksisuuden kanssa verkoston koon kasvaessa. 
Varhemmin historiassa verkostot hävisivät muille sosiaalisen organisoitu-
misen muodoille, mutta nyt informaatio- ja viestintäteknologioiden nousu 
merkitsee näiden verkostojen ylivoimaista kykyä organisoida kaikentyyp-
pistä inhimillistä toimintaa. Siten yhteiskunnassa tärkeäksi tulee olla osa 
verkostoa, eikä jäädä sen ulkopuolelle, koska verkostoilla on systemaat-
tinen ominaisuus: liittää ja sulkea pois (Dijk 1999, 129, 131; ks. myös 
Castells 1996 I, 469-471). 
 
Informaatiovallankumous muovaa uudelleen kapitalistiset markkinatalou-
det. Hierarkkioihin perustuva teollinen logiikka korvautuu verkostojen 
logiikalla, joka informationaalisen kapitalismin kilpailun raa’assa maail-
massa on osoittunut olevansa paljon tehokkaampi. Erityisesti tämä vallan-
kumous hajottaa vertikaalisesti integroituneet ”fordistiset” yritykset, jotka 
ovat aiemmin hallinneet teollista tuotantoa (Wilenius 1998, 271; Smith & 
Smythe 2001, 187) eli: 
 

”Ensimmäisen kerran historiassa taloudellisen organisaation 
perusyksikkö ei ole subjekti, oli tämä sitten yksilö... tai kollektiivi. 
Kuten olen yrittänyt osoittaa, yksikkö on verkosto, joka koostuu 
suuresta määrästä subjekteja ja organisaatioita, ja joka joustavasti 
muuttuu kun verkostot sopeutuvat niitä kantaviin ympäristöihin ja 
markkinarakenteisiin”. (Castells I 1996, 198) 

 
Tässä yhteydessä voidaan pohtia seuraavaa näkökulmaa. Sosialismissa 
(valtiojohtoisessa ”suunnitelmataloudessa”) suunnittelu tehdään keskite-
tysti. Tämä on osoittautunut epäonnistuneeksi tieksi. Markkinataloudessa 
(eli yrityksiin perustuvassa ”suunnitelmataloudessa”) suunnittelu tehdään 
enemmän tai vähemmän pienissä tai suurissa yksiköissä eli yrityksissä. 
Yksikön koko riippuu mm. transaktiokustannuksista, jotka koostuvat infor-
maation hankkimis-, sopimustenteko- ja niiden valvomiskustannuksista (ks. 
myös Kay 2003, 361-362). Yksikkö eli yritys hoitaa pääsääntöisesti niin 
kauan näitä asioita organisaationsa sisällä kun kustannukset ovat pienem-
mät kuin jos ne tehtäisiin kahden organisaation välillä eli markkinoilla 
(ulkoistuksena eli alihankintana, tai yhteistyösuhteena), joissa tuotanto-
päätökset toteutuvat periaatteessa näkymättömän käden, kysynnän ja 
tarjonnan välityksellä42.  
 

                                                           
42 Coase on pohtinut tätä problematiikkaa paljon (ks. esim. Coase 1990) ja hänen työnsä 

tällä alalla olivat yksi peruste Nobel-palkinnon saamiseen 1991.  
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Jos edellä mainitut kustannukset vähenevät eli informaatiota on paremmin 
saatavilla ja institutionaalinen/laillinen kehikko tukee paremmin organisaa-
tioiden välisiä yhteyksiä, niin suunnitteluyksikön koko voi pienentyä (vrt. 
Coase 1990, 46). Suunnitteluyksikkö voi pienimmillään olla vain yksi 
henkilö (yksilöjohtoinen ”suunnitelmatalous”). Tarkoittaako Castellsin ver-
kostoteoria sitä, että puhtaimmillaan vain verkosto ”freelancereita” tuottaa 
saman lisäarvon, jonka tuotti aiemmin yksi tai useampi yritys? Voiko näin 
olla jopa yksittäisen kansantalouden tai jopa koko maailmantalouden osalta 
eli monikansallisten keskitettyjen yritysten merkitys radikaalisesti vähe-
nisi? Tämäkö olisi verkostoyhteiskunnan lopputulos? Vai jonkinlainen 
verkostojen hierarkkia? Castells ei kuitenkaan kehittele pitemmälle tätä 
näkökulmaa. 
 
Verkostoilla on tiettyjä ominaisuuksia. Castells kuvaa asiaa seuraavalla 
tavalla: 
 

”Verkostot ei-keskittävät suoritukset ja jakavat päätöksenteon. 
Määritelmän mukaan verkostossa ei ole mitään keskusta. Verkosto 
toimii binaarilla logiikalla: luetaan mukaan/ei-lueta mukaan. Kaik-
ki se mikä on verkostossa, on hyödyllistä ja välttämätöntä verkoston 
olemassaololle. Se mitä verkostossa ei ole, ei ole olemassa verkos-
ton näkökulmasta ja siten se joko jätetään ottamatta huomioon (jos 
se ei ole merkityksellistä verkoston tehtävien kannalta) tai eliminoi-
daan (jos se kilpailee tavoitteissa tai suorituskyvyssä). Jos verkoston 
solmukohta ei enää suorita hyödyllistä tehtävää, se poistetaan ver-
kosta ja verkosto järjestää itsensä uudelleen – kuten solut biologi-
sessa prosessissa. Jotkut solmukohdat ovat tärkeämpiä kuin toiset, 
mutta kaikki tarvitsevat toisiaan niin kauan kuin ne ovat verkoston 
piirissä. Ja yhdenkään solmukohdan dominanssi ei ole systemaat-
tista. Solmukohdat lisäävät tärkeyttään absorboimalla itseensä lisää 
informaatiota ja prosessoimalla sitä tehokkaammin. Jos solmukoh-
tien suorituskyky heikkenee, muut solmukohdat ottavat niiden tehtä-
vät itselleen. Siten solmukohtien relevanssi ja suhteellinen paino-
arvo eivät synny niiden erityisistä ominaisuuksista, vaan niiden 
kyvystä tulla verkoston luottamiksi tarjoamansa lisäinformaatio-
osuuden takia. Tässä mielessä keskeiset solmukohdat eivät ole kes-
kuksia, vaan vaihteita, jotka noudattavat toiminnassaan pikem-
minkin verkostoitumisen logiikkaa kuin käskyjen logiikkaa suhteis-
saan koko muuhun rakenteeseen.” (Castells 2000, 15-16)43 

                                                           
43 Castellsin käsitystä voidaan verrata “uuden talouden” gurun Kevin Kellyn näkemyksiin: 
“Atomi on 1900-luvun ikoni. Atomi pyörii yksinään. Se on yksilöllisyyden metafora. 
Mutta atomi on menneisyyttä. Seuraavan vuosisadan symboli on verkosto. Verkostossa ei 
ole keskusta, ei kiertorataa, ei varmoja asioita. Se on määräämätön syiden kudos.  
Verkosto on arkkityyppi, joka esittää kaikki piirit, kaiken älyn, kaikki riippuvuussuhteet, 
kaikki taloudelliset, yhteiskunnalliset tai ekologiset asiat, kaiken viestinnän, kaiken 
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Vaikka Castells tarjoaa analogioita verkostosta myös biologian piiristä, 
verkoston tavoitteista päättävät ja sen ohjelmoivat yhteiskunnalliset toi-
mijat. Sosiaaliset rakenteet ovat Castellsilla joukko organisatorisia säännön-
mukaisuuksia, jotka yhteiskunnalliset toimijat ovat historiallisesti luoneet ja 
joille jatkuvasti asetetaan haasteita ja jotka viime kädessä muuttaa harkittu 
yhteiskunnallinen toiminta. Siten on käynnissä yhteiskunnallinen kamp-
pailu asettaa päämääriä verkostolle. Mutta heti kun verkosto on ohjelmoitu, 
se velvoittaa kaikkia jäseniään (toimijoita) noudattamaan logiikkaansa. 
Verkostossa tai useiden verkostojen muodostamassa verkostossa on pienet 
mahdollisuudet yhteiskunnalliseen muutokseen. Vaihtoehtoina tietylle 
verkostolle Castells näkee kilpailevan verkoston rakentamisen tai sulkeutu-
misen kokonaan verkostojen maailman ulkopuolelle (esimerkiksi kommuu-
nien muodostuminen fundamentalismissa) (Castells 2000, 19). 
 
Eri verkostot voivat kuitenkin kommunikoida keskenään, jos ne ovat 
yhteensopivia tavoitteidensa osalta. Castells toteaa, että tätä varten ne tar-
vitsevat vaihteiden hallitsijoita, joilla on hallussaan yhteensopivia pääsyn 
koodeja vaihteiden käyttämiseksi. Nämä ovat vallankäyttäjiä yhteiskunnas-
samme. Castells väittää edelleen, että informaatioverkostot kerran käyt-
töönotettuna, voimanlähteenä informaatioteknologia, kilpailun avulla eli-
minoivat muut erilaiseen sosiaaliseen logiikkaan perustuvat organisatoriset 
muodot ja että tässä mielessä ne pyrkivät vakuuttamaan sosiaalisen morfo-
logian ensisijaisuutta yhteiskunnalliseen toimintaan nähden (Castells 
2000b, 16; kursivointi tämän kirjoittajan). 
 
Smart toteaa, että verkoston käsite ei itsessään ole millään lailla uusi ja jos 
verkosto vain tarkoittaa kompleksisten yhteyksien tai piirien olemassaoloa 
yhteiskunnallisten, taloudellisten ja poliittisten ilmiöiden välillä, se on 
kaukana uudesta olotilasta (Smart 2000, 56). Dijk kiinnittää huomiota 
siihen, että sisäiset ristiriidat verkostorakenteiden käytössä ja suunnittelussa 
tai ”logiikassa” ovat poissa Castellsin analyysista. Vielä vakavampaa Dijkin 
mielestä on, että Castells laiminlyö yhteiskunnalliset taistelut verkostoista 
(Dijk 1999, 135).  
 
3.2.6. Castells ja jälkiteollinen yhteiskunta/ 
informaatioyhteiskuntateoriat 
 
Castellsin oma suhtautuminen informaatioyhteiskuntateorioihin on ollut 
ambivalentti. Toisaalta hän on sitonut itsensä informaatioyhteiskunnan 
tutkimuksen traditioon, toisaalta esittänyt kritiikkiä erityisesti jälkiteollista 

                                                                                                                                                   
demokratian, kaikki perheet, kaikki laajat järjestelmät, melkein kaiken mikä havaitsemme 
kiinnostavaksi ja tärkeäksi. Siinä missä atomit edustavat puhdasta yksinkertaisuutta, 
verkosto ohjaa sotkuista kompleksisuutta” (Kelly 1999, 9). 
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yhteiskuntaa vastaan. Vaikka Castells vuoden 2000 artikkelissaan on myös 
irtisanoutunut informaatioyhteiskuntateorioista, hän on aiemmin kirjoittanut 
seuraavaa: 
 

”On olemassa vakiintunut Alan Tourainen ja Daniel Bellin klassisilla 
töillä alkanut jälkiteollisen yhteiskunnan ja informationalismin tradi-
tio, joka on tehnyt eron esiteollisen yhteiskunnan, teollisen yhteis-
kunnan ja ja informationalismin (tai jälkiteollisen yhteiskunnan) 
välille eri akselilla kuin mitä ovat vastakkaiset kapitalismi ja suunni-
telmatalous (tai kollektivismi Bellin käyttämällä termillä). Samalla 
kun yhteiskuntia voidaan luonnehtia molemmilla akseleilla (siten että 
on teollinen suunnitelmatalous, teollinen kapitalismi jne.), on olen-
naista yhteiskunnallisen dynamiikan kannalta pitää yllä tuotanto-
tavan (kapitalismi ja suunnitelmatalous) ja kehitysmuodon (industria-
lismi, informationalismi) välinen analyyttinen etäisyys ja niiden 
empiiriset keskinäiset suhteet.” (Castells 1996 I, 14)  

 
Tässä lainauksessa Bell ja Touraine katsotaan kuuluvaksi – jälkikäteen – 
informationalismin piiriin, vaikka Bellin käsite oli jälkiteollinen tai 
informaatioyhteiskunta ja Tourainen alkuperäinen käsite jälkiteollinen 
yhteiskunta tai ohjelmoitu yhteiskunta. 
 
Castells on myös esittänyt jälkiteollista yhteiskuntaa vastaan konkreettista 
kritiikkiä ja arvioinut sen kolmea pääväitettä, jotka hän on hahmottanut 
seuraavasti: 
 

a) Tuottavuuden ja kasvun lähde on tiedon generoinnissa, 
joka on laajentunut kaikille taloudellisen toiminnan 
alueille tietojen käsittelyn myötä, 

b) Taloudellinen toiminta siirtyy tavaratuotannosta palve-
lujen jakamiseen. Mitä kehittyneempi talous, sitä enem-
män työllisyys ja tuotanto keskittyvät palveluihin, ja 

c) Uusi talous lisää sellaisten ammattien tärkeyttä, joissa vaa-
ditaan informaatioon ja tietoon liittyviä taitoja. (Castells I 
1996, 203-204, ks. myös 228-229).  

 
Kritiikin tarkoituksena on kuitenkin korostaa informationalismin ensi-
sijaisuutta jälkiteolliseen yhteiskuntaan nähden: 
 

"Asiaan kuuluva erottelu ei ole teollisen ja jälkiteollisen yhteis-
kunnan välillä, vaan kahden tietoon perustuvan teollisen, maatalou-
dellisen ja palvelutuotannon muodon välillä44. Kuten olen väittänyt 
tämän kirjan ensimmäisissä luvuissa, se mitä on historiallisin 
termein selvimmin erottuvaa 1900-luvun ensimmäisen ja toisen 

                                                           
44 Tarkoittaa yhteiskuntia ennen ja jälkeen II mailmansodan. 
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puoliskon välillä on vallankumous tietotekniikassa ja tietotekniikan 
leviäminen kaikkeen sosiaaliseen ja taloudelliseen toimintaan mu-
kaan lukien sen panos globaalin talouden rakenteen muodostami-
sessa. Siksi ehdotan muutosta analyyttisessa painotuksessa jälkiteol-
lisesta yhteiskunnasta (mielekäs kysymys yhteiskunnallisessa ennus-
tamisessa, joka jäi vielä vastausta vaille silloin kun se esitettiin) 
informationalismiin. Tämän näkökulman mukaisesti yhteiskunnat 
ovat informationaalisia, eivät sen takia että ne sopivat tiettyyn 
yhteiskunnallisen rakenteen malliin, vaan siksi että ne organisoivat 
tuotantojärjestelmänsä tietoon perustuvan tuottavuuden maksimoin-
nin periaatteeseen kehittämällä ja levittämällä informaatiotekno-
logioita ja toteuttamalla niiden hyödyntämisen edellytykset (erityi-
sesti henkilöresurssit ja viestintärakenteet)." (Castells 1996 I, 204) 
 

Castells toteaa lopuksi, että tärkein argumentti yksinkertaisimpia infor-
maatioyhteiskuntateorian versioita vastaan on kritiikki, joka kohdistuu 
olettamukseen edellä mainitun kolmen tekijän historiallisesta yhtymisestä ja 
että tällainen kehitys johtaa yhteen ainoaan informaatioyhteiskunnan 
malliin (Castells I 1996, 206), mikä samalla sisältää yhteiskuntien 
konvergenssiteorian kritiikin. 
 
3.2.7. Politiikka  
 
Trilogiansa kolmannen osan lopussa Castells pohtii ensin omaa marxilaista 
historiaansa ja tutkijoiden osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan niin 
politiikan oikealla kuin vasemmalla laidalla ja sitten ilmoittaa pidättäyty-
vänsä ehdottamasta mitään parannuskeinoa maailman pahuuteen (Castells 
III 1998, 378-379). Van Dijk on nähnyt tämän kannan osana Castellsin 
teoksen johtavaa teemaa eli teknologista determinismiä: 
 

”Nyt tiedämme miksi Castells pidättäytyy vastaamasta kysymykseen 
’Mitä on tehtävä?’ … loppupäätelmänä tähän muuten loistavaan 
trilogiaansa informaatioajasta. Castellsin kirjoitettua analyysia ja 
lähtökohtia 1.200 sivua, hänen vaatimuksensa, että lukijat itse toi-
misivat, kun ovat lukeneet tämän pelkästään omien ansioidensa 
pohjalta arvioitavan kirjan, ei ole pelkkä tekosyy. Kyseessä ei ole 
myöskään välinpitämättömyys, koska yhteiskunnallinen sitoutumi-
nen ja väkivalta vuotavat hänen yhteiskunnallista syrjäytymistä ja 
’perverssien yhteyksien’ nousua koskevan analyysinsa jokaiselta 
sivulta. Vastuussa tästä laiminlyönnistä on hänen teoriansa ydin ja 
metodi, yks-ulotteinen näkemys teknologiasta, joka jättää harvoja 
poliittisia valinnanmahdollisuuksia.” (van Dijk 1999, 137) 
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3.3. Bellin ja Castellsin teorioiden arviointia ja vertailua 
 
Bellin teorian keskeiset ideat esitetään pelkistettynä kuviossa 6, jossa tar-
kastelun kohteena on siirtyminen teollisesta yhteiskunnasta jälkiteolliseen 
yhteiskuntaan. On kuitenkin otettava huomioon Bellin seuraava kommentti: 
 

”Vastoin holistista näkemystä yhteiskunnasta havaitsen hyödylli-
semmäksi käsittää nykypäivän yhteiskunnan (jätän sivuun kysy-
myksen voidaanko tätä soveltaa yleisesti yhteiskunnan sisäiseen 
rakenteeseen) kolmeksi erilliseksi maailmaksi, joista jokainen nou-
dattaa eri akseliperiaatetta. Jaan yhteiskunnan analyyttisesti teknis-
taloudelliseen rakenteeseen, hallintojärjestelmään ja kulttuuriin. 
Nämä eivät ole kongruentteja toistensa kanssa ja niillä on eri muu-
toksen rytmi; ne noudattavat eri normeja, jotka legitimoivat eri-
laiset, jopa vastakkaiset tavat käyttäytyä. Yhteiskunnan eri vasta-
kohtaisuudet perustuvat ristiriitoihin näiden eri maailmojen 
välillä.”(Bell 1976, 10) 

 
Kuviossa 6 on esitetty kuitenkin tulkinta, jossa oletetaan Bellin ajattelun 
olleen samantyyppinen myös suhteessa teollisen yhteiskunnan ”maail-
moihin”. Joka tapauksessa näyttää siltä, että mikään yksittäinen tekijä ei ole 
syynä teollisen yhteiskunnan muutokseen jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi ja 
että tällainen siirtymä olisi vähittäinen, ilman suurta vallankumousta. 
 
Castellsin teorian keskeiset ideat esitetään pelkistettynä kuviossa 7, jossa 
tarkastelun kohteena on siirtyminen teollisesta yhteiskunnasta verkosto-
yhteiskuntaan. Castellsin omien sanojen mukaan ”teknologia materiaalisena 
välineenä ja merkitys symbolisena konstruktiona tuotanto/kulutus-
kokemus- ja valtasuhteiden välityksellä ovat perustavaa laatua olevat 
ainesosat inhimillisessä toiminnassa, joka viime kädessä tuottaa ja muuttaa 
sosiaalisen rakenteen” (Castells 2000, 9). 
 
Yhteiskunta kehittyy siten muodosta toiseen teknologisten ”shokkien” 
myötä. Nämä muodostuvat uusista innovaatioryppäistä, joiden käyttöön-
oton seurauksena syntyy uusi teknologinen paradigma. Yhteiskunta-
muotojen synty on tietyllä tavalla ”sattumanvaraista”: teknologiset shokit 
syntyvät autonomisesti ja kerrostumat kehittyvät omia tahtejaan luoden 
erilaisia kombinaatioita, jotka konkretisoituvat moninaisten vaikutussuhtei-
den kautta kunakin hetkenä vallitseviksi yhteiskunniksi. 

 
Tässä tutkimuksessa on keskitytty ensisijaisesti Castellsin näkemyksiin 
yhteiskunnan yleisen muutoksen perustasta ja verkostoyhteiskunnan perus-
ominaisuuksista tuotannon ja kulutuksen alueella. Muiden alueiden yksi-
tyiskohtia on enintään sivuttu. Verkostoyhteiskunnan kokemusten kohdalla 
oleva kysymysmerkki Castellsin teorian yhteenvetokuviossa 7 viittaa 
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siihen, että Castells itsekin on ollut varsin ambivalentti käsitellessään 
verkostoyhteiskunnan kokemuksiin liittyviä uusia erityispiirteitä (ks. 
Castells 2000, 20-21).  
 
Bellin ja Castellsin teoriat ovat samantyyppisiä teorioita, jotka asettavat 
yhteiskunnan rakenteen ensisijaiseksi ennen agenttien yhteiskunnallista 
toimintaa. Perusidea on myös sama: teollisen yhteiskunnan korvaa ensi-
sijaisesti teknologisen kehityksen myötä ”informaatioyhteiskunta” siitäkin 
huolimatta, että teoriat sijoittuvat eri aikakausille ja vaikka niissä on yksi-
tyiskohdissaan selviä eroja. 
 
Toinen yhdistävä tekijä Bellin ja Castellsin välillä on teorian suhteellisen 
pieni osuus teoksissa. Webster toteaa, että Bell ei ole varsinainen teoree-
tikko tyyppiä abstraktien ja monimutkaisten mallien luoja, vaan syventyy 
käytännön asioihin. Edelleen Websterin mukaan Bell on kuitenkin tietysti 
eräänlainen teoreetikko, ja ensisijaisesti kiinnostunut kehittämään yleistyk-
siä, jotka perustuvat todellisen maailman tarkkaan analyysiin (Webster 
2002, 32). Castellsin teorian ohuus perustuu teorian tietoiseen valintaan 
”työkaluna, ei lopputuloksena” ja empiirisen osuuden korostamiseen.  
 
Vaikka seuraavat Websterin käsitykset kohdistuvatkin Castellsin The 
Informational City- kirjassa vuonna 1989 esittämään teoreettiseen osuuteen, 
niiden pätevyyttä voi pohtia myös myöhemmin esitettyyn verkostoteoriaan. 
Webster toteaa, että uuden aikakauden käsitteellistäminen on huomattavan 
samankaltaista sekä Bellilla että Castellsilla. Molemmat ajattelijat koros-
tavat samalla tavalla yhteiskunnan muodonmuutoksen aiheuttavia, keskeisiä 
tuotantotekniikan muutokseen liittyviä piirteitä ja äskettäin tapahtunutta 
informaation ja tiedon roolien muutosta. Siten Castells viittaa teknologiseen 
informaatiovallankumoukseen selkärankana (mutta ei kuitenkaan määrää-
vänä tekijänä) kaikkiin suuriin rakennemuutoksiin ja hän jatkaa kuvaamalla 
informaatioyhteiskuntaa, joka korvaa teollisen yhteiskunnan yhteiskunnal-
listen instituutioiden runkorakenteena. Tämä on tarkalleen Daniel Bellin 
väite, Webster päättää (Webster 1995, 196).  
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Teknologinen 
kehitys kypsyy

Teknologinen 
kehitys kypsyy

Teollinen yhteiskunta Jälkiteollinen yhteiskunta

Uudet akseliperiaatteet Uudet akseliperiaatteet

Yhteiskunnan rakenne/teknis-taloudellinen 
järjestelmä

- akseliperiaate: taloudellinen kasvu

Hallintojärjestelmä/politiikka/valtio

- akseliperiaate: ? 1)

Yhteiskunnan rakenne/teknis-
taloudellinen järjestelmä

- akseliperiaate: teoreettisen   
tiedon keskeisyys

Hallintojärjestelmä/politiikka/valtio

- akseliperiaate: legitimiteetti

Kuvio 6

BELLIN TEORIA YHTEISKUNNAN RAKENTEESTA JA JÄLKITEOLLISESTA YHTEISKUNNASTA

Kulttuuri

- akseliperiaate: puritaanisuus ja kutsumus 

Kulttuuri

- akseliperiaate: itseilmaisu ja 
itsensä toteuttaminen

Energia Informaatio/Tieto

Lähde: Bell 1973,1976,1980

Y
hdenm

ukaisuus

Erilaisuus ja jännitteet

1) Bellin kirjat käsittelevät laajemmin vain yhteiskunnan rakennetta ja kulttuuria

 
 
 

 

Teknologinen 
shokki

Teknologinen 
shokki

Teollinen yhteiskunta Verkostoyhteiskunta

Uusi teknologinen paradigma Uusi teknologinen paradigma

Tuotanto/kulutus

- uusi talous

Kokemukset

- erityispiirteitä ?

Valta

- riippuvuus 
solmukohdista

Castellsin tarkastelun 
kohteena olevat 
ominaisuudet

- informationaalisuus
- globaalisuus
- verkostoitunut
- kapitalistinen 

- työ ja työllisyys
- politiikka/valtio
- vallan hajautuminen
- aika ja paikka

Kuvio 7
CASTELLSIN TEORIA YHTEISKUNNAN RAKENTEESTA JA VERKOSTOYHTEISKUNNASTA

Castellsin tarkastelun 
kohteena olevat teemat

- verkostojen logiikka

Kulttuuri

- virtuaalitodellisuuden
kulttuuri

Energian tuotanto/jakelu Informaation tuotanto ja jakelu

1)

1) Castells ei järjestelmällisesti  erittele teollista yhteiskuntaa, koska se ei ole hänen  kiinnostuksensa kohde
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Toinen yhteinen piirre on yhteiskunnan jakaminen, osiksi, kerroksiksi, 
”maailmoiksi”, jotka voidaan erottaa analyyttisesti mutta ei konkreettisesti, 
vaikka nämä kerrokset ovat Bellilla ja Castellsilla tietysti eri asioita. Bell 
keskittyy teoriassaan yhteiskunnan rakenteeseen eli talouteen, teknologiaan 
ja yhteiskunnan ammattirakenteeseen; hallintojärjestelmä/politiikka (valtio) 
ja kulttuuri olivat vielä vuoden 1973 kirjassa tarkastelun ulkopuolella. 
Jälkiteollinen yhteiskunta syntyy muutoksista vain yhteiskunnan teknis-
taloudellisessa rakenteessa. Castellsilla keskiössä ovat tuotanto, kokemuk-
set, valta ja lisäksi kulttuuri ja teknologia. Molemmilla tutkijoilla kuitenkin 
kerrostumat kehittyvät toisistaan riippumatta autonomisesti omien peri-
aatteidensa pohjalta, vaikka Castellsilla ne vaikuttavat enemmän toisiinsa.  
 
Kolmanneksi tiedon ja teknologian määrittelyt Castells lainaa suoraan myös 
Belliltä (ks. Bell 1973, 174-176 ; Bell 1980, 504-506; Castells I 1996, 17, 
30). Tähän on jo aiemmin kiinnitetty huomiota. Informaation käsitteen 
määrittelyssä Castells seuraa myös Marc Poratia (1977, 2) eli ”informaatio 
on dataa, joka on organisoitu ja lähetetty” (Castells 1996 I, 17).  
 
Yleisellä tasolla esiintyy myös selviä eroja. Bell ajattelee, että yhteiskunta 
kehittyy vaiheittain, joissa yksi vaihe seuraa vähitellen toista vaihetta ja 
siirtyminen on hidasta ja vähemmän jyrkkää. Esiteollisesta yhteiskunnasta 
liutaan ensiksi teolliseen yhteiskuntaan ja tämän jälkeen jälkiteolliseen eli 
informaatioyhteiskuntaan. Siinä missä Bell näki yhteiskunnallisen muutok-
sen vähittäisenä ja alueellisesti eritahtisena, Castells näkee sen enemmän 
globaalisena ja teknologisten shokkien aiheuttamana. Castells ei halua antaa 
yhteiskuntapoliittisia neuvoja ainakaan tutkimuksessaan, sen sijaan Bell 
halusi edistää informaatioyhteiskunnan tuloa ja näki, että kehitystä voi 
hidastaa tai nopeuttaa.  
 
Webster ei kuitenkaan näe näin selvänä Bellin ja Castellsin eroa. Bellin 
osalta hän näkee Bellin tekevän selvän eron (”distinctive break”) teollisen 
ja jälkiteollisen yhteiskunnan välillä (Webster 2002, 41). Sen sijaan 
Castellsin osalta hän pohtii kysymystä, missä määrin Castells analysoi kapi-
talismia sinänsä ja missä määrin hänen analyysissään on kysymys uudesta 
yhteiskunnasta. Jatkuvuuden ja muutoksen selontekoon jää vaikeuksia, on 
Websterin varovainen lopputulos (Webster 2002, 100, 121-123). 
 
Vaikka Castells lopulta katsookin, että verkostoyhteiskunta on eri asia kuin 
informaatioyhteiskunta, voimme hetken pohtia tätä kysymystä, varsinkin 
kun Castellsin omakin kanta on ollut ambivalentti. Stehr esittääkin kysy-
myksen: ”Ottaen huomioon Castellsin kuvauksen verkostoyhteiskunnasta, 
joka olennaisesti on riippuvainen viestintäteknologioiden toiminnasta, 
kysymys nousee millä tavalla, jos lainkaan, hänen verkostoyhteiskunnan 
käsitteensä eroaa useammin modernista yhteiskunnasta käytetystä käsittees-
tä informaatioyhteiskunta?” (Stehr 2000, 84; 2002, 69). 
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Edellä sanotun perusteella voi muodostaa käsityksen, että suuri osa 
Castellsin analyysia ei ole sinänsä uutta. Castellsin käsitteet informaatio-
yhteiskunnasta ja informationalismista eivät suuresti eroa useimmista 
muista vastaavista teorioista tai edes Bellin jälkiteollistumisen käsitteestä. 
Dijk kärjistää asian seuraavalla tavalla. Castells seuraa modernisaatio-
teorian päälinjaa. Verkostoihin liittyvä paradigma on hyvin yleinen suures-
sa joukossa uusia yritysmalleja koskevaa rinnakkaista kirjoittelua.45. Hänen 
näkemyksensä yhteiskunnallisten liikkeiden voimasta ja identiteetistä ovat 
lähellä Tourainen käsityksiä. Hänen havaintonsa, että kansallisvaltio ja 
demokratia menettävät suvereniteettinsa kansainvälisten verkostoituneiden 
organisaatioiden vaikutusvallan kasvun takia, ei ole myöskään uusi. Hänen 
näkemyksensä ”virtuaalitodellisuudesta” muistuttaa vahvasti postmoder-
nisti Jean Baudrillardin käsityksiä. Uudet ainesosat Castellsin trilogiassa 
ovat kuitenkin langat, jotka Castells pingottaa näiden monien näennäisesti 
erilaisten trendien välille (Dijk 1999, 132). Eli myös Dijk korostaa 
Castellsin empiiristä panosta. 
 
Stehr toteaa, että Castellsin teorian läheinen yhtäläisyys informaatio- ja 
viestintäteknologian kehitykseen ja hänen tietoinen informaation ja tiedon 
yhteen sulauttamisensa tekevät melko vaikeaksi havaita mitään ratkaisevia 
ja selviä eroja verkostoyhteiskunnan ja informaatioyhteiskunnan käsitteiden 
välillä (Stehr 2000, 85; ks. myös Stehr 2001, 27 ja Stehr 2002, 70). 
 
Bellin kirjoittama uusi esipuhe hänen jälkiteollista yhteiskuntaa tarkaste-
levan kirjansa vuoden 1999 uusintapainokseen sisältää Bellin oman arvion 
Castellsista. Bell toteaa, että Manuel Castellsin kolmiosainen The Informa-
tion Age. Economy, Society, and Culture-teossarja on mitä kunnianhimoisin 
hanke kartoittaa uudelleen yhteiskunnan piirteet. Hän jatkaa, että samalla 
kun Castells kunnioittaa Alain Tourainen ja hänen tekemäänsä aikaisempaa 
työtä, hän sanoo, ettei ole asianmukaista tehdä eroa teollisen ja jälkiteol-
lisen yhteiskunnan välillä, vaan tehdä ero kahden eri tiedon muodon välillä 
agraarisessa, teollisessa ja palvelutuotannossa ennen ja jälkeen II maail-
mansodan. Bell toteaa edelleen, että 
 

”(Castells)… huomauttaa, että varhaiset jälkiteollistumista koskevat 
teoriat (hän poimii esiin minut mutta ei Tourainea) perustuivat 
Solowin ja Kendrickin tuottavuutta koskeviin tutkimuksiin, joiden 
data oli peräisin vuosisadan ensimmäiseltä puoliskolta, ja ehdottaa 
’siirtymistä analyyttisessa korostuksessa postindustrialismista infor-
mationalismiin’. Jälkimmäisellä Castells tarkoittaa ’nykyistä val-
lankumousta informaation, prosessoinnin ja viestinnän teknolo-
gioissa’. Castellsille asian ydin ei ole ’tiedon ja informaation 

                                                           
45 Kuronen (2000) on yksityiskohtaisemmalla tasolla käsitellyt Castellsin suhdetta Belliin 
työn ja työllisyyden näkökulmasta The Rise of the Network Society-teoksen pohjalta. 
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keskeisyys’ vaan ’tällaisen tiedon ja informaation soveltaminen 
tietoa tuottaviin ja informaatiota prosessoiviin ja viestintään liitty-
viin laitteisiin, innovaatioiden ja innovaatioiden käytön kumulatii-
visen palautteen oloissa’”. (Bell 1999 xxiii-xiv) 

 
Bell väittää, että hänen eronsa Castellsiin liittyy Castellsin tiedon ja infor-
maation yhdistämiseen yhdeksi termiksi tai prosessiksi ja Castellsin epä-
onnistumiseen erottaa toisistaan keksintö, innovaatio ja sen leviäminen. 
Bell ei usko, että on tapahtunut ”tiedon vallankumous” tai ”tiedon räjäh-
dys”. Hänen eronsa Castellsin nousee juuri Castellsin epäonnistumisesta 
erottaa informaatio tiedosta ja oudosta näkemyksestä, että on olemassa 
”tiedon teknologioita”, koska tieto on Bellin mukaan perustavalla tavalla 
harkintaan nojaava kokonaisuus ja harkinnan vahvistaa, ei vain empiirinen 
evidenssi, vaan myös arvioitavan toiminnan tavoitteet (Bell 1999, xxiii-
xxiv). 
 
Mielenkiintoista on, että Bellin ja Castellsin sinänsä samantyyppisten 
informaatioyhteiskuntateorioiden historiallinen ja ideologinen tausta on 
alun perin ollut varsin erilainen. Bell oli aikanaan konservatiivin maineen 
saanut sosiologi46, joka tarjosi jälkiteollisen yhteiskunnan teoriaansa vaihto-
ehdoksi marxismille ja marxismista vaikutteita saaneille yhteiskunta-
teorioille. The Coming of Postindustrial Society sisältää Marxin käsitysten 
arviointia ja kritiikkiä ja suuntautuu Marxin traditionaalisesti tulkittuja 
teorioita vastaan, joskin Marxin tietyt käsitykset saavat häneltä tukea (ks. 
tarkemmin Valo 1997, 43-46).  
 
Castells oli alun perin marxilainen sosiologi, joka tutki 1970-luvulla eri-
tyisesti urbaaneja sosiaalisia liikkeitä ja urbaania köyhyyttä (Jary ja Jary 
2000, 60; Calabrese 1999, 172). Websterin mukaan 1980-luvun lopussa The 
Informational City-kirjan (1989) aikoihin tullessa Castells, kuten monet 
hänen aikalaisistaan, olivat seuranneet polkua, jota voidaan kutsua post-
marxismiksi. Sillä Webster tarkoittaa, että paljon radikaalia poliittista 
poltetta oli poistunut hänen töistään (Webster 1995, 193-194). Verkostoyh-
teiskunnan teoriassaan Castells näyttää siirtyneen yhä kauemmaksi 
marxilaisista alkujuuristaan, mutta on säilyttänyt kiinnostuksensa alkuaiko-
jen yhteiskunnallisten liikkeiden tutkimukseen (Giddens 2001, 678-679). 

 
Postmoderni asennoituminen suhtautuu kielteisesti kokonaisvaltaisiin 
selityksiin (Jean-Francois Lyotardin termein ”suuriin kertomuksiin”). Tästä 
näkökulmasta vastustetaan kaikkia modernin maailman muodostumista 

                                                           
46 Kysymys Bellin luokittelusta tässä mielessä on ambivalentti. Asiaan liittyy, että Bell itse 
luonnehtii itseään ”konservatiiviksi kulttuurissa, sosialistiksi taloustieteessä ja liberaaliksi 
politiikassa” (Bell 1996, xi; ks. myös Valo 1997 31-34 ja Webster 2002, 35 ja 119-120). 
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koskevia yhtälailla radikaaleja tai konservatiivisia selvityksiä, jotka 
väittävät havaitsevansa kehityksen pääasiallisen syyn olevan sellaisissa 
asioissa kuin ”sivilisaation kasvu” tai ”kapitalismin dynamiikka” tai ”kehi-
tyksen voimatekijät” (Webster 1995, 166). Vattimo ilmaisee hyvin post-
modernismiin sisältyvän ajatuksen seuraavalla tavalla: 

 
"Kun ajatus historian keskustaan pohjautuvasta rationaalisuu-
desta on kaatunut, yleisen kommunikaation maailma räjähtää 
’paikallisten’ rationaliteettien – etnisten, seksuaalisten, uskonnol-
listen, kulttuuristen tai esteettisten vähemmistöjen moneudeksi. Ne 
ottavat puheoikeuden, niitä ei enää vaienneta ja alisteta kaikkea 
omituisuutta, kaikkea rajallista ja hetkittäistä yksilöllisyyttä 
vahingoittavalla ajatuksella yhdestä toteutettavasta ihmisyyden 
muodosta." (Vattimo 1991, 20) 

 
Siten Bellin (1973) ja Castellsin näkemykset asettuvat postmodernia näke-
mystä vastaan, vaikka Bell on antiholisti ja Castells holisti (Webster 2002, 
99). Castells itse torjuu selvästi postmodernismin (Castells 1996 I, 4), mutta 
hänelle kapitalismi ei ole yhtenäinen, vaan varsin erilainen kuten Bellillä-
kin, jolla yhteiskunnat ovat eri kehitysvaiheissa. Bellillä ei ole varsinaisesti 
suhdetta postmodernismiin 1970-luvun alussa, koska postmodernismin 
vaikutus sosiologiaan alkoi käytännössä vasta Bellin The Coming of Post-
Industrial Society-kirjan julkaisemisen jälkeen (ks. kuitenkin Bell 1973, 52-
53). Bellin The Cultural Contradictions of Capitalism-kirjan suhde post-
modernismin vähintäänkin esihistoriaan on sitten jo ilmeinen (ks. Webster 
1995, 191; Webster, 2002 260; Valo 1997, 51, 55), koska ajatus yhteiskun-
nan rakenteen hajoamisesta ja erilaistumisesta on myös postmodernistinen 
idea. Asian käsittely ei kuitenkaan kuulu tämän tutkimuksen piiriin. Mainit-
takoon, että postmodernismin voidaan sosiologiaan vaikuttavana ilmiönä 
nähdä alkaneen vasta Jean-Francois Lyotardin kirjasta The Postmodern 
Condition: A Report on Knowledge (1984), jonka ranskankielinen alku-
peräisteksti ilmestyi vuonna 1979 (Marshall 1998, 512-514). 

 
Paradigma on keskeinen käsite Castellsilla. Bell mainitsee Kuhnin ja para-
digma-käsitteen vain kerran yhteydessä, jossa hän toteaa uusien ja moni-
mutkaisten yhteiskunnallisten muutosten joskus vaativan käsitteellisiä luon-
noksia. Ne sinänsä eivät ole malleja eivätkä teorioita, vaan lähtökohtia, 
joista mallit ja teoriat voidaan kehittää (Bell 1973, 112; ks. myös 41). Bell 
myös käsittele otsikon ”Paradigm” alla lyhyesti yhteiskunnan muutosta 
jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi ja teoreettisen tiedon keskeisyyttä innovaa-
tion ja kasvun lähteenä tässä yhteiskunnassa, mutta esseistinen tyyli jättää 
lopulta yksityiskohtien osalta auki otsikon ja tekstin välisen yhteyden, 
koska itse tekstissä ei käytetä sanaa paradigma. Edelleen kansainvälisiä 
kysymyksiä tarkastelevassa kirjansa loppupuolen jaksossa Bell toteaa 
lyhyesti, että hänen jälkiteollisen yhteiskunnan käsitteensä analyyttisena 
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konstruktiona on paradigma tai yhteiskunnan puiterakenne, joka identifioi 
kehittyneiden länsimaiden yhteiskunnan uusia yhteiskunnan rakenteen ja 
sen sosiaalisen kerrostumajaon akseleita (Bell 1973, 483). Bell ei tuo koros-
tuneesti esille näkemyksiään paradigmaattisina, mutta esteet tällaisellekaan 
tulkinnalle eivät ole suuret (vrt. Kumar 1996, 13).  

 
Webster näkee ongelmina Bellin evolutionistisessa ajattelussa historisismin 
ja ja teleleologisen ajattelun harhapäätelmät (Webster 1995, 32; vrt. 
Webster 2002, 34). Edellisessä on kysymys ideasta, että on mahdollista 
identifioida historian perustana olevat lait ja trendit ja näin ennustaa tule-
vaisuus. Jälkimmäisessä on kysymys, siitä että oletetaan yhteiskuntien 
kehittyvän kohti yhtä tavoitetta (Marshall 1998, 279, 665; Jary ja Jary 267-
268, 630). Bellin osalta kritiikille on perusteita, mutta Manuel Castellsin 
osalta ei: Castellsilla yhteiskunnan muutos eli verkostoyhteiskunnan synty 
on tiettyjen yhteiskunnan perusmuuttujien satunnaisen yhdistelmän tulos: 

 
”Se mitä todella tapahtuu ja milloin ja missä (yleensä yhteis-
kunnallisten tapahtumien satunnaisella kombinaatiolla olemassa 
olevissa, historiallisesti määräytyneissä yhteiskunnallisissa raken-
teissa) luo spesifisiä yhteiskuntia, kuten nyt ’verkostoyhteis-
kunnan’.” (Castells 2000, 7) 

 
Erityisesti Websterin pääkritiikki Bellia vastaan ja Castellsiin liittyen on, 
että mitään erillistä jälkiteollista tai informaatioyhteiskuntaa tai verkosto-
yhteiskuntaa kapitalismin jatkeena ei ole, on olemassa vain kapitalismin 
kehittyneempi muoto, jossa palveluilla, informaatiolla ja verkostoilla on 
tärkeämpi asema. Keskeinen kysymys onkin, kun yleisesti on hyväksytty 
tiedon yhä keskeisempi merkitys nykykapitalismissa, milloin määrälliset 
muutokset on tulkittava laadulliseksi muutokseksi, jolloin voitaisiin hyväk-
syä käsitys informaatioyhteiskuntaan siirtymisestä.  
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4. Muita teorioita 
 
4.1. Webster ja globalisaatio 
 
Webster on tässä jaksossa käsitellyistä tutkijoista eniten välittömästi 
vastustanut informaatioyhteiskuntateorioita (kriittisestä näkökulmasta ks. 
myös May 2002).  Webster toteaa kirjassaan Theories of Information 
Society (1995, 4), että hänellä on kauttaaltaan kysyvä ja skeptinen asenne 
informaatioyhteiskunnan käsitteeseen. Vuonna 2000 hän toteaa, että infor-
maatioyhteiskunnan käsite on epätyydyttävä seuraavista syistä: 1) infor-
maatioyhteiskuntaan liittyvien kriteerien epäyhdenmukaisuus ja epäselvyys, 
2) informaatio- termin käytön epätarkkuus ja 3) informaatioyhteiskunta-
teoreetikkojen olettamus, että määrälliset muutokset johtavat laadullisiin 
yhteiskunnallisiin muutoksiin (2000, 3). Vuonna 2001 Webster katsoo, että 
hänen vuoden 1995 kirjansa tarkoitus oli esittää haaste valmiille oletuk-
selle, että tämä ”informaatioyhteiskunta on jotain erityistä ja itsestään sel-
västi uutta ihmiskunnan historiassa” (Webster 2001b, 260). Myös Smart tuo 
esille määrään liittyvän ongelman. Paljonko tarvitaan verkostoitumista, 
verkostoja ja verkostojen logiikkaa, jotta voidaan puhua verkostoyhteis-
kunnasta. Selvästi verkostoja on löydettävissä nykyään kaikkialta, mutta 
tarkoittaako tämä kvalitatiivista sosio-ekonomista muutosta vai pelkkää 
skaalan muutosta (Smart 2000, 56). 
  
Websterin pohdiskelun lopputulema sekä vuoden 1995 että vuoden 2002 
kirjoissa on sama: ”Ei ole olemassa mitään uutta ’jälkiteollista yhteis-
kuntaa’. Palveluammattien kasvu ja siihen liittyvä kehitys korostavat men-
neisyyden jatkumista nykyisyydessä” (Webster 1995, 50; Webster 2002, 
57, ks. myös 263). Vuonna 2001 Webster sanoi saman asian seuraavalla 
tavalla ottaen samalla kantaa myös konkreettisesti Castellsiin:  
 

”Itse asiassa uskon, että nykypäivän yhteiskunnassa jatkuvuudet 
ovat ainakin yhtä tärkeitä kuin uudet asiat. Nykyään on paljon 
informaatiota kierrossa ja tällä informaatiolla on uudenlainen osa 
arjen asioissa, mutta hyvin tutut voimat näkyvät edelleen jopa hyvin 
suuressa informationaalisessa piirissä. Näiden vakiintuneiden ilmi-
öiden läsnäolon täytyy herättää epäilys ’informaatioajan’ erityistä 
uutuutta koskevan argumentin uskottavuudesta. Jos enemmän infor-
maatiota on olemassa ja tämä informaatio pysyy pitkään vaikutta-
neiden voimien kontrollissa, on olemassa varmasti hyviä syitä epäil-
lä väitteitä, joiden mukaan olemme astumassa uuteen aikaan. Siten 
tällainen skeptinen pohdinta voi johtaa ihmiset vastustamaan argu-
menttia, jonka mukaan elämme nyt ’informaatioajassa’ ja vielä 
vakavammin epäilemään sen seurauslausetta, jonka mukaan tämän 
uuden tilanteen omaksuminen on välttämättömyys.” (Webster 
2001b, 260) 
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Analyysinsä lopuksi Webster halua vielä esittää yhteenvetona, että 
”globaali verkostoyhteiskunta” ilmentää vain jatkuvuutta tai muodon-
muutosta, pitkäaikaisissa kapitalistisissa periaatteissa (Webster 2001b, 
265). Tämä on yleinen informaatioyhteiskuntateorioihin liittyvä kritiikki 
(Kumar 1996, 17-18).  

 
Mitä sitten Webster tarjoaa tilalle?  Hänen mukaansa tärkeitä ovat seuraavat 
kysymykset: Mitä maailmassa tapahtuu tänään, erityisesti kehittyneissä ja 
vauraissa Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Kaukoidän yhteiskunnissa? 
Mitkä ovat kehityksen tärkeimmät piirteet ja mitä vaihtoehtoja ja rajoituksia 
nämä trendit aiheuttavat? Samalla kun Webster esittää nämä kysymykset, 
hän vielä toteaa, että informaatio on todellakin tapahtumissa keskeistä, 
vaikka hän jälleen epäileekin sitä, että keskustelu informaatioyhteis-
kunnasta valaisee erittäin vähän sitä, mitä todella on tapahtumassa (Webster 
2001b, 261). 

 
Mitä sitten Webster itse kannattaa? Hän antaa vastauksia tähän kysy-
mykseen vuoden 2002 kirjassaan. Kirjansa lopussa hän toteaa yleisesti, että 
ne teoriat, jotka selittävät informaatioilmiötä historiallisten jatkuvuuksien 
termein antavat paremman keinon ymmärtää informaatiota tämän päivän 
maailmassa kuin informaatioyhteiskuntateoriat (Webster 2002, 273, ks. 
myös 265). Arvioidessaan aikaisemmin kirjassaan kahta koulukuntaa, joista 
toinen korostaa siirtymistä ns. fordismista post-fordismiin ja toinen siirty-
mistä massatuotannosta joustavaan erikoistumiseen (flexible specialisation) 
hän toteaa, että nämä lähestymistavat ovat hänen käsityksensä mukaan 
olleet systemaattisimmat ja vaikutusvaltaisimmat arvioinnit nyky-yhteis-
kunnan yhteiskunnallisesta, taloudellisesta ja poliittisesta muutoksesta. 
Webster kuitenkin korostaa, että eri koulukuntien sisällä on varsin erilaisia 
käsityksiä ko. ilmiöistä. 
 
Käsitellessään siirtymää fordismista postfordismiin Webster keskittyy aja-
tuksiin, joiden lähtökohtana ovat ns. regulaatiokoulukunnan teorianmuo-
dostuksen ideat. Regulaatioteoria on alun perin 1970-luvulla Ranskasta 
peräisin oleva empiirisesti orientoitunut poliittistaloudellinen teoria, joka 
tähtää osaltaan marxismin taloudellisen reduktionismin rajoitusten voitta-
miseen tutkimalla kapitalismin kehitystä ja sen uusintamiseen liittyviä 
tekijöitä (ks. tarkemmin esim. Marshall 1998, 559-560; Webster 2002, 62-
63, 82-96).  
 
Fordismissa on kysymys kehittyneelle kapitalismille tyypillisen tuotanto-
organisaation ja siihen liittyvien yhteiskunnallisten ja poliittisten seurausten 
analyysistä, jossa mallina käytetään Henry Fordin autotuotannon 
organisointia. 1970- ja 1980-lukujen taloudellisten kriisien seurauksena 
kuitenkin post-fordistisissa näkökulmissa nähtiin fordismin päättyvän ja 
korvautuvan järjestelmällä, jonka keskeisen osan muodostavat joustavat 
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tuotantojärjestelmät, teknologian laajeneva käyttö ja pienemmät tuotanto-
yksiköt, jotka tyydyttävät segmentoituja markkinoita erikoistuneiden 
tavaroiden tai palvelujen tuotannolla. Webster korostaa kuitenkin kansain-
välistä ulottuvuutta, johon kuuluvat välttämättömyys luoda globaaleja 
yritysstrategioita ja monikansallisten jättimäisten yritysten kova kilpailu, 
samalla kun kansallinen suvereniteetti vähenee rahoitusmarkkinoiden 
globalisoituessa. Tämä kaikki edistää ”uuden kasautumisen järjestelmän 
syntyä ” (ks. Kumar 1996, 163-172; Marshall 1998, 235; Jary ja Jary 2000, 
220-221; Webster 2002, 64-68, 73-88). 
 
Tässä yhteydessä meille riittävät edellä olevat lyhyet luonnehdinnat, koska 
em. teorioissa ei ole kysymys varsinaisista informaatioyhteiskunta- tai tieto-
yhteiskuntateorioista tai siihen läheisesti liittyvistä teorioista, vaan yleisestä 
kapitalismin rakenteeseen ja kehitykseen liittyvästä teorianmuodostuksesta. 
Tässä yhteydessä kuitenkin kiinnostaa yksi post-fordismin elementti, joka 
on globalisaatio. Webster toteaa, että tärkein tekijä fordismin kukistumiseen 
on ollut globalisaatio, jota usein pidetään post-fordismia määrittelevänä 
tekijänä. Webster suhtautuu kuitenkin kriittisesti sellaisiin post-fordismin 
muotoihin, jotka voimakkaasti korostavat sen erilaisuutta aikaisemmin 
vallitsevaan järjestykseen (Webster 2002, 68, 84-85). 
 
Webster on myös vuoden 2001 artikkelissaan todennut, että korkealla millä 
tahansa relevantilla kapitalismin kehitystrendien listalla täytyy olla globali-
saation ilmiö ja siihen liittyvät piirteet. Webster väittää, että globalisaatio, 
samalla kun se on erittäin kompleksinen ilmiö, muovaa useimmiten maail-
maa tavalla, joka saattaa sen yhdenmukaiseksi läntisten elämäntapojen 
kanssa. Toinen merkittävä piirre globalisaatiossa on kilpailun kiihtyminen, 
kun aiemmin erilliset maailmat tuodaan suhteisiin toisten kanssa. Lisäksi 
asia, jonka Webster nostaa monista trendeistä korostuneemmin esille on 
kansakuntien taloudellisen suvereniteetin väheneminen (Webster 2001b, 
261-265). Globalisaatiota tarkastellaan tarkemmin myöhemmin luvun 
jaksossa 4.4.). 
 

 
4.2. Adair Turner ja palveluyhteiskunta 
 
Englantilainen tulonjakoon perustuvaa markkinaliberalismia kannattava 
(Kay 2003b, 344) taloustieteilijä Adair Turner on epämarxilaisessa (un-
Marxian) poliittisen taloustieteen krititiikin (Dahrendorf 2001, 1) sisältä-
vässä kirjassaan Just Capital. The Liberal Economy (2001) samaa mieltä 
Websterin kanssa siitä, ettei mitään uutta informaatio- tai tietoyhteiskuntaa 
ole.  Erilaisista lähtökohdistaaan huolimatta Turner myös hyväksyy Bellin 
tyyppisen analyysin palveluyhteiskunnan noususta Belliä kuitenkaan läh-
teenä mainitsematta.  Hän tekee seuraavan yhteenvedon:  
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”Kuitenkin pelkkinä työllisten numeroina uusi talous on ennen kaik-
kea lisääntyvien henkilökohtaisten (face-to-face) palvelujen talous; 
enemmän palvelutalojen terveydenhoitajia, enemmän urheilukeskus-
ten ammattihenkilökuntaa, enemmän tarjoilijoita, enemmän ravinto-
loiden kokkeja, enemmän paketoijia vähittäiskaupassa, ja jos Inter-
net todella lähtee liikkeelle, enemmän jakeluskoottereiden ja paket-
tiautojen kuljettajia. Jotkut näistä henkilökohtaiseen palveluun 
perustuvista tehtävistä vaativat kohtuullisen korkean ammattitaidon, 
jotkut ovat arkipäiväisempiä. Joihinkin liittyy tietotekniikan käyttö, 
mutta useimmissa niistä muut taidot ovat avain palvelun selvästi 
erottuvaan laatuun. Voimme kutsua tätä tietoon perustuvaksi talou-
deksi, koska kaikki tehtävät voidaan suorittaa paremmin korkeam-
malla ammattitaidolla, mutta tässä ei sinänsä ole mitään uutta.” 
(Adair Turner 2001, 70) 
 

Websteristä poiketen Adair Turner ei kuitenkaan pidä globalisaatiota 
kehittyneiden maiden näkökulmasta erittäin merkittävänä ilmiönä (Adair 
Turnerin tätä näkökulmaa ja näkökulmaa kehitysmaihin tarkastellaan 
lähemmin tämän luvun globalisaatiota tarkastelevassa jaksossa 4.4.). Mutta 
menkäämme Adair Turnerin ajattelun yleispiirteisiin. Adair Turnerin mu-
kaan suurin rikkaissa kansantalouksissa viimeisten vuosikymmenten aikana 
tapahtunut rakenteellinen muutos ei ole ollut globalisaatio, vaan palvelu-
talouden nousu. Rikkaissa kansantalouksissa palvelujen kasvava osuus on 
ollut ilmeistä jo vuosisadan ajan. Aluksi kehityksen malli oli maatalouden 
työvoiman vähentyminen, mikä korvautui työpaikoilla sekä teollisuudessa 
että palveluissa, mutta kaikissa rikkaissa kansantalouksissa teollisuuden 
työvoima nykyään myös vähenee. Sen väheneminen on ollut voimakkainta 
kaikkein rikkaimmassa kansantaloudessa, Yhdysvalloissa, jossa palvelujen 
osuus kansantaloudesta on noussut 62 prosentista BKT:stä vuonna 1960 76 
prosenttiin vuonna 1997 (Adair Turner 2001, 53). 
 
Rakennemuutoksen taustalla on viime kädessä tuottavuuden kasvunopeus 
talouden eri sektoreilla. Luontaisista teknologiaan liittyvistä syistä tuotta-
vuuden kasvunopeudet vaihtelevat suuresti talouden eri sektoreilla. Ajan 
mittaan tuottavuus nousee yhä enemmän teollisuudessa ja niissä palve-
luissa, jotka nojautuvat tietotekniikkaan ja viestintäteknologiaan, mutta 
tuottavuus nousee paljon hitaammin henkilökohtaisissa palveluissa kuten 
terveydenhoidossa, opetuksessa, hoivatyössä ja ravintolatyössä. Suhteelli-
silla hinnoilla on taipumus alentua siellä missä tuottavuuden kasvu on 
nopeinta. Koska tuottavuus kasvaa nopeammin teollisuudessa kuin palve-
luissa eli Adair Turnerin sanoin ”enemmän tv-vastaanottimien valmistuk-
sessa kuin tukanleikkuussa”, tv-vastaanottimien hinta laskee koko ajan 
suhteessa tukanleikkuun hintaan. Jos tuloksena ihmiset ostaisivat rajatto-
masti enemmän tv-vastaanottimia, laskeva hintaefekti voitaisiin kompen-
soida, mutta jonakin hetkenä ihmisten tultua rikkaammaksi he mieluummin 
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kuluttavat suuremman osan tuloistaan useampiin palveluihin kuin fyysisiin 
tuotteisiin (Adair Turner 2001, 34). 
 
Pääasiallisesti edellinen merkitsee, että on olemassa voimakas tendenssi 
taloudellisen lisäarvon ja työllisyyden siirtymiseen niihin aktiviteetteihin, 
kuten henkilökohtaisiin palveluihin, joita vähiten kyetään automatisoimaan 
tai jotka vaativat kontaktin kuluttajaan tai vaativat ei-automatisoitavissa 
olevia henkilökohtaisia taitoja47. Tuloksena kansantaloudesta tulee Adair 
Turnerin mukaan paikallisempi, ei globaalisempi, koska voimakas paikalli-
suutta korostava efekti on olemassa. Edelleen sektoreilla, joilla on voima-
kas tuottavuuden kasvu, on taipumus olla eniten vientikaupan piirissä (tava-
rat), kun taas aktiviteeteilla, joilla tuottavuuden kasvu on vähäistä (palve-
lut), on taipumus olla vähiten vientikaupan piirissä. Vientikaupan piirissä 
olevien talouden sektoreiden osuus siten vähenee BKT:stä niiden korkean 
tuottavuuden kasvun takia (Adair Turner 2001, 34-35). 
  
Asiaan vaikuttaa myös se, että tietyn rajan jälkeen on olemassa suhteellinen 
kyllästymisaste fyysisille tavaroille, mutta palveluilla on rajaton kysyntä 
(Adair Turner 2001, 55). Siten kuluttajien mieltymysten muutokset ja 
erilaiset tuottavuuden kasvut ovat saman kolikon eri puolia, kaksi voimaa, 
jotka yhdessä tuottavat taloudellisen aktiviteetin siirtymisen talouden pal-
velusektoreille ja erityisesti palveluille, joissa henkilökohtainen kontakti on 
avaintekijä tai missä palvelun laatu perustuu pikemminkin henkilökohtai-
siin taitoihin kuin automatisoituihin toimintoihin (Adair Turner 2001, 56). 
Kärjistettynä Adair Turnerin länsimainen visio ei ole globalisaatio, vaan 
palveluyhteiskunta. 
 
Tässä yhteydessä voidaan tuoda myös esille Adair Turnerin näkemys siitä, 
että Yhdysvaltojen tietotekniseen johtoasemaan ei välttämättä tarvita 
Castellsin esille tuomaa yliopistojen campusten vapaata henkeä. Adair 
Turnerin vaihtoehtoinen selitys on seuraava. Sotilaallisten ja avaruusohjel-
mien teknologiset sivutuotteet auttoivat luomaan 1950-luvulta 1970-luvulle 
kriittisen massan tiedemiehiä ja yrityksiä toimimaan tietotekniikassa. Inten-
siiviset yhteydet yliopistojen, yritysten ja riskisijoittajien välillä auttoivat 
käynnistämään 15-25 vuotta sitten yritykset, joiden nimet tunnetaan kaik-
kialla maailmassa. Ja muutamat näistä yrityksistä ovat saavuttaneet valta-
aseman, koska informaatio- ja viestintäteknologian monistamisen kustan-
nukset ovat lähellä nollaa ja standardien tarve luo olosuhteet luonnolliselle 
monopolille. Kun tällaisella teollisuuden alalla johtoasema on vakiintunut, 
                                                           
47 Kritiikkinä tälle näkemykselle voidaan nostaa esiin se,  että viestinnässä palvelut eivät 
ole lisääntyvästi henkilökohtaisia siinä mielessä, että ne suoritettaisiin henkilöiden kesken 
(kuten esimerkiksi puhelut, sms-, mms-viestit), vaan yhä useammin kuluttajan vasta-
puolena on tietokone, vaikka palvelut sinänsä voidaan räätälöidä usein henkilökohtaisia 
tarpeita vastaavaksi. Kumar kuvaa  tätä kehitystä termillä “kotikeskeinen palveluyhteis-
kunta” (Kumar 1995, 156). 



 81

sitä on erittäin vaikeaa poistaa (Adair Turner 2001, 78). Myös Cassidy 
toteaa tylysti: ”Pentagon sai PC:n elämään” (Cassidy 2002, 14). Tästä 
valtiollisten ohjelmien ulkoisvaikutusten näkökulmasta, voidaan nähdä, että 
Castellsin näkemykset heijastelevat hakkerikulttuuriin liittyviä romanttisia 
sävyjä (vrt. Castells 2001a). 

 
 

4.3. Nico Stehr ja Peter F. Drucker: tietoyhteiskunnat ja 
post-kapitalismi 
 
Edellä on selvitetty näkemyksiä kahdelta tutkijalta, jotka eivät katso min-
kään uuden tyyppisen yhteiskunnan syntyneen, vaan nykytilanteen olevan 
seurausta pikemminkin pitkäaikaisista kapitalismiin elimellisesti kuuluvista 
trendeistä. Tällainen näkökulma tietysti eroaa Castellsin uudentyyppisen 
yhteiskunnan syntymistä koskevista käsityksistä. On kuitenkin olemassa 
myös tutkijoita, jotka katsovat uuden yhteiskuntamuodon syntyneen, mutta 
se ei ole informaatioyhteiskunta tai verkostoyhteiskunta vaan tietoyhteis-
kunta (Nico Stehr) tai jälkikapitalistinen yhteiskunta, jonka keskeinen piirre 
on tietotalous (Peter F. Drucker).  
 
Oma mielenkiintonsa on kysymyksellä, kuinka lähellä nämä tietoyhteis-
kuntateoriat ovat Castellsin verkostoteoriaa. Stehr ottaa tietoyhteiskunta-
kirjassaan The Fragility of Modern Societies. Knowledge and Risk in the 
Information Age (2001) selvän kannan Castellsin verkostototeorian ja infor-
maatioyhteiskuntateorioiden samankaltaisuudesta. Hän hylkää molemmat 
teoriat teknologisena determinisminä. Meille riittää tässä yhteydessä, että 
Stehr irtisanoutuu Castellsista : 
 

”Uuden talouden kannattajat ja Castells perustelevat, että moderni 
yhteiskunta on kokenut laajakantoisen muuntumisen. Digitaalinen 
teknologia ja tietokoneiden leviäminen ovat perustavaa laatua ole-
valla tavalla uudelleen räätälöineet talouden. Informaatioteknolo-
gian tulon myötä modernista yhteiskunnasta on todella tullut ver-
kostoyhteiskunta. Castells väittää, että verkostoyhteiskunta on 
asianmukaisempi kuvaus kuin informaatioyhteiskunta, koska edelli-
nen termi korostaa paremmin teknologista muutosta seuraavia suu-
ria organisatorisia muutoksia. Minusta näyttää kuitenkin siltä, että 
ero verkostoyhteiskunnan ja vakiintuneemman (mutta nyt laskussa 
olevan) idean modernista yhteiskunnasta informaatioyhteiskuntana 
välillä ei ole niin suuri kuin Castells ajattelee. Molemmat ideat 
perustuvat premisseihin, jotka resonoivat teknologista determinis-
miä. … Ensiksikin korkeasti koulutettu työvoima ilmaantui näyttä-
mölle ennen informaatioteknologiaa. Toiseksi korkeasti koulutetun 
työvoiman kasvava merkitys ei ole reaktio tällaisen työvoiman 
kysyntään, vaan pikemminkin se on autonominen (eli yhteiskunta-
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vetoinen) tarjonnan muutos. Ja kolmanneksi informaatioteknologia 
itse asiassa auttaa yrittäjiä ja johtajia tarttumaan ja kääntämään 
laskuun tämän tarjonnan aiheuttamat kasvavat työvoimakustan-
nukset. … me emme kohtaa teknologiavetoista muutosta teollisesta 
informationaaliseen tai johonkin sen kaltaiseen yhteiskuntaan, vaan 
pikemminkin yhteiskuntavetoisen muutoksen teollisesta yhteiskun-
nasta tietoyhteiskuntaan (vrt. Stehr, tulossa48). Tässä mielessä olem-
me astuneet uuteen moderniteettiin. Castellsin modernin yhteiskun-
nan analyysin erityinen vahvuus ulottuu pikemminkin havaintoihin 
uuden moderniteetin luonteesta kuin havaintoihin sen edeltäjistä.” 
(Stehr 2000, 89-90) 
 

Stehr irtisanoutuu myös ”uuden talouden” teoriasta, jossa erityisesti Yhdys-
valtojen voimakasta taloudellista kasvua 1990-luvun lopulla selitettiin 
yksinomaan informaatioteknologian leviämisen vaikutuksena. Hän kaipaa 
Druckeriin viitaten taloudellista teoriaa, joka siirtää tiedon resurssin tarkas-
telun keskiöön (Stehr 2002, x, xii). 

 
Stehrin näkökulmassa korostuu rakenteiden sijasta enemmän yhteiskunnal-
lisen toiminnan näkökulma, ja hän näkee globalisaation osana moder-
nisaatiota. Modernisaatioteorioiden tausta on 1950- ja 1960-luvuilla, jolloin 
ne kehitettiin Yhdysvalloissa yhtenä vastauksena marxismille. Yksinkertai-
simmillaan modernisaatiossa keskeisenä tekijänä nähdään se, että korvataan 
ja voitetaan traditionaaliset arvot ja taloudelliselle kasvulle ja yhteiskunnal-
liselle muutokselle vihamieliset motivaatiomallit (Marshall 1998, 428; Jary 
ja Jary 2000, 392-393). Stehr itse näkee modernisaation varsin avoimena, 
jopa käännettävissä olevana prosessina ja liikkeenä, joka laajentaa yhteis-
kunnallista toimintaa (Stehr 2001, 18). 

 
”Asetan kyseenalaiseksi väitteen, jonka mukaan modernisaation 
prosessia ajavat eteenpäin definitiiviset ja väistämättömät avain-
prosessit kuten funktionaalinen differentiaatio, teollistuminen, ratio-
nalisaatio tai ristiriidat ja vastakohtaisuudet, jotka melko äskettäi-
sinä asioina ilmenevät vain nykypäivän yhteiskunnissa. Sen sijaan 

                                                           
48 Tarkoittaa kirjaa Knowledge and Economic Conduct (2002), jossa Stehr laajentaa ja 
fokusoi näkökulmiaan tietoyhteiskuntaan. Tämän kirjan esipuheessa Stehr täsmentää vielä: 
”Tarkastelun kohteena olevat kehityskulut antavat aiheen puhua modernin teollisen yhteis-
kunnan muutoksesta tietoyhteiskunnaksi (kursivointi Stehrin). Terminologian valintaani 
voidaan tässä yhteydessä perustella vain muutamin sanoin. En valitse muita termejä kuten 
’informaatioyhteiskunta’ …, ’jälkiteollinen yhteiskunta’ … ’postmoderni yhteiskunta’ … 
’tieteen yhteiskunta’ … ’riskiyhteiskunta’ (ks. esim. Massa 1990, tämän kirjoittajan 
huom.) … tai ’verkostoyhteiskunta’. Kaikkia näitä termejä on ehdotettu ja niitä käytetään 
laajasti kuvaamaan nyky-yhteiskuntaa jonain erilaisena modernista teollisesta yhteis-
kunnasta. Menemättä liian moniin detaljeihin … väitän yksinkertaisesti, että näillä vaihto-
ehdoilla on taipumus olla liian kapeita tai jopa harhaanjohtavia kuten termin ’jälkiteol-
linen’ tapauksessa”. (Stehr 2002, xi) 
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väitän, että modernisaatio olennaisilta osiltaan pitää sisällään laa-
jentumisen ja laajennuksen moninkertaisia, ei välttämättä uniline-
aarisia prosesseja, ja että se alkaa varhain historiassa. Se raken-
teellinen ja kulttuurinen figuraatio, joka nousee tästä yhteiskun-
nallisen toiminnan laajentamisesta, on muodostuma, jota kutsun 
tietoyhteiskunnaksi.” (Stehr 2001, 19) 
 

Stehrin tutkimus selvittää ilmoituksensa mukaan erilaisia uusia modernin 
yhteiskunnan ja sen toimijoiden tulevaisuudennäkymiä teollisen yhteiskun-
nan, ja sen hahmottamiseen käytetyn tiedon täyttäessä tehtäväänsä. Esiin 
nousevan yhteiskunnallisen maailman perusteita voidaan parhaiten kuvata 
tietoon perustuviksi. Stehr katsoo, että samalla kun tiedosta tulee perustavaa 
laatua oleva tekijä, ei pelkästään modernissa taloudessa ja sen tuotantopro-
sesseissa, vaan myös yleensä yhteiskunnallisissa suhteissa, yhteiskunnalli-
sessa koheesiossa ja integraatiossa, ja samalla kun tiedosta tulee modernin 
yhteiskunnan ongelmien ja konfliktien ensisijainen lähde, termistä "tieto-
yhteiskunta" tulee sopiva nimike kuvaamaan modernin yhteiskunnan elä-
mänmuotojen luonnetta. Stehr korostaa edelleen, että on yhtä mielekästä 
viitata moderniin yhteiskuntaan tietoyhteiskuntana kuin oli viitata "teolli-
siin yhteiskuntiin", vaikka menneisyydessä on ollut yhteiskunnallisia järjes-
telmiä, jotka ovat perustuneet koneiden työhön (Stehr 2001, ix- x). 
 
Stehr kehittelee ja tutkii siten ideaa, jonka mukaan tämän päivän yhteis-
kunta tai tarkemmin sanottuna senkaltainen yhteiskunta, joka näyttää synty-
vän, kun teollinen yhteiskunta poistuu, voidaan parhaiten käsitteellistää 
”tietoyhteiskunnaksi”. Hän pyrkii osoittamaan, kuinka taloudellinen pää-
oma – tai tarkemmin taloudellisen kasvun ja lisäarvoa tuottavan toiminnan 
lähde – lisääntyvästi nojaa tietoon. Tietoyhteiskuntien nousu ilmentää 
radikaalia muutosta talouden rakenteessa. Stehr kuitenkin korostaa, ettei 
epäjatkuvuuksien summa muodosta mitään historiallista uutta taloudellista 
järjestelmää (Stehr 2001, 20; Stehr 2002, x, 8-9, 66). 
 
Samalla kun työvoiman ja omaisuuden perinteiset attribuutit eivät varmas-
tikaan ole hävinneet kokonaan, Stehrin mukaan uusi periaate on lisätty, 
joka tietyssä määrin haastaa ja muuttaa omaisuuden ja työn yhteiskunnan 
perustavina mekanismeina. Tietoyhteiskuntien nousu ilmaisee ennen kaik-
kea radikaalia muutosta talouden rakenteessa. Muuttuvan taloudellisen 
rakenteen yhteisin nimittäjä on siirtyminen pois taloudesta, jota vievät 
eteenpäin ja hallitsevat materiaaliset tuotantopanokset tuotantoprosessiin, ja 
sen organisointi kohti taloutta, jossa tuotanto- ja jakeluprosessien muutok-
set määräytyvät enenevässä määrin symbolisten tai tietoon perustuvien 
panosten pohjalta. Tietoyhteiskunnassa enimmälle osalle yrityksen varalli-
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suudesta antaa muodon sen luovuus ja tieto49. Stehr näkee, että minkä 
tahansa modernia yhteiskuntaa koskevan sosiologisen analyysin paino-
pisteen tulee olla tiedon erityisissä funktioissa ja erityisessä luonteessa 
yhteiskunnallisissa suhteissa kuten myös tämän tiedon kantajissa ja 
seurauksena olevissa muutoksissa valtasuhteissa ja yhteiskunnallisen 
konfliktin lähteissä (Stehr 2001, 21, 24, 25; Stehr 2002, ix). 
 
Jos informaation käsite jyrkästi korvataan tiedon käsitteellä, on torjuttava 
tietysti tavalla tai toisella informaation käsite. Stehr sanoo asian 
seuraavasti: 
 

“Idea, että nykypäivän yhteiskunta on informaatioyhteiskunta, on 
esimerkki teknologisen determinismin modernista versiosta var-
mana siitä että yhteiskunta tulisi nimetä teknisen laitteen mukaan, 
jonka väitetään läheisesti kontrolloivan sen kehitystä.” (Stehr 2001, 
26) 
 

Asiaa on perusteltava myös positiivisesti. Stehr lähtee liikkeelle havaitse-
mastaan ongelmasta, jossa käsitteellistä erottelua informaation ja tiedon 
välillä näyttää olevan erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta, ylläpitää sen faktan 
valossa, että näitä käsitteitä käytetään usein virtuaalisesti samaa merkitse-
vinä (Stehr 2001, 41). Hän kuitenkin päätyy seuraavaan tiedon määri-
telmään:  

 
”Kaikesta huolimatta keskustelu tiedon ja informaation välisistä 
suhteista tarjoaa mahdollisuuden yhteenvedonomaisesti toistaa 
muutamat niistä kommenteista, jotka olen tehnyt tiedon roolista 
yhteiskunnallisissa asioissa. Tieto, kuten olen sen määritellyt, muo-
dostaa kapasiteetin toimintaan. Tieto on malli todellisuutta varten. 
Tieto antaa toimijalle mahdollisuuden toimintaan liittyvien olosuh-
teiden kontrollin myötä saattaa jotakin alkuun ja strukturoida 
todellisuutta.” (Stehr 2001, 44). 
 

Stehr pelkistää: ”Tieto on johtamista” 50. Tietäminen on toisin sanoen 
(kognitiivista) tekemistä”. Tieto on kapasiteettia yhteiskunnalliseen toimin-
taan (Stehr 2001, 44; Stehr 2002, 27, 61). Informaation määritelmä esi-
tetään seuraavalla tavalla: 

 
”Informaation funktio taas, kuten sen näen, on rajoitetumpi ja ylei-
sempi. Informaatio on jotakin, jota toimijoilla on ja jota he saavat. 
Se voi pelkistyä vain jonkin vastaanottamiseen. Informaatio vaatii 
kognitiivisia taitoja, mutta asettaa vähemmän intellektuaalisia 

                                                           
49 Tässä kohtaa Stehr käyttää mielenkiintoista kyllä käsitettä informaatio, mutta sen täytyy 
olla painovirhe ottaen huomioon Stehrin näkökulmat.  
50 Alkuperäinen lause ”Knowledge is conduct” voidaan kääntää myös siten, että tieto on 
toimintaa tai suorittamista. 
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vaatimuksia potentiaaliselle käyttäjälle. Informaatio ei ole yhtä 
niukkaa kuin tieto.”  (Stehr 2001, 44; Stehr 2002, 61) 
 

Tieto on siten Stehrillä kompleksista informaatiota. Informaatiota on käsi-
telty ja muokattu tavalla, joka antaa mahdollisuuden käyttää sitä hyväksi 
toiminnassa. Stehrillä tyypillistä informaatiota ovat tuotteiden hintainfor-
maatio ja niihin liittyvä muu informaatio (Stehr 2002, 62). 

 
Teknologinen determinismi voidaan välttää, jos tietoyhteiskunnan ajatel-
laan syntyneen ”tarjontapuolen” kehityksen kautta kuten edellä on jo 
todettu.  Stehr viittaa suoraan Druckeriin, joka on pitänyt myyttinä väitettä, 
että olisi syntynyt ensin vaativia ja kompleksisempia työtehtäviä ja vasta 
sitten tarve korkeatasoiseen työvoimaan. Druckerin mukaan työhön liitty-
vien tietojen ja taitojen merkittävä kasvu liittyy sen sijaan valtavaan työssä-
olon pitkäaikaisuuden kasvuun ja työvoiman korkeampaan laatuun (Stehr 
2001, 89). 
 
Kirjansa Knowledge and Economic Conduct lopussa Stehr esittää yhteen-
vedon ajatuksistaan. Teollisen yhteiskunnan ja siten modernin yhteiskunnan 
aineellinen perusta käy parhaillaan läpi perustavaa laatua olevaa muutosta. 
Vaurauden ja lisäarvon lähteet on ammennetu loppuun ja uudet tuotannon 
voimat ottavat aina näihin päiviin saakka teollista yhteiskuntaa ja sen 
yhteiskunnallisia suhteita hallinneiden työn ja omaisuuden paikan. Nämä 
perusmuutokset työntävät eteenpäin teollista yhteiskuntaa kohti tietoyhteis-
kuntaa yleensä ja tietoon perustuva taloutta erityisesti. Ei ole olemassa 
äkillisiä, vallankumouksellisia muutoksia eikä radikaalia  yhteiskunnallisen 
elämän kaikkien piirteiden uudistumista. Muutokset kehittyvät asteettain 
piirtäen uudelleen yhteiskunnalle olennaiset asiat. Uudet ilmiöt vaativat 
uusia näkökulmia: tietoyhteiskunnat ovat herkästi reagoivia ja muuttuvia 
kuin myös hauraita yhteiskunnallisia rakenteita, jotka eroavat tärkeillä ja 
kestävillä tavoilla teollisista yhteiskunnista (Stehr 2002, 236).   

 
Yhdysvaltalainen johtamisguru (Webster 1995, 11) Peter F. Drucker on 
ollut erittäin tuottelias kirjailija. Druckerin kirjassa Age of Discontinuity 
(1969, suomennettu nimellä Muuttumisen aika vuonna 1970) Stehrin 
mukaan ensimmäisen kerran mainittiin sana tietoyhteiskunta (Stehr 2001, 
20)51. Webster toteaa Druckerin maininneen kirjassaan tietotalouden käsit-
teen (Webster 1995, 11). Suomennoksessa käytetään termejä ”tietoyhteis-
kunta” (alkup. knowledge society) ja ”tietoteollisuus” (alkup. knowledge 
economy ja knowledge industries” (ks. Drucker 1969, 245, 247; Drucker 
1970, 268, 269) ja jälkimmäisen käsitteen osalta viitataan Machlupiin 

                                                           
51 Kun Druckerilta vuonna 2000 kysyttiin mielipidettä tästä kirjasta, hän vastasi: “En tiedä, 
koska en ole lukenut kirjaa 30 vuoteen. En lue vanhoja kirjojani, kirjoitan uusia” (Drucker 
2002, 73). 
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(Machlup 1962; ks. myös Drucker 2002, 253). Drucker mainitsee myös 
käsitteen ”information industry” viitaten tietotekniseen teollisuuteen 
(Drucker 1969, 22). 
 
Tarkastelun kohteena on kuitenkin tässä yhteydessä ensisijaisesti Druckerin 
kirja Post-Capitalist Society (1993). On kuitenkin todettava, että monet 
tämän kirjan ajatukset on jo esitetty ko. varhemmassa kirjassa, jonka yksi 
avainlause on (suomennoksen mukaisesti): ”Tärkein muutos on vielä jäl-
jellä: tiedosta on tullut viime vuosikymmeninä keskeinen pääoma, tärkein 
kustannuserä ja ratkaiseva voima. Se muuttaa työvoiman ja työn, opetuksen 
ja oppimisen sekä tiedon merkityksen ja käytön. Samalla syntyy kysymys 
uusien mahtimiesten – tietoa käyttävien miesten – vastuusta” (Drucker 
1970, 9). Nämä teemat ovat myös keskeisessä asemassa Druckerin vuoden 
1993 kirjassa. Vuoden 2002 kirjassaan Managing in the Next Society 
Drucker vielä vahvistaa: ”Se mitä kutsumme Informaation vallankumouk-
seksi on itse asiassa Tiedon Vallankumous (Drucker 2002, 22, ks. myös 
237-239). 
 
Siinä missä Webster esittää kriittisen arvion ja vähintään antaa vinjetin 
vaihtoehtoisista näkökulmista, siinä missä Stehr analysoi käsitteitä ja hänen 
teoriansa on “kirja kirjoista”, jonka Castells eksplisiittisesti ilmoittaa oman 
trilogiansa ei-olevan (Castells 1998, 25) ja siinä missä Adair Turner esittää 
viime kädessä poleemisen analyysin talous- ja yhteiskuntapoliittisen ohjel-
mansa pohjaksi, Drucker pyrkii esittämään kattavan yhteiskuntateorian, 
joka voisi sinänsä kilpailla Castellsin kanssa (vrt. Kasvio 2001, 42). 
Castellsin ja Druckerin olennainen ero on kuitenkin siinä, että kun Castells 
ilmoittaa esittävänsä ainutkertaisen analyysin (”kertakäyttöteorian”) tässä ja 
nyt, Drucker pyrkii suurimuotoiseen länsimaisen historian kattavaan 
näkemykseen ja jälkikapitalistisen yhteiskunnan edistämistä koskevaan 
toimintaohjelmaan. Drucker korostaa, että hänen kirjansa ei ole ennustus, 
vaan kuvaus, kirja, joka ei ole futuristinen vaan kutsu toimimaan tässä ja 
nyt (Drucker 1993, 7).  
 
Vaikka Drucker on myöhemmin vaihtanut jälkikapitalistisen yhteiskunnan 
nimen ”seuraavaksi yhteiskunnaksi” (Next Society, Drucker 2002)52, 
käytämme tässä yhteydessä termiä jälkikapitalistinen yhteiskunta, koska 
tarkastelun kohteena on varsinaisesti Druckerin vuonna 1993 esittämät 
ajatukset. Druckerin jälkikapitalismin teorian pääpiirteet ovat lyhyesti ja 
pelkistetysti esitettynä seuraavat. Muutaman sadan vuoden välein länsi-
maiden historiassa tapahtuu jyrkkä muutos. Vain muutaman vuosikymme-
nen aikana yhteiskunta järjestää uudelleen itsensä maailmanlaajuisesti, 
perusarvojensa osalta, yhteiskunnan ja poliittisen rakenteensa osalta, 

                                                           
52 Peruste on seuraava: “Jos kutsumme sitä jälkikapitalismiksi, emme tiedä miksi sitä 
kutsuisimme” (Drucker 2002, 153). 
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taiteittensa osalta ja keskeisten instituutioidensa osalta. Nyt elämme 
parhaillaan Druckerin mukaan tällaista muutosta (Drucker 1993, 1). 
 
Drucker väittää, että maailma, joka syntyy nykyisistä arvojen, uskomusten, 
ja yhteiskunnallisten ja taloudellisten rakenteiden, poliittisten käsitteiden ja 
systeemien ja todellakin maailmaa koskevien näkemysten uudelleenjärjes-
tämisestä, on aivan erilainen kuin kukaan tänä päivänä (eli vuonna 1993) 
voi kuvitella. Joillakin alueilla – ja erityisesti yhteiskunnassa ja sen raken-
teessa – perustavat siirtymät ovat jo tapahtuneet. Se, että uusi yhteiskunta 
on sekä ei-sosialistinen että jälkikapitalistinen on käytännöllisesti katsoen 
varmaa. Ja Druckerin mukaan on varmaa, että uuden yhteiskunnan pääasial-
linen lähde on tieto. Tämä myös merkitsee, että sen on oltava ydintehtä-
väänsä keskittyvien organisaatioiden yhteiskunta (Drucker 1993, 4, 7, 96). 
 
Kapitalismin kehitys on Druckerin mukaan sisältänyt kolme vaihetta, joissa 
kaikissa on tapahtunut myös merkittävä muutos tiedon luonteen käsittä-
misessä. Vaiheet ovat teollinen vallankumous, tuottavuusvallankumous 
(jossa tiedon soveltaminen työhön lisäsi räjähdysmäisesti tuottavuutta ja 
keskiluokkaisti työväestön) ja johtajien vallankumous (management 
revolution). Tämä viimeinen vaihe sisältää peruuttamattoman muutoksen: 
tietoa sovelletaan nyt tietoon. Tarjoamalla tietoa sen ratkaisemiseksi, miten 
tietoa voidaan parhaiten soveltaa tuottamaan tuloksia on itse asiassa sitä, 
mitä Druckerin mukaan tarkoitetaan modernilla johtamisella, joka löy-
dettiin vasta II maailmansodan jälkeen (Drucker 1993, 37, 39, 42-43). 
Druckerin selvä ero Stehriin on kuitenkin se, että Stehr korostaa jatkuvuuk-
sia, ei jyrkkiä muutoksia. Tietoyhteiskuntien nousu ei tapahdu äkkiä, eikä 
edusta vallankumouksellista kehitystä, Stehr korostaa (Stehr 2002, 65).  
 
Stehr pohjaa tiedon ja informaation määritelmänsä Druckerin ajatuksiin, 
sillä Drucker toteaa:  
 

"Tieto, jonka nyt katsomme tiedoksi, toteuttaa itsensä toiminnan 
kautta. Se mitä nyt tarkoitamme tiedolla on toiminnan kautta toteu-
tuvaa informaatiota (information effective in action) , informaatiota, 
joka on keskittynyt tuloksiin. Tulokset nähdään henkilön ulko-
puolella – yhteiskunnassa ja taloudessa tai tiedon itsensä edisty-
misessä." (Drucker 1993, 46). 

 
Drucker jatkaa. Yhteiskunnan rakenteen puolella samanaikaisesti johtajien 
vallankumouksen kanssa kapitalistit korvautuivat eläkerahastoilla. Kapita-
listien ja proletaarien sijasta jälkikapitalistisen yhteiskunnan luokiksi tule-
vat tietotyöläiset ja palvelualojen työläiset. Tietotyöläiset omistavat tuo-
tantovälineensä (tiedon) ja työläiset eläkerahastojen kautta yritykset. Tieto-
johtajat allokoivat tiedon tuottavaan käyttöön samalla tavoin kuin 
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kapitalistit tiesivät, miten allokoida pääoma tuottavaan käyttöön (Drucker 
1993, 6, 8). 
  
Druckerin mukaan perustava taloudellinen resurssi – ”tuotantovälineet” – ei 
enää ole pääoma, eikä luonnonvarat (aikaisempien vuosisatojen taloustietei-
lijän “maa”), eikä työvoima. Se on ja tulee olemaan tieto. Arvon tuottaa nyt 
”tuottavuus” ja ”innovaatio”, jotka molemmat ovat tiedon soveltamista 
työhön. Jälkiteollisen kapitalismin taloudellinen haaste on siksi tietotyön ja 
tietotyöläisen tuottavuus. Nykyhetkestä eteenpäin se millä on merkitystä, 
on ei-fyysistä työtä tekevien tuottavuus. Ja tämä vaatii tiedon soveltamista 
tietoon. Yhteiskunnalliset innovaatiot ovat yhtä tärkeitä kuin uusi tiede tai 
uusi teknologia luotaessa uutta tietoa ja tehtäessä vanhaa vanhentuneeksi. 
Lisääntyvässä määrin on yhä vähemmän ja vähemmän paluuta perinteisiin 
resursseihin, työvoimaan, maahan ja (raha)pääomaan. Informaatio ja tieto 
ovat tulleet vaurauden päätuottajiksi (Drucker 1993, 8, 40, 58, 183). 
Drucker katsoo, että voi olla ennenaikaista ja liian rohkeaa kutsua yhteis-
kuntaamme vielä ”tietoyhteiskunnaksi” ja että toistaiseksi meillä on vain 
tietotalous. Mutta varmuuden vakuudeksi hän korostaa vielä, että yhteis-
kuntamme on varmasti ”jälkikapitalistinen” (Drucker 1993, 20). 
 
Se että tiedosta on tullut juuri se resurssi, pikemmin kuin vain yksi resurssi, 
aiheuttaa sen, että yhteiskuntamme on ”jälkikapitalistinen”. Tämä fakta 
muuttaa perusolemukseltaan yhteiskunnan rakenteen. Se luo uuden yhteis-
kunnallisen ja taloudellisen dynamiikan. Se luo uuden politiikan, joka 
liittyy työvoiman katoamiseen tuotannon tekijänä ja perinteisen pääoman 
roolin ja funktion uudelleen määrittelyyn (Drucker 1993, 45, 68). 
 
Talous tulee Druckerin mukaan varmasti pysymään markkinataloutena ja 
maailmanlaajuisena. Markkinoiden ylivoimaisuuden aiheuttaa tarkkaan 
ottaen se, että ne ovat organisoineet tiedon ja informaation ympärille talou-
dellisen toiminnan. Mutta vaikka maailmantalous pysyy markkinataloutena 
ja säilyttää markkinoihin liittyvän järjestyksensä, sen pääsisältö on muuttu-
nut. Jos se on edelleen ”kapitalistinen”, sitä hallitsee nyt ”informaatiokapi-
talismi”. Viimeisen neljän kymmenen vuoden aikana talouden keskustaan 
siirtyneiden teollisuuden alojen toimialana on pikemminkin tiedon ja infor-
maation tuotanto ja jakelu kuin esineiden tuotanto ja jakelu (Drucker 1993, 
182). 
 
Drucker pitää ongelmana sitä, että emme tiedä vielä sitä miten tieto käyt-
täytyy taloudellisena resurssina, eikä meillä ole riittävästi kokemuksia teo-
rian muodostamiseen ja sen testaamiseen. Voimme vain sanoa, että tarvit-
semme tällaisen teorian. Myös Stehr on kiinnittänyt huomiota siihen, että 
tieto ja teknologinen muutos edelleen muodostavat Akilleen kantapään 
nykyajan taloudellisessa teorianmuodostuksessa (Drucker 1993, 183; Stehr 
2001 x). 
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Drucker pyrkii itse luokittelemaan tiedon lajeja. Uusi tieto on kolmentyyp-
pistä. Ensiksikin tulee jatkuva prosessien, tuotteiden, palvelujen paranta-
minen. Sitten on tiedon hyödyntäminen eli olemassa olevan tiedon jatkuva 
hyödyntäminen uusien ja erilaisten tuotteiden, prosessien ja palvelujen 
kehittämiseksi. Lopulta on sitten aito innovaatioiden tekeminen (Drucker 
1993, 185). 
 
 
4.4. Globalisaatio 
 
Koska kaikki tässä käsitellyt tutkijat ottavat kantaa globalisaatioon, on tätä 
ilmiötä syytä tarkastella erillisessä jaksossa. Globalisaation käsite on vasta 
kymmenkunta vuotta vanha ja on tullut korvaamaan kansainvälistymisen 
käsitettä sitä kompleksisempana ja laajempana käsitteenä. Globalisaatio 
viittaa seikkaan, että elämme yhä enemmän ”yhdessä maailmassa” siten, 
että yksilöiden, ryhmien ja kansakuntien keskinäiset riippuvuus- ja vuoro-
vaikutussuhteet ovat kasvaneet merkittävästi (Giddens 2001, 52).  
 
Giddensin mukaan globalisaatio esitetään usein vain taloudelliseksi 
ilmiöksi. Monikansallisten yritysten rooliin kiinnitetään paljon huomiota 
niiden massiivisten operaatioiden ulottuessa yli kansallisten rajojen ja 
vaikuttaessa globaaleihin tuotantoprosesseihin ja kansainväliseen työn-
jakoon. Tähän näkökulmaan liittyy globaalien rahoitusmarkkinoiden elek-
troninen integroituminen ja globaalien pääomaliikkeiden valtava määrä. 
Vielä voidaan keskittyä maailmankauppaan ja sen suureen laajuuteen niin 
palveluissa kuin tavaroissa.  
 
Vaikka Giddens toteaa taloudelliset seikat tärkeiksi, hän korostaa myös 
muiden elementtien merkitystä. Globalisaation aiheuttaa poliittisten, yhteis-
kunnallisten, kulttuuristen ja taloudellisten tekijöiden samanlaistuminen. 
Tätä kehitystä on ennen kaikkea edistänyt informaatio- ja viestintätekno-
logian kehitys, joka on tehostanut ihmisten vuorovaikutuksen nopeutta ja 
laajuutta kaikkialla maailmassa (Giddens 2001, 52). 
 
Stehr suhtautuu globalisaatioon kriittisesti, mutta hän on globalisaation 
määrittelyn yhteydessä tuonut esille monia asiaan liittyviä kiinnostavia 
kysymyksiä. Hän toteaa ensiksikin, että toivo yhdestä kosmopoliittisesta 
järjestyksestä tai pelko yhden ainoan maailman esiinnoususta on elävöittä-
nyt sodanjälkeisen ajan yhteiskuntien vertailevaa analyysia erilaisten otsik-
kojen alla. Kokonaisuutena nämä näkökulmat pitävät sisällään sen näke-
myksen, että tapahtuu yhteiskuntien konvergenssi. Kysymyksessä ei kuiten-
kaan ole regressio keskiarvoa kohti. Konvergenssi tapahtuu kehitty-
neimpien yhteiskuntien ehdoilla (Stehr 2001, 97).  
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Stehr väittää, että globalisaatiota kuvataan teknologiavetoisena kaikenkatta-
vana ylikansallisena järjestelmänä, joka käytännöllisesti katsoen kaikissa 
maailman maissa, ei ainoastaan muokkaa kansallista politiikkaa ja kansain-
välisiä suhteita, vaan myös arkisempaa jokapäiväistä elämää. Nykyisin ote-
taan laajalti annettuna, että kehittyneissä yhteiskunnissa hallitseva trendi 
yhteiskunnallisissa, kulttuurisissa ja taloudellisissa suhteissa on kohti 
maailmantalouden kansainvälistymistä. Kansallisista rajoista tulee irrele-
vantteja taloudellisille asioille ja kulttuurin tuotteille. Yhteiskunnallisen elä-
män muodot laajimmassa mielessä konvergoituvat yhdenmukaisiksi mal-
leiksi ja rakenteiksi. Läpikulkuaikojen ja etäisyyden väheneminen taloudel-
listen toimintojen ja viestinnän esteinä, ympäristöön liittyvät muutokset, 
jotka eivät tunne mitään rajoja, sähköisen median globaali yhteen liittymi-
nen, tieteellisen yhteisön enenevä kansainvälisyys, kasvavat kansainväliset 
kulttuuriset aktiviteetit ja monikansallisten yritysten aktiviteetin ja poliit-
tisten instituutioiden dynamiikka – kaikki nämä esittävät vakuuttavan evi-
denssin yhteiskuntatieteiden diskurssin keskiön uudelleen orientoitumisesta 
pois yhteiskunnasta ja kansallisvaltiosta kohti kansallisten yhteiskuntien 
ryhmiä, poliittisen ja taloudellisen vallan ylikansallisia verkostoja, ja eri-
laisia kuiluja ei vain maailmassa, vaan nimenomaan globaalissa yhteisössä 
(Stehr 2001, 10-11, 95,104-105; Stehr 2002, 203-204). 
 
Globalisaation Webster määrittelee Giddensin tapaan varsin yleisellä taval-
la. Hänen mukaansa globalisaatio viittaa lisääntyneisiin ja kiihtyviin keski-
näisten suhteiden riippuvuuden ja läpäisyn prosesseihin maailman mitta-
kaavassa, suhteisiin, joissa aika ja tila kompressoituu. Eri suhteita, olivatpa 
ne teollisia, taloudellisia tai intellektuaalisia, johdetaan ja ne toimivat 
maailmanlaajuisella näyttämöllä ja näillä trendeillä on vaikutuksensa jokai-
seen meistä (Webster 2001, 261). Edelleen globalisaatio on pitkän aikavälin 
kesken oleva kehitys, joka on kiihtynyt 1970-luvulta lähtien. Termi ei viit-
taa vain lisääntyneeseen asioiden kansainväliseen luonteeseen autonomisten 
kansallisvaltioiden välillä, vaan globalisaatio tarkoittaa paljon tätä enem-
män: se signaloi kasvavia ihmisten välisiä riippuvuussuhteita ja vaikutus-
suhteita samalla kun maailman yhteiskunnallis-taloudellinen elämä lisään-
tyvästi integroituu (Webster 2002, 68).  
 
Websterin mukaan globalisaatiota ei tulisi nähdä suoraviivaisen yhden-
mukaistavana voimana. Hän kiinnittää huomiota eri kommentoijien näke-
mykseen, jonka mukaan globalisaatio tuo mukanaan kulttuurien risteyty-
misen seurauksena kulttuurien sekoittumisesta. Websterin mukaan olisi 
lyhytnäköistä jättää huomioon ottamatta tämä globalisaation mukanaan tuo-
ma pluralismi, mutta olisi yhtä naiivia ehdottaa, että globalisaatio ei heijas-
tele valtaeroja, jotka suuresti ajavat eteenpäin merkittävää yhdenmukaistu-
mista. Esimerkkeinä hän mainitsee globaalit finanssiverkostot, suurten 
monikansallisten yritysten Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Japanissa 
sijaitsevat pääkonttorit ja angloamerikkalaisen musiikin. Hän kiinnittää 
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huomiota myös monikansallisten yritysten hallitsevaan asemaan kapitalis-
missa ja rahoitusmarkkinoiden toimintaan reaaliajassa. Webster korostaa 
myös kansakuntien suvereniteetin vähenemistä (Webster 2001b, 262, 265-
266). 
 
Webster analysoi vuoden 2002 kirjassaan globalisaatiota useilla tasoilla, 
jotka ovat markkinoiden globalisaatio, tuotannon globalisaatio, rahoituksen 
globalisaatio ja viestinnän globalisaatio. Yhteenvetona hän toteaa, että jo-
kainen näistä globalisaation dimensioista edellyttää ja edistää informaation 
infrastruktuureita, jotta voitaisiin tulla toimeen maailmanlaajuisten ope-
raatioiden muuttuneiden jännitteiden kanssa (Webster 2002, 68-73). 
  
Globalisaation edetessä ja jatkuessa informaation ja informaatiovirtojen 
käsittely nousee esille. Informaation infratruktuurin keskeiset elementit 
ovat seuraavat. Ensiksikin pankkitoiminnan, rahoituksen, vakuutustoi-
minnan ja mainonnan maailmanlaajuinen ekspansio on keskeinen kompo-
nentti globalisaatiossa ja edellytys monikansallisten yritysten toiminnalle, 
jossa itse yritystoimintaa, sen edellytyksiä ja mahdollisuuksia koskeva 
informaatio on olennainen osa. Toiseksi globalisaatio edellyttää tietokonei-
siin ja viestintään perustuvaa teknologiaa ja kolmanneksi tämä informaation 
infrastruktuuri on johtanut informaatiovirtojen kasvuun erittäin nopeasti. 
Webster tuo myös esille, että tuotannon lisäksi muutokset olisivat – ainakin 
jossain määrin – koskeneet myös kulutusta (Webster 2002, 71-73, 95).  
 
Webster korostaa, että globalisaatio ilmaisee ennen kaikkea sen voittoa, jota 
voitaisiin kutsua ”business-kultuuriksi”. Tällä (ja sen synonyymilla ”mark-
kinasivilisaatiolla”) hän tahtoo alleviivata, että maailma näkemästämme 
moninaisuudesta huolimatta on yhdistetty sellaisten periaatteiden alaiseksi, 
jotka historiallisesti on erittäin läheisesti liitetty länsimaihin. Nämä peri-
aatteet ovat 
 

a) Kyky maksaa on tärkein kriteeri, kun määritetään tavaroiden 
luovuttamisen ja palvelujen antamisen kriteerit. 

b) Tavaroiden luovuttaminen ja palveluiden antaminen perustu-
vat pikemminkin yksityiseen kuin julkiseen tarjontaan. 

c) Markkinakriteerit – eli voiton tuottaminen – on ensisijainen 
kriteeri, kun päätetään siitä, mitä tarjotaan saataville tai 
tarjotaanko ollenkaan53. 

d) Kilpailu – vastakohtana rajoittavalle sääntelylle54.  

                                                           
53 Edellä mainitut tekijät liittyvät yhteen. Eli toisin sanoen yritykset tuottavat markkinoille 
sellaisia tavaroita ja palveluja, joilla on kysyntää, mistä seuraa onnistuttaessa voiton tuotta-
minen 
54 Webster käyttää sanaa “regulation”, joka on haluttu tässä kääntää vähän jyrkemmin 
rajoittavaksi sääntelyksi, koska käytännössä regulaatio yhä enemmän tukee markkinoiden 
toimintaa eli kilpailua (esim. telelainsäädäntö, kilpailulainsäädäntö). Tästä näkökulmasta 
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e) Toimintojen hyödykkeistäminen – eli erilaisten suhteiden 
mukautuminen hinta-arviointiin – on normi. 

f) Yksityistä omistusta suositaan ennen valtion omistajuutta 55. 
g) Palkkatyö on päämekanismi työn organisoinnissa (Webster 

2001b, 262-263; Webster 2002, 268) 56 
 

Webster haluaa korostaa, että tämä menestys – jota on kutsuttu ”uus-
liberalistiseksi konsensukseksi” alleviivaamaan sitä, että tämä on nykyään 
perustava prinsiippi kaikille hallituksille maailmassa – ei edusta mitään 
paluuta aikaisempaan kapitalistiseen aikaan. Ainakin globalisaatio on 
taannut sen, ettei ole paluuta laizzez-fairen aikaan. Uutta 1800-lukuun 
verrattuna ovat globaalin ulottuvuuden yritykset ja globaalit finanssi-
markkinat (Webster 2001b, 264; Webster 2002, 270). 
 
Castellsilla globalisaatio on keskeinen elementti niin teoreettisesti (kansain-
väliset rahoitusmarkkinat jopa kapitalismin symbolina ja ”uutena kapitalis-
tina”) kuin laajassa eri aiheisiin ulottuvassa empiirisessä analyysissa. 
Castells näkee tuotannon ja investointien globalisoitumisen uhkaavan myös 
hyvinvointivaltiota, jonka tavoitteen hän mainitsee olennaiseksi elementiksi 
kansallisvaltioiden politiikassa viimeisten 50 vuoden aikana (Castells II 
1997, 252-254). Castells kuitenkin korostaa taloudellista elementtiä globaa-
lisuuden analyysissaan ja uuden informationaalisen globaalin talouden 
merkitystä (ks. tarkemmin Castells I 1996, 66-150; ks. myös Castells II 
1997, 254-259). 
 
Castells tilittää lisäksi suhdettaan globalisaatioon trilogiansa II osassa. Hän 
toteaa usein väitetyn, että globalisaatio ei ole uusi ilmiö ja että sitä on 
esiintynyt eri historiallisina ajanjaksoina ja erityisesti kapitalismin laajen-
tuessa 19. vuosisadan lopussa. Näin saattaa olla, Castells myöntää, mutta ei 
ole vakuuttunut siitä, että uusi informaatioteknologiaan perustuva 
infrastruktuuri ei olisi tuonut mukanaan kvalitatiivisen yhteiskunnallisen ja 
                                                                                                                                                   
deregulaation ei tulisi merkitä regulaation poistamista, vaan rajoittavan sääntelytalouden 
korvaamista soveltuvin osin markkinoiden toimintaa tukevalla sääntelytaloudella, joka 
näin katsotaan sopivimmaksi mekanismiksi järjestää taloudelliset asiat (sääntelyn kehityk-
sestä ks. Moores 2002, 6). Jos deregulaatio johtaa regulaation poistamiseen kaikilta osin 
(täysi liberalisointi) ja samalla omistajakontrolli yrityksissä heikkenee, tulokset ovat yleen-
sä katastrofaaliset, mihin asiaan erityisesti Drucker kiinnittää huomiota (Drucker 1995, 74-
82). Asiaan palataan osana teletoiminnan analyysia globalisaation ja rahoitusmarkkinoiden 
toiminnan näkökulmasta. 
55 Monissa valtioissa valtio omistaa ja tulee edelleenkin omistamaan suuressakin mittakaa-
vassa yrityksiä. Omistajapolitiikan kysymyksiä ei kuitenkaan käsitellä tässä yhteydessä. 
56 Voidaan katsoa, että palkkatyöhön liittyy riskinjakokysymyksiä. Samalla tavoin kuin 
pääoma riskin osalta jaetaan omaan ja vieraaseen pääomaan, työ voidaan jakaa yrittäjä- ja 
palkkatuloon. Merkitseekö Castellsin teorian mukainen yrityskoon pieneneminen verkos-
toitumisen myötä kuitenkin sitä, että yhä useammasta tulee yrittäjä eli yhteiskunnassa 
riskinotto kasvaa. Tätä sinänsä mielenkiintoista kysymystä ei kuitenkaan tarkastella vielä 
tässä. 
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taloudellisen muutoksen mahdollistamalla globaalisten prosessien toimin-
nan reaaliajassa. Castells kuitenkin toteaa, ettei kiistele edellisen argumen-
tin kanssa, koska se ei liity hänen nykyaikaa käsittelevään tutkimukseensa 
(Castells II 1997, 244). Siten Castellsin ja Websterin käsitysten ero ei ole 
tältä osin ole suuri, vaikka Webster sinänsä kieltää uuden informaatio-
yhteiskunnan synnyn. 
 
Giddens on globalisaatiota käsitellessään viitannut David Heldiin ja hänen 
tutkijakollegoihinsa, jotka ovat laajassa globalisaatiota ja siihen liittyviä po-
liittisia, taloudellisia ja kulttuuriin liittyviä aspekteja koskevassa tutkimuk-
sessaan jakaneet globalisaatiota koskevaan tieteelliseen keskusteluun osal-
listuneet tutkijat kolmeen ryhmään. Ryhmät ovat skeptikot, hyperglobali-
soijat ja transformationalistit (Giddens 2001, 58-61; Held et al. 1999, 1-31). 
 
Skeptikot väittävät, että globalisaation käsite on yliarvostettu ja että keskus-
telu globalisaatiosta ei sisällä uutta. Edelleen he katsovat, etteivät keski-
näiset taloudelliset riippuvuussuhteet ole ennen näkemättömiä. Moderni 
globalisaatio eroaisi aiemmasta vain kansakuntien välisen vuorovaikutuk-
sen intensiteetin takia. Todellista globaalia taloutta ei ole, koska enin osa 
maailmankaupasta tapahtuu kolmen alueen, Euroopan, Tyynen Meren 
Aasian ja Yhdysvaltojen välillä. Euroopan Unionin jäsenvaltiot käyvät 
lähinnä kauppaa keskenään kuten muutkin alueelliset ryhmät. Monet skep-
tikot keskittyvät maailmantalouden alueellistumiseen alueellisten yhteen-
liittymien myötä, mikä skeptikkojen käsityksen mukaan todistaa maailman-
talouden tulemista pikemminkin vähemmän integroituneeksi kuin päin-
vastoin. Skeptikot eivät myöskään näe hyperglobalisoijien tapaan kansallis-
valtioiden roolin vähentymistä siinä määrin kuin nämä (Giddens 2001, 58-
59, Held et al. 1999, 5-7). 
 
Hyperglobalisoijat kannattavat päinvastaista näkemystä verrattuna skeptik-
koihin. He väittävät, että globalisaatio on hyvin todellinen ilmiö, jonka seu-
raukset jokainen voi kokea. Globalisaatio nähdään prosessina, joka ei tunne 
kansallisia rajoja. Se luo uuden globaalin järjestyksen yli rajojen tapahtuvan 
kaupan ja tuotannon myötä. Hyperglobalisoijat keskittyvät kansallisvaltion 
roolin muutoksiin. He korostavat, etteivät yksittäiset maat enää kontrolloi 
talouksiaan maailmankaupan kasvun myötä. Kansalliset hallitukset ja polii-
tikot ovat yhä enemmän kykenemättömiä käsittelemään asioita, jotka tapah-
tuvat yli rajojen kuten volatiilit57 rahoitusmarkkinat ja ympäristöön liittyvät 
uhat. Kansallista päätöksentekoa uhkaavat myös uudet alueelliset organi-
saatiot kuten Euroopan Unioni ja WTO. Kansallisten hallitusten tärkeys ja 
vaikutusvalta vähenevät ratkaisevasti (Giddens 2001, 59; Held & al. 1999, 
3-5). Tässä yhteydessä voidaan esittää yksi informaatioon ja globalisaatioon 

                                                           
57 Volatiliteetti merkitsee ja mittaa markkinahintojen, pörssikurssien, korkojen ja valuutta-
kurssien muutoksia. Mittarina voidaan esimerkiksi käyttää keskihajontaa. 
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liittyvä huomautus. Kansainvälisistä ilmiöistä on nykyisin saatavissa tetoja 
valtavasti enemmän kuin aikaisemmin. Vaikka perustavaa laatua oleva 
muutoksia ei olisi tapahtunut, voi kokemusperäisesti näin tuntua.  
 
Transformationalistit edustavat välittävää kantaa. He katsovat, että globali-
saatio on keskeinen voimatekijä monissa modernin yhteiskunnan muutok-
sissa. Globaali järjestys on muuttumassa, mutta monet vanhat mallit ovat 
edelleen olemassa. Eri maiden hallituksilla on edelleen valtaa huolimatta 
globaalisten riippuvuuksien lisääntymisestä. Muutokset eivät koske vain 
taloutta, vaan myös politiikkaa, kulttuuria ja henkilökohtaista elämää. Päin-
vastoin kuin hyperglobalisoijat transformationalistit näkevät globalisaation 
dynaamisena ja avoimena prosessina, johon on mahdollisuus vaikuttaa ja 
jota voi muuttaa. Globalisaatio ei ole yksisuuntainen prosessi, vaan ”kaksi-
suuntainen kuvien, informaation ja vaikutteiden virta”. Valtiokeskeinen 
maailma heikkenee ja hallitukset ovat pakotettuja luomaan uusia hallitse-
misen tapoja globalisaation kompleksisissa olosuhteissa (Giddens 2001, 59-
60; Held et al. 1999, 7-10). 
 
Mikä sitten on Giddensin kanta? Hän ilmaisee sen seuraavasti:  

 
”Kenen näkökanta on sitten lähinnä oikeaa? Melkein varmasti 
transformationalistien. Skeptikot ovat väärässä, koska he aliarvi-
oivat kuinka pitkälle maailma on muuttumassa – maailman 
rahoitusmarkkinat esimerkiksi ovat organisoituneet globaalilla 
tasolla laajemmin kuin koskaan. Hyperglobalisaattorit taas toisaal-
ta näkevät globalisaation liian taloudellisin termein ja myös liiaksi 
yksisuuntaisena prosessina. Todellisuudessa globalisaatio on paljon 
kompleksisempi ilmiö.” (Giddens 2001, 61) 
 

Miten sitten Webster olisi sijoitettavissa tähän asetelmaan. Varmaankin 
lähelle transformationalisteja. Sen sijaan globalisaatiota laajasti ja huolelli-
sesti tarkasteleva Adair Turner on globaalin talouden olemassaolon suhteen 
selvä skeptikko, mikä ymmärrettävissä, koska hän on taloustieteilijä, eikä 
yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin keskittyvä sosiologi. Kun 
hän tarkastelee kaupan virtoja kansantalouksien ja kaupparyhmittymien 
makrotasolla, hän toteaa esimerkiksi, että vain 5 prosenttia Euroopan Unio-
nin BKT:stä on kehitysmaakauppaa (Adair Turner 2001, 32). Druckerkin 
haluaa vuonna 2002 korostaa, että Japanin taloudesta vain 8 prosenttia – 
koskee enimmäkseen autoja ja elektroniikkaa – on kansainvälisen kaupan 
vaikutuksen alaista. Seurauksena tästä Japanilla on erittäin vähän koke-
musta kansainvälisestä kaupasta. Enin osa sen teollisuudesta on suojattua 
(Drucker 2002, 165-166).  
 
Johtopäätöksenä Adair Turner toteaa, että ainakaan ei tulisi työskennellä 
sen olettamuksen varassa, että kansantalouksista ulkomaan kaupan osuuksia 
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tarkastellen tulee yhä globaalisempia. Hän toteaa myös, että kaikesta 
globalisaatioon liittyvästä puheesta huolimatta rikkaat kansantaloudet ovat 
pääasiassa riippuvaisia, ei kysynnästä muualta, vaan omasta kotimaisesta 
kulutuksestaan (Adair Turner 2001, 49). Kay on myös tuonut esille, että jos 
maailman 19 rikkainta valtiota kävisivät kauppaa vain keskenään, elintaso 
niissä laskisi vain vähän ja vähemmän kuin kehitysmaissa. Tärkein muutos 
olisi energian hinnan nousu rikkaissa maissa (Kay 2003, 377). Edelleen 
Turner korostaa, että EU:n sisämarkkinat tarjoavat enemmän tuottavuus-
kasvun mahdollisuuksia kuin kaupan lisävapauttaminen, todeten kuitenkin 
että relevantteja aloja liberalisoinnille kehittyneissä maissa ovat terästeolli-
suus, laivanrakennus, tekstiiliteollisuus ja maatalous (Adair Turner 2001, 
349, 351). 
 
Kaupan globalisoituminen voi olla rajallisempaa kuin useimmat ihmiset 
ajattelevat, Adair Turner jatkaa, mutta toki pääomavirtojen globalisoitu-
minen ja ajatusten virta edustaa vahvaa voimaa taloudellisessa muutok-
sessa, joka vaikuttaa yhtä lailla vähittäiskauppaan kuin teolliseen valmis-
tukseen. Hän tuo kuitenkin esiin yhden poikkeuksen kaupan virtojen suh-
teellisesta merkityksettömyydestä kehittyneen maailman ulkopuolelta. 
Kysymys on öljyn ja muiden raaka-aineiden panoksista, joita ei käytetä 
lopullisina kuluttajatuotteina, vaan teollisten prosessien tuotantopanoksina. 
Shokit ovat mahdollisia, jos hinnat kohoavat jyrkästi.  Hän myös toteaa, 
että erityisesti kehittyville maille globalisaation ilmiö on silti todellinen. 
Ulkomaankaupan osuus on näissä maissa noussut kaupan liberalisoinnin 
myötä. Esteet pääomaliikkeille ovat poistuneet nopeasti, ja pääomavirtojen 
luonne on muuttunut. Aiemmin oli kysymys pankkilainoista valtiolle ja 
puolivaltiollisille organisaatioille, nyt monikansallisten yritysten suorista 
sijoituksista (Adair Turner 2001, 46-47, 317-318, 348). 
 
Adair Turnerin näkökulma globalisoitumiseen on kuitenkin hienojakoi-
sempi ja monissa osakysymyksissä hän lähestyy transformationalisteja. 
Kaikkia markkinoita ei hänen mukaansa tarvitse liberalisoida, ja ehkä on 
olemassa muutamia markkinoita, joita ei tulisi lainkaan liberalisoida. 
Turner esimerkiksi toteaa, että Ranskan hallitus on aina vaatinut, että eräät 
kulttuuripalvelut – erityisesti elokuvat ja tv-ohjelmat – tulisi vapauttaa 
noudattamasta niitä periaatteita, jotka enenevässä määrin hallitsevat 
kauppaa muilla sektoreilla – eli nollatariffit ilman kiintiöitä, ei tukea, ei 
rajoituksia ulkomaiselle omistukselle eikä vaatimuksia kansallisesta sisäl-
löstä. Ranskan argumentti on, että se tarvitsee vapauden puuttua elokuvien 
ja tv-ohjelmien markkinoiden toimintaan puolustaakseen kansallista 
identiteettiään ja että elokuvat ja tv-ohjelmat eivät ole ”muiden tuotteiden 
kaltaisia tuotteita, vaan sen sijaan olennaisia ihmisten kulttuurisen identi-
teetin determinantteja”58 (Adair Turner 2001, 355). 
                                                           
58 Turner lainaa Ranskan Eurooppa-asioiden ministeri Pierre Moscovicia vuodelta 1999. 
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Tällä kulttuurin piiriin kuuluvalla asialla ei ole mitään merkitystä Yhdys-
valtojen BKT:n tasolla, vaikka yksittäisten yritysten kannalta sillä saattaa 
olla merkitystä. Senpä takia asia tuli yksinkertaisesti poistaa listalta59 on 
Adair Turnerin pohdinnan lopputulos. Siitä kiistely hänen mukaansa vain 
provosoi Ranskan julkisen mielipiteen epäilyksiä globalisaation laajem-
mista eduista ja suuntaa muualle huomion todella merkittävistä kysymyk-
sistä kuten maatalouden suojelusta. Ja ehkä kaiken kaikkiaan ranskalaisilla 
kulttuurinationalisteilla on tärkeä sanoma, Adair Turner lopettaa (Adair 
Turner 2001, 355-356). 
  
Adair Turner ei myöskään kiistä sitä, että globalisaatio luo riippuvuus-
suhteita ympäristönsuojeluun liittyvien paineiden takia. Kansainvälisesti 
kiistat kilpailluista hyödykkeistä – ilmakehän hiilidioksidin absortiokapasi-
teetista ja veden ja öljyn niukoista aineellisista resursseista – ovat globaali-
sia haasteita, jotka ovat paljon vaikeampia kuin mikään ongelma, jonka 
Internet on kehittänyt, hän korostaa. Yksi globalisaation todellisista vaiku-
tuksista on myös se, että pääoma voi liikkua helposti rajojen yli ja että yri-
tysten omistusrakenteet ylittävät rajat. Mielenkiintoisin asia liittyy kuiten-
kin Adair Turnerin yksityiskohtaisiin näkemyksiin globaaleista rahoitus-
markkinoista (Adair Turner 2001, 48, 99, 177). 
 
Noin 1.500 miljardia dollaria (vuonna 2001 noin 1.200 miljardia, ks. 
Triennal Central Bank Survey 2002, 1; väheneminen perustuu mm. euroon) 
kulkee maailman valuuttamarkkinoiden läpi joka päivä virtana, joka on 
musertavasti suurempi kuin maailmankauppa ja kolme kertaa suurempi 
kuin 1980-luvun puolivälissä. Superlatiiveja ja lukuja voi Adair Turnerin 
mukaan kasata kuinka monella tavalla tahansa. Mutta globaalin rahan, 
velan ja pääomamarkkinoiden yhdistynyt maailma on selvästi kaikkien 
nähtävissä (Adair Turner 2001, 12; ks. myös Webster 2002, 71).  
 
Mittaluokkakysymysten pohdinnan sijaan Adair Turner pyrkii analysoi-
maan pääomaliikkeiden muutosten perustaa ja esittämään ratkaisumalleja. 
Castells tyytyy tässä vaiheessa esittämään pessimistisen kuvan (van Dijk 
1999, 136) ja hallitsemattoman automaatin näyn (Giddens 2001, 679). 
Myös Drucker on jo tässä vaiheessa luovuttanut todetessaan. ”Jos olemme 
oppineet yhden asian, se on että hallitukset eivät voi ohjata taloudellista 
säätä. Hallitukset eivät voi tehokkaasti estää tai voittaa lyhyen aikavälin 
taloudellisia vaihteluita kuten lamoja ” (Drucker 1993, 162). 
 
Kahdella kapitalististen talouksien markkinoilla, työmarkkinoilla ja 
finanssimarkkinoilla, on Adair Turnerin mukaan taipumus olla merkittä-
västi epätäydellisiä markkinoita. Siinä missä työmarkkinat ovat jäykät, 

                                                           
59 Asian käsittelyä WTO:ssa GATS-sopimuksen puitteissa tarkastellaan jäljempänä 
tutkimuksen II osassa.  
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rahoitusmarkkinat ovat erittäin likvidit. Työmarkkinat eivät kuitenkaan ole 
kiinnostuksen kohde tässä tutkimuksessa, joten keskitymme rahoitus-
markkinoihin. Likvidit finanssimarkkinat ovat erityisiä markkinoita, koska 
niillä on luontainen taipumus olla enemmän volatiilejä kuin täydellisten 
markkinoiden teoria antaa ymmärtää. Ne voivat osoittaa hintojen liikkeitä, 
jotka ovat yliampuvia tasapainotilaan nähden ja jotka ovat luonnostaan 
irrationaaleja ja joilla on vahingollisia taloudellisia vaikutuksia (Adair 
Turner 2001, 322-324). 
 
Adair Turner esittää kolme tekijää, jotka luovat tämän potentiaalin finanssi-
markkinoiden volatiliteelille ja irrationaalisuudelle. Nämä tekijät ovat 
 

a) Luontainen vaikeus arvioida arvopapereiden oikea hinta. 
b) Transaktiokustannukset (informaation ja tiedon etsimiseen ja 

kaupankäyntiin liittyvät kustannukset) ovat matalat. 
c) Monilla kaupankäyntiin osallistuvalla henkilöllä on edessään 

asymmetrinen riski tuoton trade-offissa: he saavat suuren 
määrän rahaa, jos spekuloivat hyvin, mutta eivät ole henkilö-
kohtaisessa vastuussa, jos häviävät. Edelleen he saavat osak-
seen kritiikkiä, jos epäonnistuvat voiton tekemisessä silloin 
kun muut markkinoilla toimivat saavat voittoja, mutta taval-
lisesti eivät saa kritiikkiä osakseen niin kauan kuin muutkin 
tekevät tappioita (Adair Turner 2001, 324). Tätä voidaan 
kutsua negatiiviseksi kannustinvaikutukseksi (ns. moral 
hazard-ilmiöksi, eli tilanteeksi, jossa riskejä otetaan enem-
män tietynlaisen vakuutuksen olemassaolon vuoksi (ks. 
tarkemmin esim. Varian 1999, 647-649). 

 
Tämä kaikki voi johtaa, ei oikeiden hintojen pohdintaan, vaan pohdintaan 
siitä mikä on hinta huomenna, ennen kuin muut pohtivat sitä mikä on hinta 
huomenna eli voimakkaaseen spekulaatioon (Adair Turner 2001, 324). 
Adair Turner tuo kuitenkin esille, että rahoitusmarkkinoiden hintojen täytyy 
lopulta värähdellä järkevien oikeiden hintojen ympärillä, eivätkä ne eivät 
voi rajattomasti poiketa taloudellisista realiteeteista. Silti ne voivat merkit-
tävien ajanjaksojen ajan poiketa olennaisesti realiteeteista itsensä toteut-
tavien tunnepitoisten asenteiden aaltojen pohjalta. Adair Turner tuo esille 
näkemyksenään, että esimerkiksi Yhdysvaltojen teknologiapörssin Nas-
daqin Internet-yritysten arvostus maaliskuussa 2000 ei ollut rationaalinen. 
Esimerkiksi seikka, että arvot putosivat kolmanneksella mainitun ajan-
kohdan ja huhtikuun puolenvälin välisenä aikana, ei hänen mukaansa 
perustunut uuteen informaatioon, vaan tunnepitoisten asenteiden muutok-
seen, joka oli hyvin harkinnanvarainen vastaus pääosin muuttumattomaan 
informaatioon (Adair Turner 2001, 325). Muutokset pörssikursseissa ovat 
tämän jälkeen olleet vielä paljon rajumpia, ja niihin palataan tämän tut-
kimuksen II osassa, jossa tarkastellaan Internet-yrityksiin ja teletoimintaan 
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liittynyttä hype-ilmiötä ja eurooppalaisten teleyritysten epäonnistumista 
kolmannen sukupolven matkapuhelintoiminnan toimilupiin liittyvissä 
huutokaupoissa. 
 
Pohtiessaan rahoitusmarkkinoita vaihtoehtoina kasvun moottori vai vaaral-
linen kasino, Adair Turnerin yleishavainto on seuraava: ”Vaikka tämä kirja 
on sivuuttanut vähällä huomiolla globalisaation vaikutukset kehittyneeseen 
maailmaan, globalisaation vaikutus kehittyvään maailmaan ja rahoitus-
markkinoiden tasapainoon herättää enemmän kiistanalaisia kysymyksiä. 
Vaikka kapitalismi on hyvä asia kehittyvälle maailmalle, täysin vapaat 
markkinat kaikilla alueilla eivät ole”( Adair Turner 2001, 317). 
 
Konkreettisesti on kysymys kahdesta asiasta. Ensiksikin finanssimarkki-
noiden ylireaktio voi aiheuttaa kehittyville kansakunnille suuria talou-
dellisia kustannuksia, jotka voivat olla täysin epäsuhteessa mihin tahansa 
alkuperäisiin rakennepoliittisiin virheisiin. Koska myös kehittyneet taloudet 
ovat sidoksissa toisiinsa lyhyen aikavälin likvideillä rahoitusmarkkinoilla, 
markkinoiden liikkeet voivat muodostaa todellisia riskejä globaaleille taan-
tumille ja siten myös kehittyneille talouksille. Maailman rahoituksen arkki-
tehtuurin kuivakkailla teknikoilla on vielä tärkeä työ tehtävänään, Adair 
Turner toteaa lopuksi (Adair Turner 2001, 49, 333; ks. myös Webster 
2001b, 264-265). 
 
Adair Turner näkee, että likvidit pääoma- ja rahamarkkinat ovat erilaisia 
markkinoita, eikä niitä siten koskaan voi jättää sääntelemättä. Koska ne 
ovat erilaisia, myös niitä koskeva liberalisointi on monimutkaisempi ja 
kiistanalaisempi asia kuin muilla talouden aloilla (Adair Turner 2001, 329). 
Adair Turner hyväksyy näin Castellsin käsityksen rahoitusmarkkinoiden 
hallitsemattomasta ja potentiaalisesti tuhoa tuottavasta turbulenssista, mutta 
näkee asian kapitalismissa poikkeuksena, ei sen symbolisena ytimenä. Ta-
loustieteilijänä hän myös pyrkii etsimään keinona turbulenssin ymmärtämi-
seksi, vähentämiseksi ja sääntelemiseksi. Hän myös näkee, että globaaleja 
vapaita markkinoita tulee täydentää mekanismeilla globaalisten ongelmien 
hallitsemiseksi. Kun Adair Turner näkee, että kapitalismi ei puutteittensa 
takia ole riittävä, ja valtion tulee tasoittaa kapitalismia poliittisten proses-
sien välityksellä, hän lähestyy Belliä (Adair Turner 2001, 364-365, 369.). 
 
Nyky-yhteiskunnan hajautumistendensseistä kiinnostuneena modernisaatio-
tutkijana Stehr suhtautuu skeptisemmmin globalisaatioon nyky-yhteis-
kuntaa kuvaavana ilmiönä kuin muut tässä yhteydessä esiintyneet tutkijat 
(Stehr 2001, 2). Kuitenkin suhteuttaessaan omaa näkökulmaansa globali-
saatioon varsin kriittisesti suhtautuvaan postmodernismiin hän toteaa 
seuraavaa:  
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”Postmodernismin näkökulma perimmältään vastustaa väitettä 
globaalin homogenisoitumisen tendenssistä. Uutena kehitystä eteen-
päin ajavana voimana nähdään ainakin kulttuurin piirissä moderni-
suuden hajoaminen eli fragmentoituminen yhdenmukaistumisen 
sijaan. Oma näkökulmani globalisaation vaikutuksiin ei kuitenkaan 
ole postmodernistinen. En myöskään hyväksy mitään paikallisten 
(tai alueellisten) ja globaalisten ilmiöiden jäykkää dikotomiaa, 
jonka mukaan yhteiskunnallisen piirin jokaisen karakterisoinnin 
tulisi omaksua ehdottomasti paikalliset ominaisuudet tai eliminoida 
ne kokonaan globalisaation vaikutusten vanavedessä. Niin kauan 
kuin paikallisuuden/globaalisuuden akseli dikotomisoidaan tällai-
sella jäykällä ja epäsymmetrisellä tavalla, teoreettinen ja empii-
rinen dilemma on, että poliittiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset 
prosessit on kategorisoitava joko globaalisten tai autenttisten pai-
kallisten ominaisuuksiensa mukaan sellaisiksi otsikoiksi, jotka par-
haimmillaan muistuttavat vain pinnallisesti laajuudeltaan globaa-
lisiksi väitettyjä ilmiöitä.” ( Stehr 2001, 99-10) 

 
Stehr jatkaa, että yksi intellektuaalisista riskeistä, joka liittyy teesiin 
yhteiskunnallisten aktiviteettien globaalisista vaikutuksista, on globalisaa-
tion trendien käsittely ei-differentioituneena prosessina, joka teoreettisena 
kategoriana helposti ottaa mustan laatikon luonteen. Sen oivaltaminen, että 
maailma pysyy syvästi jakautuneena, tyypillisesti menetetään innossa 
vakuuttaa globalisaatio uutena ja pääasiallisena yhteiskunnallisen muutok-
sen avainprosessina (Stehr 2001, 104). 
 
Edelleen Stehrin mukaan kiistat, jotka sisältävät globalisaation kulttuuriin 
liittyviä vaikutuksia ja seurauksia jäävät intensiivisimmiksi ja kitke-
rimmiksi kiistanaiheiksi. Tämä ei hänen mukaansa ole yllättävää, koska 
useimpien osallistujien mukaan panoksena on elämismaailmojen (life-
worlds), populaarikulttuurin ja estetiikan homogenisoitumisen ja standardi-
soitumisen havaitut uhat – ja siten kulttuuridiversiteetin lopullinen katoa-
minen eri puolilla maapalloa (Stehr 2001, 99).  

 
Lisäksi, vaikka globalisaatiota koskevan keskustelun ytimessä ja sen sivus-
sa esiintyy muitakin määritelmiä kuten ”myöhäiskapitalismi”, ”monikansal-
linen yritys”, ”globaali ympäristön muutos”, ensisijainen väite Stehrin 
mukaan näyttää olevan, että taloudellinen kehitys aiheuttaa muutoksia 
kaikkialla. Tulos tällaisesta olettamuksesta on, että uusi taloudellinen deter-
minismi injektoidaan uudelleen yhteiskuntatieteiden diskurssiin ja syntyy 
väistämätön rakenteellisten ja kulttuuristen muutosten sekoittuminen (Stehr 
2001, 104). 
 
Stehrin mukaan teesi, jonka mukaan kulttuurinen, yhteiskunnallinen ja 
taloudellinen globalisaatio johtaa brutaaliin paikallisen, alueellisen ja 
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kansallisen elämän muotojen tasoittamiseen, pitää sisällään ensiksi 
epäilyttävän väitteen, että paikalliset kontekstit ovat (1) koherentteja ja 
käytännöllisesti katsoen samanlaisia eri puolilla maapalloa; (2) ovat pelkkiä 
passiivisia vastaanottajia dominanteille järjestelmille; (3) tulevat 
tunkeutuvien mallien hävittämiksi tai korvaamiksi ja (4) niillä ei ole 
lainkaan tai enintään vähän itsenäisiä valinnan mahdollisuuksia valloit-
tajana olevien yhteiskunnallisten voimien musertavan ylivoiman ja houku-
tusvoiman edessä. Näkemys globalisaatioksi kutsutun ensisijaisen logiikan 
ylivoimaisesta voimasta nojaa essentialistiseen näkökulmaan, joka on 
vakuuttunut siitä, että tilannekohtaiset olosuhteet ovat enemmän tai vähem-
män irrelevantteja ensisijaisen logiikan tekemälle työlle ja kylvölle. Stehrin 
loppupäätelmänä on, että yleistykset homogenisoitumisesta ovat ennen-
aikaisia ja jopa harhaan johtavia (Stehr 2001, 106-107). 
 
Suhteessa globalisaatioon havaitaan tutkijoiden välillä eroja. Castells on 
kiinnostunut lähinnä globalisaatiosta suhteessa omaan tämän päivän teo-
riaansa, mutta ei kiistele historiallisempia näkökulmia vastaan. Stehr ei 
halua korostaa globalisaatiota, vaan näkee sille vastavoimia ja historiallisia 
kehityskulkuja. Adair Turner näkee globalisaatiossa varsin erilaisia osia; 
kehittyneiden yhteiskuntien näkökulmasta taloudellinen globalisaatio ei ole 
tärkeä, mutta kehitysmaiden kannalta tilanne on toinen. Globaaleilla rahoi-
tusmarkkinoilla on todella merkittävä asema globalisaatiossa. Webster 
haluaa puhua globalisaatiosta informaatioyhteiskunnan sijaan, Adair Turner 
haluaa unohtaa ”Internetin” ja uuden talouden keskeiseksi väitetyn aseman 
ja keskittyä suuremman luokan olennaisiin talouspoliittisiin tuottavuus-
kysymyksiin, myös globaalilla tasolla. Drucker sijoittuu Adair Turnerin ja 
Websterin välille, vaikka hän on tiedon käsitteen osalta Stehrin oppi-isä. 
 
 
4.5. Paradigmat, uusi talous, informaatio- ja 
viestintäteknologia 
 
Castells käyttää paradigman käsitettä olennaisena osana teoriaansa. Tässä 
jaksossa tarkastellaan lähemmin paradigman käsitettä ja sitä, missä määrin 
tämä käsite on relevantti muilla tarkastelun kohteena olevilla tutkijoilla.   
 
Paradigman käsite tarkoittaa tavallisessa kielenkäytössä tyypillistä esi-
merkkiä tai mallia, jota voidaan toisintaa tai seurata. Erityisen merkityksen 
termille antoi kuitenkin tieteenhistorioitsija Thomas Kuhn, joka tunnetussa 
tieteellisessä teoksessaan The Structure of Scientific Revolutions (1961, 
suom. Tieteellisten vallankumousten rakenne, 1994), loi luonnontieteen 
historiallisen kehityksen arvioinnin pohjalta tieteellisen paradigman käsit-
teen. Tieteellinen paradigma on ”yleisesti hyväksytty tieteellinen saavutus, 
joka tietyn ajan tarjoaa malliongelmat ja -ratkaisut tieteenharjoittajien 
yhteisölle” (Jary ja Jary 2000, 538). Kuhnin tieteenfilosofiset käsitykset 
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ovat vaikuttaneet akateemiseen maailmaan aina kirjallisuusteorioista 
johtamisoppeihin ja hän näyttää yksinään aiheuttaneen sanan ”paradigma” 
laajan käytön (Ladyman 2002, 97). Fuller toteaa, että Structure of Scientific 
Revolutions oli vaikutusvaltaisin kirja tieteen luonteesta 1900-luvun jälkim-
mäisellä puoliskolla  ja voidaan keskustella myös siitä, että näin olisi myös 
koko 1900-luvulla (Fuller 2003, 18)60. 
 
Tieteellisillä paradigmoilla on kaksi ominaisuutta. Ensiksikin ne vetävät 
kilpailevilta tieteellisen toiminnan muodoilta puoleensa pysyvän kannat-
tajajoukon. Toiseksi ne ovat samaan aikaan niin avoimia, että uudelle 
tieteenharjoittajajoukolle jää monenlaisia ongelmia selvitettäväksi (Kuhn 
1994, 23). Kuhnin keskeinen teesi oli, että tiede voidaan asianmukaisesti 
ymmärtää vain historiallisesti ja yhteiskunnallisesti paikallistettuna tuot-
teena. Hän toi esille, että tiede kehittyy, ei niinkään kasautuvana tietona, 
vaan sarjana erilaisia aikaan ja paikkaan sidottuja käsityksiä ja teorioita, 
tieteellisiä paradigmoja, jotka aikansa hallittuaan tieteellistä keskustelua 
korvautuvat vallankumouksen kaltaisesti toisen tyyppisillä teorioilla. Jotta 
tiedehistorioitsija ymmärtäisi jotakin tieteellistä lähestymistapaa, hänen on 
opittava soveltamaan sen keskeisiä käsitteitä samalla tavalla kuin tiedemies, 
joka toimiessaan tietyn tradition piirissä soveltaa näitä käsitteitä (Jary & 
Jary 2000, 327). Kuhn ei tarkastellut yhteiskuntatieteitä, mutta hänellä on 
ollut tälläkin alalla merkittävä vaikutus yleensä paradigman käsitteen 
yleistymisessä ja keskustelussa yhteiskuntatieteen luonteesta. Thomas 
Kuhnin välillinen vaikutus on  Castellsiin selvä (ks. erit. Castells I 1996, 
60-63). 
 
Näin tieteen historia olisi kärkevimmillään tulkittuna samanlaista kuin 
taiteen, kirjallisuuden, uskonnon tai kulttuurin historia, kertomus muutok-
sesta, mutta ei välttämättä pitemmällä aikavälillä kertomus edistyksestä. 
Paradigmojen muutosta voisi tutkia tavalla, jolla tutkimme muodin muutok-
sia kirjallisuudessa, musiikissa, taiteessa ja yleensä kulttuurissa. Tällainen 
käsitys on tietysti täysin eri asia kuin perinteinen idea tiedon kumulatiivi-
sesta kasvusta, koska paradigmojen muutokset tai tieteelliset vallan-
kumoukset sisältävät tieteellisen teorian muutokset, jotka eivät ole vähit-
täisiä vaan holistisia (Rosenberg 2000, 144, 147; Ladyman 2002, 103). 
 
Yhteiskuntatieteissä pelkällä paradigman käsitteellä voidaan ymmärtää 
myös vain edustavaa esimerkkiä teoreettisesta lähestymistavasta tai käsit-
teestä. Yhteiskuntakuntatieteissä ei useinkaan havaita luonnontieteiden kal-
taista yhden teorian valta-asemaa, vaan eri teorioiden kilpailuasetelma, 

                                                           
60 Fuller, joka peilaa kirjassaan Kuhnin käsityksiä kannattamansa Karl Popperin tieteen-
filosofisia käsityksiä vastaan, sisältää kriittisen ja monipuolisen arvion Kuhnista (Fuller 
2003). 



 102 

moniparadigmaattisuus (Jary ja Jary 2000, 327, 440; Marshall 1998, 476-
477). 
 
Seuraavassa esitellään tässä käsiteltyjen tutkijoiden suhde paradigman 
käsitteeseen. Castellsilla teknologisen paradigman käsite on jo todettu kes-
keiseksi. Webster ei teksteissään tuo esille paradigman käsitettä. Druckeril-
le organisaatioiden ilmaantuminen on ollut paradigman muutos, ja hän 
käyttää tässä suoraan myös Thomas Kuhnilta lainattua termiä (Drucker 
1993, 52). Hän myös pohtii informaation ja tiedon ja organisaatioiden 
välisiä suhteita. Druckerin organisaatioita koskevien käsitysten voidaan aja-
tella asettuvan paradigmana Castellsin verkostoyhteiskuntateoriaa vastaa-
valle tasolle. Druckerin post-kapitalismin organisaatioita koskevien käsi-
tysten laajempi referointi veisi kuitenkin meidät liian kauaksi tämän tutki-
muksen kiinnostuksen kohteista. 
 
Sen sijaan Adair Turner tuo paradigmat heti esiin tarkastellessaan 1990-
lukua hallinneita taloudellisia ajattelutapoja. Hän toteaa (kirjan alkulause on 
kirjoitettu joulukuussa 2000), että ainakin jonkin aikaa vakiintuneen viisau-
den johtava ajatus on, että informaatio- ja viestintäteknologia on luonut 
taloudellisen suorituskyvyn "uuden paradigman" (Adair Turnerin lainaus-
merkit), informaatiovallankumouksen, joka on yhtä syvällinen kuin varsi-
nainen teollinen vallankumous. Internetin talous, dotcom-yritykset, tietoon 
perustuva talous ovat polttopisteessä (Adair Turner 2001,11, 51). 
 
Adair Turner korostaa, että paradigmamuutoksen tosiuskovaisille vallan-
kumouksen laajuus on selvä ja hänen seuraavat esityksensä melkein 
itsestään selvyyksiä: ensiksikin informaatio- ja viestintäteknologia edustaa 
ei vain sarjaa teknologisen muutoksen aaltoja, vaan jotakin erityisen nopeaa 
ja erityisen syvällistä. Toiseksi tällä teknologialla on syvällinen vaikutus 
makrotaloudelliseen suorituskykyyn kiihdyttäen saavutettavissa olevaa 
tuottavuuden kasvua ja dramaattisesti vähentäen inflaatioon liittyviä 
paineita. Kolmanneksi tietotekniikka yleensä ja Internet erityisesti ovat 
syvällisesti muuttamassa jokaisen talouden sektorin strategista kilpailuetua 
ja olennaisesti muuttamassa oman pääoman arvon sääntöjä. Neljänneksi 
näillä muutoksilla on valtavia seurauksia ihmisten tekemälle työlle ja 
heidän tarvitsemilleen taidoille (Adair Turner 2001, 51). 
 
Adair Turner suhtautuu kuitenkin kriittisesti uuden talouden paradigmaan. 
Hänestä monet informaatio- ja viestintäteknologian aiheuttamista muutok-
sista ovat muutoksia, jotka pääasiallisesti vain kiihdyttävät usean vuoden jo 
nähtävissä olleita trendejä. Talous, jonka nämä kasvavat trendit nostavat 
esiin, ei hänen mukaansa – kuten edellä on jo selvitetty – tule olemaan 
yhdenmukaisesti korkean teknologian talous eikä edes yhdenmukaisesti 
luova tai mielikuvituksellinen, vaan monivivahteinen sekoitus korkeaa 
teknologiaa ja henkilökohtaista huolenpitoa (high-tech and high-touch), 
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"ohutta ilmaa" (thin air)61 ja konkreettisesti fyysistä, tietoon perustuvaa ja 
syvästi maallista (Adair Turner 2001, 52 ). 
 
Mutta Adair Turnerin mukaan yksi olennainen näkökohta pysyy: on 
olemassa valtava taloudellisen toiminnan ja työllisyyden kietoutuma, joka 
olennaisesti liittyy informaation käsittelyyn ja viestintään ja joka on luon-
nostaan herkkä informaatio- ja viestintäteknologian sovellusten tuottamalle 
tehokkuuden parantumiselle. Kun tämä yhdistetään erittäin nopeaan tekno-
logian edistymiseen ja erityisiin teollisuuden rakenteeseen syvällisesti 
vaikuttaviin piirteisiin, näyttäisi olevan aihetta otaksua sellaista paradigma-
muutosta, jota uuden talouden palvojat ennustavat (2001, 61). 
 
Johtopäätöksenä Adair Turner kuitenkin toteaa, että vaikka informaatio- ja 
viestintäteknologialla todellakin on syvällisiä taloudellisia vaikutuksia, 
perustavaa laatua olevat muutokset eivät ole tyypillisestä niitä, joita 
kuvataan henkeäsalpaavammissa kommenteissa ”yhä tietointensiivisem-
mästä taloudesta”. Eikä uusi talous ole millään perustavaa laatua olevalla 
tavalla todella "uusi". Se on monien vuosien ajan toimineiden trendien tuote 
pikemminkin kuin minkään äkillisen vallankumouksen tuotos. Uusi talous 
on siten kompleksisempi kuin mitä yksiviivaiset kertomukset ”e-taloudesta” 
ja ”laajakaistaisesta yhteiskunnasta” (wired society62) ehdottavat (Adair 
Turner 2001, 59-61, 68-71). 
 
Edelleen Adair Turner katsoo, että todellisuus on ja aina on ollut maailmal-
lisempi ja sektorikohtaisempi. Internetin erityinen teknologia on toki 
tuottanut merkittävän kertamuutoksen joidenkin sektoreiden kilpailuedussa. 
Lisäksi Internet on mielekäs viestintämuoto kaikkien sektoreiden 
liiketoiminnalle. Lopulta informaatio- ja viestintäteknologia yleisemmin on 
väline, joka antaa mahdollisuuden tuottavuuden nousuun lähes kaikessa 
liiketoiminnassa. Mutta monilla liiketoiminnan alueilla ajatus, että Internet 
on ainutlaatuinen avain kilpailuetuun, on Adair Turnerin mukaan ”yksin-
kertaisesti hölynpölyä” ( Adair Turner 2001, 72). 
 
Stehr tyrmää Adair Turneria vielä selvemmin uuden talouden paradigman. 
Hän toteaa, että tietoyhteiskuntien historiallinen esiin nousu ei tapahdu 
äkisti, eikä se ei edusta vallankumouksellista kehitystä, vaan pikemminkin 
vähittäistä prosessia, jonka aikana yhteiskunnan määrittävät piirteet muut-
tuvat ja uudet ominaisuudet nousevat esiin. Stehr korostaa, että tietoyhteis-
kunnat eivät tule synny jonkin suoraviivaisen unimodaalin paljastumisen 

                                                           
61 Viittaa ideoihin, luovuuteen ja innovaatioihin  (”aineettomuuteen”) tietotalouden perus-
tana, ks. Charles Leadbeaterin kirja Living on Thin Air: The New Economy (2000) 
62 Tausta termin käytölle lienee J. Martinin kirja “The Wired Society” vuodelta 1978. Kun 
halutaan viitata nyky-yhteiskuntaan, sana laajakaistainen (broadband) on oikeampi 
suomennos ja termi. 
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seurauksena. Ne eivät ole yksiulotteisia yhteiskunnallisia figuraatioita 
(Stehr 2001, 20-21).  
  
Voi olla, että Castellsilla on verkostoyhteiskuntateoriansa kehittämisessä 
ollut kaksijakoinen idea: soveltaa paradigma-ajattelua itse yhteiskunnan 
kehitykseen (teknologisten paradigmojen merkitys yhteiskunnan muutok-
selle) ja luoda itse sosiologiassa paradigma (verkostoyhteiskunnan tutki-
mus). Jälkimmäinen syy voi olla peruste irtisanoutumiselle informaatio-
yhteiskuntateoriasta – jossa on erillinen ja perinteinen laaja oma teorian-
muodostus – omaan teoriaan. Nyt tarkastelun kohteena olevista paradig-
moja tarkastelleista tutkijoista molemmat, Adair Turner ja Stehr, suhtau-
tuvat kielteisesti paradigmaattiseen ajatteluun Druckerin tarjotessa omaa 
organisaatioihin liittyvää paradigmaansa.  
 
 
4.6. Pohdiskelua tutkijoiden ja teorioiden eroista 
 
Pelkistäen informaatio- ja tietoyhteiskuntateoriat eroavat toisistaan lähinnä 
seuraavalla tavalla. Informaatioyhteiskuntateorioissa korostuu enemmän 
informaatioteollisuuden sektorin merkitys tuottavuuden lähteenä kun sen 
sijaan tietoyhteiskuntateorioissa (Stehr ja Drucker) korostetaan kasautuvaa 
tietoa kaiken teollisuuden ja palvelutuotannon tuottavuuden lähteenä. Adair 
Turner korostaa, että keskeinen haaste ei ole teollisuudessa ja kaupassa 
tuottaa informaatio- ja viestintäteknologiaa, vaan käyttää sitä (Adair Turner 
2001, 79). 
 
On syytä tuoda esille, että The Coming of Post-Industrial Society-kirjan 
perusteella vuonna 1973 Daniel Bell kallistui edellä mainitussa mielessä 
enemmän tietoyhteiskuntateorian puolelle, mutta korosti myöhemmin 
vuoden 1980 artikkelissaan kuitenkin informaatioyhteiskunnan aspekteja63. 
Castellsilla on myös sävyjä tietoyhteiskuntateorioista, ja hänen eniten 
käyttämä käsitteensä on informationalismi. Castells korostaa kuitenkin 
Bellin myöhemmin valitsemalla tavalla myös tietoteknisen kehityksen mer-
kitystä hänelle tärkeän teknologisen paradigman olennaisena elementtinä. 
Mainittakoon, että EU:n politiikassa painopiste on ollut etupäässä infor-
maatioyhteiskuntapolitiikassa tässä tutkimuksessa käytetyn määritelmän 
mukaan. 
 
Informaatioyhteiskuntaan liittyviä edellä selostettuja teoreettisia aspekteja 
voidaan analysoida seuraavalla tavalla. Informaatioyhteiskunta voi olla 
olemassa tai tulossa tai sitten sitä ei ole itse asiassa lainkaan olemassa. 

                                                           
63 On kuitenkin tuotava esiin, että The Coming of Postindustrial Society-kirjan vuoden 
1999 uusintapainoksen esipuheessa Bell palaa siihen tiettyyn ambivalenssiin, joka leimasi 
alkuperäistä teosta (Bell 1999, erit. xiv, xviii). 
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Asioihin voi liittyä joko suuri mittakaava tai pieni mittakaava. Informaatio-
yhteiskuntateoriat ja globalisoitumiseen liittyvä teorianmuodostus ovat 
suuren mittaluokan asioita. Sen sijaan pienen mittakaavan asioita olisivat 
tietoyhteiskuntateoriat ja palveluyhteiskuntaan liittyvä teorianmuodostus. 
Miksi sitten ne olisivat pienen mittakaavan asioita? Drucker haluaa nähdä 
jälkikapitalistisen yhteiskunnan synnyn suurena kysymyksenä, mutta koros-
taa nyky-yhteiskunnan kapitalistista luonnetta. Stehrin tietoyhteiskunnassa 
korostetaan jatkuvuuksia. Informaatioyhteiskunnan näkökulmasta voidaan 
katsoa, ettei tiedon käytön laajeneminen sinänsä ole suuren luokan asia. 
Palveluyhteiskunnassa taas ei ole kysymys informaatioyhteiskunnasta, vaan 
kapitalismin kehitykseen liittyvästä palvelutalouden luonnollisesta kasvus-
ta, joka sekään ei ole suuri asia informaatioyhteiskunnan näkökulmasta. 
 
Tutkijat voidaan luokitella myös ryhmiin sen mukaan, korostaako tutkija 
ensisijaisesti yhteiskunnan rakenteita vai yksilöiden toimintaa tarkastel-
lessaan yhteiskunnan muutosta. Toinen ulottuvuus liittyy siihen, käyttääkö 
tutkija analyysissään paradigman käsitettä vai ei. Havaitaan, että näiden 
muuttujien suhteen tutkijat sijoittuvat eri tavalla. Castellsille rakenne on 
ensisijaisesti määräävä tekijä, ja hän käyttää selvästi paradigman käsitettä. 
Drucker käyttää myös paradigmaa, mutta hänelle ihmisten toiminta on 
muutoksessa ensisijaista. Stehr kuuluu myös toimintaa kannattavien ryh-
mään, mutta hänellä ei muutoksen analyysissä esiinny paradigman käsitettä.  
 
Oman ryhmänsä muodostaa Webster, joka ei kannata paradigmaattista 
lähestymistapaa, mutta jolle yhteiskunnan rakenteet ovat määrääviä teki-
jöitä. Miksi sitten Webster suhtautuu erittäin kriittisesti informaatioyhteis-
kuntateorian perustajiin kuuluvaan Belliin, mutta myötämielisesti informa-
tionalistista kapitalismia korostavaan Castellsiin. Vastaus liittyy tietysti 
kriittinen/konservatiivinen tutkija -ulottuvuuteen, koulukuntaeroihin ja 
holismin – antiholismin näkökulmaan, sillä Webster on selvä holisti, kun 
taas Bell irtisanoutuu selvästi holismista (Bell 1999, xix). 
 
Castellsin teoriassa korostuu verkostoitumisen väistämättömyys: Informaa-
tioverkostot informaatioteknologian avulla eliminoivat muut erilaiseen sosi-
aaliseen logiikkaan perustuvat organisatoriset muodot. Monikansallisen yri-
tyksen vertikaalinen integraatio hajoaa eli yritykset muuttuvat verkostoiksi 
ja liiketoimintaprojekteiksi (Castells I 1996, 164-168, Castells 2000, 11, 
16). Myös Drucker korostaa jälkimmäistä trendiä vuoden 2002 kirjassaan. 
 
Webster korostaa globalisaatiota kapitalismin merkittävänä kehitystrendinä. 
Globalisaatiota ei Websterin mukaan tulisi nähdä suoraviivaisen yhden-
mukaistavana voimana, mutta hänen mukaansa olisi yhtä naiivia ehdottaa, 
että globalisaatio ei heijastele valtaeroja, jotka suuresti ajavat eteenpäin 
merkittävää yhdenmukaistumista. Esimerkkeinä hän mainitsee globaalit 
finanssiverkostot, suurten monikansallisten yritysten Euroopassa, Pohjois-
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Amerikassa ja Japanissa sijaitsevat pääkonttorit ja angloamerikkalaisen 
musiikin. Hän kiinnittää huomiota myös monikansallisten yritysten hallit-
sevaan asemaan kapitalismissa ja rahoitusmarkkinoiden toimintaan reaali-
ajassa. Webster korostaa myös kansakuntien suvereniteetin vähenemistä 
 
Stehr ja Drucker näkevät tiedon toiminnan ja johtamisen resurssina ja 
välineenä. Adair Turner korostaa henkilökohtaisia palveluja taloudellisen 
kasvun välineenä, koska niiden tuottavuus on alhainen. Castells ja Drucker 
näkevät uusia paradigmoja kapitalismin kehityksen selittämisessä, kun sen 
sijaan Webster ja Stehr suhtautuvat asiaan kielteisesti ja korostavat 
jatkuvuuksia.  
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OSA II:  
SÄHKÖISEN MEDIAN JA TELETOIMINNAN 
KEHITYS 
 

  
Ennen varsinaista sähköisen median ja teletoiminnan analyysia on tarpeen 
taustoittaa sitä tarkastelemalla Internet- ja teleyritysten nykyisiin ja tuleviin 
toimintaedellytyksiin ratkaisevasti vaikuttanutta pörssikuplaa. Yhdysval-
loissa syntyi 1990-luvun lopulla ensisijaisesti Internet-yrityksiin liittyvä 
pörssikupla, joka laajeni nopeasti maailmanlaajuiseksi ja vaikutti muuhun-
kin ja erityisesti teknologiaan liittyvään yritystoimintaan, kuten teletoi-
mintaan. Syntynyt lama on vaikuttanut myös mediayrityksiin. Ajanjaksoa 
leimasi myös suuri aalto uusien Internet-yritysten listautumisia pörssiin ja 
myöhemmin niiden kaatumisia. Euroopassa ajanjaksoon sijoittuu myös 
suurten valtiovallan omistamien kansallisten teleyhtiöiden64 yksityistä-
minen ja listautuminen pörssiin, kilpailun avaaminen teletoiminnassa ja 
uusien teleyritysten nousu sekä alan ajautuminen suuriin taloudellisiin 
vaikeuksiin 2000-luvun alussa. 
 
 
5. Internet-65 ja teleyritysten pörssikupla 
 
5.1. Kuplan historia ja laajuus 
  
Pörssikuplan mittaluokan analyysissa voidaan käyttää apuna Yhdysvaltojen 
teknologiaan liittyvien yritysten pörssin Nasdaqin kehitystä. Nasdaq perus-
tettiin vuonna 1971, ja se on edelleenkin vaihtamiensa osakkeiden määrän 
perusteella selvästi suurin Yhdysvaltojen pörsseistä, noin 50 prosenttia 
suurempi kuin Yhdysvaltojen toiseksi suurin pörssi New York Stock 
Exchange (NYSE).  
 
Nasdaq-indeksi kuvaa kaikkien pörssissä kauppaa käyvien yritysten arvon 
kehitystä ja sen arvo vuonna 1971 oli 100. Pistearvo oli 159,84 kun osake-
kurssien 1900-luvun viimeinen lasku-ura päättyi 2.8.1982. Ensimmäinen 
varsinainen Internet-yhtiö, joka listautui pörssiin, oli Netscape 14.8.1995 66. 
Kaiken kaikkiaan Internet-yhtiöitä listautui Nasdaqiin Cassidyn esittämän 
laskelman mukaan noin 450 ennen kuin listautumisikkuna sulkeutui 
                                                           
64 Näistä yrityksistä käytetään jatkossa järjestelmällisesti nimitystä kansallinen teleyhtiö 
(englanninkielinen vastine on “incumbent”). 
65 Suomennos sanalle dotcom; käsitteen synnystä ks. Cassidy 2002, 138; käsite on myö-
hemmin väännetty ironisiin muotoihin kuten dot.con (Cassidy), dot.gone, not.com ja 
dot.bomb. 
66 America Online (AOL) listautui Nasdaqiin jo vuonna 1992, mutta se oli silloin vielä 
online-, ei Internet-yritys.  
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syksyllä 2000. Lokakuun alussa 1999 indeksi nousi ensimmäisen kerran yli 
3.000 pisteen ja saavutti huippunsa 5.050,67 pistettä 10.3.2000. Matka 
kolmesta tuhannesta pisteestä yli viiteen tuhanteen oli kestänyt vain kolme 
kuukautta (Cassidy 2002, 28, 278, 299).  
 
Nasdaq-indeksin huippuarvossa sen piiriin kuuluvien yritysten markkina-
arvo oli 6.700 miljardia dollaria (Cassidy 2002, 307). Cassidyn mukaan 
pörssiin kuuluvien yritysten arvo 9.3.2001 oli 3.200 miljardia dollaria 
indeksin arvon ollessa 2.052,78. Kun indeksin pistearvo syksyllä 2002 
(26.10.02) oli 1.331,12, voidaan arvioida Nasdaqiin kuuluvien yritysten 
arvosta kadonneen ainakin 2/3-3/4. Tämä merkitsee, että arvoa on kadonnut 
karkeasti arvioiden yli 35 kertaa Suomen BKT:n arvo, joka oli vuonna 2001 
noin 136 miljardia euroa. Arvoa oli jäljellä noin 2.000 miljardia euroa eli 
noin 15 kertaa Suomen BKT:n arvo. Jos yritysten arvo tai osakkeen arvo 
perinteisesti määritetään sille kohdistuvien tulevaisuuden kassavirtojen67, 
nykyarvona voidaan väittää saman verran tulevaisuuden informaatioyhteis-
kuntaan liittyviä taloudellisia odotuksia tuhoutuneen. Kuplan eli tuhon 
suuruus on siten luokkaa, jota on vaikea käsittää.  
 
Adair Turner on korostanut Internet-yhtiöiden suhteellisen pientä osuutta 
Yhdysvaltojen pörssiarvojen kokonaisuudesta. Hän toteaa, että vuoden 
2000 alussa, Internet-yritysten nousukauden lakipisteessä, kaikkien 
Internet-yhtiöiden osuus oli vain 4 prosenttia Yhdysvaltojen yhtiöiden 
pörssiarvosta. Sovellusohjelmien valmistajien ja laitevalmistajien osuus oli 
jo 23 prosenttia (Adair Turner 2001, 74). Vuoden 2000 alussa seitsemän 
maailman 15 arvokkaimmasta yhtiöstä maailmassa oli teknologiayrityksiä, 
mutta Microsoftia ja Oraclea lukuun ottamatta laitevalmistajia: Cisco 
Systems, Intel, Lucent Technologies, Nortel Networks ja Sun Micro-
systems. Jokainen näistä yrityksistä valmisti ja valmistaa edelleen kuitenkin 
tuotteita, joita käytettiin Internetin yhteydessä (Cassidy 2002, 277). Siten 
merkittävimmiltä osin pörssiarvojen putoaminen perustui enemmän varsi-
naisten teknologiayritysten ja teleyritysten kuin Internet-yritysten kurssi-
laskuun. 
 
Kehityksellä Yhdysvalloissa oli merkittäviä vaikutuksia Eurooppaan, mutta 
mittaluokat olivat Euroopassa pienemmät, koska Eurooppa esimerkiksi 
Internet-yhtiöiden kotipaikkana oli olennaisesti pienempi. Mittarina voi-
daan käyttää Saksan teknologiapörssin Neuer Marktin kehitystä. Neuer 
Markt perustettiin vuonna 1997 vastineeksi Yhdysvaltojen Nasdaqille. Sen 
väitettiin tuolloin edustavan saksalaisen kapitalismin uudelleenjärjestämistä 
yrittäjyyden ja osakkeenomistajan lisäarvon perustalle. Neuer Marktin 
indeksi, Nemax aloitti pisteluvusta 100. Ensimmäinen varsinainen Internet-
yritys listautui pörssiin vuoden 1999 maaliskuussa. Nemax All Share-
                                                           
67 Yrityksen kassapohjainen nettotulos ennen investointeja kaikkien maksujen jälkeen. 
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indeksi nousi yli 8000 pisteeseen alkuvuodesta 2000, jonka jälkeen alkoi 
erittäin jyrkkä alamäki. Kun pistearvo oli vajonnut alle 400 pisteen 
syyskuussa 2002, pörssi päätettiin lopettaa. Huipussaan Neuer Marktiin 
kuuluvien yritysten arvo oli 233 miljardia euroa, mutta syyskuussa 2002 
arvo oli pudonnut vain 22 miljardiin euroon. Arvoa oli kadonnut siten 211 
miljardia euroa eli noin 1,5 kertaa Suomen BKT:n arvo (Benoit & Skorecki 
2002, 13). 
 
Vielä vuonna 2000 asetelmat olivat aivan toiset. Adair Turner tuo esille 
1990-luvun monet globaalit suhdannevaihtelut ja toteaa: 
 

”Kuitenkin kevääseen 2000 mennessä kaikki oli muuttunut jälleen ja 
muuttunut niin täydellisesti, että vuoden 1997 ja 1998 tapahtumat68 
näyttivät pahalta unelta. Sillä yhtäkkiä emme ole uhkaavan tuhon 
partaalla, vaan marssimassa eteenpäin luottavaisina Amerikka etu-
nenässä ’uuteen taloudelliseen paradigmaan’, Internetin, Internet-
yritysten ja tietoon perustuvan talouden paradigmaan, jossa tuotta-
vuus nousee ja inflaation vaarat ovat poistuneet ja jossa ainoa olen-
nainen kysymys on: ’Etkö käsitä?’.” (Adair Turner 2001, 11) 69  

 
Pörssikuplan taustalla oli siten uusi ”taloudellinen paradigma” ja se ilmeni 
pörssiin listautuneiden yritysten osakkeiden arvon kohoamisena tavalla, 
jota ei voinut perustella perinteisen taloustieteen keinoin. Arvostukset olivat 
sen sijaan ”surrealismin piirissä” (Cassidy 2002, 100). Pörssikuplaa on 
kuitenkin vaikea havaita. Tämä perustuu siihen, että voimakasta taloudel-
listen arvojen kasvua ei aina ole helppoa erottaa keinotekoisesta kuplaan 
liittyvästä kasvusta paitsi vasta jälkikäteen, kun romahdus on jo tullut. 
Merkittävät sijoittajatkaan, kuten Soros, eivät havainneet kuplaa, vaikka sen 
alkuvaihe tarjosi mahdollisuuksia merkittäville voitoille. Soros toteaa, että 
kupla alkoi lähes huomaamatta muutamien Internet-yhtiöiden listauduttua 
pörssiin (Soros 2000, xxvii, 69-70)70.  
 
Cassidy käyttää Internet-yhtiöihin liittyvästä kuplasta termiä spekulatii-
vinen kupla, jossa spekulaatio on ”tietoista toimintaa keskimääräistä 
suuremman riskin ottamiseksi siinä toivossa, että saa liiketoiminnasta ja 
                                                           
68 Kysymyksessä oli taloudellinen kriisi Aasiassa vuonna 1997 ja Venäjän ilmoitus 
lainojen maksamatta jättämisestä sekä Brasilian talousvaikeudet vuonna 1998 ja näiden 
seurausvaikutukset (Adair Turner 2001, 10-11) 
69 Sanat “etkö käsitä” ovat piikki Tony Blairille, joka lokakuussa 1999 käytti puheessaan 
ilmaisua “it’s the e-conomy, stupid” (ks. Adair Turner 2002, 51).  
70 Cassidy pitää Sorosta yhtenä menestyneimmistä modernin ajan sijoittajista (Cassidy 
2002, 249). Soroksen tunnetuin operaatio tapahtui vuonna 1992, kun hän spekuloi puntaa 
vastaan. Soros kykeni lainaamaan enemmän puntia vaihtaakseen niitä eri valuuttoihin kuin 
Englannin hallitus oli valmis ostamaan tukeakseen kiinteää vaihtokurssiaan. Soros voitti 
vetonsa  ja Englannin oli pakko irtaantua Euroopan valuuttajärjestelmästä  ERM (Kay 
2003, 136).  
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rahoitusmarkkinoilla tapahtuvasta toiminnasta keskimääräistä suuremman 
voiton”. Cassidy näkee spekulatiiviset kuplat nelivaiheisina. Ensimmäinen 
vaihe, johon joskus viitataan termillä siirtymä (displacement), alkaa kun 
jokin asia muuttaa ihmisten tulevaisuutta koskevia odotuksia – tämä voi 
olla muutos hallituksen politiikassa, löytö, tai uusi erinomainen keksintö. 
Aikaiset sijoittajat saavat erittäin korkeat voitot ja tämä vetää puoleensa 
muiden huomion. Seuraavana on toisessa vaiheessa vuorossa buumi, jolloin 
osakkeiden hinnat nousevat jyrkästi ja skeptisismi antaa tilaa ahneudelle. 
Lopulta ne jäljelle jääneet kansalaiset, jotka eivät ole liittyneet juhlailoon, 
tuntevat jäävänsä ulkopuolelle. He tuntevat itsensä hölmöiksi. Buumi muut-
tuu kolmannessa vaiheessa euforiaksi. Investoinnin vakiintuneista säännöis-
tä ja usein myös terveen järjen käytöstä luovutaan. Hinnat menettävät 
kaiken yhteytensä todellisuuteen. Sijoittajat tietävät, ettei tämä tilanne voi 
jatkua ikuisesti, ja he kilpailevat rahastamisessa ennen kuplan puhkeamista. 
Lopulta neljänneksi tulee väistämättä romahdus, josta saattaa seurata lama 
tai sitten ei. Joskus käänteelle on selvä syy, joskus markkinat luhistuvat 
omia aikojaan (Cassidy 2002, 4-5).  

 
Teoksessaan vuodelta 2002 Cassidy on varsin yksityiskohtaisesti ja värik-
käästi kuvannut Internet-yrityksiin liittyvän kuplan syntymistä ja kehitty-
mistä, eikä tarkoituksena ole tässä yhteydessä kiinnittää huomiota siihen 
liittyvään historialliseen kehityskulkuun kuin joidenkin ajanjaksojen ja 
päivämäärien osalta. Sen sijaan varsinaisena tarkoituksena on keskittyä 
tarkastelemaan kuplaa ja sen merkitystä yleisemmällä tasolla. 
 
Milloin sitten Internet-yritysten kupla alkoi? Cassidyn mukaan alku voi-
daan sijoittaa elokuulle 1995 (tarkkaan ottaen päivään 14.8.95), jolloin 
tapahtui Netscape Navigator-selaimen valmistajan Netscapen listautumis-
anti (Cassidy 2002, 6). Tämäkin on tietysti jälkikäteen tehty havainto. Kor-
kojen alentaminen Yhdysvalloissa syksyllä 1998 merkitsi siirtymistä speku-
latiivisessa kuplassa buumivaiheesta euforiavaiheeseen. Cassidyn mukaan 
euforiavaiheen loppuosa, jota hän kutsuu ”eeppiseksi vaiheeksi” kesti 
lokakuusta 1998 huhtikuuhun 2000 (Cassidy 2002, 191-192). 
 
Cassidy katsoo, että jo vuoden 1999 alussa osakemarkkinat suhtautuivat 
kielteisesti varovaisuuteen ja terveeseen järkeen. Nousevien hintojen 
näkymä tuhosi ihmisten arvostelukyvyn. Lopulta vain harvat kykenivät 
vastustamaan kutsua. Koska kaikki, jotka olivat tekemisissä Internet-kuplan 
kanssa – yrittäjät, riskisijoittajat, investointipankkiirit, osakeanalyytikot, 
sijoitusrahastojen johtajat, tavalliset sijoittajat, jopa journalistit – reagoivat 
markkinoiden tuottamiin kiihokkeisiin, varovaisuuden jälkiä tuli yhä vai-
keammaksi löytää. Jokaisena neljännesvuoden jaksona paine löytää 
”Internetin uskonto” kasvoi rahastojen johtajia kohtaan (Cassidy 2002, 125, 
192, 206).  
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Vielä aivan vuoden 2000 alussa ei ollut mitään merkkiä kasvun hidastu-
misesta. Cassidyn mukaan kuplan puhkeamispäivänä voidaan pitää perjan-
taita 14.4.2000, joka myöhemmin sai nimen Black Friday. Silloin viiden 
viikon mittainen kurssilasku huipentui paniikkiin. Vain yhden viikon aikana 
osakemarkkinoiden arvosta poistui edellä jo mainittu 2.000 miljardia dolla-
ria eli lähes 15 kertaa Suomen BKT:n arvo. Listautumisanti-ikkuna, joka oli 
ollut avoinna lokakuusta 1998 oli iskeytynyt kiinni (Cassidy 2002, 266, 
292-293, 299). 
 

 
5.2. Osakkeiden arvon kehitykseen liittyvät uudet käsitykset 
 
Uuteen taloudelliseen paradigmaan kuului joukko uusia yritysten pörssi-
arvoon liittyviä käsityksiä ja siihen liittyi joukko verkostoitumista koskevia 
teorioita ja niiden tulkintoja. Osa talousteoreetikoista kehitti lisäksi teorian 
informaatioteknologiaan perustuvasta pysyvästä kasvusta ilman suhdanne-
vaihteluja (Unfinished recession…2002, 4). Uuden paradigman taustalla oli 
näkemys, jonka mukaan ”Internet oli vallankumouksellisin kehityskulku 
sitten sähkögeneraattorin, painokoneen ja pyörän keksimisen” (Cassidy 
2002, 1) tai väite, jonka mukaan ”tietotekniikan ja viestinnän teknologia 
ovat luoneet taloudellisen suorituskyvyn ’uuden paradigman’ ja informaa-
tiovallankumouksen, joka on yhtä syvällinen kuin varsinainen teollinen 
vallankumous ja jossa Internetin talous, Internet-yritykset, ja tietoon perus-
tuva talous ovat polttopisteessä” (Adair Turner 2001, 51). Kay toteaa 
”uuden talouden” kannattajien väittäneen, että informaatioteknologiassa 
tapahtuneet muutokset ja erityisesti Internetin kasvu muodostavat talou-
dellisessa elämässä epäjatkuvuuden, jolla on harvoja jos yhtään edeltäjää 
koko talouden historiassa (Kay 1999, 3). 
 
Tässä luvussa kiinnitetään huomiota pörssiarvoihin liittyviin käsityksiin, 
joilla oli tärkeä merkitys vakuutettaessa sijoittajia uskomaan jatkuvaan 
kurssinousuun. Internet-yhtiöiden arvon romahdus keväällä 2000 romah-
dutti myös käsitykset uuden teknologian yritysten lamakestävyydestä ja 
myös jäljempänä esitettyjen laskentatapojen arvon.  
 
Uusien yritysten pörssiarvoon liittyvien käsitysten taustalla oli myös pyrki-
mys legitimoida kurssinousun rationaalista perustaa. Cassidy toteaa, että 
kaikki joukkoliikkeet tarvitsevat ympärilleen järjestäytyneen ideologian. 
Idea, että Internet oli muuttamassa Yhdysvaltojen talouden, oli houkutte-
leva kurssinousun kannattajille (Cassidy 2002, 156). Pörssikuplan synnyn 
alkuvaiheissa toisella puolella olivat traditionalistit, jotka uskoivat hintojen 
jo nousseen selvästi yli taloudellisten perusasioiden oikeuttamien tasojen. 
Toisella puolen olivat ”uudesta taloudesta” innostuneet, jotka väittivät että 
aikanaan arvokkaat metodit arvostaa osakkeita eivät enää toimineet, ja ne 



 112 

tulisi hylätä. Traditionalistit kuitenkin hävisivät ja vuonna 1998 Internet-
kuume muuttui epidemiaksi, kaikentyyppisten sijoittajien antaessa periksi  
(Cassidy 2002, 118, 170). 
 
Selvä enemmistö Internet-yhtiöistä ei tuottanut voittoa eikä maksanut osin-
koja, joten Cassidyn mukaan perinteiset arvon määrittelyn metodit eivät 
soveltuneet näihin yrityksiin71. Jos vanhoja kaavoja käytettiin, ne tuottivat 
useimmille Internet-yhtiöiden osakkeille ”luontaisen arvon”, joka oli nolla. 
Koska Wall Street pyrki innokkaasti myymään näitä osakkeita yleisölle, se 
ei mainostanut tätä faktaa, vaan sen sijaan etsi joustavampia arviointitapoja 
(Cassidy 2002, 73). 
 
Seuraavia tapoja kehitettiin. Jos yritys ei tuottanut voittoa eikä maksanut 
osinkoja, sen osake hinnoiteltiin käyttäen perustana uutta kaavaa, joka oli 
hinta per tilaaja. Ei ollut mitään ilmeistä syytä miksi Internetin käyttäjät 
tulisi arvostaa niin korkealle kuin tapahtui, mutta Internet-yhtiöiden osak-
keiden arvostus perustui toivoon ja ylimitoitettuihin odotuksiin eli hypeen. 
Uudet arvostuskaavat olivat ensisijaisesti yritys rationalisoida sijoittajien 
palavaa intoa (Cassidy 2002, 79-80). Madrick havaitsee käsityksen siitä, 
että informaatio on yrityksen keskeinen omaisuuserä, myyneen hyvin. 
Ainoa ongelma oli, ettei se pitänyt paikkaansa (Madrick 2002, 1). Soros 
sanoo asian seuraavasti: 
 

"Kun Internet eteni, potentiaalisten sijoittajien määrä kasvoi ekspo-
nentiaalisesti, eikä osakkeiden tarjonta kyennyt vastaamaan kysyn-
tää. Lisäksi osakkeiden kysyntää lisäsivät online-palvelua tarjoavat 
välittäjät, kun taas tarjontaa rajoittivat itse osakkeita ennen antia 
ostavien sisäpiiriläisten asettamat lailliset rajoitukset. Osakkeet 
saavuttivat kummalliset arvot. Harvat yritykset tuottivat voittoa, 
mutta sijoittajat eivät välittäneet siitä. He katsoivat asiakkaiden tai 
tilaajien määrää osakkeiden arvostuksen perustana. Yritykset aloit-
tivat antamalla ilmaiseksi palvelujaan älyten, että jos ne lisäävät 
asiakkaidensa määrää, ne voivat saada pääomia edullisemmin 
ehdoin." (Soros 2000, 70) 

 
Sen sijaan, että analyytikot olisivat keskittyneet voittoihin, he keskittyivät 
voittopotentiaaliin. Monet kannattivat ”mind share”-käsitettä (tunnettavuut-
ta) ja markkinaosuutta keskeisinä arvostuskriteereinä. Ainoa tapa kvanti-
fioida näitä käsitteitä oli katsoa liikennettä yrityksen www-sivuilla. Jos 
tämä liikenne näytti kasvavan dramaattisesti, yrityksen arvo kasvoi, vaikka 
sen tappiot olivat myös kasvussa, kuten usein oli asian laita. Uusi arvostus-
                                                           
71 Tämä ei aivan pidä paikkaansa. Perinteinen arvonmääritys on arvioida ns. net present 
value, joka lasketaan tulevaisuuden tuotto-odotusten perusteella (ei ole merkitystä sillä 
maksetaanko voitot osinkoina ulos vai pidetäänkö ne yrityksen sisällä), jotka diskontataan 
nykyhetkeen. Tässä arviointitavassa on ongelmana tietysti arvioida nämä tuotot. 
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metodologia tarjosi Internet-yhtiöiden omistajille omalaatuisen kannusti-
men. Sen sijaan että johtajia palkittaisiin kustannusten alentamisesta ja 
kasvavasta liikevaihdosta, heitä palkittiin sivulatauksien (page views) 
määrän lisäämisestä. Ei ollut yllättävää, että monet yrityksistä päätyivät 
tuhlaamaan niin paljon rahaa kuin mahdollista markkinointiin ja saittiensa 
edistämiseen kustannuksista riippumatta (Cassidy 2002, 95-96). 
 
 
5.3. Kuplan ilmeneminen teletoiminnassa 
 
Osana pörssikuplaa informaatio- ja viestintäteknologiaan liittyvien yritysten 
varallisuus kasvoi pörssiarvon muodossa merkittävästi myös suhteessa 
muihin yrityksiin, mikä näytti tekevän tästä sektorista aivan erityisen liike-
toiminnan sektorin. Vuoden 2000 alussa yhdysvaltalaisten informaatio- ja 
viestintäteknologian yhtiöiden osuus oli vain 10 prosenttia yksityisen sekto-
rin kansantuotteesta, mutta 37 prosenttia kaikkien yhtiöiden pörssiarvosta 
(Adair Turner 2001, 71).  
 
Fransman on luetellut teletoiminnan epärealistiseksi osoittautuneen vision 
elementit. Ne olivat seuraavat: a) käsitys kapasiteetin (“laajan kaistan”) 
kysynnän räjähdysmäisestä kasvusta, kun Internetin välityksellä tapahtuva 
liikenne (video-konferenssit, video-on-demand, videon käyttö yleensä)72 
kasvaisi voimakkaasti, b) käsitys siitä, että kilpailun vapauttamisen myötä 
uudet alalle tulevat toimijat löisivät kansalliset teleyhtiöt, c) käsitys siitä, 
että rahoitusmarkkinat tukevat kelvollisimpia uusista toimijoista, ja d) 
käsitys siitä, että teknologinen muutos edelleen vahvistaa silloisia odotuksia 
(Fransman 2002, 9-11, 14). 
 
Ikuiselta näyttänyt informaatio- ja viestintäteknologian yrityksiin liittyvä 
noususuhdanne ja yhä korkeammiksi nousseet pörssiarvot mahdollistivat 
al/an yritysten operaatiot entistä suuremmassa mittaluokassa. Niin Yhdys-
valloissa kuin Euroopassa tämä ilmeni teletoiminnan suurina yrityskaup-
poina ja -fuusioina. Euroopassa lisäksi kehitys mahdollisti sattumalta suuret 
huudot samanaikaisesti tapahtuvissa kolmannen sukupolven matkapuhelin-
ten (ns. 3G) UMTS- huutokaupoissa. Ne tapahtuivat vv. 2000-2001 
erilaisin ehdoin useissa maissa.  
 
Fuusiokierrettä edisti vuonna 2000 vielä näkemys siitä, että maailmaan 
mahtuu vain muutamia suuria teleyhtiöitä (ks. esim. Cresswell 2000, 52). 
Vastaavasti UMTS- huutoihin vaikutti näkemys siitä, että 3G-toimintaan 
osallistuminen on ehdoton edellytys teleyrityksen menestymiselle tulevai-
suudessa ja että UMTS toistaa toisen sukupolven GSM-puhelintoiminnan 
                                                           
72 Kuvapuhelimen ohella video-on-demand- eli vod-palvelut kuuluvat niihin jatkuvasti 
keskustelun kohteena oleviin palveluihin, jotka eivät ole onnistuneet laajassa mitassa 
markkinoilla (Fransman 2002, 73-74). 
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suuren menestyksen (On the further development of mobile and wireless 
communications 1997, 3). Myös Euroopan komissio edisti voimakkaasti 
digitalisointia ja ”uutta taloutta” ei-problemaattisena kysymyksenä 
(Liikanen 1999 ja 200073). 
 
5.3.1. Taajuushuutokaupat ja niihin liittyvä teorianmuodostus 
 
EU-maissa (ml. ETA-maa Norja) UMTS-toimilupia myönnettiin vv. 2000-
2001 yhteensä 66, joista 34 huutokaupalla ja 32 hallinnollisella päätöksellä. 
Lisäksi Sveitsi myönsi 4 toimilupaa hallinnollisella päätöksellä. Huuto-
kauppoihin käytettiin Euroopassa yhteensä yli 100 miljardia euroa eli miltei 
Suomen BKT:n arvon verran. Jälkikäteen tuntuu käsittämättömältä, että 
tämän summan huusi ala, jonka liikevaihto matkapuhelintoiminnassa vuon-
na 2001 oli 80 mrd. euroa (Ungerer 2002, 7). Huutokauppoja käytiin seu-
raavissa Euroopan maissa: Englanti, Hollanti, Saksa, Italia (huutokaupan ja 
hallinnollisen päätöksen yhdistelmä), Itävalta, Sveitsi, Belgia, Kreikka, 
Tanska (sinetöidyt kirjeet), yhteensä 9 maassa74. Taulukossa 1 esitetään ko. 
maissa toimiluvan huutaneiden yhtiöiden maksamat hinnat ja taulukossa 2 
suurimmat maksetut summat teleyhtiöittäin.  
 
Suurimmat summat huusivat Englannin British Telecom ja Englannin 
Vodafone (kumpikin noin 20 mrd. euroa), pääosin hongkongilaisomistuk-
sessa oleva Hutchison (noin 17 mrd. euroa), Saksan Deutsche Telekom/T-
Mobil (noin 15 mrd. euroa), Espanjan Telefonica (noin 10 mrd. euroa) ja 
Ranskan France Telecom (noin 7 mrd. euroa). 75 Näiden yritysten ja niiden 
yhteistyökumppanien osuus maksetuista summista oli noin 90 prosenttia.  
 
Huutokaupat eivät ole taajuuksien jakotapana uusi ajatus tai ilmiö76. Niillä 
on teoreettinen tausta, joka ulottuu 1950-luvun loppuun. Käytännössä 
Yhdysvaltojen liittovaltion viestintäkomissio FCC ryhtyi käyttämään 
huutokauppoja taajuuksien jakamisessa rajoitetusti vasta vuonna 1994.  

                                                           
73 Liikasen puheen optimistisia sävyjä – esimerkiksi teletoiminnan näkeminen kaikkein 
tärkeimpänä teollisuudenalana maailmassa ja muun talouden kasvun veturina – on hyvä 
verrata niihin pessimistisiin sävyihin, joita esimerkiksi Internet-yritysten kuplan puhkea-
misen jälkeinen komission tiedonanto ilmentää (Sähköinen viestintä: tie osaamistalouteen 
(alkup. knowledge economy) 2003, 3-4). 
74 Seuraavissa maissa toimiluvat annettiin hallinnollisen päätöksen pohjalta (alan termino-
logiassa “kauneuskilpailu”): Suomi, Espanja, Norja, Ruotsi, Portugal, Ranska (toimilupa 
edellytti korkeaa kiinteän maksun suorittamista), Irlanti ja Luxemburg. Suomi on EU:ssa 
järjestelmällisesti vastustanut huutokauppoja ja korostanut hallinnollisiin päätöksiin liitty-
viä etuja.  
75 Kyseessä ovat karkeat luvut ja ne liittyvät hankkeisiin, joissa ko. yhtiö on ainoa osakas 
tai selvä pääosakas. Erilaisia yhteishankkeita on lisäksi useita. Esimerkiksi Saksaan Mobil-
com, jossa France Telecomin osuus osakkeista on 28 %, maksoi luvasta lisäksi 7,6 mrd. €. 
76 Taajuuksien jakopolitiikan ajallisesta jaksottumisesta ja kehityksestä ks. Steinbock 2003, 
1-42. 
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Taulukko 1      
       
Suurimmat maksetut summat UMTS-huutokaupoissa teleyhtiöittän 
       
yhtiö       yhteensä 
       $ mrd. 
       
British Telecom (BT)    20,8 
Vodafone     20,0 
Hutchison     16,6 
Deutsche Telekom (T-Mobile)    14,1 
Telefonica     9,8 
France Telecom     7,0 
Telecom Italia (TIM)    2,1 
KPN      0,8 
       
lähde: www.cellular-news.com/3G, www.commstrade.com  
 
 
 
Erityisesti Englannissa kiinnostus huutokauppoihin on virinnyt 1990-luvun 
lopulle tultaessa. Ne otettiin käyttöön Euroopassa laajassa mitassa juuri 
UMTS-huutokauppojen yhteydessä. Näyttää siltä, että useissa maissa 
kiinnostus niiden käyttämiseen yhä laajemmin taajuuksien jakamisessa on 
vain lisääntynyt (Binmore ja Klemperer 2002, C75) 77. 
 
Huutokauppoja teletoiminnan toimilupien myöntämistapana kannattaa 
tieteen piirissä joukko taloustieteilijöitä, joista etummainen on R.H. 
Coase78. Juuri hän esitti vuonna 1959 Yhdysvaltojen liittovaltion viestintä-
komissio FCC:lle markkinaperusteista lähestymistapaa taajuuksien jakami-
seen eli huutokauppoja perustellen asiaa talousteoreettisesta näkökulmasta. 
Coase julkaisi asiaa koskevan artikkelin samana vuonna (Coase 1959). 
 
 

                                                           
77 Huutokauppoja on otettu käyttöön myös Australiassa (1998) ja Uudessa Seelannissa 
(1992). 3G-toimilupia on jaettu huutokaupalla lisäksi viime vuosina Kanadassa, Tsekissä, 
Sloveniassa, Israelissa ja Taiwanissa. 
78 Taloustieteilijät ml. Coase ovat olleet Yhdysvalloissa taajuuskysymyksissä aktiivisia 
myös äskettäin argumentoiden huutokauppoja varmimpana tapana käyttää kansallisia 
taajuusresursseja tehokkaasti (Comments of 37 Concerned Economists, 2001). Coasen 
mediaa käsittelevistä teoksista ks. Ljungberg 2001. 
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Taulukko 2       
       
Suurimmat maksetut summat UMTS-huutokaupoissa maittain ja toimiluvittain 
      $ milj. 
       
Belgia Mobistar huutokauppa FT/Orange  139,6 
Belgia KPN Orange huutokauppa KPN  139,6 
Belgia Proximus huutokauppa Belgacom/Vodafone 139,6 
Englanti BT huutokauppa BT  6 350,0 
Englanti BTCellnet huutokauppa BT  6 350,0 
Englanti Orange huutokauppa FT/Orange  6 440,0 
Englanti Hutchison  3G huutokauppa Hutchison  6 900,0 
Englanti One-2-One huutokauppa T-Mobile  6 300,0 
Englanti Vodafone huutokauppa Vodafone  9 400,0 
Hollanti 3G Blue huutokauppa Blue/T-Mobile 369,0 
Hollanti Telfort huutokauppa BT  401,0 
Hollanti Dutchtone huutokauppa FT  407,0 
Hollanti KPN Mobile huutokauppa KPN  664,3 
Hollanti Libertel huutokauppa Vodafone  666,8 
Italia Wind huutokauppa Enel/FT  2 010,0 
Italia Andala huutokauppa Hutchison  2 010,0 
Italia Ipse huutokauppa Telefonica  2 020,0 
Italia TIM huutokauppa TIM  2 000,0 
Italia Omnitel huutokauppa Vodafone  2 030,0 
Itävalta Connect Austria huutokauppa E-On/Orange 104,0 
Itävalta Hutchison huutokauppa Hutchison  99,0 
Itävalta 3G Mobile huutokauppa Telefonica  101,0 
Itävalta Mobilkom huutokauppa Telekom Austria 105,0 
Itävalta max.mobile huutokauppa T-Mobile  103,0 
Itävalta Mannesmann huutokauppa Vodafone  98,0 
Kreikka Cosmote huutokauppa OTE  125,6 
Kreikka Stet Hellas huutokauppa TIM  125,6 
Kreikka Panafon huutokauppa Vodafone  125,6 
Saksa VIAG Intercom huutokauppa BT  7 670,0 

Saksa 
E-Plus 
Hutchison huutokauppa Hutchison  7 620,0 

Saksa Mobilcom huutokauppa Mobilcom/FT 7 600,0 
Saksa Group 3G huutokauppa Telefonica/Sonera 7 630,0 
Saksa T-Mobil huutokauppa T-Mobile  7 700,0 
Saksa Mannesmann huutokauppa Vodafone  7 630,0 
yhteensä mrd. $     101,6 
       
lähde: www.cellular-news.com/3G, www.commstrade.com   
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Vuonna 1960 Coase edellä mainitun artikkelinsa pohjalta kirjoitti tunnetun 
artikkelinsa The Problem of Social Cost (Coase 1990), jossa hän pohtii 
kysymystä ulkoisvaikutuksista. Ulkoisvaikutuksissa on kysymys siitä, että 
jonkin henkilön toiminta aiheuttaa ei-tarkoitettuja kustannuksia tai etuja 
toiselle henkilölle. Tämän pohdiskelun pohjalta syntyi ”Coasen teoree-
mana” tunnettu argumentti (ks. Coase 1990 13-14, 157-159). Se voidaan 
pelkistää seuraavalla tavalla. Ulkoisvaikutukset voidaan korjata markki-
noilla. Jos transaktiokustannukset ovat nolla79 – eli toisin sanoen osapuolten 
molemminpuolisen edun mukainen sopimus on tehtävissä – niin mikä 
tahansa alkuperäinen omistusoikeuksien määrittäminen johtaa markkinoilla 
tehokkaaseen tulokseen. Eli jos omistusoikeudet on hyvin määritelty ja 
transaktiokustannukset ovat vähäiset, markkinoiden osapuolet voivat itse 
organisoida transaktionsa tavalla, jolla saavutetaan tehokkaat tulokset. Kun 
osapuolet voivat näin tehdä, ei hallinnon ole tarpeellista osallistua korjaa-
viin toimiin verojen, sääntelyn tai lain säännösten avulla (Friedman 1991, 
6; Glaeser et al. 2002, 2; Black 2002, 62). On kuitenkin korostettava edelly-
tyksiä tälle sopimiselle, koska kaikissa tapauksissa transaktiokustannukset 
eivät ole vähäisiä. Coase toteaa:  
 

”Tätä pohdiskelua ei tule käsittää siten, että resurssien hallinnol-
linen jakaminen tuottaa väistämättä huonomman tuloksen kuin 
hintamekanismin välityksellä tapahtuva jakaminen. Markkinoiden 
toiminta ei ole itsessään kustannuksista vapaata, ja jos markkinoilla 
operoinnin kustannukset ylittävät hallinnon kustannukset riittävän 
paljon, saatamme olla halukkaita myöntymään resurssien virheelli-
seen jakamiseen, joka perustuu hallinnon tiedon puutteeseen, jous-
tamattomuuteen ja jäykkyyteen sekä alttiuteen poliittiselle painos-
tukselle. Mutta Yhdysvalloissa harvat ihmiset ajattelevat, että näin 
olisi tilanne useimmilla teollisuuden aloilla, eikä yleisradiotoimin-
nassa80 ole mitään, joka saisi meidät uskomaan että taajuuksien 
jakaminen muodostaisi poikkeuksellisen tapauksen.” (Coase 1959, 
18-19) 

 
Toisin sanoen markkinat olisivat tietyin ehdoin tehokkaampi resurssien 
allokoija kuin hallinto voi koskaan olla, oli hallinnolla kuinka paljon tietoa 
tahansa tai olivatpa sen tarkoitukset kuinka hyviä tahansa. Yleisenä ideana 
Coasella on hallinnon minimointi ja markkinoiden toiminnan ulottaminen 
tehokkaimpana resurssien allokoijana maksimiinsa. Coasen käytännön rat-
kaisu taajuuksien osalta oli, että luodaan riittävän selvät ja yksityiskohtaiset 

                                                           
79 Käytännössä ovat kysymyksessä vähäiset kustannukset. Transaktiokustannuksilla Coase 
tarkoittaa tutkimukseen ja informaation hankintaan liittyviä kustannuksia ja  kaupankäyn-
tiin, päätöksentekoon, valvontaan ja voimaan saattamiseen liittyviä kustannuksia (Coase 
1990, 6). 
80 Coasen artikkelissa kyse oli yleisradiotoiminnasta, mutta asia koskee yhtälailla tele-
toimintaa. 
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omistusoikeudet niihin. Tämän jälkeen taajuudet voidaan myydä huuto-
kaupalla yksityisille omistajille, jotka ovat sitten vapaita ostamaan, 
myymään ja vuokraamaan taajuuksia (ks. tarkemmin Coase 1959).  
 
Edellä selostetun prosessin tuloksena taajuudet siirtyisivät tehokkaimpaan 
eli arvokkaimpaan käyttötarkoitukseensa, kun parhaiden liiketoiminta-
suunnitelmien hakijat arvostaisivat taajuuksia eniten. Juuri tähän perustuu 
huutokauppojen idea. Ne osapuolet, jotka kykenevät näkemään taajuuksien 
liiketaloudellisesti parhaat käyttötavat, maksaisivat – eli huutaisivat niistä – 
eniten. Tästä markkinanäkökulmasta taajuuksien antaminen korvauksetta 
nähdään julkisena tukena (Binmore ja Klemperer 2002, C78-C79). 
 
Viime kädessä kysymys on siten asetelmasta hallinto eli regulaattori vs. 
markkinat. Mitkä ovat näiden osapuolten oikeat suhteet? Mitä regulaattori 
päättää etukäteen, mikä asia ratkaistaan markkinoilla? Onko regulaattori 
yleensä tarpeen ja missä määrin vai onko mahdollista synnyttää markkinat 
taajuuksien alueelle kuten esimerkiksi maankäytön alueella on vallalla 
(maankäyttöä säännellään, mutta omistus on pääosin yksityistä)?  
 
Tässä yhteydessä ei ole tarpeen laajemmin pohtia taajuusmarkkinoiden 
mahdolliseen syntyyn liittyviä kysymyksiä asian yleisestä kiinnostavuu-
desta huolimatta81 tai käsitellä Coasen teoreemaan liittyvää yleistä kritiikkiä 
tai spesifistä taajuuksien huutokauppoihin liittyvää kritiikkiä. On kuitenkin 
korostettava, että taajuusmarkkinanäkökulma on vakavaan pohdintaan liit-
tyvä kysymys, jolla on selvä teoreettinen (ja tietysti myös poliittinen) 
ulottuvuutensa eikä tätä kysymystä voida sivuuttaa vain kritisoimalla 
huutokaupat järjestäneitä valtioita82. Myös kauppojen (tieteelliset) suunnit-
telijat ovat pohdiskelleet jälkikäteen huutokauppaproblematiikkaa ja 

                                                           
81 Tällä hetkellä hallinnollisesti päätetään kansainvälisellä tasolla siitä, mitkä käyttötarkoi-
tukset ovat olemassa ja miten taajuudet jaetaan valtioiden kesken. Kansallisella tasolla 
hallinnot päättävät ketkä saavat taajuuksia. Samalla regulaattori on tehnyt ratkaisut siitä, 
mitkä alat ovat olemassa ja missä mittaluokassa. Kehittyneiden taajuusmarkkinoiden syn-
tymisellä olisi tietysti radikaaleja vaikutuksia nykyiseen taajuuksien käyttöön ja samalla 
taajuuksia käyttävän viestinnän koko rakenteeseen, joka perustuu historialliseen kehityk-
seen ja poliittisiin ratkaisuihin niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasolla. Jos lähtö-
kohtana on taajuuksien tehokas käyttö markkinoiden kautta, ne osapuolet, jotka kykenevät 
käyttämään taajuuksia kaupallisesti parhaiten, valtaavat taajuudet, koska maksavat niistä 
eniten (kun nykyiseen tapaan taajuuksien käyttötarkoituksia ja taajuuksien saajia ei enää 
reguloitaisi). Nämä osapuolet eivät välttämättä ole samoja osapuolia, jotka nykyisin poliit-
tisten päätösten perusteella hallitsevat taajuuksia. Markkinat voivat luoda aivan toisen 
rakenteen alalle ja korvata useita aloja kokonaan toisilla aloilla niiden rajoitusten puitteis-
sa, jotka teknisesti liittyvät taajuuksiin. 
82 Yksi mahdollisuus olisi pohtia missä toiminnassa on mielekästä järjestää huutokauppoja 
ja missä ei, ja etsiä huutokaupoille nykyistä parempia muotoja, ja selvittää mitä omistuk-
seen liittyviä oikeuksia toimilupiin voisi liittää.  
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suunnittelussa mahdollisesti tekemiään virheitä (Binmore ja Klemperer 
2002)83. 

 
Taajuusmarkkinoita korostavan teorian periaatteellinen hylkääminen ja 
hallinnollisten päätösten asettaminen etusijalle toimilupapäätöksiä tehtäessä 
sisältävät kuitenkin sen mielenkiintoisen näkökulman, ettei teleyritysten 
johto olisikaan rakenteellisesti pätevä arvioimaan huutokauppajärjestelyissä 
huudon suuruutta ja huutaisi aina liikaa. Virkamiehet tietäisivät liiketoimin-
nan ja sen reunaehdot sittenkin paremmin kuin yritysjohtajat. Teletoiminta 
(ja televisio- ja radiotoiminta) tarvitsisivat lähtökohtaisesti taajuuksien 
osalta ”suunnitelmataloutta” menestyäkseen kaupallisesti. Tietysti voidaan 
ajatella niinkin, että jostain syystä teletoiminnassa ei ole mahdollista saada 
koskaan riittävää tietoa huutojen perustaksi, ja ne olisivat tässä mielessä ei-
tehokkaat markkinat ja vaatisivat tehokkaan sääntelyn. Cave ja Prosperetti 
ovat kuitenkin tuoneet esille myös näkökulman, jossa korkeat huudot oli-
sivatkin seurausta kansallisten teleyhtiöiden pyrkimyksestä suojella ole-
massa olevaa 2G-toimintaansa ja korkeilla huudoilla oli tarkoitus nostaa 
uusien yrittäjien alalle tulon kustannuksia (Cave ja Prosperetti 2001, 62). 
 
Edellä on selostettu huutokauppojen teoreettista taustaa. Käytännössä 
huutokaupat järjestäneissä EU-maissa ei ole kuitenkaan pyritty luomaan 
vapaita taajuusmarkkinoita, vaan toteuttamaan järjestely, jossa valtiot 
saavat asianmukaisen korvauksen omistamistaan erittäin arvokkaiksi koe-
tuista taajuuksista ja jossa regulaationäkökulmalla on vielä varsin keskeinen 
sija. Ehdot olivat varsin tiukkoja, eikä esimerkiksi toimilupien edelleen 
myyntiä ole toistaiseksi sallittu.  
 
Huutojen taloudellista mittaluokkaa vastaava yli 100 miljardin euron sum-
ma arvioidaan lisäksi tarvittavan itse konkreettisiin UMTS-verkkoinves-
tointeihin eli kokonaisuutena UMTS-investoinnit vaatisivat Euroopassa 
lähes 2 kertaa Suomen BKT:n. Useilla yhtiöillä on kuitenkin vaikeuksia 
koota investointeihin tarvittavia summia tilanteessa, jossa riskit tuottamat-
tomista investoinneista ovat lisäksi kasvaneet. Tämä on johtanut laiteval-
mistajien harjoittamaan lainoitukseen verkkojen rakentamiseksi, joka on 
tulkittavissa eräänlaiseksi vertikaalisen integraation muodoksi. Verkko-
investointeja on myös viivästetty. Samalla Euroopan UMTS-toiminnan 
käynnistyminen suuremmassa mittaluokassa on siirtynyt useita vuosia. 

                                                           
83 Paul Klemperer, Oxfordin yliopiston taloustieteen professori, avusti Englannin hallitusta 
ja sen Radiocommunication Agency- virastoa johtavana huutokauppateoreetikkona. 
University College Londonin professori Ken G. Binmore osallistui myös huutokauppoja 
suunnitelleeseen työryhmään. Huutokaupoista on kirjoitettu paljon artikkeleita, joita on 
saatavissa mm. seuraavista saiteista: www.strategis.ic.gc.ca/SSG/sf01814e.html, 
www.telecomvisions.com,  ja www.paul.klemperer.org. 
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Tilanteen johdosta Euroopan komissio selvittää mahdollisia uusia edistä-
mistoimia.  
 
On kiinnitettävä huomiota myös siihen, että teleyhtiöt maksoivat UMTS-
toimiluvistaan epärealististen odotusten vallitessa liikaa aivan erilaisessa 
maailmantalouden kontekstissa ja toivonaan saavuttaa sama voittojen taso 
kuin oli tapahtunut 2G-toiminnassa (Asbo 2002, 3). Tämä toivomus ei 
tietenkään toteudu lyhyellä eikä keskipitkällä aikavälillä. Jos Euroopan 
komissio ajatteli teletoiminnan olevan lyhyen aikavälin veturi informaatio-
yhteiskuntaan, tämä ajattelutapa on osoittautunut virheelliseksi, sillä ala ei 
nykynäkymillä (syksy 2003) toivu taantumasta kovin nopeasti. 
 
EU-taso on oma ongelmakenttänsä. Sisämarkkinanäkökulma ja harmoni-
sointinäkökulma eivät toteutuneet lainkaan UMTS-lupia jaettaessa: tässä 
näkökulmassa kaikki luvat olisivat olleet yhdenmukaisesti tarjolla samaan 
aikaan kaikissa EU-maissa samoilla tai samantyyppisillä ehdoilla. Tällöin 
huutokauppoihin osallistuneilla yrityksillä olisi voinut olla toteutunutta nyt 
parempi kuva tulevaisuuden taloudellisista mahdollisuuksistaan. Ehdot ja 
aikataulut vaihtelivat paljon maittain, eivätkä välttämättä olleet parhaita 
mahdollisia liiketaloudellisesti kannattavan toiminnan aloittamisen näkö-
kulmasta syntyvässä uudessa vaikeammassa markkinatilanteessa. EU-tason 
politiikan puuttuminen toimilupia jaettaessa oli seurausta ensisijaisesti 
jäsenvaltioiden kannoista. Seurauksena ongelmista on tiivistetty EU-tason 
koordinaatiota ja vaikutusmahdollisuuksia mm. perustamalla kolme uutta 
elintä: European Regulators Group for Electronic Communications (kansal-
listen regulaattorien johto ja Euroopan komission edustaja), Communica-
tions Committee (jäsenvaltioiden edustajat ja komission edustaja 
puheenjohtajana) ja Radio Spectrum Policy Group (jäsenmaiden edustajat, 
komissiosta sihteeristö) (Cave ja Prosperetti 2001, 70-71)84.  
 
Kuplan puhkeaminen aiheutti Internet-kuplan kaltaisesti telealalla suuren 
luokan taloudellisten arvojen tuhoutumisen. Pelkästään vuosina 2000-2001 
teleyritysten (verkko-operaattorit ja laitevalmistajat) pörssiarvosta katosi 
2.500 miljardia dollaria eli noin 20 kertaa Suomen BKT (Fransman 2002, 
vi, 1)85. Kuplan yksi päätepiste oli Euroopassa pidetyt kolmannen suku-
                                                           
84 Ks. tarkemmin radiotaajuuspäätös; Komission päätös tehty 26 päivänä heinäkuuta 2002, 
radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän perustamisesta; Komission päätös, tehty 29 
päivänä heinäkuuta 2002, sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja käsittelevän euroop-
palaisen sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta. 
85 Powell toteaa lisäksi, että yksin Yhdysvaltojen teleyritysten yhteinen velkataakka on 
kasvanut lähes 1.000 miljardiin dollariin (Powelll 2003a, 13). Ongelmien mittaluokasta tuli 
myöhemmin niin suuri , että se uhkasi jo suurempia kansantalouksia. Ranskassa France 
Telecomin ja Vivendi Universalin yhteinen velkataakka kasvoi 100 mrd. euroon. Näiden 
kahden yrityksen velanmaksun laiminlyönti (mikä ei toteutunut ) olisi muodostanut uhan 
Ranskan pankkijärjestelmän stabiliteetille ja upottanut maan hallituksen yksityistämis-
hankkeet (Johnson 2003, 11). 
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polven matkapuhelinverkkojen taajuushuutokaupat (Sutherland 2002, 42: 
Soros 2003, 30). Teleyritysten näissä huutokaupoissa maksamia summia 
pidetään yhtenä keskeisenä syynä Euroopan teletoiminnan nykyiseen 
lamaan ja talouskriisiin (Asbo 2003).  
 
Klemperer on kuitenkin korostanut, että eurooppalaisten teleyritysten 
arvosta on vv. 2000-2002 kadonnut 700 miljardia dollaria, kun huutokaupat 
maksoivat 100 miljardia dollaria. Siten laman olisi aiheuttanut telealan 
tulevaisuudennäkymien suuri heikentyminen, eivätkä huutokaupat sinänsä. 
Klemperer on myös tuonut esiin, että jos nyt olisi näkyvissä tuottavia 
investointimahdollisuuksia, niitä lainoitettaisiin varmasti. Edelleen hän on 
todennut, että Yhdysvalloissa telealan tilanne on yhtä heikko kuin Euroo-
passa, vaikka huutokauppoja siellä ei ole käyty (Klemperer 2002, 13).  
 
Useimmat teleyhtiöt ovat kuitenkin suurina ja perinteisinä organisaatioina 
olleet olennaisesti kestävämmässä taloudellisessa asemassa kuin toimin-
tansa vasta aloittamassa olevat Internet-yritykset, joista suuri osa lopettikin 
toimintansa. Kuplan puhkeamisella oli suurillekin teleyhtiöille varsin dra-
maattisia seurauksia, kun pörssiarvot romahtivat, eivätkä uudet investoinnit 
tuottaneet riittävästi tai riittävän nopeasti uusia tuloja86. Yritykset ovat 
lisäksi raskaasti velkaantuneita yritysostojen ja huutokauppojen seurauk-
sena. Lisärahoituksen saaminen UMTS-verkkoinvestonteihin vaikeutui 
ratkaisevasti, kun annit kävivät vaikeammaksi toteuttaa ja lainojen korot 
nousivat yhtiöiden luottokelpoisuuden alentuessa. Riskien voimakas kasvu 
vaikeutti alan kehityksen kannalta ratkaisevaa uutta lainoitusta. Yhtiöt 
ajautuivat vaikeuksiin velkojensa hoitamisessa. Seurauksena olivat jopa 
muutamat suuret konkurssit ja selvitystilat (MCI/Worldcom, KPNQwest, 
Global Crossing, NTL)87. Muita toimia olivat toiminnan uudelleenorgani-
soiminen tai lisärahoitus (BT, France Telecom, Deutsche Telekom), tulos-
varoitukset, investointien vähentäminen, tappioiden välittömät ”alaskirjauk-
set”88, johdon vaihtaminen, velkojen uudelleenjärjestely ja lisärahoitustarve 
(Telecoms in Europe: seeking… 2003, 1). Erityisesti uudet teleyhtiöt ajau-
tuivat vaikeuksiin rahoittaa toimintaansa ja muutamat luopuivat UMTS-
                                                           
86 Nokia on telealan yrityksistä selvinnyt varsin hyvin telealan lamasta. Nokian talou-
dellinen suorituskyky ja voitollisuus on voimakkaassa kontrastissa useimpiin euroop-
palaisiin ja pohjoisamerikkalaisiin telealan teollisuusyrityksiin ja operaattoreihin, joista 
useimmat ovat olleet voimakkaasti tappiollisia ja velkaantuneita. Muita esille nostettuja 
menestyneitä yrityksiä ovat Cisco, Qualcom, IMB ja teleyhtiöt Swisscom, Belgacom, 
Vodafone, Orange, SBC ja Verizon (Brown-Humes, Budden ja Gowers 2002, 11; 
McCartney 2003,3). 
87 Mediayhtiöistä konkurssiin ajautuivat ITV Digital Englannissa ja Kirch Group Saksassa. 
Worldcom muutti nimensä vuonna 2003 skandaalien takia MCI:ksi, minkä nimisen yhtiön 
se oli ostanut aiemmin. 
88 Alaskirjauksissa on kysymys liian suuriksi arvostettujen omaisuuserien arvon alentami-
sesta ja merkitsemisestä tappioiksi. Suurimmat alaskirjaukset ja tappiot teki AOL Time 
Warner vuodelta 2002, yhteensä 98,7 mrd. dollaria (Larsen ja Grimes 2003,18). 
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toimiluvistaan (Tele2 ja Broadband Mobile, molemmat Norjassa, ks. 3G 
wireless in Norway, 200389). 

 
 

5.4. Kuplan selitysmalleja 
 
Kuplaa voidaan tarkastella kahdella tavalla riippuen siitä, millaista näkö-
kulmaa korostetaan. Ensimmäisessä mallissa nähdään, että Internetin luo-
massa ”uudessa taloudessa” ei itse asiassa ollutkaan kysymys liiketoimin-
nasta joko siten, ettei suunnitelluilla markkinoilla ollut lainkaan kannat-
tavan yritystoiminnan mahdollisuuksia tai että liiketoiminta oli kestämä-
töntä ei-perinteistä toimintaa kuten ilmaispalvelut, annit ja pelkkä yritysten 
arvon korottaminen eri keinoin. Soros toteaa vuoden 2000 kirjassaan yksi-
kantaisesti: ”pelin henki oli saada pääomia, ei tehdä voittoa ” (Soros 2000, 
70). Peter F. Drucker on todennut kuplan puhjenneen, koska “informaatio-
teollisuus ei liiketoimintana edennyt mihinkään” (ks. Arthur 2002, 1). Edel-
leen Druckerin mukaan monet Internet-yritykset olivat vain pörssipelureita. 
Jos oli olemassa liiketoimintasuunnitelma, se oli vain listautumisanti tai 
tulla ostetuksi (Drucker 2002, 64). Myös Cassidy kuuluu tämän mallin 
kannattajiin, kuten seuraavasta sitaatista havaitaan: 
 

”Voimakkaimmin vauhtia (Internet-yhtiöiden kasvulle) antoi Wall 
Street. Netscapen listautumisanti oli legitimoinut uuden liiketoi-
mintamallin, jossa voitot ja taseet eivät merkinneet mitään. Uudessa 
Internetin ajassa pelin henki oli saada rahaa sijoittajilta, kavuta 
eksponentiaalista kasvukäyrää ja huolehtia tuloista ja voitoista 
myöhemmin.” (Cassidy 2002, 93-94) 

 
Toisessa näkökulmassa halutaan korostaa, että kysymys oli perimmältään 
Internet-yhtiöiden aidoista innovaatioista. Näkökulma on nostanut esiin 
Josep A. Schumpeterin ”luovaa tuhoa” koskevan teorian 1940-luvulta (ks. 
esim. Arthur 2002; Rose 2002; Rowe 2002; Drucker 2002, 152-153). 
Schumpeter väitti kirjassaan Capitalism, Socialism, and Democracy, että 
kapitalismille on luonteenomaista jatkuva käymistila, ”luova tuho”, jossa 
innovaatioaallot tuhoavat vakiintuneet vanhat yritykset ja luovat uusia yri-
tyksiä. Schumpeter totesi edelleen, että perustavaa laatua oleva impulssi, 
joka käynnistää ja pitää kapitalismin koneen liikkeessä, syntyy sen luomista 
uusista kuluttajatuotteista, uusista tuotannon tai kuljetuksen metodeista, 
uusista markkinoista ja uusista teollisen organisaation muodoista 
(Schumpeter 1974, 83; vrt. Stehr 2002, x). Schumpeter korosti yrittäjän 
roolia, sillä yrittäjät ajavat eteenpäin talouksia, luoden kasvua ja niin 
                                                           
89 Nyttemmin Norjan nämä toimiluvat on jaettu uudestaan huutokaupalla. Ratkaisu tuntuu 
ensikuulemalta oudolta, mutta sen takana täytyy olla näkemys, jossa lupia ei voi enää 
varata itselleen korvauksetta, ilman että toimintaa aloitetaan lainkaan. Mielenkiintoista 
kyllä huutokaupassa luvista maksettiin (George 2003, 17). 
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menestymällä kuin epäonnistumalla saattavat suhdannevaihtelut käyntiin 
(Rose 2002)90.  
 
Uusi teknologia saapuu Schumpeterin mukaan klustereina, jossa teolli-
suudenala rakentuu jonkin innovaation ympärille. Nämä klusterit, jos ne 
ovat tärkeitä, määrittelevät koko aikakauden. Ne lopulta muuttavat tavat, 
joilla liiketoimintaa tehdään, jopa tavat, jolla yhteiskuntaa johdetaan. Täl-
laisia innovaatioita ovat esimerkiksi 1800-luvulla rautatiet, 1800-luvun 
lopulla ja 1900-luvun alussa teräs ja sähkö, 1900-luvun alussa massahyö-
dykkeet kuten auto ja 1900-luvun loppupuolella mikroprosessori (Arthur 
2002, 1) 91. Se mikä kiinnostaa Arthuria on malli, jossa spekulatiivisia yli-
lyöntejä seuraavia romahduksia seuraa voimakas jälleenrakentamisen ajan-
jakso. Arthur haluaakin korostaa, että Internet-yritysten kuplan puhkeami-
nenkin on osa markkinoiden luonnollista kehitystä, joka vain väliaikaisesti 
heikentää yritysten toimintamahdollisuuksia. Kyse on välttämättömästä 
sopeutumisesta muutokseen (ks. myös Unfinished recession…  2002, 22). 
 
Konsulttimaailmassa Arthurin näkemyksen tyyppisistä käsityksistä tunne-
tuin on Gartnerin ns. hype-käyrä, jonka Gartner Groupin analyytikko Jackie 
Fenn kehitti vuonna 1995 raportissaan Windows 95-käyttöjärjestelmän 
yleistymisestä (Hype Cycle, 2003; vrt. Internet for a Mobile Generation 
2002, 4)92. Ideana hype -käyrässä on, että hype-ilmiön kohteeksi joutunut 
tuote tai teknologia läpikäy tietyt vaiheet epärealististen odotusten huipusta 
pettymyksen laaksoon noustakseen useimmiten uuteen kukoistukseen joko 
niche-alueena tai mainstream-tuotteena (ks. tarkemmin Fenn 2002). Toinen 
konsulttimaailmassa tähän liittyvä näkemys korostaa asioiden ajallista 
siirtymistä. Esimerkiksi PricewaterhouseCoopers on kehittänyt Great 
Expectations-nimisen viestinnän tulevaisuutta koskevan skenaarion, jonka 
ideana on, että edistysaskeleet tapahtuvat aikanaan, mutta Internet-yritysten 
kuplan puhkeaminen ja teknologiasektorin yleinen taantuminen osoittavat 
suoraan, että muutokset eivät tapahdu niin nopeasti kuin on odotettu 
(Global Entertainment and Media Outlook 2002-2006 2002, 8). 
 
                                                           
90 Schumpeter on edelleen erityisesti yhdysvaltalaisessa antitrustipolitiikassa ajankohtainen 
tutkija sen takia, että hän korosti talouden dynamiikkaan liittyvää tehokkuutta, esimerkiksi 
innovatiivisuuden merkitystä (ks. Kolasky 2002, 2; Jaffe et al. 2002, 2). 
91 Arthur kuitenkin toteaa, että “taloustieteilijät kiistelevät siitä, milloin tällaiset aikakaudet 
alkoivat ja päättyivät ja siitä mitkä klusterit ovat kelvollisia ’vallankumouksina’. Jotkut 
kiistävät, että suuria muutoksen ’aikakausia’ ylipäätään on olemassa” (Arthur 2002, 2). 
Asetelma on sama kuin yhteiskuntatieteilijöiden suhde informaatio- ja tietoyhteiskuntaan. 
92 Windows-käyttöjärjestelmät jakautuvat nykyisin kolmeksi pääryhmäksi: pc-laitteisiin 
tarkoitettuun Windows XP-järjestelmiin, palvelimiin tarkoitettuun Windows Server 2003-
järjestelmiin ja kämmenmikroihin ja matkapuhelimiin tarkoitettuun Windows CE –järjes-
telmiin (kämmenmikroihin tarkoitettu versio on nimeltään Pocket PC ja matkapuhelimiin 
tarkoitettu Smartphone). Aiempia, mutta laajassa käytössä olevia versioita ovat edelleen 
mm. Windows NT, Windows 2000, Windows ME ja Windows 98.  
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Lähtökohtana Internet-kuplan tarkastelussa tässä näkökulmassa on histo-
riallinen perspektiivi, sillä pörssikuplillakin tai niitä läheisesti muistuttavilla 
ilmiöillä on oma historiansa93. Internet-yhtiöihin liittyvä kupla ei siten ole 
ainoa kupla taloushistoriassa, vaan niitä voidaan osoittaa olevan useita liit-
tyneinä eri innovaatioihin, vaikka kaikki innovaatiot eivät olekaan johtaneet 
romahtamiseen (Arthur 2002, 4). Sen sijaan keskeinen asia on liittynyt 
siihen, että monet kuplatalouden kohteena olleet alat ovat toipuneet – itse 
asiassa niiden kultakausi on ollut vasta edessä. Arthur vakuuttaa:  
 

”Informaatiovallankumous ei ole radikaalisti erilainen kuin aiem-
mat vallankumoukset. Internetillä oli nousukautensa ja romahduk-
sensa, eikä ole mitään syytä olettaa, että historia kääntyy: teknolo-
gian täysi hyödyntäminen tulee lopulta. Näin on aina tapahtunut” 
(Arthur 2002, 6).  
 

Myös Schumpeter korosti, ettei uusia prosesseja tule tarkastella vain jonain 
tiettynä hetkenä, koska prosessien eri elementit ja lopulliset vaikutukset 
paljastuvat vasta huomattavan ajan, ehkä vuosikymmenten tai jopa vuosi-
sadan kuluessa (Schumpeter 1974, 83). Arthur ei kuitenkaan halua vastata, 
kuinka nopeasti ”uuden talouden” uusi kukoistus alkaa (Arthur 2002, 6). 

 
Teknologiayrityksiin liittynyt kuplatalous ei tietenkään ole monoliittinen 
kokonaisuus, vaan koostuu monista varsin erilaisista liiketoiminnan loh-
koista. On mahdollista ja todennäköistäkin, että jotkut sen osa-alueista oli-
vat kestämättömällä pohjalla, kun taas toiset seuraavat Arthurin nyt esiin 
nostamaa kehitysmallia, jossa elpyminen on paljon nopeampaa. Esimerkiksi 
Yhdysvalloissa liittovaltion viestintäkomission FCC:n puheenjohtaja on vii-
tannut suoraan Arthurin ajatuksiin esitellessään viraston näkökantoja ja 
käsityksiä Yhdysvaltojen maanpäällisen digitaalisen television kehitysnäky-
mistä (Powell 2002, 22-3). Joka tapauksessa nyt kyseessä oli niin suuri 
romahdus, liian suuri hype, jotta elpyminen voisi tapahtua lyhyellä aika-
välillä. Kyseessä oli suurin spekulatiivinen kupla Yhdysvalloissa koskaan 
(Soros 2000, 231-232; Cassidy 2002, 311-312; Unfinished recession… 
2000, 3) ja sillä oli myös poikkeuksellisen laajoja maailmanlaajuisia vaiku-
tuksia. 
 
Arthur korostaa, että ”uuden talouden” toipumisen mittayksikkö on 10 
vuotta, tai muutama kymmenen vuotta (Arthur 2002, 6). Myös pörssilasku 
oli liian suuri, jotta yritysten arvojen toipuminen voisi tapahtua ennalleen 
nopeasti. Jos esimerkiksi Nasdaq-indeksi kasvaisi tasaisesti 20 prosenttia 
                                                           
93 Ensimmäinen historiankirjoihin tallennettu markkinoiden mania tapahtui vuonna 1720 
Lontoossa, kun South Sea Company listautui pörssiin. Tältä ajalta on myös sanonta 
“bubble companies”. Jo tätä ennen Hollannin tulppaanimarkkinoilla oli 1630-luvulla 
spekulatiivinen mania (Cassidy 2002, 67).  
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vuodessa, kestäisi 8 vuotta (syksystä 2003), jotta se saavuttaisi parin vuo-
den takaisen huippunsa vuodelta 2000 eli nousisi yli 5.000 pisteen. Mutta 
jos kasvu jäisi 15 prosenttiin, kestäisi ko. pistemäärän saavuttaminen 10 
vuotta. Nasdaq-indeksi on toipunut vuodessa (2002-2003) varsin nopeasti ja 
sen pistearvo syksyllä 2003 (31.10.) oli 1.932,21. Vuodessa nousua oli 
tullut yli neljäkymmentä prosenttia, mutta tietysti pitemmän aikavälin 
keskiarvot kasvuprosenteista voivat olla toinen asia. Indeksin huippuluvusta 
indeksin arvo syksyllä 2003 oli noin 38 prosenttia. Joka tapauksessa indek-
sin toipuminen on ollut merkittävää mittaluokkaa lyhyessä ajassa. 
 
Miten sitten on konkreettisesti selitettävissä teknologiayrityksiin liittynyt 
pörssikupla? Tehokkaiden ja rationaalisten markkinoiden hypoteesi, joka 
väittää osakkeiden hintojen olevan aina ”oikeita” siinä mielessä, että omai-
suusarvot heijastuvat arvopapereiden todellisina tai rationaalisina arvoina 
(Mullainathan ja Thaler 2000, 7-8; Kay 2003, 144), on tässä tapauksessa 
ilmeisen virheellinen.  
 
Cassidy tukeekin tässä yhteydessä teorioita, jotka näkevät yksilötasolla 
pörssiin sijoittamisen laumakäyttäytymisenä ja sivuuttaa teoriat, jotka 
korostavat sijoitusmarkkinoiden tehokasta ja rationaalia toimintaa. Lauma-
käyttäytymisen malleille on yhteistä, että jossakin kohtaa ihmiset lopettavat 
itsenäisen ajattelun ja alkavat kopioida toisten käytöstä, koska he ovat päät-
täneet oman etunsa vaativan tätä94. Tämä käytös tuottaa spekulatiivisia 
kuplia. Ja kun kuplat käynnistyvät, ne ruokkivat itseään osakkeiden hinto-
jen nousun vetäessä yhä enemmän väkeä osakemarkkinoille, kunnes saavu-
tetaan joku raja, joka aloittaa alaspäin tapahtuvan kehityksen (Cassidy 
2002, 123-124;  vrt. Kay 2003, 219-220, 233-236). Käytännössä oli kysy-
mys seuraavasta:  
 

”... oli kysymys joukosta ’asiantuntijoita’, jotka edistivät ’seuraavaa 
suurta asiaa’. Oli kysymys Wall Streetin pankkiireista, jotka olivat 
innokkaita rahastamaan ennätyksellistä tulolähdettä. Oli kysymys 
sanomalehdistä, aikakauslehdistä ja tv-ohjelmista, jotka pumppasivat 
riittävästi kuumaa ilmaa Internet-kuplaan, jotta ilmalaiva leijailisi.  
Kysymys oli taloustieteilijöistä ja muista asiantuntijoista, jotka 
kieltäytyivät ottamasta oppia historiasta. Oli kysymys Yhdysvaltojen 
keskuspankin pääjohtajasta, joka oli vakuuttunut että ihmeitä tekeviä 
asioita oli tapahtumassa amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Ja ennen 

                                                           
94 Itse asiassa kysymys on ilmiöstä, jota voitaisiin lähestyä myös muodinomaisen käyttäy-
tymisen näkökulmasta, jossa tässä tapauksessa massat kopioivat muodikkaaksi tulevaa 
osakkeiden ostamista ja muotieliitteinä olevia Internet-yritysten sisäpiirejä, jotka myyvät 
osakkeensa kun niistä tulee massahyödykkeitä samalla jättäen tappiot massoille osakkei-
den arvon romahtaessa. Tältä osin voidaan viitata myös pörssikuplan syntymekanismiin 
liittyvään ns. Greater Fool- teoriaan, jossa kupla kehittyy niin kauan kuin löytyy uusia 
osakkeita yhä kalliimmalla ostavia ja ”yhä tyhmempiä ostajia” (ks. tarkemmin Cassidy 
2002, 5-6).  
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kaikkea oli kysymys tavallisista amerikkalaisista, jotka välittömän 
rikastumisen toivossa luopuivat suurella vaivalla hankkimastaan 
rahasta saadakseen arvottomia paperin paloja.” (Cassidy 2002, 6) 

 
Porterin mukaan Internet-yritysten määrä kasvoi nopeasti yhdestä tärkeästä 
syystä: ne pystyivät keräämään pääomaa joutumatta todistamaan elinkelpoi-
suuttaan. Edelleen Porter toteaa, että Internet-yritysten suuri määrä eri 
toimialoilla ei sinänsä ollut todistus liiketoimintaympäristön terveydestä, 
vaan se osoitti ainoastaan usein sen, että markkinoille pääsi mukaan kovin 
helposti, mikä on aina vaaran merkki (Porter 2002, 84). 

 
Sama itseään vahvistava prosessi, joka oli nostanut osakkeiden hinnat pil-
viin, toimi kurssiromahduksen jälkeen toiseen suuntaan lähettäen osakkeet 
nopeasti takaisin maan pinnalle. Laumamentaliteetti oli Cassidyn mukaan 
yhtä vahva kuin aiemminkin, mutta sijoittajat kopioivat nyt toisiaan myy-
mällä. Teknologia, joka oli tehnyt niin helpoksi ostaa teknologiaosakkeita, 
teki yhtä helpoksi myydä ne. Kaikki mitä tarvittiin, oli puhelinsoitto tai 
muutama hiiren näppäimen painallus. Kun ihmiset siirsivät säästöjään pois 
teknologiarahastoista ja aggressiivisista kasvurahastoista, sijoitusrahastojen 
johtajat olivat pakotettuja myymään osakkeita, jotka olivat jo laskussa, 
mikä aiheutti osakkeiden hintojen laskun edelleen (Cassidy 2002, 289). 
 
Cassidy on poleemisena kirjoittajana erityisesti viehättynyt George Sorok-
sen pörssikupliin liittyvästä teorianmuodostuksesta. Soros toi vuonna 1987 
kirjassaan The Alchemy of Finance (Soros 1987) ensimmäisen kerran esille 
laajemmin "reflexivity"- käsitteensä selittääkseen miksi rahoitusmarkkinat 
liikkuvat äärimmäisyyksiin95. Cassidy esittää seuraavan yhteenvedon 
Soroksen ajatuksista. Nousevien osakekurssien markkinoilla pelkästään 
kurssien nousu näyttää parantavan taloudellisia näkymiä, mikä antaa sy-
säyksen sijoittajille olla vielä optimistisempia. Tämä johtaa yhä enemmän 
osakkeiden ostamiseen, markkinat nousevat edelleen ja aloittavat uuden 
syklin. Soroksen käsite "reflexivity" kuvaa tätä itseään vahvistavaa proses-
sia, koska osakkeiden hintojen nousu heijastaa näennäistä parantumista 
taloudellisissa näkymissä ja taloudellisten näkymien parantuminen heijas-
tuu nouseviin osakkeiden hintoihin. Kullakin syklin heilahduksella sijoit-
tajien odotukset tulevista voitoista ja taloudellisesta kasvusta nytkähtävät 
eteenpäin. Lopulta nämä odotukset ovat siinä määrin todellisuudesta irral-
laan, että niitä on mahdotonta täyttää. Tällä hetkellä markkinat tulevat haa-
voittuvaisiksi tarkistukselle. Petetyillä odotuksilla on negatiivinen vaikutus 
osakkeiden hintoihin ja putoavat hinnat saavat taloudelliset perusasiat näyt-
tämään huonommilta. Ellei paljon hyviä uutisia tule nopeasti, reflexivity-
                                                           
95 Soros on edelleen vuoden 2000 kirjassaan kehittänyt reflexivity- käsitettään ja sen sovel-
tamista rahoitusmarkkinoihin ja myös Internetiin (Soros 2000, 3-37, 58-90, 115). The 
Alchemy of Finance- kirjan uusi painos (2003) sisältää myös uuden johdannon, jossa 
Soros edelleen kehittää ja täsmentää ajatuksiaan alkuperäiseltä pohjalta.  
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ilmiö alkaa toimia vastakkaiseen suuntaan. Osakkeiden hintojen putoa-
minen ruokkii itseään ja johtaa lopulta romahtamiseen (Cassidy 2002, 249-
250; Soros 1994, 27-68, vrt. myös Soros 2000, 69-74). 
 
Laumakäyttäytyminen ei tietenkään yksin selitä suuren kuplan syntyä, vaan 
tarvitaan merkittävästi lisää vauraita sijoittajia eli ”lauma”. Yhdysvalloissa 
yleisen vaurauden kasvu toi sijoittamiseen merkittävästi lisää toimijoita, 
jotka olivat niin suuria kuin pieniä – eläkerahastoja, sijoitusrahastoja, riski-
sijoitusrahastoja ja yksittäisiä sijoittajia. Yhdysvalloissa osakemarkkinoilla 
toimivien määrä kasvoi 84 miljoonaan vuonna 1998, mikä merkitsi 30 
miljoonan lisäystä vuodesta 1989. Samalla alueen online- palvelujen laajen-
tuminen tarjosi yhä useammille yksittäisille sijoittajille yhä enemmän 
mahdollisuuksia myös itse suoritettuun kaupankäyntiin. Erityyppiset rahas-
tot ja rahoitusinstrumentit lisääntyivät nopeasti. Markkinoiden likviditeetti 
eli helppous ostaa ja myydä arvopapereita ja muuttaa niitä rahaksi kasvoi. 
Asiaan vaikutti myös kaupankäynnin kustannusten merkittävä alentuminen 
(D’Avolio et al., 2001, 2-3). 
 
Kysyntäpuolella Yhdysvalloissa vaikutti siten monia kehityskulkuja, jotka 
olivat omiaan edistämään juuri 1990-luvun lopulla pörssikuplan syntymistä. 
Erityisesti eläkerahastot kasvoivat valtavasti Yhdysvalloissa verotuskohte-
lun muutoksen myötä ja vuoden 2000 lopussa niissä oli varoja 1.700 mil-
jardia dollaria. Ylipäätään osakkeiden hintojen nousu-ura ja sijoitusrahasto-
jen kehitys tapahtuivat yhtaikaa. Osakkeiden nousevat hinnat vetivät lisää 
rahaa sijoitusrahastoihin ja sijoitusrahastot sijoittivat lisää rahaa osakemark-
kinoille. Vuoden 2000 lopussa sijoitusrahastot pitivät sisällään enemmän 
rahaa kuin pankkijärjestelmä – noin 7.000 miljardia dollaria, joista noin 
4.000 miljardia dollaria oli osakerahastoissa (Cassidy 2002, 30-31, 118). 
 
Myös suuria voittoja tavoittelevien riskisijoittajien määrä kasvoi. Vuonna 
1996 Yhdysvalloissa oli 458 riskisijoitusyhtiötä ja ne hallinnoivat 52 mil-
jardin dollarin pääomaa. Cassidyn mukaan kansainvälisessä vertailussa 
nämä ovat vaikuttavia lukuja, sillä missään muussa maassa maailmassa ei 
ollut mitään Yhdysvaltojen kaltaista riskisijoitusalaa. Mutta vain kolmessa 
vuodessa tämä ala yli kaksinkertaistui kooltaan. Vuonna 1999 riskisijoitus-
yhtiöiden määrä oli 779 ja niiden käytössä olevat varat 164 miljardia dolla-
ria. Vuonna 1996 nämä rahastot sijoittivat 11,2 miljardia 2.123 uuteen 
hankkeeseen. Vuonna 1999 3.957 yritystä sai varoja yhteensä 59,4 mil-
jardia dollaria (Cassidy 2002, 236-237). 
 
Yhdysvalloissa politiikan alueella merkittävä oli presidentti Clintonin hal-
linnon ”information superhighway”-hanke, joka taustatekijänä osaltaan 
legitimoi Internet-yritysten osakkeiden hankintoja kuten myös Yhdysval-
tojen keskuspankin johdon myönteinen kanta ”uuteen talouteen”. Cassidyn 
mukaan ”informaation superhighway”-tapauksessa uuteen teknologiaan 
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kohdistettiin kaikki mittasuhteet ylittäviä odotuksia. Käytännössä asia jäi 
vain politiikan retoriikan alueelle, eikä suuren luokan tuloksia tullut 
(Cassidy 2002, 39, 47-48). Hanke sai kuitenkin osakseen suuren huomioon 
Euroopassa (ja muualla maailmassa) ja osaltaan aiheutti EU:n informaatio-
yhteiskuntapolitiikan synnyn 1990-luvun loppupuolella (ks. esim. Servaes 
2002, 434). 
 
 
5.5. Johtopäätöksiä 
 
Toimiluvat ylihinnoilla huutaneiden teleyhtiöiden ja niiden suunnittelemien 
liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta huutokauppoja voidaan kriti-
soida voimakkaasti. Cassidy korostaa, että sijoittajat jättivät ottamatta huo-
mioon rahoituksen keskeisen lain, jonka mukaan ainoa tapa saada suuria 
voittoja on ottaa suuria riskejä (Cassidy 2002, 129). Ajoitus muodostui 
myös onnettomaksi. Kuitenkin on myös puolustettavissa, että valtiot halu-
sivat huutokaupoilla osuuden omistamiensa ”suunnattoman” arvokkaiksi 
arvioitujen taajuuksien kaupallisesta hyödyntämisestä. Eri asia on sitten oli-
vatko huutokaupat teknisesti onnistuneita. Joka tapauksessa yritykset teki-
vät karkeita virheitä huutaessaan ylihinnoilla toimilupia, mikä on sittemmin 
johtanut mm. johdon vaihtamiseen kaikissa suurissa toimilupia saaneissa 
teleyhtiöissä. Eurooppalaisten yritysten taloudellisia vaikeuksia lisäsivät 
vielä niiden suuret ylihinnoin suorittamat yrityskaupat vv. 1998-2000. 
 
Sofistikoitujen johtamis- ja kilpailija-analyysijärjestelmien kehitys ja tiedon 
yhä suurempi saatavuus eivät ole estäneet sitä, että suurten kansainvälisesti 
operoivien tai sellaisiksi pyrkivien yritysten johtamisessa on siten tehty 
viime vuosina vakavia virheitä. Tämä on perustunut joukkoharhaan eli alan 
visioiden sokaisevaan vaikutukseen, virheelliseen strategiaan eli kilpailijoi-
den kritiikittömään matkimiseen, saatavilla olevan tiedon väärintulkintaan 
ja ylilyönteihin – jopa rikoksiin – oman edun tavoittelussa (Kay 2003, 344, 
346, 369).  Oma kysymyksensä on sitten, asetettiinko teleyhtiöiden johto 
(useimmissa yhtiöissä) EU-maissa johdolle tai sen kyvyille ylivoimaisen 
päätöksentekotilanteen eteen komission ja jäsenvaltioiden ollessa kykene-
mättömiä harmonisointiin huutokaupoissa. 
 
Asiaan liittyy vielä osatekijänä se, että teleala oli nopeassa deregulaatiossa 
ja omistajakontrolli oli voimakkaasti vähenemässä, mikä kehitys Druckerin 
mukaan on yleensä omiaan johtamaan katastrofeihin (Post-Capitalist 
Society 1993, 79-80). Äsken ilmitulleet suuret kirjanpitoskandaalit Yhdys-
valloissa toteuttavat osaltaan Druckerin ajattelumallia96. Teleyritykset olivat 

                                                           
96 Drucker toteaa, että minkä tahansa maan tai yrityksen hallitus degeneroituu keskinkertai-
suuteen ja virhesuorituksiin, jos se ei ole selvästi vastuuvelvollinen jollekin tuloksistaan. 
Juuri näin Druckerin mukaan tapahtui suurille amerikkalaisille yrityksille kolmen-
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myös kiinnostuneempia osakkeidensa hinnoista kuin asiakkaistaan. Yritys-
ten toimintaa huutokaupoissa on jälkikäteen jopa kuvattu ”polttoitse-
murhana” (Sutherland 2002, 42, 45). 
 
Entä sitten Euroopan komissio? Komissio lähti riskianalyysitta siitä, että 
kolmannen sukupolven matkaviestintä toistaa vääjäämättä toisen suku-
polven menestyksen potenssissa ja loi tästä sektorikohtaisen informaatio-
yhteiskuntapolitiikan idean. Tämä yritysten vakuutuksena ollut politiikka 
on jälkikäteisessä tarkastelussa selvästi ollut väärää politiikkaa97. Kay 
toteaa, että liiketoiminnassa jokaisen riskiottajan odotetaan maksavan, jos 
asiat menevät väärään suuntaan. Yleisellä tasolla Kay myös katsoo, että 
tällaiset ”jackpottia” tavoittelevat ”yhden äänen” politiikat ovat ongelmal-
lisia. Niiden sijaan tarvitaan pluralismia markkinoilla (Kay 2003, 91-95, 
155, 357). Moraalisena hasardina tunnetaan ilmiö, jossa ihmisillä on taipu-
mus toimia varomattomasti, kun he ajattelevat että asioiden käydessä huo-
nosti he eivät kärsi (Varian 1999, 647-649; Cassidy 2002, 189). Hallinto 
liian myönteisellä ja kritiikittömällä asenteellaan informaatioyhteiskuntaa 
kohtaan oli osaltaan vaikuttamassa siihen, että riskejä otettiin kohtuutto-
masti. Mielenkiintoista kyllä EU:n vastaus ongelmiin on ollut koordinoivan 
hallinnon merkittävä lisääminen eli yhä komiteavetoisempi politiikka. 
 
Myös globalisaatio tarjoaa näkökulman ymmärtää Internet- ja teleyhtiöiden 
pörssikuplan muodostumista. Internet-osakkeiden irrationaaliset pörssiarvot 
määräytyivät globaaleilla ja erittäin likvideiksi muodostuneilla 
                                                                                                                                                   
kymmenen vuoden aikana vuosien 1950 ja 1980 välillä. Drucker jatkaa: “Tämä kehitys 
teki sitten mahdolliseksi kiihkeät 1970- ja 1980-lukujen taloudelliset manipulaatiot; 
vihamieliset valtaukset, lainojen varassa suoritetut yritysostot, tavalliset yritysostot ja 
yritysten osien myynnit. Se teki mahdolliseksi ahneuden ja kuplatalouden vuosikymme-
nen, joka ennustettavasti luhistui sarjaan taloudellisia skandaaleja (Drucker 1993, 89-80). 
97 Komission matkaviestintää koskevat kaikki tiedonannot, vihreät kirjat ja raportit ovat 
osoitteessa http://europe.eu.int/information_society/topics/telecoms/radiospec/mobile/ 
communications/text_en.htm.  Komission epäonnistuminen teknologiapolitiikassaan ei ole 
ensimmäinen kerta. Castells toteaa seuraavaa: ”1980-luvun puolivälissä Euroopan inte-
graation kiihtyminen tuli osittain vastauksena havaittuun teknologiseen alijäämäisyyteen 
suhteessa Yhdysvaltoihin ja Japaniin. Itse asiassa useimmat eurooppalaiset teknologiapoli-
tiikan aloitteet epäonnistuivat lukuun ottamatta erittäin tärkeää poikkeusta, Airbus-hanket-
ta ja ilmailuteollisuutta yleisemminkin, mikä pikemminkin implikoi enemmän onnistunutta 
kaupallista strategiaa kuin teknologista ylivertaisuutta. Kuitenkin Eurooppa hävisi ratkai-
sevasti Yhdysvalloille mikroelektroniikan ja sovellusohjelmien kriittisellä alueella ja japa-
nilaisille ja korealaisille yrityksille mikroelektroniikan ja kehittyneen kuluttajaelektronii-
kan alueella (poikkeuksena Nokia)” (Castells III 1998, 340). Epäonnistuneisiin hankkeisiin 
kuuluvat myös komission HDTV-politiikka (ks. esim. Cave ja Prosperetti 2001, 60; 
Servaes 2002, 433) ja edellä selostettu komissaari Martin Bangemannin aikaisen (1990-
luku) uusliberalistisen telepolitiikan osana ns. konvergenssipolitiikka EU:n koko tv-toi-
minnan (ml. julkinen palvelu) dereguloimiseksi ja liberalisoimiseksi, mikä päättyi julkisen 
palvelun yleisradiotoimintaa vahvistavaan ja sen aseman de facto stabilisoivaan ns. Ams-
terdamin pöytäkirjaan vuonna 1997 (Soramäki ja Okkonen 1999, 97-99; Levy 1999, 164).  
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rahoitusmarkkinoilla, vaikka turbulenssin keskus olikin Yhdysvalloissa. 
Globalisaatioon liittyy myös suuri mittaluokka ja romahduksen vaikutukset 
kaikkialla. Romahdus käynnisti myös osaltaan maailmanlaajuisen taantu-
man. Periaatteessa on ajateltavissa, että globalisaatio voi auttaa kansan-
talouksien stabilisoinnissa, jos kansantaloudet ovat syklin eri vaiheissa. 
Käytännössä kuitenkin juuri globaalin integraation voimat aiheuttavat 
todennäköisemmin sen, että taloudelliset syklit synkronisoituvat kiin-
teämmin, siten että taantumat eri maissa pikemminkin vahvistavat toisiaan 
(Unfinished recession 2002, 7, 15). 
 
Entä sitten koko sähköisen viestinnän ala (sähköinen media ja teletoiminta) 
ja sen tulevaisuus? Tämän tutkimuksen perspektiivit liittyvät nykytilan-
teeseen ja tulevaisuuden osalta enintään keskipitkään aikaväliin (5 vuotta). 
Siten tutkimuksessa ei ole tarvetta ottaa kantaa esimerkiksi siihen, missä 
määrin viestinnälle asetetut tulevaisuudenodotukset olivat täysin epärealis-
tisia (ja tuhoutuivat siten lopullisesti kuplan puhjetessa) ja missä määrin 
nämä odotukset toteutuvat tietyn ajan kuluttua. Porter tuo esille sen, että 
monet Internetissä toteutettavat liiketoiminnat olivat keinotekoisia bisnek-
siä, jotka kilpailivat tekemällä tehdyin keinoin ja nojasivat pääomaan, jota 
oli helposti saatavilla (Porter 2001, 84). Joka tapauksessa suuri osa synty-
neitä yritysverkostoja (ja verkostoitumista) tuhoutui pörssikuplan myötä ja 
televerkkojen kasvu hidastui merkittävästi suunnitellusta. Webmergerin 
mukaan kolme vuotta Internet-yritysten pörssikuplan puhkeamisen jälkeen 
lähes 5.000 Internet-yhtiötä on ostettu tai niiden toiminta on päättynyt. Toi-
mintansa lopettaneita tai konkurssiin menneitä Internet-yrityksiä on vajaa 
1.000. Arviolta ainakin joka toinen Internet-yritys koki fuusion tai toimin-
nan loppumisen, koska Webmergers arvioi Internet-yritysten määräksi 
korkeimmillaan 7.000-10.000 (Report: Internet Companies Three Years 
After…2003).  
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6. Sähköisen median ja teletoiminnan markkinoiden 
kehitys 
 
Tämä luku sisältää tutkimuksen varsinaisen sähköistä mediaa ja teletoi-
mintaa koskevan tarkastelun. Kuten tulemme havaitsemaan, poliittisilla 
ratkaisuilla on ollut ja on edelleen merkittävä osuus niin sähköisen median 
kuin teletoiminnan rakenteiden järjestämisessä ja niiden kehityksessä. Siksi 
selvitetään ensiksi politiikan vaikutuksia näiden alojen rakenteisiin. Tarkas-
telun kohteena on kumpaankin alaan kohdistuva etukäteinen sektoripoli-
tiikka ja jälkikäteinen yleinen kilpailupolitiikka. Toiseksi käyttäen hyväksi 
arvoketjunäkökulmaa tarkastellaan yksityiskohtaisesti sähköisen median 
(ml. Internet) ja teletoiminnan markkinoiden tämän hetken yleisiä raken-
teita. Tässä jaksossa kiinnitetään huomiota myös globalisaatioon liittyviin 
aspekteihin. Kolmanneksi tarkastellaan viestinnän konvergenssia ottaen 
huomioon myös tietotekniikka.  
 
Neljänneksi jaksossa tarkastellaan vielä erikseen tarkemmin kilpailupoli-
tiikkaa ja konkreettisia kilpailupoliittisia päätöksiä, jotka määräävät yri-
tysten keskittymisen ja yhteistyön rajat ja samalla verkostoitumisen mah-
dollisuuksien rajat. Lisäksi viidenneksi tarkastellaan tässä tutkimuksessa 
käytetyn arvoketjun (kuvio 1) strategisia osia eli pullonkauloja ja erityisesti 
yhtä pullonkaulojen aluetta (käyttöjärjestelmiä), koska tällä alueella suuri 
joukko merkittäviä alan yrityksiä käy parhaillaan suuria markkinataisteluja. 
 
 
6.1. Media-, tele- ja kilpailupolitiikan vaikutus aloihin 

Yhdysvalloissa ja Euroopassa 
 
Sähköistä mediaa ja teletoimintaa käsitellään usein myös aloina, jotka ovat 
liiketoimintaa98. On kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että molemmat 
alat ovat historiallisesti olleet erittäin reguloituja eli säänneltyjä niin Euroo-
passa, Yhdysvalloissa kuin Japanissa. Euroopassa ja Japanissa sähköinen 
media ja teletoiminta ovat alun perin olleet osia julkisesta sektorista99. 
Vasta aivan viime vuosikymmeninä yksityinen liiketoiminta on Euroopassa 
ja Japanissa saanut näillä aloilla jalansijaa. Kuitenkin niiden perusteet 
nojaavat edelleen erilliseen sääntelyyn (kuten Yhdysvalloissakin). Vaikka 
julkisen sektorin teletoimintaa onkin viime vuosikymmeninä yksityistetty, 
valtio varsin monissa maissa edelleen omistaa merkittäviä osuuksia tele-
                                                           
98 Tietotekniikka on alusta alkaen ollut liiketoiminnan aluetta. Suomessa kuitenkin monen 
tietotekniikkayrityksen taustalla on yksityistetty julkinen organisaatio. Sama erityisen etu-
käteisregulaation puute koskee Internetiä, vaikka sen suhde liiketoimintaan on kompleksi-
sempi. 
99 Suomi muodostaa teletoiminnassa tästä poikkeuksen puhelinosuuskuntineen, joista 
kehittyivät nykyiset Elisa Communications ja alueelliset Finnet-yhtiöt. 



 132 

yhtiöistä. Sähköisessä mediassa sekä Euroopassa että Japanissa on edelleen 
olemassa merkittävä julkinen sektori (julkisen palvelun yleisradiotoiminta) 
kuten myöhemmin todetaan. 
 
Aluksi on tarpeen määritellä joukko käsitteitä, jotka kuvaavat harjoitetun 
politiikan sisältöä ja tavoitteita. Noam ja Kramer ovat lähestyneet asiaa 
eurooppalaisen telepolitiikan näkökulmasta ja ryhmitelleet telepolitiikkaan 
liittyvät erilaiset strategiat neljään eri ryhmään, jotka ovat markkinoiden 
rakenteeseen liittyvät strategiat, omistukseen liittyvät strategiat, kansain-
välistymiseen liittyvät strategiat ja kilpailukykyyn liittyvät strategiat (Noam 
ja Kramer 1994, 272-286; ks. myös Caby ja Steinfield 1994, 44-47).100 
Seuraavassa Noamin ja Kramerin käsitteistöä sovelletaan analysoitaessa 
niin Yhdysvaltojen kuin EU:n sähköiseen mediaan ja teletoimintaan koh-
distunutta ja kohdistuvaa politiikkaa. 
 
Noamin ja Kramerin mukaan markkinoiden rakenteeseen liittyvät strategiat 
ovat liberalisointi, devoluutio, konsolidointi ja deregulaatio. Liberalisointi 
merkitsee kilpailuasetelman luomista markkinoille, joita hallitsee (julkinen) 
monopoli. Devoluutio on olemassa olevan keskitetyn (valtiollisen) toimijan, 
telemonopolin, eriyttäminen useaksi erilliseksi osaksi, sen hajauttaminen. 
Tästä syystä se on eri asia kuin jäljempänä käsitelty yhtiöittäminen, jossa 
laitoksesta luodaan yritys. Käytännössä EU:ssa devoluutio ja yhtiöittäminen 
ovat tapahtuneet usein samanaikaisesti. Konsolidointi eli keskittäminen tar-
koittaa päinvastaista ratkaisua kuin devoluutio. Deregulaatio merkitsee taas 
voimassa olevan lainsäädännöllisen tai hallinnollisen sääntelyn keventä-
mistä tai purkamista. On huomattava, että deregulaatio merkitsee eri asiaa 
kuin liberalisointi, jossa markkinat avataan kilpailulle eli niille tulee useam-
pi kilpaileva toimija.  
 
Omistukseen liittyvistä strategioista Noam ja Kramer ovat tarkastelleet 
yhtiöittämistä ja yksityistämistä. Yhtiöittäminen tarkoittaa Noamin ja Kra-
merin mukaan valtiollisen laitoksen muuttamista autonomiseksi tai auto-
nomisemmaksi liikelaitokseksi tai yritykseksi. Yhtiöittäminen voi koskea 
myös vain tiettyä valtiollisen laitoksen osaa. Tässä yhteydessä on syytä 
korostaa, että Noamin ja Kramerin tarkastelu liittyy valtiollisiin tele-
yhtiöihin kohdistuvaan politiikkaan, ja että yleisessä kielenkäytössä yhtiöit-
täminen tarkoittaa myös osakeyhtiön hajauttamista (diffuusiota) useam-
maksi yhtiöksi, esimerkiksi emoyhtiön ja tytäryhtiöiden muodostamaksi 
konserniksi. 

 
Noamin ja Kramerin kansainväliset strategiat ovat kansainvälistyminen, 
allianssipolitiikka ja harmonisointi julkisen vallan tukemana. Kansainvälis-

                                                           
100 Tässä jaksossa laajennetaan ja syvennetään pohdiskelua, jonka kirjoittaja on esittänyt 
aiemmin (ks. Soramäki ja Okkonen 1999, 69-81). 
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tyminen merkitsee yrityksille uusia kansainvälisiä operaatioita, viennin 
kasvattamista ja tytäryhtiöiden perustamista ulkomaille. Allianssit merkit-
sevät kansainvälistymistä muiden yritysten kanssa perustettujen erilaisten 
yhtymien, konsortioiden ja yhteishankkeiden avulla. Näissä hankkeissa voi 
olla yrityksiä yhdestä tai useammasta maasta. Harmonisointi liittyy poli-
tiikan ja lainsäädännön koordinointiin ja samanlaistamiseen eri valtioissa. 
Harmonisointi liittyy konkreettisesti usein standardeihin ja teknisiin mää-
räyksiin.  
 
Kilpailukyvyn lisäämisen strategioihin kuuluvat tähän tähtäävä teollisuus-
politiikka ja alan vertikaalista integraatiota koskeva sääntely. Teollisuus-
politiikalla pyritään edistämään esimerkiksi korkean teknologian yritys-
toimintaa ja kehittämään tuotantoteknologiaa uusien innovaatioiden saami-
seksi markkinoille. Vertikaalinen integraatio liittyy omistuksen keskitty-
miseen samassa tuotanto- ja jakeluketjussa, josta tässä tutkimuksessa käyte-
tään nimitystä arvoketju. Tätä keskittymistä purkamalla voidaan edistää 
kilpailua. Vertikaaliseen keskittymiseen liittyy sekä tehokkuusetuja että 
kilpailuun liittyviä ongelmia. Tehokkuusetuja ovat  

 
a)   Tuotantoketjussa tapahtuva tiukempi koordinaatio esi-

merkiksi laadun takaamiseksi 
b)   Tuotantopanosten toimittajien välinen parempi viestintä 
c)   Arvoketjun ylempänä tai alempana olevan monopolin elimi-

nointi tuotannon laajentamiseksi 
d)   Pääoman hinnan aleneminen tulolähteiden laajentuessa 
e)   Pääoman hinnan aleneminen, kun taataan uponneiden kus-

tannusten totuudenmukaisuus101 
f)   Verkostovaikutusten hyödyntäminen 

 
Vertikaaliseen keskittymiseen liittyviä kilpailuongelmia ovat  

 
a)   Yhden yrityksen lisääntyvä skaalaetu, joka nostaa markki-

noille tulon esteitä 
b)   Täydentävän toiminnan monopolisointi, joka lisää markki-

noille tulon esteitä 
c)   Voittojen siirto sellaisen regulaation välttämiseksi, joka 

perustuu tuottoon  
d)   Täydentävien, substituuteiksi mahdollisesti tulevien tuottei-

den kilpailun estäminen (Hazlett 2002, 201) 
 

                                                           
101 Uponneilla kustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia/investointeja, jotka on suoritettava 
ennen kuin yrityksen varsinainen tuotantotoiminta voi alkaa (Ylä-Liedenpohja 1993, 13; 
Varian 1999, 353-354). Esimerkiksi yritysten suorittamat UMTS-huutokauppamaksut ovat 
tyypillisiä uponneita kustannuksia. 
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Otamme esimerkin teletoiminnan piiristä. 3G ei leviä, ellei sen välityksellä 
saada laadukkaita suurta yleisöä kiinnostavia palveluja. Tämä muna-kana-
ongelma voidaan ratkaista siten, että televerkkoyritys itse tuottaa kiinnos-
tavat palvelut. Toisaalta tällainen vertikaalinen ratkaisu voi estää innova-
tiivisen horisontaalisen palvelusektorin synnyn, koska alalle tulon esteet 
voivat kasvaa liian suuriksi.  
 
Noam ja Kramer eivät tuo esille kolmea käsitettä, jotka voivat olla 
reguloiduilla aloilla tärkeitä ja jotka tässä yhteydessä käsitellyillä aloilla 
ovat olennaisia. Ensimmäinen käsite on reregulaatio eli sääntelyn lisään-
tyminen, deregulaation vastakohta. Toinen käsite on protektionismi eli yri-
tysten suojelu kotimarkkinoilla. Kolmas käsite on julkinen tuki, joka on 
eurooppalaisen elokuvan ja julkisen palvelun yleisradiotoiminnan kannalta 
(lupamaksut102) erittäin tärkeä elementti.  
 
6.1.1. Politiikka Yhdysvalloissa 
 
Aina 1980-luvulle saakka teletoiminta oli Yhdysvalloissa ja pääsääntöisesti 
EU-maissa (ja myös Japanissa) erittäin monopolisoitunut ja vertikaalisesti 
keskittynyt ala. Yritysten toiminta kattoi koko arvoketjun: tuotannon eli 
palvelujen tarjonnan (erityyppiset puhelut), niiden jakelun eli televerkkojen 
omistuksen, päätelaitteiden (puhelinten) tuotannon ja päätelaitteiden kau-
pankin103. Euroopassa hallitsevassa asemassa olivat valtioiden omistamat 
monopolit, Yhdysvalloissa hallitsi sen sijaan reguloitu massiivinen verti-
kaalisesti ja horisontaalisesti integroitunut yksityinen monopoli. 
 
Vaikka Yhdysvalloissa yksityiset yritykset ovat aina harjoittaneet teletoi-
mintaa, ala "on aina ollut ja on edelleenkin raskaasti reguloitu teolli-
suudenala" (Laffont ja Tirole 2000, 16). ). Yhdysvaltojen liittovaltion vies-
tintäkomissiolla FCC:lla on edelleen laaja lakiin perustuva tehtävä sään-
nellä teletoimintaa ja radiotaajuuksiin perustuvaa mediaa julkisen edun 
nimissä, ja se voi joustavasti kehittää viestintäpolitiikkaa ja antaa säännök-
siä, jotka toteuttavat sen asettamia tavoitteita (ks. tarkemmin Nouel 2001, 
213). FCC:n sääntely kohdistuu niin alan rakenteeseen kuin toiminnan 
harjoittamisen ehtoihin ja hintoihin. Kun Euroopassa nykyisenkin tele-
toiminnan rakenteen historiallisena taustana ovat valtiolliset vertikaalisesti 
varsin pitkälle integroituneet telemonopolit (Fransman 2002, 38-39), 
Yhdysvalloissa taustana on reguloitu yksityinen monopoli, AT&T.  
 
Aina 1960-luvulle saakka Yhdysvaltojen teletoiminta oli eräin vähäisin 
poikkeuksin kokonaan AT&T:n hallussa. 1960-luvun lopulla liberalisointi 
lähti liikkeelle ja kilpailu avautui kaukopuhelintoiminnassa, kun MCI:lle 
                                                           
102 Suomessa tv-lupamaksun nykyinen nimitys on tv-maksu.  
103 Palvelujen vähäisyys merkitsi, ettei mitään paketointifunktiota varsinaisesti syntynyt. 
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myönnettiin toimintaan lupa. Vuonna 1974 Yhdysvaltojen kilpailuviran-
omainen (oikeusministeriö) nosti kuitenkin syytteen AT&T:tä vastaan 
kauko- ja paikallispuhelujen ja laitemarkkinoiden monopolisoinnista ja 
vaati yrityksen hajottamista. Ratkaisevaa Yhdysvaltojen tulevaisuuden tele-
toiminnan rakenteelle oli prosessin lopputulos, ns. consent decree vuodelta 
1982, jolla AT&T hajotettiin erillisiksi yrityksiksi vuoden 1984 alusta. 
AT&T sai pitää kaukopuhelutoimintansa, laitetuotantonsa (Western 
Electric) ja tutkimusosastonsa (Bell Labs)104. Yhtiön muulle toiminnalle 
puhelintoimintaa lukuun ottamatta ei enää asetettu rajoituksia. MCI:n ohella 
AT&T:n kilpailijaksi kaukopuhelutoiminnassa toimiluvan sai Sprint ( Cave 
ja Crandall 2001, 2; Fransman 2002, 43). 
 
Paikallispuhelutoiminta erotettiin sen sijaan 7 alueelliseksi ns. Baby Bell-
yhtiöksi, jotka olivat tuolloin Ameritech, Bell Atlantic, BellSouth, Nynex, 
Pacific Telesis, Southwestern Bell (SBC) ja US West. Samalla luotiin 
säännelty työnjako, jossa AT&T ei saanut harjoittaa paikallispuhelu-
toimintaa, eivätkä Baby Bell-yhtiöt kaukopuhelutoimintaa (Laffont ja 
Tirole 2000, 18-19 Crandall ja Hazlett 2001, 10-11). Käytännössä paikallis-
puhelutoiminta jäi lähes kokonaan Baby Bell-yhtiöille pitkäksi aikaa 
(Fransmann 2002, 43). Kokonaisuutena prosessissa oli kysymys suuren 
luokan devoluutiosta, jolla oli vaikutuksia myös EU:n telepolitiikan 
liberalisointiin.  
 
Jos Yhdysvaltojen kehitystä verrataan EU:ssa tapahtuneeseen kehitykseen, 
voidaan korostaa, että EU:ssa keskeisessä asemassa ei ollut sen seikan 
ratkaiseminen, missä määrin eri teleyhtiöt voivat toimia teletoiminnan eri 
alueella ja missä määrin ei. Kun Yhdysvalloissa kaukopuhelutoiminta 
liberalisoitiin, kaukopuhelutoiminta ja paikallispuhelutoiminta erotettiin 
toisistaan ja paikallispuhelutoiminta hajautettiin eri (monopoli)yhtiöksi, 
niin Euroopassa pyrittiin aikaansaamaan kilpailua kaikilla teletoiminnan 
alueilla (Ungerer 2002, 4).105 Kun Euroopassa ratkaisut ovat olleet tele-
poliittisia ja liittyneet alueen lainsäännön kehittämiseen, AT&T-ratkaisu 
liittyi antitrustipolitiikkaan, joksi Yhdysvalloissa kutsutaan kilpailupoli-
tiikkaa. Mielenkiintoista kyllä teletoiminnan lailla Yhdysvalloissa tieto-
tekniikassa keskeinen rakenteeseen vaikuttava päätös on ollut myös 
                                                           
104 Vuonna 1996 AT&T eriytti nämäkin osat vapaaehtoisesti nimellä Lucent Technogies. 
Devoluutio on mielenkiintoista kyllä muodostunut AT&T:n vapaaehtoisesti noudattamaksi 
tavaramerkiksi. NCR (AT&T:n omistuksessa nimellä AT&T Global Information Solu-
tions) eriytettiin vuonna 1997. Edelleen vuonna 2001 AT&T:stä eriytettiin AT&T Wireless 
ja AT&T Broadband, joka fuusioitui Comcastin kanssa samana vuonna (Bögler 2000, 23; 
Hochheiser 2002, 2). 
105 Ungerer toteaa kuitenkin, että kilpailua syntyi ensisijassa kaukopuheluissa ja kansain-
välisessä liikenteessä. Pullonkaulan teletoiminnassa muodostavilla paikallispuhelujen 
markkinoilla neljä vuotta liberalisoinnin (1998) jälkeen kansallisten teleyhtiöiden mark-
kinaosuus on 95 %, poikkeuksena kaksi jäsenvaltiota, joissa se on noin 70 % (Ungerer 
2002, 7, ks. myös Telecom train wreck 2002, 14). 
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kilpailupoliittinen. Yhdysvaltojen oikeusministeriö syytti IBM:ää kilpailun 
vääristämisestä, kun yhtiö sitoi myymänsä tietokoneet ja sovellusohjelmat 
yhteen, ja pakotti IBM:n 1970-luvulla myymään nämä ohjelmat erikseen 
tuolloin markkinoita hallitsevista suurkoneistaan (Nouel 2001, 217). Seu-
rauksena oli kilpailun voimakas lisääntyminen (Colin Turner 2000, 115) ja 
alan vähittäinen siirtyminen kokonaan horisontaaliseen markkinarakentee-
seen (Grove 1997, 40-45; Steinbock 1995, 233; Steinbock 2003a, erit. 356). 
 
Yhdysvalloissa toinen merkittävä teletoiminnan rakenteisiin vaikuttanut 
ratkaisu oli telepoliittinen lainsäädäntöuudistus vuodelta 1996 (Telecom-
munications Act of 1996). Telecommunications Act-lain idea oli sallia 
yhtiöt, jotka voivat tarjota laajan valikoiman toisiaan täydentäviä palveluja 
aina kauko- ja paikallispuheluista Internet-palveluihin. Lain tarkoituksena 
oli dereguloida alueellisten puheluyhtiöiden toimintaa rajoittavia tekijöitä, 
edistää palvelujen paketoinnissa alueellisilla markkinoilla tapahtuvaa 
kilpailua ja sallia myös alueellisten yhtiöiden kilpailu kaukopuhelumark-
kinoilla edellytyksenä, että paikallisilla puhelumarkkinoilla on ”riittävää 
kilpailua” (Laffont ja Tirole 2000, 21; Crandall ja Hazlett 2001, 12-13, 37). 
Kilpailun syntyminen paikallispuhelutoiminnan markkinoilla on kuitenkin 
ollut hidasta ja vasta vuonna 2002 FCC myönsi BellSouth-yhtiölle ensim-
mäisen alueellisen yhtiön toimiluvan kaukopuhelutoimintaan (BellSouth 
wins long distance race, 2002; Federal Communications Commission 
Authorizes BellSouth…, 2002). Kuitenkin Yhdysvalloissa on käynnistynyt 
kehitys, jossa useat yritykset voivat toimia niin matkapuhelu-, kauko-, kuin 
paikallispuhelutoiminnassa. Samalla laki oli ”Yhdysvaltojen kongressin 
virallinen julistus” siitä, että vuoden 1934 lainsäädännön periaateratkaisut 
eivät enää päteneet. Näiden mukaan monopoliin perustuvat markkina-
rakenteet olivat teletoiminnassa tehokkaita, kun niihin kohdistetaan erityis-
määräyksiä ja hintojen sääntelyä (Cave ja Crandall 2001, 4; Telecoms 
services 2002…, 2002, 9).  
 
Yhdysvaltojen sähköinen media pois lukien Internet on myös reguloitu ala. 
Vogel toteaa, että yleisradiotoiminta kuuluu niihin harvoihin viihteen 
sektoreihin, joita ”hallitus reguloi raskaasti” (Vogel 2001, 179). FCC:n 
komissaari on todennut televisiotoiminnan maanpäällisen digitalisoinnin 
osalta seuraavaa: ”Digitalisointi ei ole koskaan perustunut markkinoihin, 
sen sijaan toimeksianto on saatu kongressilta” (Abernathy 2002, 1). Voge-
lin mukaan selvin ilmentymä regulaatiosta on toimilupien myöntäminen ja 
päättäminen säännöksistä, jotka koskevat sitä kuinka monta tv-asemaa 
yhden yrityksen sallitaan omistaa. Estääkseen liiallista keskittymistä FCC 
salli alun perin yhden yrityksen omistaa enintään seitsemän tv-asemaa. 
Sittemmin näitä lukuja on nostettu, aluksi 12 asemaan ellei peitto ole yli 25 
prosenttia väestöstä. Vuoden 1996 Telecommunications Actiin sisältyvällä 
säännöksellä raja nostettin 35 prosenttiin.  
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Televisiotoiminnan ja kaapelitelevisiotoiminnan regulaatio liittyy kokonai-
suutena toiminnan yleisiin ehtoihin, ohjelmatoiminnan eräisiin yksityis-
kohtiin, toimijoiden välisiin suhteisiin ja omistuksien laajuuteen. Vaikka 
ohjaavia säännöksiä on viime vuosikymmeninä purettu eli dereguloitu, niitä 
on edelleenkin suuri joukko voimassa. Vuonna 2003 voimassa olevat sään-
nöt esitetään alla.  FCC on edelleen dereguloinut niitä vuonna 2003, mutta 
tätä kirjoitettaessa (10/03) säännösten toimeenpano on keskeytynyt niitä 
kohtaan osoitetun voimakkaan kritiikin takia (Powell 2003b). Kunkin alla-
olevan kohdan yhteydessä ilmoitetaan vielä miten FCC on muuttanut sään-
nöksiä. 
 

a) Sanomalehtien ja paikallisten teleyhtiöiden ristiinomistuksen 
kielto (säädös vuodelta 1975). Muutos 2003: säännös on purettu 
suurilla markkina-alueilla (yli 9 asemaa). Kielto jatkuu pienilllä 
markkinoilla (asemia 3 tai vähemmän). Keskisuurilla markki-
noilla on joitakin rajoituksia. 

b) Paikallisten radioasemien omistuksen määrän katto (1941) – ei 
muutoksia, markkina-alueet määritellään uudestaan  

c) Televisioasemien määrän katto: 35 prosentin väestöpeiton raja – 
raja nostettu 45 prosenttiin, tämä on kiistanalaisin uusista 
säännöistä. 

d) Rajoituksia sille, kuinka monta asemaa yksi yhtiö voi omistaa 
yhdellä markkina-alueella (1964) – rajoituksia on purettu: 
esimerkiksi suurilla markkina-alueilla (18 asemaa) yksi yhtiö 
voi omistaa 3 asemaa. 

e) Yksi yhtiö ei voi omistaa kahta suuresta tv-yhtiöstä (CBS, NBC, 
ABC, Fox) – ei muutoksia.   (Media bizz in flux 2002, 1; Waters 
ja Grimes 2002, 13; Finberg 2003, 1-2; FCC Set Limits on 
media ..2003) 

 
FCC myöntää tv-toiminnan toimiluvat paikalliseen toimintaan. Kannattavan 
yritystoiminnan vaatimukset ovat kuitenkin rajoituksista huolimatta johta-
neet tosiasiallisesti valtakunnallisiin yhtiöihin. Tämä on tapahtunut siten, 
että suuret tv-yhtiöt, networkit (CBS, NBC, ABC, Fox) ostavat lähetysaikaa 
sellaisilta paikallisasemilta, jotka ovat usein liittyneet johonkin networkeis-
ta106. Kullakin suurella tv-yhtiöllä on noin 200 siihen liittynyttä asema 
                                                           
106 Yhdysvalloissa on myös suuriin tv-yhtiöihin – networkeihin – liittymättömiä tv-asemia, 
joita kutsutaan independent-nimellä. Ohjelmien myynnille tällaisille asemille on olemassa 
käsite “syndication”. Yhdysvalloissa on myös julkisen palvelun yleisradio-organisaatio 
Public Broadcasting Service (PBS), joka koostuu ei-voittoa tavoittelevista, networkeista 
riippumattomista ns. independent-asemista ja asemaryhmistä. Paikallisten kanavien ohjel-
misto on luonteeltaan temaattinen (kulttuurikanava) ja niiden yhteinen katsojaosuus on 
valtakunnallisella tasolla muutamia prosentteja. PBS:n ohjelmisto ei sisällä mainontaa. 
Rahoitus on yhdistelmä sponsorointia, julkista tukea ja katsojamaksuja, jotka kanavoidaan 
kongressin vuonna 1967 perustaman ei-voittoa tuottavan Corporation for Public Broad-
casting-organisaation kautta (Rowland 1992 11-71; Vogel 2001, 187). 
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(Vogel 2001, 180-182). Tästä syystä tärkeäksi on tullut säädellä networkin 
ja niihin liittyneiden paikallisasemien ohjelmatoiminnan suhteita. Esimerk-
ki tästä on ns. prime time access rule, jolla rajoitetaan networkin mahdolli-
suuksia lähettää ilta-aikaan paikallisella tv-kanavalla itse tuottamiaan 
ohjelmia107. 
 
Edelleen Vogel nostaa esiin yhden merkittävän säännön, joka on ns. 
financial interest (and syndication, eli fin-syn108) rule, jonka kumoaminen 
on aiheuttanut suurimmat muutokset television tuotannon ja jakelun 
suhteissa. Fin-syn sääntö esti suuria tv-yhtiöitä omistamasta mitään 
ohjelmaoikeuksia independent-asemille tapahtuviin ohjelmien myyntiin 
(syndication). Edelleen säännöt asettivat merkittäviä rajoituksia suurten tv-
yhtiöiden itse tuottamien ohjelmien lähetystunneille. Kun säännös purettiin 
lopullisesti vuonna 1995, Hollywoodin109 tuotantoyhtiöt ostivat pääosan 
suurista tv-verkoista (Vogel 2001, 139-140). Tästä deregulaatiosta oli välit-
tömänä seurauksena voimakkaan vertikaalisen markkinarakenteen syntymi-
nen alalle. Yhdysvalloissa omistukseen liittyvät deregulatiiviset strategiat 
ovat sähköisessä mediassa siten olleet keskeisiä alan rakenteen muodostu-
misessa. Niiden deregulointi on aina johtanut keskittymisen lisääntymiseen. 
Myös Telecommunications Act-lain voimaantulon seurauksena oli suuri 
teleyhtiöiden fuusioaalto yhtiöiden tulevaisuudennäkymien muuttuessa. 
 
6.1.2.  Politiikka EU:ssa ja EU-maissa 
 
Kun tarkastellaan EU-maissa telepolitiikkaa, on erotettava politiikanteossa 
kaksi tasoa: EU:n (komission) taso ja jäsenvaltioiden taso. EU-maiden 
nykyinen teletoiminnan rakenne on seurausta monista EU-tason ja kansal-
lisen tason päätöksistä, jotka eivät välttämättä liity suoraan toisiinsa (kuten 
EU-tason liberalisointi ja jäsenvaltioiden yksityistämisratkaisut). Monet 
perustavaa laatua olevat lainsäädännölliset ratkaisut tehdään EU:ssa nykyi-
sin neuvoston (jäsenvaltioiden edustus) ja parlamentin yhteispäätösmenette-
lyssä hyväksymillä (ja ennen vuotta 1999 vain neuvoston hyväksymillä) 
direktiiveillä, joissa ilmaistut periaatteet ja tavoitteet toimeenpannaan tietyn 
aikataulun puitteissa jäsenvaltioissa. Näin on menetelty viime aikoina 
harmonisointiin liittyvässä viestintälakipaketissa. Tämä paketti oli samalla 
                                                           
107 Lisäksi on olemassa eräitä ohjelmatoimintaa ohjaavia säännöksiä ja käytäntöjä, mm. tv-
järjestelmän yleistä luonnetta ohjaava ”Public interest, convenience and necessity”- 
säännös, kiistanalaisten asioiden tasapainoiseen käsittelyyn liittyvä ”Fairness Doctrine” ja 
poliittisten ehdokkaiden tasapuoliseen kohteluun liittyvä ”Equal time rule” (ks. tarkemmin 
Encyclopedia of Television, 2003). 
108 Synnystä ks. Crandall et al. 2002, 313-316) 
109 Hollywoodilla tarkoitetaan keskeisiä yhdysvaltalaisia elokuvien ja tv-ohjelmien tuo-
tantoyrityksiä, vaikka niiden pääkonttorit ovat useimmissa tapauksissa siirtyneet jo aikaa 
sitten pois maantieteellisen alueen määrittelemästä Hollywoodista (Los Angelesin alue). 
Soramäki (1990) ja Steinbock (1995) sisältävät kuvauksen sekä Hollywoodin että Yhdys-
valtojen televisiotoiminnan historiallisesta kehityksestä 1990-luvun alkuun.   
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ensimmäinen EU:n suuri telelainsäädäntöuudistus, jossa käytettiin yhteis-
päätösmenettelyä. Sen sijaan teletoiminnan liberalisoinnista päättäminen on 
ollut jäsenmaiden erilaisten kantojen vuoksi erittäin vaikeaa, mistä syystä 
komissio, ei neuvosto, on antanut asiasta direktiivejä ja johtanut kehitystä. 
Rooman sopimuksen 86 (ent. 90) artiklan 3. kohdassa on komissiolle eräis-
sä poikkeuksellisissa tapauksissa annettu valtuudet direktiivien antamiseen. 
 
Tarve kilpailla menestyksellisesti Yhdysvaltojen kanssa ja Yhdysvaltojen 
AT&T-ratkaisu johtivat EU:n telepolitiikassa 1980-luvulla liberalisointi-
politiikkaan. Teletoiminta haluttiin käsittää informaatioteknologian selkä-
rankana. Osana tätä prosessia perustettiin EU:n komissioon erityinen tele-
politiikkaa käsittelevä pääosasto 1980-luvun puolivälissä (Schneider ja 
Werle 1990, 91-96). Tätä seurasi 1990-luvulla jäsenmaiden kansallisella 
tasolla valtion telemonopolien yksityistäminen. Syyt liittyivät uusien palve-
lujen markkinoiden syntyyn, sillä valtiollisten telemonopolien toimintaa ei 
ollut enää mahdollista laajentaa näille alueille. Samalla kun uusille yrit-
täjille avattiin mahdollisuuksia toimia uusilla teletoiminnan alueilla kuten 
datasiirrossa ja myöhemmin matkapuhelutoiminnassa, tämä toiminta sallit-
tiin myös vanhoille kansallisille teleyhtiöille (Goff 2002, 170-172). Eri-
tyisesti matkapuhelutoiminnassa syntyi suurempia kansallisia yrityksiä, 
joista useat ovat nyt osa eurooppalaista monikansallista Vodafonea.  
 
Ensimmäisenä edellytyksenä yhtiöittämiselle ja yksityistämiselle telepoli-
tiikassa EU-maissa on ollut devoluutio eli kansallisesti on täytynyt erottaa 
posti- ja teletoiminta niissä maissa, joissa ne alun perin ovat olleet saman 
organisaation osia (kuten aikanaan Suomessa) 110. Toisessa vaiheessa on 
suoritettu yhtiöittäminen (Suomessa aikanaan Telecom Finland) ja kolman-
nessa vaiheessa myöhemmin yksityistäminen (Sonera). Yhtiöittämisestä 
kansallisella tasolla ilman devoluutiota antaa esimerkin Ruotsi, jossa 
vuonna 1993 valtiollisesta telelaitoksesta (Televerket) tuli valtion kokonaan 
omistama osakeyhtiö (Telia Ab). Konsolidoinnista on esimerkki Tanskasta, 
jossa ennen toimineet neljä telelaitosta on yhdistetty yhdeksi valtion-
yhtiöksi TeleDanmark, joka myytiin Ameritechille (nykyisin SBC) vuosina 
1997-1998. Konsolidointi eli yritysten keskittymisen edistäminen ei varsi-
naisesti ole ollut EU:n asialistalla kuin siten, että epäsuorasti on teolli-
suuspolitiikassa edellytetty EU:n yrityksiltä sellaista yrityskokoa, että ne 
voisivat kilpailla yhdysvaltalaisten ja japanilaisten monikansallisten yritys-
ten kanssa. Tähän keskittymisnäkökulmaan kilpailuviranomaiset joutuvat 
myös ottamaan kantaa tehdessään päätöksiä suurten yritysten fuusioista. 
 
EU-tasolla komissio asetti telepolitiikan yleiset liberalisointitavoitteensa 
osana sisämarkkinoihin tähtäävää politiikkaa vuoden 1987 Vihreässä 

                                                           
110 Postitoiminnassa markkinoiden liberalisointi ja yksityistäminen on devoluution jälkeen 
ollut paljon vaikeampaa, erittäin hidasta ja vasta alkamassa. 
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kirjassa (Towards a dynamic European economy…, 1987; sisällöstä ks. 
tarkemmin esim. Bauer ja Steinfield 1994, 55-60). EU:n telepolitiikka on 
1990-luvun puoliväliin saakka keskittynyt tässä kirjassa esitettyjen 
liberalisointi- ja harmonisointitavoitteiden toteuttamiseen111. Tämän jälkeen 
on tavoitteena ollut teletoiminnan liberalisointi kaikilta osin vuosituhannen 
vaihteeseen mennessä (Club de Bruxelles 1994, 90, 105-152). Kilpailun 
avaamiseen tähtäävä politiikka oli EU:ssa vallitseva telepolitiikan suuntaus 
aina 1990-luvulle saakka. Vuosi 1998 oli erityisen merkittävä, koska tähän 
vuoteen mennessä EU:n telemarkkinat saatettiin kaikilla osa-alueilla kilpai-
lun piiriin. Tämä merkitsi 10-vuotisen liberalisointi- ja harmonisointipro-
sessin päätepistettä. Suomessa telemarkkinat liberalisoitiin jo 1990-luvun 
puoliväliin mennessä. Viestintälakipaketti, joka hyväksyttiin vuoden 2002 
alussa, merkitsi telepolitiikan painopisteen siirtymistä kilpailun avaamisesta 
kilpailun edistämiseen ja samalla liberalismista enenevään harmonisointiin. 
Pakettiin kuuluu viisi harmonisointidirektiiviä, jotka ovat puitedirektiivi ja 
neljä erityisiä kysymyksiä koskevaa direktiiviä (valtuutusdirektiivi, käyttö-
oikeusdirektiivi, yleispalveludirektiivi, sähköisen viestinnän tietosuoja-
direktiivi, ks. tarkemmin lähdeluettelo). Lisäksi pakettiin kuuluu radio-
taajuuspäätös (Cave ja Prosperetti 2001, 63-67; van Ejk 2003) 112. 
 
Kilpailun syntyessä on purettu vanhojen telemonopolien puheluhintojen ris-
tiin subventointia (erityisesti paikallispuhelun hintoja subventoitiin aiem-
min kalliilla kaukopuhelujen hinnoilla) ja hinnat ovat kauttaaltaan alentu-
neet. Kuitenkin palvelujen tuotannon ja televerkkojen omistuksen sidon-
naisuus on edelleen suuressa määrin säilynyt. Toisin sanoen televerkon 
omistaja harjoittaa ensisijaisesti verkolle ominaista palvelutoimintaa omas-
sa verkossaan. Uusien markkinoiden avautuessa uusille teleyrityksille on 
kuitenkin annettu toiminnan mahdollisuuksia, myös vanhojen telemono-
polien verkoissa.  
 
Kansallisella tasolla yhtiöittäminen ja yksityistäminen ovat olleet suuren 
luokan politiikkaa. Tämän politiikan tuloksena on Eurooppaan 20 vuodessa 
syntynyt merkittävä yksityinen telesektori, jonka pääosa muodostuu van-
hoista valtion monopoleista. Yksityistämisen myötä syntyneistä yhtiöistä 
suurin osa on tällä hetkellä myös pörssiyhtiöitä. Varhaisin merkittävä yksi-
tyistämisratkaisu tapahtui Englannissa vuonna 1984, jolloin valtiollisen 
British Telecomin yksityistäminen aloitettiin (Caby ja Steinfield 1994, 45). 
Sana yksityistäminen syntyi juuri tässä yhteydessä Englannissa (Kay 2003, 
359). Saksassa valtion laitoksen Bundespostin yksityistämisestä päätettiin 
vuonna 1994. Samalla suoritettiin devoluutio eli Bundespost jaettiin 
                                                           
111 Yksityiskohtaisesta kehityksestä ks. Club de Bruxelles 1994; Soramäki ja Okkonen 
1999, 69-81, 99-103 . 
112 Vuonna 2000 annettiin vielä asetus, joka koski paikallisverkkojen avaamista kilpailulle 
Regulation (EC) No…/2000 of the European Parliament and the Council of unbundled 
access to local loop. 
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kolmeksi osakeyhtiöksi, joiden toimialat olivat postitoiminta, teletoiminta 
ja postipankkitoiminta. Kansallisin päätöksin tapahtunut valtiollisten tele-
yhtiöiden yksityistäminen on saatettu päätökseen lähes kokonaan 1990-
luvun loppuun tultaessa. Suurista teleyhtiöistä vain France Telecomissa on 
valtiolla jäljellä enemmistöosuus (noin 55 prosenttia). Seuraavat eurooppa-
laiset teleyhtiöt on yksityistetty kokonaan: Belgacom (Belgia), British 
Telecom (Englanti)113, KPN (Hollanti, valtiolla vähemmistöosuus), 
TeleDanmark (Tanska), Telefonica (Espanja) ja Telecom Italia (What 
happened to former PTTs across…, 2002). 
 
Kansainvälistyminen on ollut keskeinen teema EU:n politiikassa ja sisä-
markkinoihin tähtäävässä politiikassa. Asia on liittynyt erityisesti kil-
pailukyvyn korostamiseen, jota tarkastellaan jäljempänä. Ensiksikin pyr-
kimyksenä on ollut edistää sellaisten yritysten syntymistä, jotka kykenevät 
hyödyntämään sisämarkkinoita kokonaisuudessaan eli toimivat koko EU:n 
alueella. Tämä on ollut myös tavoite kilpailupolitiikassa (Leivo ja Leivo 
1997, 3). Toiseksi yritysten tulisi kyetä kilpailemaan amerikkalaisten ja 
japanilaisten yritysten kanssa paitsi sisämarkkinoilla myös maailman-
markkinoilla. Kansainvälisistä strategioista merkittävimmäksi EU-tasolla 
on kuitenkin muodostunut harmonisointi. Se on liberalisoinnin ohella erit-
täin merkittävä strategia kaikkienkin strategioiden joukossa. Harmonisointi-
pyrkimykset ovat keskeisiä niin telepolitiikassa kuin audiovisuaalisessa 
politiikassa. Ne koskevat yhtälailla tällä sektorilla tapahtuvan toiminnan 
kuin teknisten standardien harmonisointia.  
 
Teknisissä kysymyksissä harmonisointi on pakostakin yksikäsitteistä. 
Tekninen harmonisointi on erityisen tärkeää telepolitiikassa, jossa pyritään 
kehittämään Euroopan laajuisia televerkostoja osana informaatioyhteis-
kuntaa. Standardisoimalla pyritään takaamaan televerkon eri osien yhteen-
toimivuus ja samojen päätelaitteiden käyttömahdollisuus kaikissa EU:n 
jäsenmaissa. Harmonisoinnin ongelmakenttää tarkastellaan erikseen tar-
kemmin jaksossa 9, joka käsittelee pullonkauloja.  
 
Harmonisoinnin alueelta löytyy myös EU:n teollisuus- ja audiovisuaalisen 
politiikan114 pahin epäonnistuminen eli pyrkimys eurooppalaisen 
analogisen HDTV-standardin (EU 95) luomiseen ja käyttöönottoon. Kun 
EU ryhtyi kehittämään omaa HDTV-järjestelmäänsä 1980-luvun 
puolivälissä vastauksena japanilaisten vastaaville pyrkimykselle, ei osattu 
lainkaan odottaa sitä, että koko pyrkimys saattaa nopeasti markkinoille 
silloista (ja nykyistä) merkittävästi korkeamman teknisen laadun tv-kuvan 
                                                           
113 Vuonna 2001 British Telecomista devoluutiona eriytettiin vielä matkapuhelintoiminta 
O2-nimiseksi yhtiöksi. 
114 Sähköiseen mediaan kohdistuvasta politiikasta EU käyttää käsitteen viestintäpolitiikka 
sijasta käsitettä audiovisuaalinen politiikka mitä käsitettä käytetään myös tässä tutki-
muksessa soveltuvin osin. 
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järjestelmä kokee täydellisen haaksirikon115. HDTV-politiikan epäonnis-
tuminen ei ole sinänsä vaikuttanut tarpeisiin vaatia ja edellyttää EU:ssa 
teknistä harmonisointia. Pyrkimys oli edelleen olemassa voimakkaana 
niissä EU:n toimissa, joilla luotiin digitaalisen tv-järjestelmän standardit. 
EU-vetoisen standardoinnin epäonnistuttua komissio suosii kuitenkin nyt 
standardien kehittämisessä teollisuuden yhteistyötä eli keinona on allianssi-
politiikka116. Digitaalisen television standardin kehittämisessä komissio on 
esimerkiksi nojannut voimakkaasti alan eurooppalaisten toimijoiden laajaan 
yhteenliittymään Digital Video Broadcasting (DVB). Toinen komission 
epäonnistuminen liittyy UMTS -toimilupien myöntämispolitiikkaan, jota on 
tarkasteltu jo edellä Internet- ja teleyritysten pörssikuplaa tarkastelleessa 
luvussa.  
 
Caven ja Prosperettin mukaan GSM oli menestystarina Euroopan tele-
toiminnassa ja harvinainen tapaus, jossa useimmat regulaatioon liittyvät 
päätökset osoittautuivat oikeiksi. Ensimmäinen oikea päätös liittyi GSM-
standardin omaksumiseen eli yhden harmonisoidun standardin käyttöön. 
Myös Caven ja Prosperettin mukaan Euroopan mailla on yleensä ollut 
heikot tulokset uusista teknologioista sopimisessa (Cave ja Prospereretti 
2001, 60). 
 
Kansainvälisiin aspekteihin ja globalisaatioon liittyvät olennaisesti myös 
kansainvälisen kaupan edelleen liberalisoinnin pyrkimykset, joiden foorumi 
on maailman kauppajärjestö WTO. Sen parhaillaan käytävässä palvelualo-
jen GATS-neuvotteluissa käsitellään maailman niin audiovisuaalisen alan 
kuin teletoiminnan palvelukaupan vapauttamiseen liittyviä kysymyksiä. 
 
Kilpailukyvyn lisäämiseen tähtääminen on EU:ssa yhteiskunta- ja teolli-
suuspolitiikassa erittäin korkean prioriteetin kysymys. EU:n strategisena 
päämääränä on modernisoida talous ja luoda dynaaminen ja kilpailu-
kykyinen tietoon perustuva talous 21. vuosituhannelle. Puheenjohtajien 
päätelmissä Lissabonin Eurooppa-neuvostossa vuodelta 2000 todetaan 
kohdassa 5 seuraavaa: ”Unioni on tänään asettanut itselleen uuden strate-
gisen päämäärän seuraavaa vuosikymmentä varten: siitä on tultava maail-
man kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva117 talous, joka 
                                                           
115 HDTV–hanke ajautui vaikeuksiin, koska kalliina satelliittivälitteisenä tekniikkana 
ohjelma- ja jakeluyritykset eivät halunneet ottaa sitä lainkaan käyttöön. Vain Japanissa 
julkisen palvelun yhtiö NHK otti analogisen HDTV-tekniikan ainoana ohjelmayhtiönä 
maailmassa käyttöön Japanin omalla teknisellä standardilla (ks. tarkemmin esim. Soramäki 
ja Okkonen 1999, 27-33).  
116 Näränen katsoo, että EU ei ole rereguloinut riittävästi, erityisesti API-kysymyksessä ja 
että EU:n politiikan epäonnistuminen digitaalisen television alueella perustuu tähän 
(Näränen 2002, 20-25). 
117 2000-luvun alusta alkaen EU on ryhtynyt käyttämään useissa yhteyksissä informaation 
käsitteen rinnalla yhä useammin käsitettä tietoon perustuva (knowledge-based), joka tosin 
on käännetty osaamistaloudeksi yhteydessä knowledge-based economy (ks. esim. 
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kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia 
työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta”.118 Kay toteaa, että 
Lissabonissa Euroopan johtajat allekirjoittivat ”uuden talouden” agendan, 
joka perustui markkinoiden liberalisointiin, jota globalisointi ja uusi tekno-
logia edellyttivät (Kay 2003b, 7). 
 
EU:ssa huipputeknologian edistämistoiminta erilaisilla T&K-ohjelmilla on 
liittynyt myös telepolitiikkaan. Nyttemmin myös informaatioyhteiskunta-
palvelut ovat tulleet näiden ohjelmien piiriin. Informaatioyhteiskuntapalve-
luilla EU tarkoittaa sellaisia televerkoissa tarjottavia palveluja, jotka eivät 
ole (mediaan liittyviä) ohjelmia. Tärkeimmät teknologiaohjelmat ovat tek-
nologiset tutkimusohjelmat (Framework Programmes), joista ensimmäinen 
sijoittuu 1980-luvun loppupuolella. Parhaillaan käynnissä on kuudes puite-
ohjelma (FP6), jossa asetetaan tutkimus- ja kehittämisprioriteetteja myös 
informaatioyhteiskuntateknologioissa (IST) ajalle 2002-2006.  
 
Vertikaalisen keskittymisen purkaminen aloitettiin EU-tasolla pienemmässä 
mittakaavassa teletoiminnassa avaamalla ensi vaiheessa päätelaitteiden 
tarjonta kilpailulle. Aiemmin tätä kauppaa harjoittivat monissa maissa vain 
teleyhtiöt itse (ks. esim. Caby ja Steinfield 1994, 39-40). Tällä hetkellä 
komissio pyrkii avoimia käyttöjärjestelmiä ja ohjelmointirajapintoja 
(Application Programming Interface, jäljempänä yksinkertaisuuden vuoksi 
API-järjestelmä) edistämällä rajoittamaan markkinoiden vertikaalista raken-
tumista (ks. tarkemmin jakso pullonkauloista 8.6.). 
 
Euroopassa on tehty yksi telealan rakenteisiin ratkaisevasti vaikuttava 
kilpailupoliittinen linjapäätös. EU:n komissio pakottaa suuret teleyhtiöt 
keskeisissä fuusioissaan myymään suuret kaapelitelevisioverkkonsa emä-
maassaan. Tarkoituksena on lisätä verkkojen välistä kilpailua eri palvelujen 
tarjonnassa. Euroopan komissio näkee kaapelitelevisioverkkoja omistavat 
yhtiöt kilpailijoina teleyhtiöille sekä horisontaalisilla markkinoilla (puhelu-
palvelut ja nopeat Internet-palvelut) että vertikaalisilla markkinoilla (palve-
lujen tuotannon ja paketoinnin lisäksi jakelu) ja edellyttää niiden myymistä 
fuusioiden yhteydessä119. Tämän mukaisesti esimerkiksi komission 
                                                                                                                                                   
Electronic Communications: the Road to the Knowledge Economy, 2003, suomen kielellä 
Sähköinen viestintä: tie osaamistalouteen 2003). 
118 Teksti jatkuu: “Tämän päämäärän saavuttamiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen strategia, 
jonka tavoitteena on valmistella siirtymistä tietoon perustuvaan talouteen ja yhteiskuntaan 
toteuttamalla parempaa tietoyhteiskunta- (suomenkielisessä käännöksessä valittu sana, 
englanninkielisessä tekstissä information society) ja T&K- politiikkaa sekä nopeuttamalla 
kilpailukykyä ja innovaatioita edistävää rakenneuudistusprosessia ja toteuttamalla sisä-
markkinat, nykyaikaistaa Euroopan sosiaalista mallia, investoida ihmisiin ja torjua sosiaa-
lista syrjäytymistä, säilyttää talouden hyvät näkymät ja suotuisat kasvuennusteet toteut-
tamalla asianmukaista talouspolitiikan yhdistelmää”.  
119 Periaate sai ensimmäisen sovelluksen, kun Ruotsin kansallinen teleyhtiö Telia ja Norjan 
kansallinen teleyhtiö Telenor päättivät fuusioitua vuonna 1999. Komission hyväksyessä 
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vaatimuksesta (Commission clears merger between Telia… 2002, 2) 
TeliaSonera on myynyt Ruotsin kaapelitelevisioverkkonsa Comhem 
vuonna 2003 sijoittajalle. Mainittakoon myös, että Yhdysvalloissa kaapeli-
tv-verkot ovat pääosin siirtyneet erillisille mediayrityksille yhtä suurta 
verkkoa lukuun ottamatta (Time Warner Cable).  

 
EU:n audiovisuaalisessa politiikassa liberalisointipyrkimykset eivät ole 
olleet lainkaan keskeisiä yhtä lyhyttä ajanjaksoa lukuun ottamatta. Tämä 
ajanjakso liittyy komissaari Martin Bangemannin vuosina 1996-1999 aja-
maan politiikkaan telepääosastossa (silloin DG XIII). Taustalla oli Bange-
mannin menestys liberalistisessa telepolitiikassa ja panos EU:n informaatio-
yhteiskuntapolitiikan120 luomisessa, ns. Bangemannin raportti (Europe and 
the global information society, 1994).  
 
Lähtölaukaus oli telepääosaston konsulttiyritys KPMG:ltä tilaama tutkimus, 
jonka kokonaisvaltaisiksi ilmoitetut suositukset olivat seuraavat. EU:n tulisi 
määritellä sellainen regulaatiota koskeva tulevaisuuden visio, joka tukee 
markkinajohtoista kehitystä. Edelleen tämän vision soveltamisen tulisi 
pääosin perustua kilpailulainsäädännön käyttöön ja siinä tulisi minimoida 
sääntelyyn perustuvat toimet ja välttää kilpailun vääristymistä. Visiota tulisi 
myös soveltaa uusiin palveluihin alusta alkaen. Samalla EU:n tulisi kehittää 
käytännön siirtymäjärjestelyt, jotka edistävästi muuttaisivat nykyiset epä-
johdonmukaiset järjestelyt uuden vision mukaisiksi (Public Policy Issues…, 
1976, 1). Tutkimus asetti myös kyseenalaiseksi, tulisiko julkisen palvelun 
yleisradioyhtiöille sallia siirtyminen uusien online- palvelujen alueille.  
 
Raportti synnytti markkinafundamentalismissaan paljon polemiikkia, ja 
vaikka myös komissio julkisuudessa otti etäisyyttä siihen, monet sen aja-
tuksista esiintyivät komission teletoiminnan, median ja tietoteknologian 
konvergenssia käsittelevässä vihreässä kirjassa vuodelta 1997 (Vihreä kirja 
televiestinnän, tiedotusvälineiden ja tietotekniikan lähentymisestä…1997). 
Kulttuurinäkökohtia korostavan audiovisuaalisen pääosaston (tuolloin DG 
X) tulo myös mukaan valmisteluun oli kuitenkin pehmentänyt monia 
KPMG:n näkökulmia. Tiedonannossa ei myöskään esitetty valmiita malleja 
sääntelylle, vaan haluttiin pyytää lausuntoja ja näkemyksiä esitettyihin 

                                                                                                                                                   
fuusion se asetti ehdoksi, että Telian on myytävä Ruotsin kaapelitelevisioverkkonsa  (Ko-
mission päätös 13.11.99…, 1999; Commission clears merger between Telia (Sweden)… 
1999, 2: Pons 2002, 3).  Myöhemmin tämä fuusio kaatui osapuolten erimielisyyksiin.  
120 EU:n informaatioyhteiskuntapolitiikkaa hahmottava ensimmäinen asiakirja oli EU:n 
kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä tarkastellut valkoinen kirja (Growth, Competitiviness, 
Employment…, 1993). Tämän jälkeen on julkaistu useita asiakirjoja, joista tärkeimmät 
liittyvät eEurope- ohjelmiin (eEurope 2005: tietoyhteiskunta kaikille, 2002; eEurope 2002 
loppuraportti 2003). Yksinkertaistettuna EU:n informaatioyhteiskuntapolitiikka on joukko 
ohjelmia, joiden tavoitteiden toteutuminen toteuttaa informaatioyhteiskunnan. 
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vaihtoehtoihin sääntelyn pohjasta ja uusista suunnista (Levy 1999, 129-
132). 
 
Valmisteluprosessista oli kaksi merkittävää seurausta. Ensiksikin syntyi 
vastaliike pyrkimyksille liberalisoida julkisen palvelun tv-toimintaa ja estää 
sen laajentuminen uusiin palveluihin. Lopputuloksena vuonna 1997 
Amsterdamin hallitusten välinen konferenssi päätti pöytäkirjasta, joka koski 
jäsenvaltioiden julkisen palvelun yleisradiotoimintaa. Samalla tämä ns. 
Amsterdamin pöytäkirja liitettiin EU:n perustamissopimukseen. Pöytäkirjan 
johdannon mukaan sopijaosapuolet katsoivat, että jäsenvaltioiden julkisen 
palvelun yleisradiotoiminta liittyy suoraan jokaisen yhteiskunnan demo-
kraattisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin kuin tarpeeseen tur-
vata viestinnän moniarvoisuus. Edelleen pöytäkirjan mukaan Euroopan 
yhteisön perustamissopimuksen määräykset eivät rajoita jäsenvaltioiden 
toimivaltaa rahoittaa julkista yleisradiotoimintaa, siinä määrin kuin rahoitus 
myönnetään yleisradioyrityksille kunkin jäsenvaltion antaman, määrittele-
män ja järjestämän julkisen palvelun tehtävän täyttämiseksi, ja siinä määrin 
kuin rahoitus ei vaikuta yhteisön kauppa- ja kilpailuolosuhteisiin sellaisessa 
laajuudessa, että se olisi yleisen edun vastaista, kun samalla otetaan huo-
mioon tällaisen julkisen palvelun tehtävän suorittaminen121 (Keskeinen pri-
maarioikeus Amsterdamin sopimuksella ajantasaistettuna 1998, 14-15; 
Soramäki ja Okkonen 1999, 95-99). Kiista uusien palvelujen ja julkisen 
palvelun yleisradiotoiminnan suhteista siirtyi jäsenvaltiotasolle. Pöytäkirjan 
hyväksymisen jälkeen vain pöytäkirjaa muuttamalla oli enää mahdollista 
puuttua julkisen palvelun asemaan pöytäkirjassa mainituilta osin, ja 
komission mahdollisuudet olivat enää varsin rajatut 122. 
 
Toiseksi seuraavan komission aikana (1999-), jolloin telepääosaston nimi 
muuttui informaatioyhteiskunta-pääosastoksi123 ja komissaari Martin 
                                                           
121 Tämä jäsenvaltion päätäntävalta ulottuu myös esimerkiksi päättämiseen tv-maksun 
arvonlisäverotuksen verokannasta, joka onkin eri jäsenvaltioissa erilainen (eräissä jäsen-
maissa arvolisäverolainsäädäntöä ei sovelleta lainkaan tv-maksuun). EU:n kuudes VAT-
direktiivi luettelee myös “yleisradiopalvelujen vastaanottamisen” alueena, jolle sallitaan 
alennettu verokanta. Suomessa Yleisradiolle valtion televisio- ja radiorahastosta siirrettä-
vien tv-maksuvarojen arvonlisäverokanta on 8 prosenttia. 
122 Pöytäkirja ratkaisi julkisen palvelun yleisradiotoiminnan määrittelyä sekä organisaa-
tiosta ja rahoituksesta päättämistapaa koskevan työnjaon jäsenvaltioiden ja komission 
välillä jäsenvaltioiden hyväksi, mutta jätti edelleen avoimeksi julkisen palvelun rahoituk-
sen ja EU:n valtiontukea koskevien säännösten väliset suhteet. Tällä hetkellä myös tältä 
osin etsitään julkisen palvelun yhtiöille selkeää asemaa, kun Euroopan tuomioistuimet 
käsittelevät asiaan liittyviä valituksia komission päätöksistä. Komissio on oman politiik-
kansa pohjaksi julkaissut asiasta tiedonannon vuoden 2001 lopulla (Komission tiedonanto 
valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimintaan, 2001).  
Euroopassa on lisäksi olemassa perinne säännellä kulttuuripoliittisista lähtökohdista myös 
yksityisen tv-sektorin toimintaa, mutta Amsterdamin pöytäkirja ei koske tätä toimintaa. 
123 Uudessa komissiossa säilyi myös audiovisuaalinen pääosasto, joka tarkastelee sisältö-
kysymyksiä kulttuurin näkökulmasta tärkeimpinä instrumentteinaan tv-direktiivi ja 
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Bangeman Erkki Liikaseksi, komission antaessa edellä käsitellyn suuren 
viestintälakipaketin, tässä paketissa oli tehty audiovisuaalisen politiikan 
kannalta erittäin merkittävä ratkaisu. Pakettiin kuuluvilla säädöksillä ei 
lainkaan säädellä sisältöjä eli ohjelmia tai palveluja, vaan yksinomaan 
televerkkoja, joihin kuuluivat nyt myös yleisradio-ohjelmia jakavat verkot. 
Viestintälakipaketti jäi näin yksinomaan telepoliittiseksi. Euroopan eri 
maiden radio- ja tv-toimintaa on toki voimakkaasti liberalisoitu 1980-
luvulta alkaen myöntämällä toimilupia uusille kaupallisille toimijoille puut-
tumatta kuitenkaan markkinoilla toimivien julkisen palvelun yritysten 
asemaan, mutta tämä oli perustunut yksinomaan kansallisen tason viestintä-
politiikassa tehtyihin ratkaisuihin124. 
 
Kilpailun edistäminen sisä- ja yhteismarkkinoilla – joka sinänsä on EU:n 
keskeisiä yleisiä tavoitteita – on audiovisuaalisella alalla tapahtunut EU:n 
toimin ensisijassa epäsuorasti edistämällä tv-direktiivillä (1989, muutettu 
1997) valtioiden yli rajojen tapahtuvaa lähetystoimintaa harmonisoinnin 
avulla. Direktiivin johdannossa todetaan seuraavaa: 
 

"… perustamissopimuksessa määrätään perustettavaksi yhteismark-
kinat, mihin kuuluu, että jäsenvaltioiden väliltä poistetaan palve-
lujen vapaan liikkuvuuden esteet ja toteutetaan järjestelmä, jolla 
varmistetaan, ettei kilpailu vääristy yhteismarkkinoilla.” ja 
 
”eri tekniikkojen avulla rajojen yli välitetyt lähetykset ovat yksi 
keino edistää yhteisön tavoitteiden saavuttamista; olisi toteutettava 
toimenpiteet, jotta voitaisiin siirtyä ja varmistettaisiin siirtyminen 
kansallisista markkinoista yhteisiin ohjelmatuotanto- ja jakelumark-
kinoihin ja jotta luotaisiin rehdin kilpailun edellytykset tele-
visiopalvelujen yleisen edun mukaisia tehtäviä haittaamatta.” (tv-
direktiivi 1989, 2)  
 

On kuitenkin mainittava, että kilpailun edistämisen lisäksi audiovisuaali-
sella alueella palvelujen vapaaseen liikkumiseen vaikuttaa toinenkin peri-
aatteellisesti tärkeä syy, joka liittyy sananvapauteen. Tv-direktiivin johdan-
nossa viitataan tältä osin Euroopan ihmisoikeussopimukseen (1950), joka 
on Euroopan neuvoston keskeinen kansainvälinen sopimus. Tämä sopimus 
on myös yksi EU:n kolmesta keskeisestä sananvapautta koskevasta sään-
nöksestä YK:n vuoden 1948 ihmisoikeusjulistuksen ja ETYKin vuoden 
1975 päätösasiakirjan tiedonvälitystä koskevien jaksojen ohella (ks. tar-
kemmin Soramäki 1995, 177). 
                                                                                                                                                   
MEDIA-ohjelma. Komission valinnan yhteydessä työnjako informaatioyhteiskuntapää-
osastoon oli ollut keskustelujen kohteena (Levy 1999, 132). Seuraavan kerran pääosastojen 
asemaa tarkastellaan komission uudelleen valinnan yhteydessä vuonna 2004. 
124 Italiassa sallittiin jo vuonna 1976 paikallis-tv-asemat, jotka keskittyivät vähitellen 
Silvio Berlusconin omistamaksi kolmeksi valtakunnalliseksi tv-kanavaksi ja yhtiöksi 
Mediaset. 
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Deregulaatio eli sääntelyn purkaminen ja keventäminen on ollut varsin kes-
keinen piirre sekä eurooppalaisessa että kansallisen tason audiovisuaali-
sessa politiikassa 1980-luvulta alkaen. Liberalisointi ja deregulaatio kansal-
lisella tasolla ovat itse asiassa luoneet nykyisen EU:n tv-alan dualistisen, 
kaksijakoisen rakenteen. Kussakin valtiossa toimii ainakin yksi julkisen 
palvelun yleisradioyhtiö yleensä useine tv-kanavineen ja yksi tai useampi 
kaupallinen tv-yhtiö. Eräissä EU:n jäsenmaissa on kuitenkin kaksi maan-
päällistä toimintaa harjoittavaa julkista tv-yhtiötä (Englanti, Ranska, Saksa, 
Tanska125).  
 
Mikä on sitten EU:n sääntelyn suhde kansallisen tason deregulaatioon? 
Ensiksikin voidaan todeta se seikka, että ylikansallisen EU:n tason 
syntyminen eri maiden audiovisuaaliseen politiikkaan on yleensä merkinnyt 
sääntelyn eli regulaation määrällistä lisääntymistä, ei sen vähentymistä. 
Tässä suhteessa deregulaatiota ei ole lainkaan esiintynyt, vaan trendi on 
ollut päinvastainen, reregulatiivinen. Sama trendi, vielä voimakkaampana, 
on esiintynyt EU:n telepolitiikassa. 
 
Entä sitten itse EU:n sääntelyn sisältö, onko se merkinnyt kansallisen tason 
regulaation voimistumista vai keventymistä? Tarkastelkaamme esimerkin 
vuoksi tv-direktiiviä ja sen mainontaa koskevia säännöksiä. Erityisesti kaksi 
tekijää on otettava huomioon. Ensiksikin tv-direktiivin perustarkoitus on 
vähimmäisdirektiivinä kansallisen lainsäädännön yhteensovittaminen eli 
harmonisointi eräiden vähimmäissääntöjen osalta. Toiseksi kansallinen 
lainsäädäntö eri maissa on usein varsin erilaista.  
 
EU:n sääntelyä koskeva päätöksenteko perustuu useimmissa tapauksissa 
kompromisseihin lakeja säätävissä ministerineuvostoissa. Näiden kompro-
missien yhtenä pohjana on juuri kansallisen tason lakien säännösten yhteen-
sovittaminen. Komission valmistelussa kompromissit tehdään taas asian 
kannalta relevanttien pääosastojen erilaisten näkemysten pohjalta. Maast-
richtin sopimuksen (1992, astui voimaan 1993) jälkeen on otettava 
huomioon myös parlamentin kasvanut vaikutusvalta ja tätä kautta syntyvä 
kompromissien tarve. 
 
Näistä syistä EU:n säännökset ovat eräissä tapauksissa tiukempia, eräissä 
tapauksissa väljempiä kuin jäsenmaiden kansalliset säännökset. Tv-
direktiivin mainoskatkoja koskevat säännökset ovat tiukemmat kuin esi-
merkiksi olivat Englannin ja Suomen käytännöt, mutta väljemmät kuin 
esimerkiksi Saksan tai Ruotsin säännökset. Siten Englannin ja Suomen 
näkökulmasta olisi kysymys regulaation lisääntymisestä, kun taas Saksan ja 
Ruotsin näkökulma olisi deregulaatio. 

                                                           
125 Kyseessä pelkistys. Kysymys siitä, montako julkisen palvelun yleisradioyhtiötä ko. 
maissa tosiasiallisesti on, vaatii laajemman selvityksen (ks. jakso 6.1.3.). 
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Asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Tv-direktiivin perustarkoitus on 
tv-palvelujen yli rajojen tapahtuvan levittämisen edistäminen. Sen sään-
telyn idea on luoda tv-ohjelmatoiminnan sääntelyn yhteiseurooppalainen 
miniminormisto, jonka noudattaminen tv-lähetyksissä estää vastaanottaja-
maata kieltämästä tv-lähetyksen edelleen lähettämistä vastaanottajamaassa. 
Tästä syystä vastaanottajamaa voi omiin tv-lähetyksiinsä oman harkintansa 
mukaan soveltaa tiukempaa sääntelyä kuin sen on mahdollista vaatia EU:n 
jäsenmaista tulevilta lähetyksiltä. Siten se voi säilyttää entisen sääntelynsä, 
jos se on ollut tiukempaa kuin EU:n regulaatio. Sen sijaan jos jäsenmaan 
sääntely on ollut väljempää kuin EU:n regulaatio, on säännökset muutettava 
EU:n lainsäädännön mukaisiksi. Pohjoismaissa Suomea lukuun ottamatta 
on pidetty yllä tiukempia mainossääntöjä kuin EU on vaatinut.  
 
Mainittakoon, että Suomen julkisella hallinnolla on tämä kevyempään sään-
telyyn liittyvä ongelma tämän hetkisessä telepolitiikassaan. Suomessa on 
edetty markkinoiden vapauttamisessa varsin pitkälle ja pitemmälle kuin 
useimmissa muissa EU-maissa. EU:n kompromisseihin perustuvat sääntely-
ratkaisut ovat omiaan lisäämään regulaatiota tavalla, jonka hallinto voi 
kokea palaamiseksi jo purettuun järjestykseen. Näistä syistä EU:n lainsää-
däntö saattaa eräissä maissa lyhyellä aikavälillä pikemminkin merkitä regu-
laation lisääntymistä kuin sen vähentymistä eli deregulaatiota. Pitemmällä 
aikavälillä tv-yritysten tarpeet menestyä kansainvälisessä kilpailussa ovat 
kuitenkin omiaan suosimaan deregulaatiotrendiä, koska kansalliset yritykset 
haluavat samat toimintaehdot kotimaassaan kuin ulkomaiset kilpailijansa.  
   
Devoluutiolla on ollut merkitystä suhteellisen harvoissa tapauksissa radio- 
ja tv-toiminnassa ja vain kansallisella tasolla. Kysymys on ollut keski-
tettyjen radio- ja tv-organisaatioiden hajauttamisesta useampaan osaan. 
Näin meneteltiin kansallisin päätöksin Ranskassa vuonna 1974 ja Ruotsissa 
vuonna 1979. Laajempi julkista palvelua yleisradiotoiminnassa koskeva 
devoluutiokeskustelu on ollut kuitenkin vain 1970-luvun ilmiö. 

 
Omistukseen liittyvät strategiat eivät näyttele mitään erityistä roolia EU:n 
audiovisuaalisessa politiikassa. Yhtiöittämisellä ei siten ole ollut juuri lain-
kaan merkitystä audiovisuaalisessa politiikassa. Kansallisella tasolla asialla 
on ollut merkitystä. Yksityistäminen on ollut kuitenkin erittäin harvinaista, 
kun kohteena on ollut kokonainen julkisen palvelun tv-yhtiö. Euroopan 
toistaiseksi ainoa tv-toiminnassa tapahtunut yksityistäminen tapahtui vuon-
na 1987, jolloin Ranskan valtio myi television ykköskanava TF 1:n yksityi-
sille yrityksille ja yleisölle (Dunnett 1990, 155-158)126. Kysymys oli myös 
maailman laajuisesta näkökulmasta ainutkertaisesta toimesta. Kuitenkin on 
olemassa yksi tv-toiminnan osa-alue, jossa yhtiöittäminen ja yksityistä-

                                                           
126 Tanskassa ollaan parhaillaan yksityistämässä TV 2-yhtiötä. Tarkoituksena on kuitenkin 
pitää yhtiö edelleen julkisen palvelun televisioyhtiönä.  



 149 

minen on ollut merkittävää. Maissa, jossa yleisradio-ohjelmien jakelu on 
ollut osa julkisen palvelun yleisradioyhtiötä, se on useimmissa tapauksissa 
yhtiöitetty ja yksityistetty. Näin on tapahtunut esimerkiksi 1990-luvulla 
Englannissa, jossa valtion viranomaisen IBA:n (Independent Broadcasting 
Authority) yleisradio-ohjelmien jakelutekniikasta muodostettiin myyntiä 
varten NTL-niminen yhtiö vuonna 1991. Edelleen Englannissa julkisen 
palvelun yleisradioyhtiö BBC:n jakelutekniikka yksityistettiin myymällä se 
suoraan yhdysvaltalaiselle Crown Castlelle vuonna 1997. Ruotsissa on 
suoritettu vain yhtiöittäminen, kun yleisradio-ohjelmien jakelu irrotettiin 
vuonna 1992 telelaitoksesta (sittemmin Telia) valtion kokonaan omista-
maksi erilliseksi yhtiöksi Teracom. Suomessa julkisen palvelun Yleisradio 
yhtiöitti jakelutekniikkansa Digita-nimiseksi osakeyhtiöksi vuoden 2000 
alusta ja yhtiö on myyty ranskalaisille omistajalle vuoden 2003 aikana127. 
Näin eräille julkisen palvelun yleisradioyhtiöille ominainen vertikaalinen 
integraatio on tältä osin purettu kansallisin tason toimin lähes kokonaan 
2000-luvun alkuun mennessä. 
   
Vaikka kansainvälistyminen on ollut keskeinen tavoite EU:ssa, audio-
visuaalisella sektorilla tulokset ovat olleet toistaiseksi suhteellisen niukat. 
Vain harvat eurooppalaiset tämän alan yritykset kykenevät operoimaan 
kannattavasti useammissa EU:n jäsenmaissa saati maailmanmarkkinoilla. 
Myös satelliittivälitteinen yleiseurooppalainen televisiotoiminta on jäänyt 
liiketoiminnan alueena usein tappiolliseksi, ja BSkyB:tä lukuun ottamatta 
maksu-tv-kanavat ovat ajautuneet taloudelliseen kriisiin 2000-luvun alussa 
(Europe’s pay-TV offers on... 2002, 3). 
 
EU:n audiovisuaalisen alan heikko kilpailukyky on olennainen huolenaihe 
EU:n audiovisuaalisessa politiikassa. Kansainvälisellä tasolla eurooppalai-
nen ohjelmatuotanto ei kykene lainkaan kilpailemaan yhdysvaltalaisten 
ohjelmayritysten eli Hollywoodin kanssa ja omilla kotimarkkinoillaankin se 
on joutunut antamaan periksi näille yrityksille. Kun Hollywood saa tulois-
taan noin 50 prosenttia ulkomailta, eurooppalaisen elokuvateollisuuden 
tuloista kokonaisuutena tämä osuus on vähäinen (Identification and 
evaluation of financial flows… 2003, 1013). Heikko asema on johtanut 
sekä kansallisen että EU-tason tukitoimiin (Media-ohjelmat 1986-, voi-
massa oleva ohjelma Media Plus 2001-2005, 2000)128.  

                                                           
127 Yleisradiolle on jäänyt tätä kirjoitettaessa (10/03) vielä 10 %:n vähemmistöosuus. 
128 Ks. http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_en.html. Ohjelmaan liittyy myös 
erillinen koulutusohjelma (Media-koulutus 2001). Historialliset tekijät ovat johtaneet sii-
hen, että eurooppalaisia yhteistuotantoja (tuottajia) tukee Euroopan Neuvoston Eurimages-
rahasto (1988-), ei EU:n Media-ohjelma, jolla tuetaan eurooppalaisten elokuvien, televisio-
ohjelmien ja muun sisältötuotannon (”uusmedia”) tekemistä, levittämistä ja markkinointia 
sekä audiovisuaalisen alan tutkimusta ja koulutusta. Sinänsä erilaiset protektionistiset 
elementit eurooppalaisessa elokuvatuotannossa ovat vanha ilmiö, jonka juuret ovat jo 
ajalla ennen II maailmansotaa (Guback 1969, 16-36). 
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Kansainvälisen audiovisuaalisen alan kaupan liberalisoinnin kysymyksissä 
Yhdysvaltojen ja EU:n kannat ovat kaukana toisistaan. Tämä ilmenee eri-
tyisesti maailman kauppajärjestö WTO:n puitteissa käytävissä neuvotteluis-
sa. Yhdysvallat etsii tapoja, joilla audiovisuaalisen alan kauppaa voisi vähi-
tellen liberalisoida GATSin puitteissa (ks. Communication from The United 
States 2000; Richardson 2002), mutta EU (ja EU:n sisällä erityisesti 
Ranska) vastustaa jyrkästi minkäänlaisia myönnytyksiä tällä alalla. Koska 
GATS:n perusajatus on, että sitä voidaan soveltaa vain palvelusektoreihin, 
jotka kunkin maan hallitus (EU) eksplisiittisesti määrittelee, audiovisuaali-
sella alalla on pattitilanne, joka tuskin muuttuu miksikään. Uusi Dohassa 
vuonna 2001 alkanut neuvottelukierros, on tarkoitus saattaa päätökseen 
vuonna 2005, mutta kierros viivästynee kuten edellinenkin kierros 
(edellisen vuonna 1993 päättyneen Uruguayn kierroksen vaiheista ks. 
Soramäki ja Okkonen 1999, 62-67). Sinänsä WTOn kaupan liberalisointia 
koskevien sopimusten täysi soveltaminen audiovisuaalisen alaan merkitsisi 
radikaaleja muutoksia. Tv-direktiivin eurooppalaisuuskiintiöt poistuisivat, 
kaikki yritykset (ml. yhdysvaltalaiset) tulisivat eurooppalaisten erilaisten 
kansallisten tuki- ja rahoitusjärjestelyjen piiriin tai tukijärjestelmien asema 
tulisi uudelleen tarkasteltavaksi “palvelukauppaa vääristävänä” ilmiönä 
(Neil 2003, 8-11; Whitby 2003, 13-15). 

 
WTO:n puitteissa on sen sijaan vuonna 1997 solmittu sopimus tele-
toiminnan peruspalvelujen (puhelut ja datasiirto) liberalisoinnista. Tele-
toimintaan ei liity sellaisia kulttuurinäkökulmia, jotka antaisivat aiheen 
olettaa, että teletoiminnan globaali liberalisointi ei etenisi edelleen. Konver-
goituva teletoiminta ja media tuovat varmaan uusia ratkaisuja vaativia ele-
menttejä myös audiovisuaalisen alan kansainvälisen kaupan liberalisointia 
koskevaan keskusteluun, mutta on vaikea nähdä teletoiminnan liberalisoin-
nin vaikuttavan sellaisella tavalla, joka olennaisesti vaikuttaisi eurooppa-
laisen sähköisen median keskeisten nykyisten osien (elokuvatuotanto, julki-
sen palvelun televisio- ja radiotoiminta) nykyisiin ehtoihin. 
 
Myös teollisuuspolitiikka on liittynyt audiovisuaaliseen alaan. Tällöin tar-
koituksena on kuitenkin ollut ottaa käyttöön kehittynyttä teknologiaa 
televisio- ja radiotoiminnassa. Aiemmin on jo käsitelty EU:n HDTV-
hanketta ja tv-standardeja koskevaa politiikkaa.  
 
EU:n vertikaaliseen integraatioon liittyvän audiovisuaalisen politiikan kan-
nalta tärkeä on tv-direktiivin säännös, joka sisältää 10 prosentin euroop-
palaisten independent-tuottajien129 kiintiön. Vuonna 1989 hyväksyttyyn tv-
direktiiviin tuli säännös, jonka mukaan ”jäsenvaltioiden on varmistettava 
mahdollisuuksien mukaan ja aiheellisin keinoin, että televisiolähetys-

                                                           
129 Independent-tuottaja määritellään tässä tapauksessa tuottajana, joka on omistuksellisesti 
riippumaton paketointia harjoittavista tv-yhtiöistä. 
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toiminnan harjoittajat varaavat vähintään 10 prosenttia lähetysajastaan, 
johon ei lueta uutisille, urheilutapahtumille, kilpailunomaisille viihde-
ohjelmille, mainoksille, tekstitelevisiopalveluille ja teleostolähetyksille 
varattua aikaa tai, vaihtoehtoisesti, jäsenvaltion harkinnan mukaan, vähin-
tään 10 prosenttia ohjelmistobudjetistaan eurooppalaisille, televisiolähetys-
toiminnan harjoittajista riippumattomien tuottajien valmistamille teoksille” 
(tv-direktiivi 1989). EU edellyttää siten tv-yhtiöiltä edellä mainitun suu-
ruista määrää ohjelmaostoja yhtiöiden ulkopuolelta eli ainakin tämänsuu-
ruista vertikaalisen integraation purkua. Kiintiösäännöksen taustalla on 
independent-sektorin heikkous. EU:ssa on haluttu sääntelyn avulla kehittää 
ja ylläpitää televisioohjelmien tuotannon tätä sektoria.  
 
Samaa heikkoutta ilmentää myös tv-direktiivin toinen eurooppalaisia ohjel-
mia koskeva kiintiösäännös, jonka mukaan ”jäsenvaltioiden on varmistet-
tava mahdollisuuksien mukaan ja tarkoituksenmukaisin keinoin, että tele-
visiolähetystoiminnan harjoittajat varaavat … eurooppalaisille teoksille 
suurimman osan lähetysajastaan,” vastaavin edellä mainituin laskentaan 
liittyvin rajoituksin. Erityisesti tämä kiintiösäännös on ollut Yhdysvaltojen 
kritiikin kohde mm. maailmankauppaa vapauttavissa WTO-neuvotteluissa 
(Wasko 1994, 228-229; Richardson 2001, 3-4). 
 
6.1.3. Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta 
 
Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnan synty, olemassaolo ja 
kehittäminen perustuvat yhteiskuntapoliittisiin päätöksiin siitä, mikä on 
yhteiskunnan näkökulmasta hyvä järjestelmä sähköisessä mediassa. EU:ssa 
nousi jokin aika sitten esiin kysymys sitä, mikä on julkisen palvelun 
televisio- ja radiotoiminnan suhde EU:n poliittisiin tavoitteisiin, joista 
monet liittyvät taloudelliseen toimintaan. Tämä suhde on samalla ratkaistu 
tavalla, joka tukee julkista tämän alueen toimintaa.  
 
Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta syntyi radiotoimintana 1920-
luvulla ja on siten jo vanha maailmanlaajuinen perinne ja elävä käytäntö 
niin valtavirtauksena Euroopassa (josta käytäntöon levinnyt erityisesti brit-
tiläisen maailmanyhteisön maihin) ja Japanissa kuin pienimuotoisempana 
Yhdysvalloissakin (ks. esim. Silvo 1988; Blumler 1992; Syvertsen 1992, 
67-101; Rowland 1998; Ahonen ja Nieminen 1998; Hellman 1999, 57-79; 
Public Service Broadcasting in Asia 1999; Broadcasting in Japan 2002; 
Lowe ja Hujanen 2003; Yhdysvalloista erit. Stavitsky ja Avery 2003).  
 
Euroopassa ja Japanissa julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnan 
käsite liittyy järjestelmään, joka on luotu lainsäädännöllä ja jolle on annettu 
laaja toimituksellinen ja muuhun toimintaan liittyvä autonomia ja jonka 
ohjelmatoiminnalle on määritelty periaatteet ja tavoitteet. Julkisen palvelun 
yleiset perusteet ovat, että sen pitäisi palvella yleistä etua vastaamalla 
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kansalaisten ja yhteiskunnan tärkeisiin viestintätarpeisiin. Näistä tarpeista 
päättää ja niitä arvioi demokraattinen poliittinen järjestelmä. Julkisen pal-
velun televisio- ja radiotoiminnassa (kuten julkisessa palvelussa yleen-
säkin) huomiota kiinnitetään enemmän kansalaisten kollektiivisiin tarpei-
siin ja yhteiskunnalle tärkeisiin näkökulmiin kuin yksilön oikeuksiin, kulut-
tajan vapauteen ja markkinavoimiin (McQuail 2000, 156). 
 
Vaikka ei ole olemassa mitään täysin yleisesti hyväksyttyä ”teoriaa” julki-
sen palvelun yleisradiotoiminnasta, on olemassa laajalle levinnyt vahva 
käsitys siitä, että seuraavat tavoitteet voidaan asianmukaisesti saavuttaa 
vain julkisen omistuksen ja sääntelyn avulla eli käytännössä julkisen palve-
lun televisio- ja radiotoiminnan avulla: 

 
a) Koko ko. maantieteellisen alueen, käytännössä valtion, kattami-

nen ja peitto niin lähettämisessä kuin vastaanotossa 
b) Moninaisuus kaikkien pääasiallisten kiinnostuksen kohteiden, 

tarpeiden ja makusuuntien täyttämisessä ja palvelussa. 
c) Erilaisten vähemmistöjen palvelu. 
d) Kansallisesta kulttuurista, kielistä ja identiteetistä huolehti-

minen. 
e) Demokraattisen poliittisen järjestelmän palvelu; tasapainoisen 

käsittelytavan ja puolueettomuuden huomioon ottaminen kiis-
tanalaisissa kysymyksissä. 

f) Huomion kiinnittäminen laatukysymyksiin130.  
      (McQuail 2000, 156-157) 

 
Julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnan käytännön eri ulottuvuuksia 
voidaan lähestyä oheisessa kuviossa 8 esitettyjen ulottuvuuksien avulla. 
Vaikka julkinen palvelu nojaa tiettyihin perinteisiin käsityksiin, se on usein 
tavalla tai toisella myös yhteiskunnan formalisoima järjestelmä. Sen voi 
muodostaa vain yksi yhtiö (jolle julkisen palvelun tehtävä on osoitettu) tai 
kahden tai useamman julkisen palvelun yhtiön järjestelmä131, joka kokonai-
suutena toteuttaa asetettuja tavoitteita. 

                                                           
130 Esimerkiksi Japanin julkisen palvelun yleisradioyhtiön vuosikertomuksessa 2002 tode-
taan seuraavaa: “Ainoana julkisena yleisradioyhtiönä Japanissa NHK:n perustehtävä on 
lähettää antoisaa korkealuokkaista ohjelmistoa ja tarkkoja ja puolueettomia uutisia. Tätä 
tavoitetta toteuttaessaan NHK on ansainnut kuuntelijoiden ja katselijoiden luottamuksen ja 
on pitkään näytellyt johtavaa roolia kansakunnan yleisradiotoiminnassa” 
(http://www.nhk.or.jp/pr/keiei/annualreport_e/en/main_en.html). 
131 Usein nostetaan esiin Uuden Seelannin järjestelmä erityisenä ratkaisuna. Nykyisin kui-
tenkin Uuden Seelannin järjestelmässä ohjelmia eri kanavilla tuetaan erillisestä valtion-
budjetista varansa saavasta rahastosta (New Zealand on AIR, NZOA) sen ohella, että 
maassa toimii myös valtion omistama vahva julkisen palvelun mainosrahoitteinen yleis-
radioyhtiö, TVNZ (ks. NZIER 1994; Thompson 2002, 907-913), jonka toimintaa ohjaa 
erillinen yleisiä tavoitteita asettava peruskirja, charter. Käytäntö ei ole enää erityinen, 
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formalisoitu

järjestelmäyksi yhtiö

perinne

Kuvio 8
JULKISEN PALVELUN TELEVISIO- JA RADIO-
TOIMINNAN ASPEKTEJA

 
 
 
Yhteiskuntapoliittisesta näkökulmasta julkisen palvelun yleisradiotoiminta 
toteuttaa tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita osana yhteiskunnan julkisia 
palveluja. Jos asioita katsotaan puhtaasti taloudellisesta näkökulmasta 
yleisen edun nimissä tapahtuva julkinen palvelutoiminta vääristää aina 
tavalla tai toisella markkinoita. Tämä vääristäminen on toiminnan ulkois-
vaikutus. Se mikä tässä yhteydessä on kiinnostavaa, on mitä vaatimuksia 
julkisen palvelun tehtävän määrittelyn ja sen suorittamisen formalisoin-
nille132 on esitetty EU:ssa, jotta julkisen palvelun televisio- ja radiotoimin-
nan markkinoita vääristävä vaikutus voitaisiin hyväksyä EU:n markki-
noiden toimintaa ja kilpailua koskevien säännösten kannalta. 
 
EU:ssa julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnan rahoitusjärjestelyihin 
liittyy kaksi keskeistä dokumenttia. Toinen on vuonna 1997 yhteisön perus-
tamissopimukseen liitetty ns. Amsterdamin pöytäkirja jäsenvaltioiden julki-
sen palvelun yleisradiotoiminnasta. Sen merkitystä ja taustaa on jo selvi-
tetty edellä. Komissio on julkisen palvelun valtiontukea koskevien ratkaisu-
jensa pohjaksi julkaissut lisäksi vuoden 2001 lopulla tiedonannon 

                                                                                                                                                   
koska esimerkiksi useissa EU- maissa (ml. Suomi) ja EU-tasolla independent-tv-tuotantoa 
tuetaan julkisin varoin.  
132 Tässä yhteydessä ei käsitellä EU:n komission kantoja tapauksiin, joissa julkisen palve-
lun yhtiö saa sekä lupamaksutuloja että harjoittaa mainontaa rahoittaakseen toimintaansa, 
koska asia ei komission ja Suomen julkisen televisio- ja radiotoiminnan näkökulmista  ole 
kiinnostava. 
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(komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleis-
radiotoimintaan, 2001). Tiedonannossa käsitellään asian taustaa ja sovel-
tamisalaa, julkisen palvelun tehtävää (mm. julkisen palvelun tärkeyttä ja 
EU:n asiaa koskevia päätöksiä ja ratkaisuja), oikeudellisia puitteita, valtion-
tukea koskevien säännöksiä (erit. Rooman sopimuksen 87 artiklan 1 kohta), 
tuen soveltuvuuden arviointia 87 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla ja valtion-
tuen soveltuvuuden arviointia 86 artiklan 2 kohdan nojalla (koskee mm. 
yrityksiä, jotka tuottavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palve-
luja). Tämä asiakirja sisältää EU:n komission vaatimukset ja argumentit 
siitä, miten julkisen palvelun tehtävä ja tämän tehtävän suorittamisen 
valvonta on formalisoitava jäsenvaltioiden lainsäädännössä. 
 
Tiedonannossa komissio ilmoittaa esittävänsä periaatteet, joita se aikoo 
noudattaa soveltaessaan EY:n perustamissopimuksen 87 artiklaa ja 86 
artiklan 2 kohtaa julkiselle yleisradiotoiminnalle myönnettyyn valtion 
rahoitukseen. Jotta 86 artiklan 2 kohdan mukaista poikkeusta voidaan 
soveltaa, julkisen palvelun tehtävä on myönnettävä virallisesti (esimerkiksi 
lainsäädännöllä, sopimuksella tai toimeksiannolla) yhdelle tai useammalle 
yritykselle. Täsmällisesti määritellyn julkisen palvelun tehtävän antaminen 
virallisesti julkiselle yleisradioyhtiölle ei tiedonannon mukaan kuitenkaan 
riitä. Julkista palvelua on myös käytännössä tarjottava valtion ja kyseisen 
yrityksen välillä virallisesti vahvistetulla tavalla. Tästä syystä on tarpeen, 
että sopiva viranomainen tai nimetty toimielin valvoo palvelun tarjoamista. 
Tiedonannon mukaan jäsenvaltion toimivaltaan kuuluu sen järjestelyn 
valitseminen, jolla varmistetaan julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisen 
tehokas valvonta. Tällainen toimielin on tehokas vain, jos se on riippu-
maton julkisen palvelun tehtävän saaneesta yrityksestä. Tiedonannossa 
todetaan myös, että jos ei riittävää ja luotettavaa osoitusta ole siitä, että 
julkista palvelua todella tarjotaan vahvistetulla tavalla, komissio ei voi 
suorittaa 86 artiklan 2 kohdan mukaisia tehtäviään eikä siten voi myöntää 
määräyksen mukaisia poikkeuksia133.  

 
Yhden julkisen palvelun yhtiön maita ovat Japani (NHK) ja EU-maista 
Suomi, Irlanti, Italia, Portugali, Kreikka ja Itävalta (lisäksi Sveitsi on yhden 
julkisen palvelun televisio- ja radioyhtiön maa). Kaikissa muissa EU:n 
                                                           
133  Suomessa julkisen palvelun tehtävien määrittely, niiden osoittaminen Yleisradiolle ja 
tehtävien suorittamisen valvontaa koskevat määräykset ovat laissa Yleisradiossa (valvon-
taa koskevat säännökset astuivat voimaan 23.7.03). Yleisradion hallintoneuvoston edus-
kunnalle antaman kertomuksen avulla annetaan säännöllistä tietoa Yleisradion toiminnasta 
ja parannetaan eduskunnan mahdollisuutta valvoa yhtiön toimintaa. Viestintävirasto val-
voo televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain noudattamisen osalta myös Yleisradion toi-
mintaa. Yleisradio antaa myös viestintävirastolle vuosittain kertomuksen julkisesta palve-
lusta. Em. EU:n komission linjausten mukaan riippumattomalle viranomaisella (eli vies-
tintävirastolla) tulee olla mm. tietoa siitä, onko valtion televisio- ja radiorahastosta saatu 
julkinen rahoitus käytetty julkiseen palveluun ja onko rahoitus oikeassa suhteessa palvelun 
laajuuteen nähden. 
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jäsenmaissa on useita julkisen palvelun televisio- ja radioyhtiöitä. Oman 
lukunsa muodostavat ne maat, joiden koko maanpäällinen televisio-
järjestelmä on formaalisti julkisen palvelun järjestelmä. Tällaisia maita ovat 
Englanti ja ETA-maista Norja. 
 
Kysymys, joka viime aikoina on herättänyt enemmän keskustelua eri 
maissa, on julkisen palvelun tehtävä. Komission tiedonannossa todetaan 
tältä osin seuraavaa: 
 

”Julkisen palvelun tehtävän määritteleminen kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan ja päätös voidaan tehdä kansallisella, alueellisella tai 
paikallisella tasolla. Yleensä tätä toimivaltaa käytettäessä on otet-
tava huomioon yhteisön käsite yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin 
liittyvistä palveluista. Kun otetaan huomioon yleisradiotoiminnan 
erityisluonne, ’laaja-alainen’ määritelmä, jonka mukaan tietyn 
yleisradioyhtiön tehtäväksi uskotaan tasapainoisen ja vaihtelevan 
ohjelmiston tarjoaminen julkisen palvelun tehtävän mukaisesti, 
samalla kun pidetään katsojaosuus riittävän suurena, voidaan kat-
soa (Amsterdamin) pöytäkirjan tulkitsevien määräysten mukaan 
(EY:n peruskirjan) 86 artiklan 2 kohdan nojalla oikeutetuiksi. Täl-
lainen määritelmä olisi yhdenmukainen yhteiskunnan demokraat-
tisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen tarpeiden täyttämistä 
koskevan tavoitteen kanssa ja varmistaisi moniarvoisuuden, mukaan 
lukien kulttuurinen ja kielellinen moninaisuus ”. (Komission tiedon-
anto valtiontukisääntäjen soveltamisesta… 2001, 8) 
 

Kuvion 8 näkökulmasta EU vaatii siten siirtymistä perinteen ohjaamista ja 
vähemmän formalisoiduista järjestelmistä enemmän formaalisiin ja selvästi 
säädöksillä määriteltyihin järjestelmiin. Sen sijaan EU ei ota kantaa siihen 
osoitetaanko tehtävän suorittaminen yhdelle yhtiölle tai useamman yhtiön 
muodostamalle järjestelmälle tai minkä laajuinen tämä tehtävä on. Tois-
taiseksi kaikissa julkisen palvelun yleisradiotoimintaa ylläpitävissä val-
tioissa Yhdysvaltoja lukuun ottamatta on lähdetty siitä, että tämä tehtävä 
määritellään laajasti (Suomessa käsitteellä ”täysi palvelu”). 

 
6.1.4. Yhteenveto 
 
Yhdysvalloissa monopoli AT&T:n devoluutio 20 vuotta sitten on johtanut 
kilpailuasetelmaan teletoiminnan useilla alueilla. Vaikka Baby Bell-yhtiöt 
hallitsevat edelleen paikallispuhelutoimintaa, niiden rinnalle on noussut 
uusia suuria kansainvälisestikin merkittäviä yhtiöitä. Yhdysvalloissa poli-
tiikka tähtää vertikaalisesti integroituneiden, laajan palveluvalikoiman 
omaavien yritysten luomiseen markkinoille. 
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Nykyinen teletoiminnan rakenne Euroopassa on seuraus monipolvisesta 
sekä EU:n tasolla että kansallisesti tapahtuneesta prosessista, jonka 
Euroopan komissio käynnisti 15 vuotta sitten. Huolimatta markkinoiden 
liberalisoinnista ja valtiollisten teleyhtiöiden yksityistämisestä näillä 
yhtiöillä on edelleen aivan keskeinen asema teletoiminnassa. EU-maissa 
teletoiminta on edelleenkin vahvasti reguloitu ala ja sektorikohtainen regu-
laatio – eli reregulaatio – on EU-tasolla itse asiassa merkittävästi kasvanut. 
Telepolitiikassa on vahvana piirteenä pyrkimys korostaa horisontaalisten 
rakenteiden tärkeyttä. 
 
Euroopassa julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminnan sektori on 
edelleen varsin merkittävä sähköisen median sektori, vaikka alueelle on 
yhtälailla kansallisin päätöksin luotu laajaa yksityistä liiketoimintaa. EU:n 
tasolla on saavutettu yhteisymmärrys siitä, että julkisesta palvelusta päättä-
minen tapahtuu kansallisella tasolla. Tämä merkitsee, ettei monilla muilla 
aloilla tapahtunutta harmonisointia tällä alueella toteuteta. Jos kuitenkin 
harmonisointi – joka siis nyt on kielletty – toteutuisi tällä alueella, seurauk-
sena olisi monissa maissa suuria muutoksia julkisen palvelun televisio- ja 
radiotoiminnan organisatorisessa järjestämisessä. 
 
 
6.2. Sähköisen median ja Internetin markkinat 
 
Tässä jaksossa käsitellään mediaa eli ohjelmien tuotantoa ja jakelua harjoit-
tavaa teollisuutta134. Ohjelmistona voidaan pitää suurelle, ei-valikoidulle 
yleisölle tarkoitettua perättäistä ohjelmien sarjaa. Ohjelma on taas ohjelmis-
ton otsikoitu ja itsenäinen osa. Ohjelma voi koostua yhdestä tai useammasta 
esityksestä. Esitys on luovan työn tuloksen perusyksikkö ja se on luonteel-
taan yksi kokonaisuus. Esimerkiksi elokuvateatterissa esitys ja ohjelma 
ovat sama asia, mutta televisiossa päivän ohjelmisto koostuu useista ohjel-
mista, jotka voivat olla yksi esitys kuten elokuva tai koostua useammista 
esityksistä kuten tv-sarjat osista, uutiset uutisaiheista ja viihdeohjelmat 
itsenäisistä sketseistä (Soramäki 1990, 13-14). Televisiosta (ja radiosta) on 
kysymys, kun ohjelmistoa lähetetään virtana. Tv-ohjelmista on olemassa 
useita luokitteluja, joissa perusjako liittyy toisaalta ohjelman faktapohjai-
suuteen, toisaalta sen fiktiiviseen luonteeseen.  

                                                           
134 Teletoiminnassa ei harjoiteta ohjelmien jakelua merkittävässä liiketoiminnallisessa mit-
takaavassa toistaiseksi, joten se on erillinen ala. Kaapelitelevisiotoiminta ja satelliittivälit-
teinen tv-toiminta kuuluvat tämän määritelmän mukaan sähköisen median piiriin. Samoin 
sähköisen median piiriin kuuluvat ne satelliitti-tv-järjestelmät Yhdysvalloissa ja Euroo-
passa, jotka omistavat sekä teknisen satelliittijärjestelmän että laajana liiketoimintana 
lähettävät ohjelmia eli harjoittavat paketointia (kuten esimerkiksi EchoStar ja DirecTV 
Yhdysvalloissa ja BSkyB Englannissa). Sen sijaan satelliittijärjestelmät, jotka omistavat 
vain teknisen infrastruktuurin eli harjoittavat vain jakelua, eivät kuulu sähköisen median 
vaan teletoiminnan piiriin (kuten esimerkiksi Astra ja Eutelsat Euroopassa). 
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Internet-yritykset kuuluvat merkittäviltä osin median piiriin, koska monen 
yrityksen tarkoituksena on usein tarjota erilaisia sisältöjä suurelle ei-
valikoidulle yleisölle. Internetin sisältöä voidaan kuitenkin kuvata enem-
män palveluina kuin (sähköisen median tyyppisinä) ohjelmina. Internetin 
sisältöjen jakelutavat rajoittavat vielä ohjelmien lähettämistä täydessä 
mittakaavassa, mutta ns. kaistanleveyden kasvu mahdollistaa tulevaisuu-
dessa nykyistä merkittävästi enemmän ohjelmien lähettämisen myös 
Internetin välityksellä. 
 
Median perusrakenteiden kuvauksessa käytetään hyväksi arvoketjumallia, 
joka on esitetty kuviossa 1. Media ei kuitenkaan ole yhtenäinen koko-
naisuus, vaan jakaantuu erilaisiin osa-alueisin. Oikea tapa olisikin arvioida 
kutakin median osa-aluetta erikseen käyttäen välittömästi arvoketjua ana-
lyysivälineenä. Tämä menettely tekisi kuitenkin tekstin liian laajaksi, var-
sinkin kun on tarkoitus tuoda esille vain median perusrakenteita yleis-
piirteittäin. Tämän takia todellisuutta yksinkertaistetaan seuraavalla tavalla. 
 
Tarkastelun kohteena ovat seuraavat median osa-alueet: ohjelmien tuotanto, 
televisio, maksu-tv, satelliitti-tv-järjestelmät, kaapelitelevision basic- eli 
peruskanavat ja kaapelitelevisioverkot. Näiden osa-alueiden yritysten 
toiminta pelkistetään toiminnaksi kunkin alan arvoketjun ydinalueella. 
Elokuvien ja tv-ohjelmien tuotantoyritykset pelkistetään tuotannoksi 
(Yhdysvalloissa "Hollywood", jatkossa käytetään tätä termiä), maksu-tv-
toiminta pelkistetään ohjelmien paketoinniksi, tv-toiminta ohjelmien 
tuotannoksi ja paketoinniksi, kaapelitelevision basic- eli peruskanavat 
tuotannoksi ja paketoinniksi ja kaapeli- ja satelliitti-tv-verkot paketoinniksi 
ja jakeluksi 135 (kuvio 9). Internetin arvoketjua tarkastellaan jäljempänä 
erikseen. 
 
On korostettava, että edellä mainittu on karkea yksinkertaistus todellisuu-
desta, sillä esimerkiksi Hollywood harjoittaa myös jakelua (elokuvatermein 
”levitys”), tv-tuotannossa harjoitetaan myös jakelua eli tv-yhtiöt omistavat 
lähetysasemia tai lähetysasemaverkoston (Yhdysvalloissa), maksu-tv-
toiminnassa harjoitetaan myös ohjelmien tuotantoa ja päätelaitteiden 
myyntiä/vuokrausta. 
 

                                                           
135 Tässä yhteydessä tarkastelun ulkopuolelle jäävät sähköisen median alueet ovat tallen-
teet (alkuvaiheista ja kehityksestä ks. Wasko 1994, 135-170; Hellman ja Soramäki 1985 ja 
1994). Tallenteita tarkastellaan kun esitellään median markkinointiin elimellisesti liittyvää 
ikkunointia eli sekventiaalista markkinointia. Myöskään maanpäällistä televisio-ohjelmien 
jakelua ei tässä yhteydessä takastella yksityiskohtaisesti. Yhdysvalloissa tv-yhtiöt omis-
tavat lähetysasemat ja EU:ssa toimintaa hoitavat kansalliset teleyhtiöt tai alalle erikoistu-
neet yhtiöt, joista useat ovat yksityistettyjä julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden jakelu-
sektoreita kuten Suomessa Digita. Yhdysvalloissa toiminta on siten vertikaalisen integraa-
tion osa, Euroopassa erillinen teletoimintaan liityvä horisontaalinen sektori. 
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Kaapelitelevisiotoiminnan asema median osana kaipaa tarkemman selvi-
tyksen. Kaapelitelevisioverkot kuuluvat kiistatta televerkkojen käsitteen 
piiriin, mutta niisä harjoitetaan usein varsin laajaa paketointia (joka kohdis-
tuu jopa muutamaan sataan tv-kanavaan) ja myös verkon omistajan toi-
mesta ohjelmatoimintaa. Pääosin verkon omistajayrityksen itsensä päätettä-
vissä oleva ohjelmatoiminnan kokonaisuus tuo kaapeli-tv-yhtiön vertikaali-
sesti integroituneen mediayrityksen käsitteen piiriin. Kaapelitelevisio 
kuuluu usein myös reguloituihin aloihin median tyyppisesti (myös Yhdys-
valloissa). Eräissä maissa julkinen valta päättää, mitä kanavia kaapeliver-
koissa on ainakin lähetettävä edelleen. Lisäksi alan lainsäädäntöön usein 
sisältyvä ns. must carry-sääntö (jakeluvelvoite) edellyttää, että tietyt kana-
vat, yleensä julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden kanavat, on lähetettävä 
edelleen kotitalouksiin korvauksetta (ks. tarkemmin Assessment of 
Member States measures aimed at fullfilling… 2003, 6-7).  
 
Eräissä tapauksissa kaapelitelevisioverkot harjoittavat teletoimintaa eli 
välittävät loppukäyttäjälle myös puheluja, tosin vielä varsin rajallisesti136. 
Toinen merkittävä kaapeli-tv-verkoissa harjoitettu teletoiminta liittyy 
Internet-yhteyksien tarjontaan kaapelimodeemilla, eli ISP-palveluihin, 

                                                           
136 Esimerkiksi Yhdysvalloissa kaapelitelevisiojärjestelmissä on puhelinliittymiä 2,6 
miljoonaa, kun liittymiä on kaikkiaan 167 miljoonaa (Crossed wires 2003, 62) 



 159 

mutta tilaajia oli vuonna 2002 vasta pari miljoonaa (Barnes 2002, 17)137. 
Nämä konvergenssi-ilmiöt ovat siten vielä suppeita. 
 
6.2.1.    Markkinoiden rakenne Yhdysvalloissa 
 
Ohjelmien tuotannossa elokuvat ja tv-ohjelmat ovat keskeisimmät tuotteet. 
Vaikka Länsi-Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Keski-Aasiassa ja Kauko-
Idässä tuotetaan määrällisesti suunnilleen sama määrä elokuvia eli 
vuosittain 650-800 elokuvaa, yhdysvaltalainen elokuvatuotanto eli Holly-
wood hallitsee kansainvälisiä elokuvamarkkinoita. Kun tarkastellaan inves-
tointeja elokuviin, Pohjois-Amerikka ja Yhdysvallat ovat omassa luokas-
saan. Vuosittaiset investoinnit ovat yli 10 miljardin dollarin luokassa, kun 
Länsi-Euroopassa (EU) investoinnit ovat noin 2,5 miljardin dollarin luo-
kassa ja Kauko-Idässä hieman yli 1 miljardin dollarin luokassa. Yhdys-
valtojen investoinnit elokuviin ovat kaksi kertaa suuremmat kuin nämä 
investoinnit yhteensä kaikissa niissä maissa, joista on yleensä saatavissa 
näitä tietoja (World Film Production Increases, 2001).  
 
Tämä merkitsee, että yksittäisten elokuvien tuotantokustannukset ovat 
Yhdysvalloissa ylivoimaisesti korkeammat kuin muualla. Hollywoodin 
suurten ns. major-yhtiöiden tuottamien elokuvien keskimääräiset tuotanto-
kustannukset ovat viime vuosina olleet yli 50 milj. dollaria ja keski-
määräiset markkinointikustannukset 25-30 milj. dollaria, kalleimpien elo-
kuvien kustannusten ollessa useampikertaiset. Major-yhtiöiden omistamien 
independent-yhtiöiden tuotanto- ja markkinointikustannukset ovat noin 
puolet edellisestä (2001 US Entertainment Industry… 2003, 17)138. 
 
Suurten tuotanto- ja markkinointikustannusten takia Hollywood pystyy 
tuottamaan sentyyppisiä elokuvia ja tv-sarjoja, joita Euroopassa (tai muual-
la) ei kyetä tuottamaan lainkaan. Toisaalta Yhdysvalloissa ei ole sellaista 
laajaa taiteen tekemiseen sitoutunutta elokuvatuotantoa, jonka ovat mahdol-
listaneet Euroopan pitemmät kulttuuriperinteet ja elokuvan merkittävä 
julkinen tukeminen taiteena. Elokuvateollisuudelle on siten pelkistäen muo-
dostunut kaksi selviytymisstrategiaa, jotka tuotteina ilmenevät yhdysvalta-
laisena globalisoituvana viihde-elokuvana ja eurooppalaisena taide- tai 
tekijänelokuvana, jonka viimeisen linnakkeen muodostaa Ranska 

                                                           
137 Ei ole sinänsä estettä tarkastella kaapeli-tv-verkkoja teletoimintana, joka on vertikaali-
sesti integroitunut ohjelmatuotantoon. Tässä tutkimuksessa, jossa asioita tarkastellaan 
ensisijaisesti sisältöjen näkökulmasta, on kuitenkin valittu ratkaisu, jossa ne katsotaan 
mediayrityksiksi. On otettava myös huomioon, että alun alkaenkin kaapeli-tv-verkot 
rakennettiin edelleen välittämään olemassa olevia tv-kanavia eli toteuttamaan paketointi-
funktiota sähköisessä mediassa. 
138 Mainittakoon, että Aki Kaurismäen eurooppalaisen yhteistuotannon Mies vailla mennei-
syyttä budjetti oli 1, 3 milj. euroa, josta Suomen elokuvasäätiön tukea oli 0,67 milj. euroa 
(52 %) (Leffabudjetti 1,3 miljoona euroa.. 2002,3) 
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(Malmberg 1997, 112). Ranskassa kotimaisen elokuvan osuus ensi-illoista 
on EU-maista kaikkein korkein, ja on vaihdellut vv. 1996-2001 välillä 28-
42 prosenttia (2002 Yearbook. Film and Home Video 2002, 43). 
 
Hollywoodin valta-asema syntyi I maailmansodan jälkeen Euroopan hävi-
tyksen jälkeen139. Äänielokuvan vaatimat investoinnit vain vahvistivat 
1930-luvulla Hollywoodin asemia140. 1910- ja 1930-lukujen välillä perus-
tettiin ja luotiin elokuva-, tv-ohjelma- ja videomarkkinoita tänäkin päivänä 
hallitsevat suuret ns. major-yhtiöt Twentieth Century Fox (nykyinen omis-
taja News Corp.), Walt Disney, Warner Bros. (Time  Warner), Columbia 
Pictures ml. myöhemmin perustettu TriStar (nykyinen nimi Sony Pictures 
Entertainment, omistaja Sony), Paramount (Viacom), Universal (Vivendi 
Universal, siirtynyt vuonna 2003 GE/NBC:n omistukseen), United Artists 
(MGM) ja MGM (Soramäki 1980, 109-112; Vogel 2001, 40). Hollywood 
on vain kasvattanut ylivoimaansa II maailmansodan jälkeen. Hollywood-
yritysten omistajat ovat vuosien varrella vaihtuneet, mutta yritykset ja 
niiden nimet ovat jääneet varsin pitkälle pysyviksi. Hollywoodin suuri 
merkitys on johtanut myös siihen, että ulkomaiset yritykset (japanilaiset ja 
eurooppalaiset) ovat olleet kiinnostuneita omistamaan myös suuria 
Hollywood-yrityksiä. 
 
Gomery on korostanut, että on olemassa kaksi klassisen elokuvateatteri-
elokuviin keskittyneen studioajan (joka päättyi 1950-luvulla) jälkeistä 
“uutta Hollywoodia”, jotka ovat elokuvan ja tv-tuotannon “uudet Holl-
ywoodit”. Hollywoodin elokuvatuotannolle tyypillisen vertikaalisesti kes-
kittyneen mediakonglomeraatin toteutti ensimmäisenä 1960-luvun lopussa 
Kinney Corp., kun yhtiö osti silloisen Warner-Seven Arts –yhtiön. Uuden 
Warner Communications-yhtiön toimintatavat ja yhtiön kehitys uusien 
yrityskauppojen myötä loivat samalla mallin, jota muut yritykset vähitellen 
sovelsivat. Mallin tv-tuotannon Hollywood-yritykselle kehitti sen sijaan 
Universal (silloin nimellä MCA/Universal) 1950- ja 1960-luvuilla. Aiem-
min nämä molemmat uudet Hollywoodit ja niihin kuuluvat yritykset olivat 
erillään suurista tv-networkeista (Gomery 1999, 48-53; Balio 1998, 61-68).  
 
Hollywoodin ensimmäinen fuusioaalto 1970- ja 1980-luvuilla liittyi Warner 
Communicationsin mallin kopiointiin. Toisena aaltona median vertikaali-
nen integraatio on lisääntynyt voimakkaasti sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen 
medialainsäädännöstä poistettiin 1990-luvulla alan horisontaalista mark-
kinarakennetta korostava säännös (ns. "financial interest rule”) kuten on jo 
todettu. Säännöksen purkamisen seurauksena Hollywood-yhtiöt ryhtyivät 
                                                           
139 Guback toteaa, että vuoteen 1925 mennessä amerikkalaiset elokuvat olivat vallanneet 
Englannin markkinoista 95 prosenttia, Ranskan markkinoista 70 prosenttia ja Italian 
markkinoista 68 prosenttia (Guback 1969, 8).  
140 Esimerkiksi Suomessa yhdysvaltalaisten elokuvien osuus ensi-illoista vv. 1930-34 oli 
62,5 prosenttia (Soramäki 1974, 89) 
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ostamaan vertikaalisesti integroituneita tv-yhtiöitä, mikä osaltaan kuvaa 
Yhdysvaltojen sähköisen median valtasuhteita.  
 
Adair Turner tuo esille seuraavia yleisiä tekijöitä Yhdysvaltojen keskeiselle 
asemalle maailmassa. Yhdysvallat muodostaa laajimmat yhtenäiset mark-
kinat, joilla on 275 miljoonaa kuluttajaa. Markkinoilla on yksi ainoa raha, 
yksi ainoa hallitseva kieli, pääosin yhteinen oikeudellinen järjestelmä, 
yhteiset tuotestandardit, koko Yhdysvaltojen kattavat mediaverkostot ja 
varsin yhtenäinen kulttuuri. Edelleen Turnerin mukaan tämä yhdenmukai-
suus verrattuna Euroopan moninaisuuteen, tekee helpommaksi saavuttaa 
korkea tuottavuus (Adair Turner 2001, 155).  
 
Hollywoodin voima teollisuutena taas perustuu sen pitkällisen kokemuksen 
mukanaan tuomaan kykyyn aistia suuren yleisön maku, sen vakiintunee-
seen kansainväliseen markkinointiverkostoon, testattuihin tapoihin markki-
noida tehokkaasti ja anglosaksisen maailman synnyttämään laajaan markki-
nointipohjaan. Tuotannon suuri ja vakaa mittaluokka ja siihen liittyvät 
suuret panostukset ovat myös hallitsevaa asemaa ylläpitäviä tekijöitä141. 
 
Hollywood-yritykset luokitellaan kahdentyyppisisiksi: ns. major-yhtiöiksi 
ja ns. independent-yhtiöiksi. Major-yhtiön määrittelevä toiminnallinen 
tekijä on tuotannon mittaluokka (määrä ja tuotantokustannusten suuruus), 
jatkuvuus, investointien suuruus ja kansainvälisen jakeluverkoston omistus 
eli vertikaalinen integraatio elokuvan alalla (Soramäki 1990, 103-104). 
Yksi major- ja independent-yhtiöt erottava tekijä on hallinnollinen eli 
kuuluminen organisaatioon MPA/MPAA (Motion Pictures Association of 
America, per. 1945 nimellä Motion Picture Export Association, nimi 
vuodesta 1994 Motion Picture Association of America). Siihen kuuluvat 
ovat major-yhtiöitä: Walt Disney Company, Sony Pictures Entertainment 
(Columbia Pictures/Tri Star), Metro-Goldwyn Mayer (MGM), Paramount 
Pictures, Twentieth Century Fox, Universal Studios ja Warner Bros. Jos 
kuitenkin tarkastellaan tuotannon mittaluokkaa, luonnetta ja jatkuvuutta ja 
taloudellista menestystä, nykyisistä MPAA-organisaation ulkopuolisista 
yhtiöistä Dreamworks on merkittävämpi kuin yksityisen sijoittajan (Kirk 
Kerkorian) omistama major-yhtiö MGM, joka myös on ainoa major-yhtiö, 
jolla ei ole muita media-alan omistuksia. Universalilla ja Paramountilla on 
yhteinen maailmanlaajuinen jakeluorganisaatio United International 
Pictures (UIP, omia toimistoja on 36 maassa ja lisäksi agentteja 177 
maassa), joka levittää myös Dreamworksin elokuvat. Disneyn jakelu-
organisaatio on nimeltään Buena Vista. 
 
                                                           
141 Yhdysvaltojen elokuvateollisuuden vahvuus on merkinnyt myös sitä, että elokuvissa 
käyminen on Yhdysvalloissa merkittävästi laajempaa kuin EU:ssa tai Japanissa. Kun 
Yhdysvalloissa käyntejä per henkilö on yli 5, käyntejä EU:ssa on hieman yli 2 ja Japanissa 
noin 1 (Deiss 2002, 1)  
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Independent-yhtiöt keskittyvät tuotantoon pienemmillä budjeteilla ja vähäi-
semmin tuotantomäärin, eivätkä omista jakeluverkostoa. Independent-
sektorissa on myös varsin erilaisia yrityksiä. Independent-yhtiöt ovat järjes-
täytyneet organisaatioon nimellä AFMA. Osa independenteiksi luetuista 
yrityksistä on kuitenkin tosiasiallisesti major-yhtiön omistuksessa. Tällaisia 
yhtiöitä kuten nykyisin Miramax (Disney)142 ja New Line Cinema (Time 
Warner) kutsutaan myös nimellä mini-major (synnystä ks. tarkemmin 
Wyatt 1999). Tähän major-yhtiöiden hallitsemaan independent-sektoriin 
kuuluvat vielä projektikohtaiset ulkoistetut tuotannot ja yhteistuotannot. 
Suurin varsinainen independent-yhtiö vuonna 2002 oli Dreamworks, joka 
sekin toimii läheisessä yhteistyössä major-yhtiöiden kanssa. 
 
Major- ja independent-sektorin erottaa myös se, että major-sektorin yrityk-
set ovat pysyviä, mutta puhtaat independent-sektorin yritykset vaihtuvat 
suhteellisen nopeasti. Esimerkiksi 1980- ja 1990-lukujen taitteessa toimi-
neita independent-yrityksiä ei enää ole, mutta kaikki major-yritykset toimi-
vat edelleen (Soramäki 1990, 124; Vogel 1994, 34)143. Major-yhtiöillä oli 
esimerkiksi vuonna 2002 (10,5 ensimmäistä kuukautta) noin 75 prosentin 
markkinaosuus elokuvateattereiden pääsylipputuloista, mini-majoreilla 13 
prosentin osuus ja independent-yrityksillä 12 prosentin osuus (josta Dream-
worksilla 4 prosenttiyksikköä) (Sony tops market share race, 2002, 9)144. 
 
Yhdysvaltalaisista elokuvista on myös tullut merkittävä lähde muiden 
medioiden osa-alueiden sisällölle kuten televisiolle, videolle, DVD:lle145 ja 
maksutelevisiolle. Mitä lähempänä jokin sisältöjen jakeluun liittyvä ala on 
elokuvaa ja televisiota, sitä suurempi on Hollywoodin merkitys siinä (ja sen 
synnyssä). Tähän liittyvää ikkunointia eli sekventiaalista markkinointia 
tarkastellaan jäljempänä.  
 
Tarmo Malmberg on kiinnittänyt huomiota elokuvan ”arkipäiväistymiseen” 
television (ja maksutelevision) laajan elokuvateatterielokuvatarjonnan 
myötä. Elokuvista tulee osa ympärivuorokautista audiovisuaalista ympäris-
töä, mikä muuttaa niiden katselun lyhytjännitteiseksi visuaalisiin ärsyk-
keisiin reagoinniksi. Lopulta televisio Malmbergin mukaan vie pohjaa elo-
kuvakulttuurin kahdelta perusperiaatteelta, "semioottiselta elokuvaluku-
                                                           
142 Disney tuottaa elokuvia myös nimellä Touchstone. 
143 Ainoa major-yritys, joka on lopettanut toimintansa, on RKO (vuonna 1955). 
144 Suurin markkinaosuus Yhdysvalloissa yrityksistä vuonna 2002 oli Sonyllä, noin 19 
prosenttia. Disney oli toisella sijalla (14 %). Foxin, Warnerin, Universalin, Paramountin ja 
indepenent-yritys New Linen osuudet olivat 8-11 %. Independetit Dreamworks, Miramax 
ja major-yhtiö MGM saivat 3-5 %:n markkinaosuuden (Diorio 2002, 9). Markkinaosuudet 
vaihtelevat vuosittain suurten menestyselokuvien mukaan. 
145 DVD tarjoaa videokasettia paljon paremmat mahdollisuudet uuteen paketointiin (eli 
monipuolisempiin palveluihin), kun elokuva ei enää ole sidottu tiettyyn pituuteen ja levyllä 
voidaan jakaa myös elokuvaan liittyvää muuta aineistoa kuten tv-dokumentteja, uusia 
dokumentteja ja tuotannon valmisteluun liittyvää aineistoa. 
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taidon ja esteettisen elokuvamaun idealta" (Malmberg 1997, 111). On 
kuitenkin kiinnitettävä huomiota tämän hetken vastakkaiseen trendiin. 
Tämä trendi perustuu kysyntään ja kaupallisiin mahdollisuuksiin esittää 
elokuvia alkuperäisessä muodossaan yksittäisinä esityksinä, mihin digitaa-
lisen teknologian kehitys antaa nyt mahdollisuuden. Laajakuvatelevisiossa 
tai kotiteatterin laajassa litteässä kuvaruudussa digitaalisesti esitetty elo-
kuva tuo takaisin elokuvan erityisenä kokemuksena, jota vielä korostaa 
DVD:n luonne paketoituna kirjan kaltaisena arvotuotteena laajoine lisä-
ohjelmineen ja korkealaatuisine äänimaailmoineen. DVD tuo ja voi tuoda 
myös elokuvan klassikoita pysyvään tarjontaan.  
 
Yhdysvaltojen sähköisen median järjestelmää kuvataan yleispiirteittäin 
kuviossa 10. Tämä kuvio, kuten myöhemminkin Euroopan sähköisen 
median järjestelmästä ja Yhdysvaltojen ja Euroopan teletoiminnan järjes-
telmistä laaditut kuviot, perustuvat Vogelin (1994, 53; 2001, 63) kehit-
tämään esitystapaan, jossa identifioidaan keskeiset yritykset ja niiden kes-
kinäiset omistussuhteet jollakin alakokonaisuudella, jossa osa-alueet ovat 
myös toiminnallisesti riippuvaisia toisistaan. Mediassa tämä tarkoittaa, että 
kullakin osa-alueella jaetaan samantyyppisiä tai samoja sisältöjä tai näiden 
eri versioita. Vogelin esitystapaan on tässä tutkimuksessa lisätty selvemmin 
arvoketju-ulottuvuus.  
 
Variety-lehti julkaisee vuosittain listan maailman 50 suurimmasta viihteen 
alan yhtiöstä liikevaihdon suuruuden mukaan. Viihteeksi luetaan elokuva, 
televisio, radio ja musiikki/äänitteet. Vuonna 2003 on lisäksi otettu mukaan 
videopelit146. Käytännössä Varietyn viihteen käsite on sama kuin tässä tut-
kimuksessa käytetty sähköisen median käsite Internetin mediaan liittyviä 
toimintoja lukuun ottamatta. Varietyn viimeisin lista yleisarvioineen ja 
yritysesittelyineen on vuodelta 2003 (Variety’s Global 50 2003, A3). 
 
Taulukko 3, jossa esitetään maailman 35 suurinta sähköisen median yhtiötä 
liikevaihdoittain, perustuu tähän listaan ja EBU:n tietoihin suurimmista 
julkisen palvelun yleisradioyhtiöstä. Kuviossa 10 on otettu huomioon 
seuraavat taulukossa 3 olevat yritykset: AOL Time Warner (nyt nimi Time 
Warner, taulukon nro 1.147), Walt Disney (3.), Viacom (4.), Sony (5.), 
News. Corp. (7.), Comcast (8.), Hughes Electronics/DirecTV (nykyisin 
Rupert Murdochin News Corp.-yhtiön pääomistama 9.), NBC (GE:n 
omistama, 11.), Cox Enterprises (15.), Echostar (17.), Interactive (18.), 
Charter (19.) ja Cablevision (21.) Lisäksi kuvioon on sijoitettu pienin 
                                                           
146 Suuret sähköisen median yritykset ovat myös usein keskeisiä äänitealan yrityksiä: viisi 
suurinta ovat Vivendi/Universal (markkinaosuus vuonna 2001 noin 23,5 %), Sony (15 %), 
musiikkiin keskittynyt EMI (13 %), Time Warner/Warner (12 %), ja Bertelsmann/BMG (8 
. Muilla yhtiöillä oli yhteensä 29 %:n osuus (In a spin 2003, 60). 
147 AOL Time Warner päätti vuonna 2003 muuttaa nimensä takaisin Time Warneriksi 
(Isidore 2003). 
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Hollywood-yhtiö MGM (Varietyn listan nro 46.)148.  GE/NBC:n ostettua 
Vivendi Universalin viihteen osat (Universal, äänitesektoria lukuunottamat-
ta) uusi yhtiö NBC/Universal tulee sijoittumaan 13 mrd. dollarin liikevaih-
dollaan mailman 10 suurimman mediayhtiön joukkoon (Leonard 2002, 36). 
 
Yhdysvaltalaisen median rakenne on Hollywood-keskeinen ja perustuu 
nykyisin varsin pitkälle vertikaaliseen integraatioon 149. Vertikaalista 
integraatiota kuvaa erityisesti se, että tuotantoa harjoittava Hollywood on 
omistuksellisessa yhteydessä keskeisiin maksu-tv-yrityksiin ja kahteen 
kolmesta suurimmasta tv-yrityksestä eli networkista. Keskeiset yhtiöt ovat 
Time Warner, Walt Disney, Viacom ja Fox, jotka ovat keskittyneet verti-
kaalisesti akselilla "Hollywood", maksu-tv, tv-toiminta ja kaapelitelevision 
basic- eli peruskanavat150. Tähän ryhmään kuuluu nyt myös GE/NBC/ 
Universal. Time Warner omistaa lisäksi merkittävästi kaapeli-tv-verkkoja 
(TW Cable) ja News Corp./Fox satelliitti-tv-verkon. News 
Corporationin151. Hollywood-yhtiö Foxilla on myös merkittävää tv-
toimintaa. AOL:n vuoden 2000 alussa tapahtunut Time Warnerin osto vain 
vahvisti alan vertikaalista rakennetta. Tätä rakennetta vahvisti edelleen 
GE/NBC:n Universalin osto vuonna 2003. Laitetuotantoa harjoittavista 
merkittävistä yrityksistä Sony harjoittaa myös elokuvatuotantoa (Sony 
Pictures, entinen Columbia Pictures).  
 
 
 
 
 
                                                           
148 Kuviosta 10 puuttuvat seuraavat taulukon 3 yhdysvaltalaiset yritykset: Clear Channel 
(ensisijaisesti ulkomainonta- ja radioyritys), EA (tietokone- ja videopeliyhtiö) ja Regal 
elokuvateatteriketju). 
149 Tämä vertikaalinen keskittyminen ei ulotu laajassa mitassa Yhdysvalloissa elokuva-
teattereihin, koska kilpailuviranomaisen (oikeusministeriö) synnyttämän prosessin myötä 
Hollywoodilta kiellettiin elokuvateattereiden omistus Yhdysvalloissa 1940-luvun lopulla. 
Teattereiden omistaminen oli ennen tätä aikaa oli ollut varsin yleistä (Izod 1988, 120-125). 
Yhdysvaltojen ulkopuolella, lähinnä Euroopassa, merkittävässä määrin elokuvateattereita 
omistavat Warner Bros. (1.370 teatteria 7 maassa) ja Universalin ja Paramountin yhteis-
yritys United Cinemas Intl. (UCI, yhtensä 1.102 teatteria 11 maassa) (Diorio ja Groves 
2002, 12). 
150 Kaapelitelevisiossa on kanavia verkkoa kohden yleensä yli sata. Eniten tilaajia on seu-
raavilla basic-kanavilla: uutiskanava CNN (Time Warner), urheilukanava ESPN (Disney), 
yleiskanava TBS Superstation (Time Warner), viihdekanava USA Interactive (GE/NBC), 
Discovery Channel (Liberty Media), TNT (Time Warner) ja Nickelodeon (Disney) (Vogel 
2001, 206). 
151 News Corporation on yrityksistä globaalisiin, koska sillä on omistuksia joka maan-
osassa (ks. esim. Gunther 2003, 24- 30). Toinen pienempi tällainen ja enemmän sijoitta-
jana (merkittävä vähemmistöomistaja mm. Time Warnerissa, Motorolassa, News Corp.-
yhtiössä ja Viacomissa) toimiva globaalinen yritys on Liberty (Marich 2002, 10; Amdur 
2003b, 14). Muiden Hollywood-yhtiöiden ominaispaino on enemmän markkinoiden 
hallinnassa eri puolilla maailmaa.  
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 Taulukko 3     
     
 Maailman 35 suurinta sähköisen median yhtiötä    
 liikevaihdoittain 2002/2003    
     
   mrd. $  
     

1 AOL Time Warner Yhdysvallat 41,8  
2 Vivendi Universal Ranska 31,1 a) 
3 Walt Disney Yhdysvallat 25,3  
4 Viacom Yhdysvallat 24,6  
5 Sony Japani 19,9  
6 Bertelsmann Saksa 19,4  
7 News Corp. Yhdysvallat 17,5  
8 Comcast Yhdysvallat 12,5  
9 Hughes Electronics (DirecTV) Yhdysvallat 8,9 b) 

10 Clear Channel  Yhdysvallat 8,4  
11 GE/NBC Yhdysvallat 7,2  
12 ARD Saksa 6,4 h) 
13 BBC Englanti 5,8 h) 
14 NHK Japani 5,7 g) 
15 Cox Enterprises Yhdysvallat 5,0  
16 RTL Group Saksa 4,8 c) 
17 Echostar Yhdysvallat 4,8  
18 Interactive Corp. Yhdysvallat 4,6 d) 
19 Charter Communications Yhdysvallat 4,6  
20 Nintendo Japani 4,3  
21 Cablevision  Yhdysvallat 4,0  
22 BSkyB Englanti 3,6 e) 
23 NTL Englanti 3,6  
24 Fuji Television Japani 3,6  
25 EMI Englanti 3,6  
26 Rogers Kanada 3,2  
27 Nippon Television Japani 2,9  
28 Granada Englanti 2,7  
29 RAI Italia 2,6 h) 
30 Mediaset Italia 2,5  
31 TF 1 Ranska 2,5  
32 EA Yhdysvallat 2,5  
33 France Television Ranska 2,4 h) 
34 Regal Yhdysvallat 2,3  
35 Tokyo Broadcasting Japani 2,2  

     
 Yhteensä  306,8  
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a) GE/NBC (nro 11) ostanut 2003
b) News Corp. ostanut 2003
c) Bertelsmannin enemmistöomistama
d) Ent. USA Interactive/USA Networks;
e) Vivendi Universalin enemmistöomistama
f) News. Corp.-yhtiö pääomistaja
g) Talousarvio 03/04; jenin kurssi 0,0084571
h) Euron kurssi 1,0486

Huom. Varietyn listasta poistettu nro 2 Microsoft varsinaises-
ti  sovellusohjelmayrityksenä,  nro  13  Gannett  ja  nro  14  Tri-
bune,  jotka ovat varsinaisesti  yhdysvaltalaisia  sanomalehti-
yrityksiä, vaikka niillä onkin omistuksessaan merkittävä määrä
tv-asemia. NTL  on luokiteltu  englantilaiseksi yhtiöksi, vaikka
Variety on luokitellut sen yhdysvaltalaiseksi (toimii Euroopas-
sa,  mutta on  noteerattu pörssissä  Yhdysvalloissa).  Varietyn
taulukosta  puuttuvat suuret eurooppalaiset  julkisen palvelun
yhtiöt  ARD,  BBC, RAI  ja  France Television, jotka on  lisätty
EBU:n antamien tietojen pohjalta.  Lisäksi taulukkoon on lisät-
ty Japanin julkisen palvelun yleisradioyhtiö NHK.

Lähteet: Variety's Global 50 2003, A3: EBU 2003  
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Kaapelitelevisioverkot ovat Yhdysvalloissa siirtyneet viime vuosina media-
yritysten haltuun ja siten täysin mediasektorin piiriin. FCC hyväksyi 
vuonna 2002 viimeisen teleyhtiön omistaman suuren verkon myynnin, kun 
kaapeli-tv-yhtiö Comcast hankki omistukseensa teleyhtiö AT&T:n verkon. 
Comcast on liittymämäärältään suurin kaapeli-tv-verkko Yhdysvalloissa 
(15 milj. tilaajaa, 36 % markkinoista). Time Warnerin osuus on 15 % ja 
Coxin ja Charterin molempien 13 %. Kaiken kaikkiaan 8 suurimmalla 
yrityksellä oli vuonna 2001 hallussaan 85 % markkinoista. Kotitaloudet 
vastaanottavat Yhdysvalloissa tv-kanavat ensisijaisesti kaapelitelevision 
kautta (71 % talouksista) (”The Big Eight” Multi System Cable Operators 
2001, Borland 2002, 1)152. 
 
Yhdysvalloissa on olemassa lisäksi suoraan kotitalouksiin ohjelmia lähet-
tävä satelliitti-tv-sektori (siitä käytetään nimitystä Direct Broadcasting 
Satellite, DBS), joka on kuitenkin tilaajamäärältään noin neljännes kaapeli-
televisiosektorista (U.S. Entertainment Industry 2003, 41, 45). Se muodos-
tuu pääosin kahdesta yrityksestä DirecTV ja Echostar. Nämä paketoijat 
ovat tilaajamääriltään maailman kaksi suurinta digitaalista ohjelmatoimin-
taa harjoittavaa yhtiötä, kolmantena on Englannin BSkyB (Murray 2002, 
5). Kun FCC vuonna 2002 kielsi näiden yhtiöiden fuusion, DirecTV:n 
siirtyminen Murdochin omistukseen tuli uudestaan ajankohtaiseksi 
(Harding 2001a, 22; FCC Declines to Approve Echostar-DirecTV Merger 
2002). Kun Murdoch sitten vuonna 2003 osti DirecTV:n, tämä on entises-
tään vahvistanut Yhdysvaltojen median rakenteen vertikaalista luonnetta 
(Burt ja Larsen 2003, 11; Teather 2003, 1). Regulaatio pitää yllä Yhdys-
valtojen median nykyistä rakennetta. Deregulaation merkityksestä voidaan 
antaa seuraava esimerkki. Jos aivan keskeisiä omistusrajoituksia puretaan 
(mitä FCC:n omistusrajoitusten deregulointia koskenut päätös vuodelta 
2003 ei vielä sisältänyt) kaksi suurta tv-networkia Time Warner ja NBC 
voisivat fuusioitua ja kaapeli-tv-yhtiö Comcast voisi ostaa Walt Disneyn 
(Waters ja Grimes 2002, 13). Vertikaalinen markkinarakenne syvenisi 
edelleen.  
 
6.2.2.    Ohjelmien markkinoinnin kehitys 
 
Tässä yhteydessä tarkastellaan kahta olennaista ohjelmien markkinoinnin 
trendiä, joista toinen liittyy ns. ikkunointiin tai sekventiaaliseen markki-
nointiin ja toinen muotia synnyttävään markkinointiin. Ikkunointi on mark-
kinointiin liittyvä tekijä, jolla Hollywood hallitsee konkreettisesti maailman 
ohjelmien jakelua. Ikkunointi on 1980-luvulla median uusien osa-alueiden, 

                                                           
152 Satelliitti-tv-vastaanoton osuus on 23 % ja maanpäällisen 6 %. Euroopassa luvut ovat 
seuraavat: maanpäällinen 44%, satelliitti 24 %, kaapeli 32 % (Cable versus satellite and 
DTT 2003, 4). Luvut vaihtelevat kuitenkin Euroopassa suuresti maittain. Suomessa ne 
ovat: maanpäällinen 43 %, satelliitti 13%, kaapeli 44%. 
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ja tuolloin erityisesti videon, synnyn myötä ohjelmien markkinointiin 
kehittynyt uusi ilmiö, joka on olennaisesti muuttanut erityisesti elokuva-
teatterielokuvan elinkaarta teatteriesityksiä pitemmäksi. Ikkunoinnissa 
ohjelmasta tuotetaan useampia eri versiota eri osamarkkinoita varten (elo-
kuvateatterit, tv-jakelun eri muodot, tallennejakelun eri muodot). Ylipää-
tään 1980-luvulla yhdysvaltalaisen elokuvan kysyntä kasvoi maailmassa 
voimakkaasti yleisen maailmantalouden kasvun myötä, kylmän sodan päät-
tyessä ja Länsi-Euroopan tv-järjestelmien kaupallistuessa. Balio toteaa 
Hollywoodin astuneen tällöin globalisaation aikakauteen, jossa tavoitteena 
oli “suuri läsnäolo kaikilla tärkeillä markkina-alueilla” (Balio 1998, 58). 
Tallennejakelussa DVD on korvaamassa parhaillaan VHS-videokasetin 
hallitsevana teknisenä standardina (Groves 2002, 14)153. 
 
Ohjelmien taloudellinen hyödyntäminen tapahtuu siten, että ne markkinoi-
daan tietyssä ajallisessa järjestyksessä sen mukaan, miten eri markkinat 
tuottavat yritykselle tuloja (Soramäki 1990, 144-147; Baldwin et al. 1996, 
94-95; Vogel 2001, 84). Näin syntyvät ikkunat muodostuvat niistä ajoista, 
jolloin saman ohjelman eri versiot ovat saatavina eri markkinoilla (kuvio 
11). Tätä nykyä Hollywoodin elokuvateatterielokuvat saavat tallenteista 
(ml. DVD) 41 prosenttia tuloistaan, elokuvateattereista saadaan 34 prosent-
tia tuloista, maksu-tv:stä 17 prosenttia ja televisiosta 9 prosenttia tuloista. 
Eurooppalaisen elokuvan vastaavat luvut ovat: elokuvateatterit 77 prosent-
tia tuloista, televisio 14 prosenttia, tallenteet 5 prosenttia ja maksu-tv 3 pro-
senttia (Identification and evaluation of financial flows … 2003, 11). Eu-
roopassa elokuvan riippuvuus elokuvateatterijakelusta on suuri. Televisio-
toiminnasta saatavat tulot sisältävät usein myös tukea (Dale 1997, 170).  

 
Eri markkinat muodostavat myös ne ikkunat, jolloin elokuvan ja tv-ohjel-
man on taloudellisesti mielekkäintä olla tietyillä osamarkkinoilla. Koska 
tämä markkinointi tapahtuu systemaattisesti tietyssä järjestyksessä, menet-
telystä käytetään myös nimitystä sekventiaalinen markkinointi. Uusien 
jakeluteiden syntyessä ikkunointi tarjoaa Hollywoodille mahdollisuuden 
vaikuttaa ikkunan merkitykseen ja asemaan eli ikkunoiden mittaluokkaan 
(missä määrin Hollywood-yhtiöt antavat ohjelmistojaan tarjolle) ja aikatau-
luihin (milloin tämä tapahtuu). Ikkunointi on vaikuttanut olennaisesti sii-
hen, miten Hollywood hankkii tulonsa ja miten se voi rahoittaa toimintaan-
sa. Ikkunoinnin laajentuminen on vain kasvattanut Hollywoodin kansain-
välistä merkitystä. Vahvistuminen on erityisesti tapahtunut suhteessa 
eurooppalaiseen elokuvatuotantoon, jonka tuotteille harvoin tarjoutuu mah-
dollisuuksia laajaan kansainväliseen ikkunointiin. Yksi Euroopan ohjelma-
teollisuuden keskeinen ongelma onkin se, ettei se kykene käyttämään 
   

                                                           
153 Tässä yhteydessä ei kiinnitetä huomiota peleihin ja oheistavaraan, joka usein liittyy 
menestyselokuvien markkinointiin. 
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hyväksi ikkunointia täydessä laajuudessa. Tätä eroa korostaa vielä 
kansainväliseen jakeluun tarkoitetun elokuvan tuotanto- ja markkinointi-
kustannusten nousu, jota vastaaviin investointeihin eurooppalainen tuotanto 
ei pysty. 
 
Muotiin perustuva markkinointi perustuu samaan ideaan kuin on jo kauan 
esiintynyt pukumuodissa. Muotikeskuksessa synnytetään tai syntyy jokin 
käyttäytymisen muoto – tässä tapauksessa laajamittainen tietyn elokuvan 
katsominen – joka leviää sitten vastaavana käyttäytymisenä ympäri 
maailmaa. Muotieliitteinä ovat etupäässä nuorison eri osakulttuurit ja 
makusuunnat. Wolf sanoo asian seuraavasti: 
 

”Ensimmäiset ihmiset, jotka näkevät kuuman elokuvan, ensimmäiset  
ihmiset, jotka omistavat matkapuhelimen, ensimmäiset ihmiset, jotka 
pukeutuvat kirkkaisiin ja pastelliväreihin – kaikkien näiden ihmisten 
status nousee koska he tietävät ja muut seuraavat heitä. Kutsun 
näitä trendien luojia ’alfa kuluttajiksi’. Heillä on avainrooli kiinnit-
tyä tuotteen takana olevaan konseptiin, käyttää tuotetta ja lopulta 
osoittaa se oikeaksi valinnaksi lopulle yhteiskuntaa. Jos menestys-
tuotteet ovat kuin räjähdys, alfat ovat räjähdyspaikan päällä 
olevalla alueella. Alfat eivät ole samoja kaikissa tuotteissa.” (Wolf 
1999, 172-173) 
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Esimerkiksi Titanic-elokuvan muotieliitti muodostui teinitytöistä (Wolf 
1999, 174). Muodin synnyttyä sen vahvistamisen markkinointiin käytetään 
hyväksi Hollywood-yrityksen koko kansainvälistä markkinointiorganisaa-
tiota, joka on läsnä käytännöllisesti katsoen kaikkialla. Kun muoti on kul-
kenut läpi kaikki maat ja kaikki yleisöt, se kuolee ja syntyy uusi muoti eli 
uusi menestyselokuva. Muotikulutukseen liittyvästä elokuvasta käytetään 
nimitystä ”blockbuster” (ks. tarkemmin Soramäki 1990, 154-188). Käänne-
kohtana elokuvien uudentyyppisten blockbuster-aaltojen syntyyn nähdään 
Francis Ford Coppolan elokuva Godfather/Kummisetä vuodelta 1972 (Izod 
1988, ix). 
 
Ikkunointi ja muodinomainen markkinointi korostavat elokuvien jakelussa 
yksisuuntaista prosessia, jota elokuvateattereiden tulevaisuudessa tapahtuva 
digitalisointi ja tallenteiden digitaalinen jakelu tuskin olennaisesti muut-
tavat. Hollywoodin rooli on myös syöttää ja ylläpitää maailman sisältö-
tuotannon jakeluteitä ja rakentaa uudet jakelutiet kun ”aika on kypsä” eli 
kun teollisuus katsoo niillä toimimisen taloudellisten etujensa mukaiseksi. 
Hollywoodin ominaispainoa arvioitaessa on otettava huomioon myös sen 
suuri elokuvien arkisto, noin 20.000 pitkää elokuvaa (Vogel 2001, 65), jota 
voidaan aina hyödyntää uusissa jakeluteissä. 
 
6.2.3.    Markkinoiden rakenne EU-maissa 
 
Seuraavaan kuvioon 12 on otettu taulukosta 3 seuraavat yritykset: 
ranskalainen Vivendi (2., mutta Universal poistettu kuviosta), saksalainen 
Bertelsmann (6. ja sen enemmistöomistama RTL Group, nro 16.), julkisen 
palven yleisradioyhtiöt ARD (Saksa, no.12) ja BBC (Englanti, 13.), Rupert 
Murdochin BSkyB 154 (22.), englantilainen NTL (23.), englantilainen 
Granada (27.), Italian julkisen palvelun yleisradioyhtiö RAI (29.), Italian 
Mediaset (30.) ja Ranskan TF1 (31.). Lisäksi kuvioon on lisätty 
ProsiebenSat1 (Varietyn listan 36.) ja Carlton (Varietyn listan 48.) sekä 
paneurooppalaisia satelliitti-tv-kanavia. Kuvioon on edelleen lisätty 
keskeiset Euroopan kaapelitelevisioverkot ja Kirchin entinen maksu-tv-
kanava Premiere. Taulukon 3 eurooppalaisista yrityksistä vain France 
Television puuttuu kuviosta. Se kuuluisi kuvioon, mutta teknisistä syistä 
siitä ei ole saatu mahtumaan siihen. 
 
Mediateollisuuden rakenteet ovat erilaisia Euroopassa kuin Yhdysvalloista. 
Yritykset ovat ensinnäkin pääsääntöisesti pienempiä eli sijoittuvat taulu-
kossa 3 (ja Varietyn listalla) alemmas. Toiseksi mediaa hallitsevat Euroo-
passa tv-yritykset, jotka ovat joko julkisen palvelun tv-yrityksiä tai 
   
                                                           
154 Rupert Murdochin News Corporation omistaa BSkyB:stä 36 prosenttia (Burt ja Larsen 
2003, 11). 
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yksityisiä tv-yrityksiä. Keskeinen rakenne Länsi-Euroopassa on myös 
Vivendin ja News Corporationin omistama maksu-tv-sektori (ranskalainen 
Canal Plus155 ja englantilainen BSkyB). Sektoriin kuuluu vielä saksalainen 
Premiere, joka sen aiemman omistajan Kirch Median156 konkurssin myötä 
myytiin sijoittajille. Maksu-tv-sektorille on tyypillistä vain yhden yrityksen 
maantieteellinen monopoli157. Vivendi on pyrkinyt irti satellittivälitteisistä 
Canal Plus-maksu-tv-omistuksistaan muualla kuin Ranskassa, jossa 
toiminta on keskeisiltä osiltaan maanpäällistä. 
 
Suuren luokan vertikaalista integraatiota ei Euroopassa Yhdysvaltojen kal-
taisesti media-alalla juurikaan ole. Kirchin mediaomistusten devoluutio 
yhtiön konkurssin myötä hajautti vertikaalisen integraation Saksassa. Kun 
Vivendi Universal on myynyt Universalin, viimeinen ja ainoa suuren 
eurooppalaisen toimijan globaalin tason vertikaalinen rakenne on purkau-
tunut. Kehitys osoittaaa, ettei eurooppalaisin resurssein kyetä tällä hetkellä 

                                                           
155 Canal Plus on Ranskassa myös maanpäällinen maksu-tv-kanava.  
156 Aiemmin Kirch Media oli merkittävä vertikaalisesti integroitunut toimija Saksassa, 
mutta sen konkurssin myötä yritysryhmä hajosi ja mm. tv-yritys ProSiebenSat1 myytiin 
yhdysvaltalaiseen omistukseen. 
157 Vain Ranskassa ja Pohjoismaissa on enää kaksi merkittävää satelliitti-tv-välitteistä 
maksu-tv:tä (Canal Plus ja TPS; Canal Digital ja MTG:n omistama Viasat). 
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pitämään yllä sähköisessä mediassa suuren luokan vertikaalisia rakenteita, 
jotka ovat Yhdysvaltojen sähköisen median keskeinen kilpailuetu ja yksi 
sen menestymisen historiallisista tekijöistä158.  
 
Euroopan markkinat ovat edelleen pääasiallisesti kansalliset tai kieli-
ryhmittäin jäsentyneet ja pysyvät tämän takia fragmentaarisina. Koko 
Euroopan alueella saatavissa olevia eurooppalaisia basic-satelliittikanavia 
on suhteellisen vähän. Merkittävimmät tällaiset kanavat ovat julkisen palve-
lun piiristä: Englannin BBC World ja BBC Prime, ranskalaisten yhtiöiden 
TV5, eurooppalaiset Eurosport ja Euronews (kaksi viimeksimainitua on 
yhteishankkeita, joissa Yleisradio mukana). Olennainen osa Euroopan mer-
kittävistä satelliittikanavista on yhdysvaltalaisia (Time Warnerin CNN, 
Viacomin MTV Europen eri alueelliset versiot,159 NBC:n CNBC Europe, 
jotka kaikki ovat myös globaalisti saatavilla olevia kanavia). 

 
Julkisen palvelun tv-yhtiöistä useimmat harjoittavat julkisen palvelun radio-
toimintaa. Suurin osa näistä yhtiöistä harjoittaa toimintaa rahoittaakseen 
myös tv-mainontaa, näin on erityisesti Keski-Euroopassa. Julkisen palvelun 
lupamaksutulot ovat noin kolmannes koko tv-toiminnan tulonmuodos-
tuksesta (Ungerer 2003, 5). Television kokonaisliikevaihto Euroopassa on 
noin 60 mrd. euroa, vähemmän kuin matkapuhelintoiminnan liikevaihto (80 
mrd. euroa), tai koko teletoiminnan liikevaihto (200 mrd. euroa) ja puolet 
Yhdysvaltojen tv-markkinoista (Ungerer 2002, 15). 
 
Eurooppalaisen elokuvatuotannon selvä pääosa nojaa julkiseen tukeen 
(Dale 1997, 226)160, jonka osuus vaihtelee maittain välillä 40-60 prosenttia 
tuotantokustannuksista. Eurooppalaiset elokuvatuotantoyritykset voidaan 
rinnastaa Yhdysvaltojen independent-tuotantosektoriin, kuitenkin sillä ero-
tuksella, että Euroopassa tuotanto saa ja tarvitsee merkittävää julkista tukea, 
kun taas Yhdysvalloissa tuotanto perustuu ensi sijassa markkinoihin 
(Identification and evaluation of financial flows 2003, 7, 10). 
 
Tuki on aivan välttämätön eurooppalaisen elokuvatuotannon ylläpitämi-
selle. Tukea myöntävien Euroopan kansallisten elokuvainstituuttien yhtei-
sessä julkilausumassa vuodelta 2003 kritisoidaan sitä, että EU:n komissio 
tarkastaa valtiollisia tukijärjestelmiä edelleen sellaisten sääntöjen perus-
                                                           
158 Eurooppalaisten yritysten epäonnistumiseen Yhdysvaltojen mediassa kuuluu vielä rans-
kalaisen pankin Crédit Lyonnaisen virheinvestoinnit independent-yrityksiin ja MGM/UA-
majoriin 1980- ja 1990-luvun alussa (Steinbock 1995, 11). 
159 Yhdysvaltalaiset satelliitti-tv-kanavat räätälöivät kanavansa usein sopivaksi paremmin 
paikallisiin makusuuntiin, esimerkiksi MTV:lle on erilaisia alueellisia versioita maailman-
laajuisesti 38 (Anti-Americanism and television…2003, 61). 
160 Voimassaolevan EU:n Media-tukiohjelman (2001-2005) budjetti on vuositasolla 100 
milj. euroa. Summan suuruutta kuvaa, että se on 1 prosentti Yhdysvaltojen vuositason 
investoinneista elokuviin, mutta 4 prosenttia EU-maiden elokuvien tuotantokustannuksista. 
Pääosa elokuvan tuesta on kansallista.  
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teella, jotka eivät riittävästi heijasta elokuvan kulttuurista, taloudellista ja 
sosiaalista erityisluonnetta eivätkä objektiivisia eroja eri jäsenvaltioiden 
olosuhteissa. Instituutit toteavat edelleen, että elokuvien tukemisen perus-
teita ei voi rajata vain niihin elokuviin, joita pidetään ”kulttuurisina”. 
Selkeä raja kaupallisten ja kulttuuristen teosten välillä on keinotekoinen, 
sillä jokainen elokuva on sekä kaupallinen hanke että kulttuurin ilmentymä. 
Samoin ei ole mahdollista poimia joukosta ”vaikeita” elokuvia. Instituutit 
korostavat, että valtiollisen tuen tason rajoittaminen ennalta määrättyyn 
prosenttiin kustannuksista ei välttämättä heijasta riittävästi markkinoiden 
olosuhteita161. Markkinat eivät ole missään jäsenvaltiossa riittävän suuret 
tai vakaat, jotta terveen ja monipuolisen elokuvatuotannon edellytykset 
täyttyisivät. Tuen protektionistisesta luonteesta julkilausuma toteaa, että 
tukitoimet eivät takaa minkäänlaista valta-asemaa kansallisille elokuville 
niiden omilla markkinoilla. Päinvastoin, kotimaisten elokuvien asema on 
usein heikko. Tukitoimet eivät siten estä muualta Euroopasta tulevien elo-
kuvien levittämistä (Euroopan kansallisten elokuvainstituuttien yhteinen 
julkilausuma 2003). 
  
Eurooppalaiselle rakenteelle sen sijaan on tyypillistä, että Hollywoodiin 
rinnastettavissa oleva oma vahva elokuva- ja tv-ohjelmatuotantosektori 
puuttuu lähes kokonaan. Hollywood-yritykset hallitsevat eurooppalaista 
elokuvateatteri-, video- ja dvd-ohjelmistoa. Euroopan elokuvatuotanto-
sektorin heikkouden takia noin 70 prosenttia EU-maiden elokuvissa käymi-
sestä kohdistuu yhdysvaltalaisiin elokuviin ja alle 20 prosenttia kansallisiin 
elokuviin (niiden omilla kansallisilla markkinoilla). Eurooppalaiset (ei-
kansalliset) elokuvat saavat EU-maissa kävijöistä vajaa 10 prosenttia. 
Muiden maiden elokuvien kävijämäärät jäävät alle 5 prosentin kaikista 
kävijöistä (2001 Was a Flourishing Year for…, 2002)162. Vastaavasti 
Yhdysvaltojen omat markkinat ovat kulttuurisesti varsin sulkeutuneet, eikä 
eurooppalaisia elokuvia esitetä juurikaan suurelle yleisölle, sen sijaan niillä 
on sijaa suppeammassa taide-elokuvateatterijakelussa. 
 
Maailman vuonna 2002 parhaiten menestyneimmistä elokuvista suosituin 
ei-yhdysvaltalainen elokuva oli sijalla 42. oleva ranskalainen Alain 
Chabatin Asterix vs. Obelix: Mission Cleopatra. Listaykkönen oli Sam 
Raimin Spider-Man (Sony), joka sai elokuvateattereista noin 8 kertaa 
enemmän tuloja kuin Asterix vs. Obelix. Vuonna 2002 sai ensi-iltansa myös 
kaikkien aikojen parhaiten menestynyt independent-elokuva, yhdysvalta-
lainen Joel Zwickin My Big Fat Greek Wedding (IFC), jonka tulot olivat 
                                                           
161 Tarkoituksena on vastustaa tuen rajaaminen projektia kohden 50 prosenttiin tuotanto-
kustannuksista (ks. Komission tiedonanto tietyistä elokuviin ja muihin audiovisuaalisiin 
teoksiin liittyvistä oikeudellisista näkäkohdista, 2002). 
162 Mainittakoon, että Keski- ja Itä-Euroopassa yhdysvaltalaisella elokuvalla on yli 80 %:n 
markkinaosuus (Wolf 2002, 2). Ulkomaisen (yhdysvaltalaisen) ja kotimaisen elokuvan 
kysynnän kehityksestä Suomessa ks. Soramäki 1999. 
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alle 30 prosenttia Spider-Manin tuloista. Vuonna 1998 ykkössijalla oli 
1990-luvun menestynein elokuva James Cameronin Titanic (Paramount/ 
20th Century Fox), joka sai pelkästään elokuvateattereista tuloja yli 20 
kertaa enemmän kuin listalla parhaiten sijoittunut (sijaluku 40.) eurooppa-
lainen (englantilainen) Peter Cattaneon Full Monty (Fox Searchlight) (Top 
125 Worldwide 1999, 36; Top 125 Worldwide 2003, 32 ).  
 
EU-maiden vuoden 2001 parhaiten menestyneiden elokuvien (kävijämää-
rät) listan 20 ensimmäisestä elokuvasta vain kolme oli puhtaasti euroop-
palaista tuotantoa, paras oli sijalla 13. sijalla oleva ranskalainen Suomes-
sakin esitetty Jean-Pierre Jeunetin Le fabuleux des d’Amelie Poulai” (usean 
eurooppalaisen yhtiön yhteistuotanto). Listan ykkösenä on Chris Colum-
buksen Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (Warner Bros.), joka sai 
katsojia ko. vuonna Euroopan elokuvateattereista noin 43 miljoonaa, yli 3 
kertaa enemmän kuin Amelie (2001 Was a Flourishing Year for…, 2002). 
 
Yhdysvaltalaisella fiktiivisellä ohjelmatuotannolla on myös merkittävä 
asema eurooppalaisen television parhaana katseluaikana (prime time), 
vaikka televisio on Euroopassakin varsin kansallinen väline. Yhdysvalta-
laisen ohjelmiston osuus fiktiivisestä ohjelmistosta televisiossa vuonna 
2000 oli Saksassa 44 prosenttia (kansallisen fiktiivisen ohjelmiston osuus 
oli 66%), Englannissa 49 prosenttia (51%), Ranskassa 25 prosenttia (75 %), 
Italiassa 51 (43%) prosenttia ja Espanjassa 37 prosenttia (51%). Koko päivä 
huomioon ottaen yhdysvaltalaisen ohjelmiston osuudet olivat järjestelmälli-
sesti parhaan katseluajan osuuksia korkeammat (TV Fiction Programming: 
Prime Time is Domestic, Off-Prime Time is American, 2001).  
 
EU:n audiovisuaalisen alan (elokuvat, tv-ohjelmat ja video-ohjelmat) 
kaupan alijäämä Yhdysvaltoihin oli vuonna 1998 noin 7 mrd. euroa. 
Vuonna 2000 alijäämä oli kasvanut yli 8 mrd. euroon. Alijäämä on ollut 
vain kasvussa 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa (Imbalance of Trade in 
Films and Television Programmes between… 2002, 5-6). 

 
Yhdysvaltalaisen tv-ohjelmiston esitysoikeuksia on ostettavissa eri maihin 
hintoihin, jotka ovat vain murto-osa ohjelman tuotantokustannuksista tai 
kansallisen tuotannon kustannuksista. Tämä on nostanut syytöksiä ali-
hinnoittelusta ja dumppauksesta. Voidaan kuitenkin väittää, että hinnan-
muodostus on kysynnän ja ostajan maksukyvyn määräämää. Hinta vaihtelee 
nimittäin jyrkästi maittain lähtökohtana se, että ohjelma myydään hintaan, 
jonka maksaja kykenee suorittamaan. Tähän tietysti antaa mahdollisuuden 
se, että ohjelman tuotantokustannukset tai merkittävä osa niistä on katettu 
Yhdysvaltojen  kotimaan markkinoilta. 
 



 175 

Kaapelitelevisioverkkojen omistus on ollut EU:ssa uudelleen järjeste-
lyissä163. Deutsche Telekomin entiset verkot ovat suurimmat Euroopassa ja 
ne on vuonna 2003 pitkän ja monipolvisen prosessin jälkeen myyty sijoit-
tajaryhmälle (Benoit 2003, 18; Krieger 2003)). Merkittäviä uusia yrityksiä 
kaapeli-tv-verkkojen omistamisessa ovat Euroopassa yhdysvaltalainen 
Callahan Associates International, englantilainen Telewest (merkittävä 
vähemmistöomistaja Liberty Media), ranskalainen Noos (pääomistaja 
Lyonnaise des Eaux, merkittävä vähemmistöomistaja France Telecom), 
yhdysvaltalainen UPC (pääomistaja yhdysvaltalaisen Liberty Median164 
omistama UnitedGlobalCom) ja yhdysvaltalainen NTL (merkittävä vähem-
mistöomistaja France Telecom) (Barnes 2002, 20). Joka tapauksessa kaa-
pelitelevisio näyttää kehittyvän Euroopassa sähköisen median erilliseksi 
paketointisektoriksi, jonka omistuksessa yhdysvaltalaisilla yrityksillä on 
merkittävä asema.  
 
6.2.4.    Globalisaatioaspekti 
 
Edellä on jo tarkasteltu useita ominaisuuksia, jotka tekevät Hollywoodista 
aidosti kansainvälisesti operoivan tuotannon ja jakelun alan. Näin on ollut 
jo pitkään. Onko sitten jotain sellaista uutta, joka voisi korottaa Hollywoo-
din uudelle globaaliselle tasolle. Annamme MPAA:n edusmiehen Jack 
Valentin puhua itse: 
 

” Faktat ovat nämä: tekijänoikeuteen liittyvien tuotannonalojen 
osuus Yhdysvalloissa on noin viisi prosenttia bruttokansantuot-
teesta. Nämä alat kokoavat enemmän tuloja ulkomailta kuin autot ja 
autojen osat tai lentokoneet tai maatalous. Ne luovat uusia työ-
paikkoja kolme kerta nopeammin kuin muu kansantalous. Elokuva-
teollisuus yksinään on ylijäämäinen kaupassaan jokaisen maailman 
maan kanssa. Mikään muu amerikkalainen yritys ei pysty tähän. 
Kaikki tämä aikana, jolloin Yhdysvaltojen kauppatase on 400 mil-
jardia dollaria alijäämäinen.”  (Valenti 2002, 1) 

 
Toinen uusi ilmiö on globaalisesti sähköistä mediaa omistavien yritysten 
syntyminen, joista tyypillisin on Rupert Murdochin News Corporation 
(Gibson 2003, 1). Pienemmässä mittakaavassa toinen tällainen yritys on 
Liberty. 
 

                                                           
163 Suurista kansallisista teleyhtiöitä vain France Telecomilla on enää merkittävä kaapeli-
tv-verkko-omistus. 
164 Liberty Media osti jo enemmistöosuuden Deutsche Telekomin kaapeli-tv-verkoista 
vuonna 2001, mutta Saksan kilpailuviranomaiset kielsivät kaupan vuonna 2002 (Clark, 
Meier ja Krosta 2002, 3) 
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6.2.5.    Internet 
 
Internetin hahmottamista tässä yhteydessä hankaloittaa se, että siinä kietou-
tuvat yhteen Internet sähköisenä mediana, Internet teletoimintana ja Internet 
aivan jonkin muun (liike)toiminnan osana. Tässä yhteydessä Internetiä 
halutaan käsitellä ensisijaisesti sähköisen median näkökulmasta ja siihen 
rinnastettavana toimintana, jossa interaktiivisuudella on olennainen mer-
kitys. Miksi näin? Arvoketjutarkastelu antaa lähtökohdat perusteluille.  
Internetin arvoketjun voidaan katsoa koostuvan neljästä osasta, jotka ovat 
1) sisältöjen luominen, 2) niiden mahdollinen paketointi portaaleissa, 3) 
jakelu, joka sisältää siirtoyhteyksiin liittyvän infrastruktuurin (paikallis-
verkot, runkoverkot, globaalit siirtorakenteet) ja Internetiin pääsyn tarjoa-
misen sekä 4) tarvittavat päätelaitteet (Noel 2001b, 18; vrt. Cassidy 202, 
104). Internetin tarkastelussa voidaan siten myös soveltaa yleisellä tasolla 
luvun 1. kuviossa 1 esitettyä arvoketjumallia. 
 
Internetin tekee mediaan rinnastettavissa olevaksi alaksi se, että se on kes-
keisiltä osiltaan sisältökeskeinen ala, eikä televerkkokeskeinen ala kuten 
jäljempänä tuodaan esiin tarkemmin165. Teleyrityksillä on alueella tärkeä 
merkitys erityisesti jakeluverkkojen omistajina, mutta ei samanlaista ratkai-
sevaa merkitystä kuin niillä on nykyisen teletoiminnan ydinpalveluissa, 
puheluissa. On kuitenkin otettava huomioon, että Internetin kehitys on olen-
naisesti riippuvainen siitä, että se on menestyvä osa myös jotain aivan 
muuta liiketoimintaa. Internetissä on myös toimintaa, joka on uutta eikä 
redusoitavissa muiden alojen toiminnaksi. Esimerkkeinä voidaan nostaa 
hakukone Google, jonka takana oleva yritys kuuluu huutokauppasaitti 
eBayn ohella menestyneimpiin Internet-yrityksiin. Viimeksi mainitut näkö-
kulmat otetaan seuraavassa myös huomioon. 
 
Ennen Internetin arvoketjun eri osien tarkastelua on tarpeen antaa lyhyt 
katsaus Internetin historiaan. Vaikka Internet suuren yleisön näkökulmasta 
syntyikin vasta www-sivuihin liittyvän selaintekniikan kehittämisen myötä 
1990-luvun alkupuoliskolla, sillä on pitkä esihistoria. Kuten edellä on jo 
todettu, Internet syntyi vuonna 1969 ulkoisvaikutuksena Yhdysvaltojen 
hallituksen pyrkimyksistä ylläpitää tietokoneiden välistä tietoliikennettä 
ydinsodan oloissa. Tässä tarkoituksessa Advanced Research Project´s 
Agency (ARPA) loi ARPANET-verkon yhdistämään pakettivälitteisellä 
tekniikalla Yhdysvaltojen eri hallinnon haaroja ja tutkimuslaitoksia. Aluksi 
tietoverkko oli vain muutaman koneen välinen ja Yhdysvaltain sisäinen, 
                                                           
165 Internetin tärkeimmät käyttömuodot Yhdysvalloissa ovat sähköposti ja pikaviestintä, 
surffailu verkossa, uutisten lukeminen, online- ostaminen ja viihteeseen liittyvän infor-
maation hankinta (Ucla Internet Report 2003, 8,18). Euroopassa tärkeimmät käyttömuodot 
ovat sähköposti, uutisten ja ajankohtaisten tietojen etsiminen, matkustamiseen liittyvien 
tietojen etsintä, oppimiseen liittyvät asiat ja terveyteen liittyvien tietojen etsintä (Internet 
and the public at large 2002, 48). 
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mutta laajeni kansainväliseksi 1970-luvun alussa, ensimmäiseksi NATO-
maihin Englantiin ja Norjaan (Kogut 2002, 15-20; Fransman 2002, 61). 
 
1980-luvun alkuun mennessä kehitettiin Internetin perustana oleva merkit-
tävä tekninen, pakettivälitteinen standardi Transmission Control Protocol/ 
Internet Protocol (TCP/IP). Internetin käytön painopiste siirtyi 1980-luvulla 
enemmän yliopistomaailmaan, yleiseen ja avoimeen käyttöön ja Yhdys-
valtojen kansallisen tiedesäätiön alaisuuteen (Reid 1997, xx-xxi). Olennai-
nen innovaatio oli hyperlinkkitekniikan (HTTP) kehittäminen CERNissä, 
Euroopan ydintutkimuskeskuksessa Sveitsissä. Hyperlinkkitekniikka ja 
alun perin Tim Berners-Leen kehittämä HTML-kieli muodostivat edelleen 
perustan rakenteelle, josta nykyisin käytetään nimeä World Wide Web. 
WWW-nimen keksi Tim Berners-Lee vuonna 1990 (Reid 1997, xxiii-xxv, 
3; Lessig 1999, 103; Kogut 2002, 20-23).  
 
Internetin käyttö perustui suurten tietokoneiden UNIX-käyttöjärjestelmään 
vielä 1990-luvun alkupuoliskolle saakka. Internetin tulevaisuudelle ratkai-
sevaa oli, kun Marc Andreesen kehitti Illinoisin yliopiston National Center 
for Supercomputing Applications-keskuksessa selaimen vuonna 1993. 
Tästä Mosaic-selaimesta kehittyi nopeasti Netscape-selain ja selaimen 
ympärille rakennettiin jo samana vuonna Netscape Corporation. Kaikkien 
edellä mainittujen innovaatioiden tavoitteena oli helpottaa ensisijaisesti 
tutkijoiden välistä kanssakäymistä ja yhteistyötä (Reid 1997, 2-23). Tutkija-
yhteisön yhteydenpitoa palvelevat monet innovaatiot, joista tärkein oli 
selain, muodostivat ulkoisvaikutuksena perustan Internetin nopealle laaje-
nemiselle suuren yleisön keskuuteen. 
 
Teknisesti Internet on nykyisin erilaisista televerkoista TCP/IP-tekniikal-
la166 toteutettu sisältöjä välittävä kokonaisuus, johon on liitetty suuri joukko 
erilaisia tietokoneita, pääasiassa palvelimia ja pc-laitteita (Kogut 2003, 1). 
Olennaista Internetin kehityksessä on ollut se, että se ei ole alun perin kehit-
tynyt suurten yritysten toimesta ja että TCP/IP-standardi on vallannut mark-
kinat itse asiassa suurten yritysten pyrkimysten vastaisesti. Julkinen sektori 
ja yliopistomaailma synnyttivät ja aluksi rahoittivat Internetin, vaikka aloite 
sen teknisestä kehittämisestä onkin siirtynyt nykyisin myös yrityssektorille. 
Alun perin teleyritykset kuitenkin vastustivat Internetin pakettivälitteistä 
teknologiaa (Fransman 2002, vi). Internetiä kokonaisuutena voidaan myös 
luonnehtia erittäin suurena ulkoisvaikutuksena, koska sen tavoitteet alku-
jaan olivat toiset kuin miksi se kehittyi.  
  

                                                           
166 Internet on TCP/IP-standardilla toteutettu televerkoista koostuva kokonaisuus (IP-
verkko). Internetin käsite viittaa tässä tutkimuksessa sekä IP-verkkoon ja sen palveluihin. 
Kansantajuisesta TCP/IP-standardin kuvauksesta ks. Lessig 1999, 100-102 tai Kogut 2003, 
12-15. 
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Sisällöissä Internet tarjoaa tämän tutkimuksen näkökumasta ensisijaisesti 
palveluja, ei sähköisen median tyyppisiä ohjelmia musiikkia lukuun otta-
matta. Palveluja on erittäin runsaasti, ja vaikka eräät saitit saavat huomat-
tavasti enemmän kävijöitä kuin toiset, palvelujen käyttö hajautuu aivan toi-
sella tavalla kuin mediassa eli ei ole lainkaan niin keskittynyttä. Internetissä 
toteutettuja pääasiallisia palveluja ovat www-sivut, sähköposti, uutisryhmät 
ja tiedostojen vaihtoon perustuva vertaisviestintä (p2p). Tässä yhteydessä 
huomiota kiinnitetään vain www-sivuihin, koska juuri ne liittyvät tämän 
esityksen näkökulmaan jossa Internet on sähköisen median kaltainen ala.  
 
Käytettävissä olevat viimeisimmät yksityiskohtaiset tiedot Internetin laa-
juudesta ovat vuodelta 1999. OCLC arvioi tuolloin, että Internet koostuu 
3,6 miljoonasta www-palvelukokonaisuudesta, joista 2,2 miljoonaa on jul-
kisesti saatavilla. Näissä 2,2 miljoonassa palvelukokonaisuudessa on sivuja 
yhteensä 300 miljoonaa. Noin 25.000 suurinta palvelukokonaisuutta (1,1 
prosenttia) vastaa noin 50 prosentista Internetin sisältöä. Palvelukokonai-
suuksien ja niissä olevien sivujen määrä on voimakkaassa kasvussa. Vuo-
desta 1997 vuoteen 1999 julkisten www-palvelukokonaisuuksien määrä on 
kolminkertaistunut (OCLC Research Project… 1999). Barabási arvioi, että 
hänen kirjansa julkaisuvuonna (2002) on mahdollista, että www:ssä on jopa 
enemmän asiakirjoja kuin maapallolla on ihmisiä (Barabási 2002, 36) eli yli 
6 miljardia. Internet-liikenne on merkittävä osa kiinteiden televerkkojen 
liikenteestä ja enin osa (75 prosenttia) valtamerten ylittävää liikennettä on 
Internet-liikennettä. (Colin Turner 2000, 96). 
 
Nielsen (NetRatings) on maaliskuussa 2002 selvittänyt eniten kävijöitä 
saaneet saitit. Ne ovat hakukoneita ja portaaleja (12), mediayrityksiä (4), 
ISP-yrityksiä (4), sovellusohjelmayrityksiä (3) ja Internet-yrityksiä (2). 
Seuraavassa Nielsenin lista kävijämäärien mukaisessa järjestyksessä: haku-
kone Yahoo, Microsoftin MSN, mediayritys ja ISP-yritys AOL Time 
Warnerin sivustot, Microsoftin sivustot, strategisen allianssin Telefonican 
kanssa tehnyt Internet-yritys TerraLycosin hakukone Lycos, hakukone 
Google, e-kaupan portaali Amazon, mediaportaali Primedia, huutokauppa-
portaali eBay, teknologiaportaali CNET Networks, sovellusohjelmayhtiö 
Real Networksin portaali, Vivendi Universalin sivustot, Walt Disneyn 
sivustot, sovellusohjelmayritys Macromedian portaali, hakukone InfoSpace, 
Sonyn sivustot, Internet-yritys Gator.com, hakukone Ask Jeeves, France 
Telecomin ISP-yritys ja portaali Wanadoo, Internet-yritys FortuneCity, 
ISP-yritys Tiscali, Deutsche Telecomin ISP-yritys T-Online, hakukone 
eUniverse Network, hakukone Altavista, teleyhtiö AT&T ISP-portaali 
(nykyisin kaapeli-tv-yhtiö Comcastin omistuksessa) (Search Engines, 
Portals and Communities… 2002). Eurooppalaisia ko. 25 yhtiöstä on vain 
neljä. Muutokset sivustojen suosiossa voivat olla nopeita. Esimerkiksi 
hakukone Google on noussut listalla vuonna 2003 selvästi. 
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Paketoinnissa termi portaali syntyi 1990-luvun lopulla palvelulle, joka 
pyrkii yhdistämään Internetin keskeiset palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi, 
ja joka voisi samalla olla käyttäjien aloitussivu. Portaali sisältää usein haku-
koneen, uutisia ja tietoja eri aloilta sekä mahdollisuuden käyttää erilaisia 
muita palveluja (sähköinen posti, e-kauppa). Tällaisten yleisportaalien 
lisäksi on olemassa suuri joukko johonkin niche-kysymykseen liittyviä 
portaaleja. Portaalit tullevat myös uusiin päätelaitteisiin kuten digitaalisiin 
televisioihin ja matkapuhelimiin, kun niiden kytkeminen Internetiin tai 
Internet-tyyppisiin palveluihin tulee laajemmin mahdolliseksi (Portal 2002; 
Digital Content for Global Mobile Services… 2002, 33). 
 
Jakelua tarkasteltaessa on korostettava, että Internet on televerkkojen väli-
tyksellä toteutettu tärkein uusi palvelu suurelle yleisölle. Teleyhtiöt omis-
tavat nämä verkot, joista pääosa on perinteisiä televerkkoja tai kaapeli-tv-
verkkoja. Tässä yhteydessä erityinen kiinnostus kohdistuu yhteyksien 
tarjontaan eli ISP- (Internet Service Provider) yrityksiin. 
 
Yhdysvaltojen suurimmat ISP-yritykset olivat vuoden 2002 lopussa seuraa-
vat: AOL Time Warnerin AOL (36 % markkinoista), Microsoftin MSN 
(12%), ISP-yritys Earthlink (7 %), ISP-yritys United Online (7%), kaapeli-
tv-yhtiö Comcast (5%), teleyhtiö SBC (3 %), teleyhtiö Verizon (2,5 %), 
teleyhtiö BellSouth (2 %), kaapeli-tv-yhtiö Cox (2 %) ja kaapeli-tv-yhtiö 
Charter (2%). Viiden suurimman ISP-yrityksen markkinaosuus oli yli 65 
prosenttia (Top U.S. ISPs by Subscriber 2003). Sähköisen median ja tele-
toiminnan yritykset hallitsevat tätä toimintaa. Microsoft on myös merkit-
tävä toimija.  
 
Euroopan suurimmat yhdeksän ISP-yritystä ovat AOL Europe (Time 
Warner), Espanjan Terra Networks (kansallinen teleyhtiö Telefonica), 
Ranskan Wanadoo (kansallinen teleyhtiö France Telecom), Italian ISP-
yritys Tiscali, Italian ISP-yritys Wind (France Telecom/Orangen vähem-
mistöosuus), Italian ISP-yritys Tin.it, Saksan T-Online (kansallinen tele-
yhtiö Deutsche Telekom), Saksan ISP-yritys Freenet ja Hollannin saman-
nimisen kansallisen teleyhtiön KPN (The World Atlas of the Internet 2002).  
Euroopassa teleyhtiöt hallitsevat tätä alaa. Yhdysvaltalaisen sähköisen 
median yhtiön Time Warnerin AOL Europe on myös merkittävä toimija, 
muita mediayhtiöitä ei tässä listassa ole. 
 
Kaapeli-tv-yrityksiä ei ole suurten ISP-yritysten joukossa läntisessä Euroo-
passa. Maailman 15 suurimmasta ISP:stä 13 on yhdysvaltalaista ja kaksi 
eurooppalaista, joista toinen on Time Warnerin omistama AOL Europe 
(Visualizing Internet Topology…, 2003). Vielä vuonna 1999 läntisessä 
Euroopassa oli 4.000 ISP-yritystä ja Yhdysvalloissa noin 7.000. Keskit-
tymiskehitys alalla on ollut kuitenkin nopeaa ja Euroopassa on enää noin 
100 tällaista yritystä. Vastaava kehitys on tapahtunut Yhdysvalloissa. 
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Viidellä yrityksellä (AOL Europe, Terra Networks, Wanadoo, Tiscali, T-
Online) on hallussaan noin 50 prosenttia läntisen Euroopan markkinoista 
(Le Blanc ja Shelanski 2002, 17). Internetin tekninen jakelu tapahtuu kulut-
tajille pääosin paikallisessa televerkossa tai kaapeliteitse, ensisijaisesti ko. 
verkon omistavan yhtiön toimesta eli on hajautunut. Kansainvälisissä siirto-
yhteyksissä merkittävin yhtiö on Worldcom. 
 
Internetin palvelut tuotetaan kaikki ensisijaisesti tietokoneilla ja ne edus-
tavat kehittyneintä ja monipuolisinta sektoria tässä tutkimuksessa käsitel-
tyjen alojen uusien palvelujen piirissä. Matkapuhelinten kehittyminen on 
merkinnyt perinteisten puhelupalvelujen ja niihin liittyvien lisäpalvelujen 
laajentumista tekstiviesteihin ja Internet-tyyppisiin palveluihin. Tulevai-
suudessa lähetystekniikan ja puhelinten kehittyminen tuo yhä enemmän 
Internet-palveluja tai niiden versioita matkapuhelimiin. Vaikka kotona pc-
laite onkin toistaiseksi ollut ylivoimainen Internet-palvelujen käyttämisessä, 
on olemassa visio siitä, että Internet-palvelujen käytössä matkapuhelimilla 
tai matkapuhelinten ja kämmentietokoneiden yhdistelmillä tulee olemaan 
yhä keskeisempi ellei johtava sija. Kun Jorma Ollila esitti vuonna 1999, että 
Internetiin liitettyjen matkapuhelinten ja kämmentietokoneiden määrä ylit-
tää vuoden 2004 loppuun mennessä Internetiin liitettyjen pc-laitteiden mää-
rän (Ollila 1999), hän esitti myös Nokian strategisia tavoitteita. Tällä het-
kellä tiedämme, että tämän tavoitteen aikataulu voi siirtyä, mutta visio 
säilyy. Kiinteitä päätelaitteita on tullut ja tulossa myös lisää (television set-
top-boksit ja digitaaliset televisiot). 
 
Yritystasolla Internet on varsin hajautunut. Kuitenkin sähköisen median 
yhtiöillä ja teleyhtiöillä on jo keskeinen asema niin Internetin sisältöjen 
kuin siihen pääsynkin (ISP) tarjonnassa ja tältä osin näkyy Internetissäkin 
sähköisen median keskeisille yrityksille tyypillinen vertikaalisen rakenteen 
alku. Kokonaisuutena Internetin markkinat ovat kuitenkin vielä varsin hori-
sontaaliset, koska Internet-yritykset, Internetissä toimivat median yritykset, 
Internetisä palveluja tarjoavat perinteiset yritykset, Internet-palveluja tekni-
sesti jakavat, televerkkoja hallitsevat yritykset ja päätelaitteita valmistavat 
yritykset ovat pääsääntöisesti eri yrityksiä. Euroopassa teleyritykset ovat 
kuitenkin myös merkittäviä sisältöjä tarjoavia yrityksiä. Suuremman luokan 
vertikaalista integraatiota on sisällöt-jakelu-akselilla seuraavisa yrityksissä: 
AOL Time Warner, France Telecom/Wanadoo, Deutsche Telekom/T-
Online ja Comcast. Mitä keskeisempi ominaispaino erityisesti sähköisen 
median yhtiöille Internetissä muodostuu, sitä todennäköisemmäksi käy kui-
tenkin vertikaalisempi markkinoiden rakenne (tuotanto, paketointi, mahdol-
lisesti osin päätelaitteet).  
 
Adair Turner totesi vuonna 2001, että Yhdysvallat johtaa selvästi Internet-
yritysten muodostamaa taloutta kolmesta syystä. Ensinnäkin Yhdysvallat 
on Eurooppaa edellä Internetin sovellusten kehittämisessä. Yhdysvaltojen 
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Internetin levinneisyyden taso on Eurooppaa edellä kaksi vuotta ja Yhdys-
vallat on luonut ensimmäiset suuret Internet-yhtiöt - Yahoon, AOL:n ja E-
bayn. Toiseksi Yhdysvaltalaiset yritykset hallitsevat alan ydinteknologian, 
sovellusohjelmien toiminnan mahdollistavien peruslaitteiden ja perusohjel-
miston myyntiä. Kolmanneksi Yhdysvallat on saavuttanut ennen Eurooppaa 
tuottavuuteen liittyvän spurtin, erittäin todennäköisesti seurauksena infor-
maatio- ja viestintäteknologian intensiivisestä käytöstä. Selvästi tärkein 
mainitusta kolmesta ulottuvuudesta on Yhdysvaltojen johto nopeammassa 
tuottavuuden kasvussa. Eurooppa voi Turnerin mukaan olla tällaisen tuotta-
vuuskasvun reunalla nyt, mutta vaikka se olisi, se on Yhdysvaltoja jäljessä 
3-4 vuotta (Adair Turner 2001, 74-75). Internet-yritysten kuplan puhkea-
minen ja eurooppalaisten teleyritysten lama ovat kuitenkin muuttaneet 
selvästi aikatauluja Euroopan tappioksi. 
 
Internetin kuplatalouden puhjettua sen merkitys voidaan hahmottaa realisti-
semmin ja jättää siihen yhdistetyt yleiset vallankumoukselliset elementit 
tarkastelussa sivummalle. Lähtökohtana voimme pitää Adair Turnerin 
arvioita (2002, 72-73). Turnerin mukaan Internet on ensiksikin luonut koko-
naisen Internetin käyttöoikeuteen liittyvän uuden liiketoiminnan kategorian 
eli ISP-palveluntarjoajat ja portaalit kuten Yahoo, AOL and Freeserve. 
Nämä palvelut luovat sekä suuria liiketoiminnan mahdollisuuksia että 
potentiaalisen uhan olemassa oleville media- ja teleyhtiöille. Turner toteaa, 
että rajaviivat informaation tarjonnan ja pääsyn tarjonnan välillä, jakelun ja 
tuotannon välillä, opetukseen liittyvien palvelujen ja viihteen välillä ovat 
epäselviä. Vanhan ja uuden median ja teletoiminnan yhtiöiden mahdollisia 
erilaisia lopullisia suhteita ei voida ennustaa, mutta viesti siitä, että kaikkien 
media- ja teleyhtiöiden on ajateltava itseään Internetin sisältävässä kilpailu-
ympäristössä, on selvästi terve, Turner kiteyttää (Turner 2002, 72). 
 
Edelleen Turnerin mukaan Internetillä on toiseksi ollut myös dramaattinen 
vaikutus tietyillä erittäin spesifisillä vähittäiskaupan alueilla. Siellä missä 
on olemassa todella aineeton tuote kuten kuluttajille tarjottavat finanssi-
palvelut tai selvästi määritelty ja helposti jaettava tuote kuten kirja ja CD-
levyt tai missä annetaan oikeus palveluun, on nähty dramaattisia muutoksia 
uusien toimijoiden ottaessa vaikuttavia osuuksia liiketoiminnasta itselleen 
(Adair Turner 2001, 72). 
 
Ja kolmanneksi Turner toteaa, että Internet on tehnyt mahdolliseksi uusien 
liiketoiminnan markkinapaikkojen syntymisen, mikä luo tehokkaampia 
vaihdon tapoja. Kuluttajien huutokauppasaitit kuten E-bay ovat luoneet 
kokonaan uusia tapoja taloudellisessa toiminnassa rohkaisten yksilöitä 
myymään sellaisia omistuksia, joiden myyminen aiemmin oli hankalaa. 
Business-to-business-transaktioihin liittyvät palvelut ovat auttaneet vähen-
tämään interaktiivisten, tavaroiden ja palvelujen toimittamiseen liittyvien 
toimintojen kustannuksia ja mahdollistaneet uusien merkittävien liike-
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toiminnan alojen synnyn markkinoilla, joissa ostajat ja myyjät ovat olleet 
liian hajallaan kyetäkseen organisoimaan nämä palvelut itse.  
 
Vain näillä erityisillä sektoreilla Internetin markkinat ovat Turnerin mukaan 
olleet vallankumoukselliset ja luoneet suuria omaisuuksia ja dramaattisia 
siirtymiä markkina-asemissa. Kuitenkin toisilla sektoreilla, joiden osuus 
kokonaisuutena on paljon suurempi osa taloudesta, Internetin vaikutus 
liittyy liiketoiminnan välineenä olemiseen, ei siihen, että se olisi liike-
toimintaa itse. 
 
Edellisten näkökohtien lisäksi voidaan nostaa esiin seuraavaa. Internetin 
syntyminen ja laajentuminen on tarjonnut sähköiselle medialle ja lehdistölle 
merkittävän väylän tarjota palvelujaan uudessa sähköisessä muodossa. Niin 
sähköisen median yrityksille kuin lehdistön journalismille se on antanut 
uuden suuren julkisuuden ja liiketoimintamahdollisuuksia, jotka ovat voi-
makkaasti laajentumassa, kun Internet- ja Internet-tyyppiset palvelut laaje-
nevat lähitulevaisuudessa useisiin uusiin jakeluteihin. Tässä suhteessa Inter-
net tarjoaa edelleen erittäin suuren potentiaalin. Internetiä voidaan pitää 
myös erittäin merkittävänä koekenttänä kiinnostavien palvelujen kehittämi-
selle ja testaamiselle myös muihin päätelaitteisiin kuin pc-laitteisiin. 
 
Kun Internetiä tarkastellaan globalisaation ja verkostoitumisen näkö-
kulmasta, se ja sen tarjoamat mahdollisuudet ovat esimerkki par excellence. 
Internetin verkosto ulottuu maailmassa lähes kaikkialle, laajenee edelleen 
voimakkaasti niin palvelutarjonnan kuin liittymien määrän osalta, palvelut 
kehittyvät kompleksisemmiksi ja verkosto on kehittymässä ulottumaan yhä 
useampiin, myös mobiileihin päätelaitteisiin. Niissäkin tapauksissa kun 
jokin verkosto kuten digitaalinen televisio käyttää varsinaisesti eri standar-
deja kuin Internet, voidaan Internetin palveluja kuitenkin jakaa tämän 
standardin ”päällä” kuten digitaalisten DVB-suositusten mukaisesti tv-lähe-
tysten sisällä uudelleen paketoimalla ns. objektikarusellin avulla.   
 
 
6.3. Teletoiminnan markkinat 
 
Televerkoiksi kutsutaan tässä tutkimuksessa kaikkia niitä teknisiä järjes-
telmiä, joiden välityksellä voidaan muodostaa fyysinen yhteys lähettäjän ja 
kuluttajan välillä sisältöjen tarjoamiseksi167. Myös kaapelitelevisioverkot ja 

                                                           
167 Viestintälakipakettiin kuuluvassa puitedirektiivissä televerkolla (“sähköisellä viestintä-
verkolla”) tarkoitetaan siirtojärjestelmiä sekä soveltuvin osin kytkentä- ja reitityslaitteistoa 
ja muita välineitä, joilla voidaan siirtää signaaleja johtojen välityksellä, radioteitse, opti-
sesti tai muulla sähkömagneettisella tavalla, mukaan luettuina satelliittiverkot, kiinteät 
(piiri- ja pakettikytkentäiset, mukaan luettuna Internet) ja maanpäälliset matkaviestintä-
verkot, sähkökaapelijärjestelmät siinä määrin kuin niitä käytetään signaalinsiirtoon, radio- 
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televisio- ja radio-ohjelmia välittävät verkot ovat televerkkoja. Koska näitä 
verkkoja tässä tutkimuksessa kohdellaan merkittävän vertikaalisen integraa-
tion tapauksissa osina sähköistä mediaa, ja koska Internetiä käsitellään 
omana alanaan, seuraavassa tarkastelussa teletoiminnalla tarkoitetaan vain 
ensisijaisesti puheluja ja muita yksinkertaisia palveluja harjoittavaa toimin-
taa (johon eivät kuulu laajassa mitassa ohjelmat). Teleyritykset voivat siten 
horisontaalisilla markkinoilla tarjota ensisijaisesti verkkopalveluja osana 
sähköisen median ja Internetin arvoketjuja. 
 
Kuten sähköisessä mediassa teletoiminnassakin on useita osa-alueita. En-
siksi on pidettävä erillään kiinteän verkon teletoiminta168 ja matkapuhelin-
toiminta. Vaikka näihin aloihin liittyvät televerkot on toiminnallisesti liitet-
ty yhteen, palvelut ja päätelaitteet verkoissa ovat erilaisia, kiinteässä ver-
kossa puhelin ja Internet-palvelujen osalta pc-laite, matkapuhelinverkossa 
matkapuhelin tai ao. verkkoon liitettävissä oleva kannettava tietokone, 
kämmenmikro tai muu vastaava päätelaite. Arvoketjut ovat siten yksityis-
kohdissaan erilaisia. 
 
Toiseksi yhdysvaltalaisen ja eurooppalaisen teletoiminnan nykyisten järjes-
telmien yritysrakenteiden erojen paremmaksi ymmärtämiseksi on tarpeen 
erottaa kiinteän verkon teletoiminnassa toisistaan kauko- ja paikallis-
puhelut. Paikallispuheluissa kysymys on yksittäisen (alueellisen) televerkon 
sisäisestä palvelutoiminnasta ja kaukopuhelujen osalta yksittäisten televerk-
kojen rajat ylittävästä palvelutoiminnasta. Palvelu sinänsä on molemmissa 
televerkoissa sama eli puhelun välittäminen169. Kolmanneksi nykyiseen 
teletoimintaan kuuluu vielä Internet-yhteyksien tarjonta (ISP-toiminta), jota 
voidaan tarjota "kapeakaistaisesti" modeemitekniikalla tai "laajakaistai-
sesti" esimerkiksi ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) -teknolo-
gialla (laajakaistaisuudesta ks. tarkemmin jakso 9.3.).  
 
Teletoiminnan suuri varsinaisesti 1990-luvun loppupuoliskolla käynnisty-
nyt muutosaalto liittyy kehitykseen, joka toi kiinteiden verkkojen rinnalle 
matkapuhelinverkot. Idaten mukaan vuoden 2003 alussa maailmassa oli 
matkapuhelinten käyttäjiä (palvelun tilaajia) yhteensä noin 1,2 miljardia, 
joista 300 miljoonaa Läntisessä Euroopassa (25 %) ja 150 miljoonaa 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa (12,5 %). Matkapuhelinten alueella EU johtaa 
selvästi Yhdysvaltoja, mutta eniten matkapuhelimia on Aasiassa ja Tyynen 

                                                                                                                                                   
ja televisiolähetyksiin käytetyt verkot sekä kaapelitelevisioverkot riippumatta siitä, minkä 
tyyppistä informaatiota niissä siirretään.  
168 Kiinteään verkkoon voi sisältyä maanpäällisiä radioteitse tapahtuvia yhteyksiä ja satel-
liittiyhteyksiä ja kotitalouspäässä langaton DECT-yhteys. 
169 Televerkkotasolla paikallispuhelussa käytetään kiinteistön sisäistä paikallisverkkoa ja 
siitä yhteyden teleyhtiöön muodostavaa liityntäverkkoa. Kaukopuheluja välitetään tele-
yhtiöiden välisessä runkoverkossa.  
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valtameren alueella, lähes 450 miljoonaa (37,5 %) (Where was mobile 
growth in 2002?, 2003, 2; Quick Stats 2003). 
 
Matkapuhelintoimintaa kuvattaessa käytetään yleensä sukupolvikäsitteitä. 
Matkapuhelinten ensimmäinen sukupolvi eli 1G tarkoittaa jo käytännössä 
vanhentuneella analogisella tekniikalla toteutettua toimintaa kuten NMT170 
Pohjoismaissa. 1G-puhelimia on vuoden 2003 alussa käytössä maailmassa 
26 miljoonaa ja niiden määrä vähenee (Quick Stats 2003, 4). 2G- tekno-
logiat ovat digitaalisilla kapeakaistaisilla tekniikoilla toteutetut GSM, PDC, 
TDMA ja CDMA. Näistä GSM on laajimmalle levinnein maailmassa (70 % 
matkapuhelinten maailmanmarkkinoista), PDC on käytössä CDMA:n ohel-
la Japanissa (5 %). TDMA:ta käytetään Yhdysvalloissa (CDMA:n ohella), 
Keski- ja Etelä-Amerikassa (10%) ja CDMA-standardia Pohjois- ja latina-
laisessa Amerikassa ja Tyynen Valtameren alueella (13 %) (Internet for a 
Mobile Generation 2002, 7-9; Aley 2003, 55; Quick Stats 2003, 4; Stein-
bock 2003a, 46-53). 2G mahdollistaa puheen lisäksi pienimuotoisen datan 
siirron, josta kuluttajille tärkeimmät ovat tekstiviestit (short message ser-
vice, sms), logot ja soittoäänet ja eräät muut lähinnä tekstipohjaiset palve-
lut. Nykyisessä kehitysvaiheessa on tullut mahdolliseksi ottaa matkapuheli-
mella myös valokuvia ja lähettää niitä (ns. multimedia messaging service, 
mms-viestit).  
 
Matkapuhelinten (ja muiden vastaavien laitteiden) liittämisessä Internetiin 
on useita tapoja, joista kaksi pääasiallisinta ovat 2G:ssä WAP Euroopassa ja 
Aasiassa ja i-mode lähinnä Japanissa171. WAP on avoin de facto standardi 
GSM:ssä, i-mode on japanilaisen kansallisen teleyhtiö NTT:n matka-
puhelintytäryhtiön NTT DoCoMo:n suljettu standardi. I-mode on menesty-
nyt hyvin Japanissa ja on ns. walled garden palvelu, jossa DoCoMo on itse 
organisoinut palvelutarjonnan ml. Internetiin pääsy, portaalit ja laskutus-
palvelut. WAP sen sijaan ei ole menestynyt liian hitaana (nopeus 9,6 kbit/s) 
ja kalliina palveluna (Internet for a mobile generation 2002, 17-18; Stein-
bock 2003a, 162-165).  
 
Fransman on tarkemmin analysoinut i-moden onnistumiseen liittyviä teki-
jöitä Japanissa ja vastaavasti WAPin epäonnistumiseen Europassa liittyviä 
tekijöitä vertaamalla palvelujen rakentamisen tapoja. Ensiksikin Japanissa 
aloitteen palvelun kehittämisestä otti operaattori, Euroopassa taas laite-

                                                           
170 Erilaisten kirjainyhdistelmien käyttö kuvaamaan jotain standardia tai toimintaa on tele-
toiminnassa varsin yleistä. Kirjainyhdistelmien takana olevien nimien osalta viitataan alan 
kirjallisuudessa oleviin sanastoihin (ks. esim. Laffont ja Tirole 2000, 281-287;  Internet for 
a Mobile Generation 2002, VII-XVI; Steinbock 2003, 437-446). 
171 i-moden kehitti Japanin kansallinen teleyhtiö NTT DoCoMo ja palvelu otettiin käyttöön 
Japanissa vuonna 1999. Palvelulla on yli 30 miljoonaa tilaajaa (Fransman 2002, 6). Euroo-
passa palvelun ovat ottaneet käyttöön Saksan E-Plus ja Hollannin KPN Mobile vuonna 
2002.  



 185 

valmistajat. Toiseksi Euroopassa laitevalmistajat yhdistivät voimansa 
globaalin de facto-standardin aikaansaamiseksi, kun taas Japanissa tarkoi-
tuksena oli kehittää toimiva uusi kuluttajien palvelu. Tästä syystä Japanissa 
i-modea on kutsuttu liiketoimintamalliksi ja WAPia teknologiseksi järjes-
telmäksi (Fransman 2002, 251-252). Tästä näkökulmasta pelkkä standardiin 
keskittyminen ei ole riittävä toimivan järjestelmän aikaansaamiseksi, vaan 
samanaikaisesti on kyettävä kehittämään kriittinen massa palveluja. Vuon-
na 2003 i-moden liikenteestä 50 prosenttia oli viihdettä, 20 prosenttia trans-
aktioita tietokantojen käytön ja uutisten vastatessa 10 prosentista käyttöä 
(Bensche ja Ritter 2003, 106). 
 
2G on tällä hetkellä matkapuhelintoiminnan valtamuoto ja 3G-standardeja 
ollaan vasta ottamassa käyttöön172. Palvelupuolella 3G tarjoaa mahdolli-
suuksia teknisesti korkeatasoisiin puheluihin, multimediaviesteihin, joissa 
on värit ja ääni, ja lyhyisiin ohjelmiin vaatimattomalla teknisellä laadulla 
(Budden ja Brown-Humes 2002, 17). 3G-standardeja on kaksi: Euroopassa 
W-CDMA (standardin tunnetumpi nimi on UMTS, jota käytetään myös 
tässä tutkimuksessa systemaattisesti) ja CDMA-2000 ensisijassa Yhdysval-
loissa ja Kauko-Idässä (versio CDMA200-1X)173. CDMA-2000 on jo käy-
tössä Aasiassa, mutta UMTS:n oletetaan käynnistyvän laajemmassa mitassa 
Euroopassa vasta vuosina 2004-2005 (3GSM and Cebit…2003). Japanin 
DoCoMo oli ensimmäinen markkinoille tullut 3G-operaattori UMTS-stan-
dardilla vuonna 2001. Myös muut keskeiset japanilaiset operaattorit (KDDI 
ja Vodafonen enemmistöomistama J-Phone) ovat aloittaneet 3G-toiminnan. 
 
Yhteenveto eri sukupolvien mahdollistamista palveluista esitetään taulu-
kossa 4. 3G-palveluihin kuuluvat olennaisesti aina päällä olevat Internet-
yhteydet. Konkreettisten palvelujen odotetaan liittyvän vähittäiskauppaan, 
finanssi- ja maksupalveluihin (”mobile commerce”), video- ja audiopalve-
luihin ja itse puhelimiin liittyviin palveluihin (soittoäänet, logot tms.). Toi-
nen keskeinen lähde on pelimaailma (ks. tarkemmin esim. Internet for a 
mobile generation 2002, 23-27).  
 
Yhdysvalloissa toiminnan perusteet ovat vasta hahmottumassa174. Tele-
yhtiöt tulevat käyttämään sekä UMTS-teknologiaa (AT&T, Voicestream, 
Cingular) että CDMA-teknologioita (Sprint PCS, Verizon Wireless) 
(Wireless Technology: Who is Ahead? 2002, 2). Nykyisiä asetelmia on 
regulaattori kuvannut seuraavasti: 
 
 
                                                           
172 Lisäksi on olemassa käytössä ns. 2.5G-teknologioita (GPRS, EDGE), mutta niitä ei 
käsitellä tässä. 
173 Kansainvälisen teleunionin (ITU) piirissä 3G-standardeista käytetää myös nimitystä 
IMT-2000. 
174 Yhdysvaltojen tilanteesta ks. In the Matter of  Service Rules… 2002. 
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Taulukko 4 
 
MITKÄ PALVELUT? 
 

2G 2,5G 3G 

Puhelut Puhelut Teknisesti korkeatasoiset puhelut 

Tekstiviestit Tekstiviestit, 
värikuvaviestit, jotkut 
multimediaviestit 

Täydet multimediaviestit 
(ääni ja väri) 

Hitaat, kömpelöt 
Internet-yhteydet 

Rajoitetut "aina päällä 
olevat" Internet-yhteydet  

Monipuolisemmat, nopeammat 
"aina päällä olevat" Internet-
yhteydet 

- Paikkaan liittyvät palvelut Paikkaan liittyvät palvelut 

- - Streaming video ja video-
konferenssit 

- Päätelaitteina useita matka-
puhelimia, kämmenmikroja  
ja kannettavia 

Päätelaitteina useita matka-
puhelimia, kämmenmikroja ja 
kannettavia 

Yleiseurooppalainen 
peitto 

Yleiseurooppalainen peitto Kaupunkien ja keskeisten valta-
teiden peitto; yleiseurooppalainen 
peitto vuosikymmenen loppuun 
mennessä 

 
Lähde: Budden ja Brown-Humes 2002, 17 
 
 

”Toivon myös, että tutkimme Euroopan 3G-järjestelmiin liittyneitä 
kokemuksia huolellisesti. Useat Euroopan maat etenivät 3G-
taajuuksien allokoinnissa ennen meitä. Monet näistä maista allokoi-
vat suuria määriä taajuusspektristä tähän tarkoitukseen. Tästä huo-
limatta 3G ei ole ollut menestys Euroopassa. Mikä rooli hallitusten 
allokoinneilla ja palveluille asettamilla säännöillä oli? Millä muilla 
tekijöillä oli merkitystä? Meidän tulee tietää nämä asiat. Ne, jotka 
eivät tutki historiaa, ovat tuomitut toistamaan sen.” (Copps 2002, 
43) 

 
Tulevaisuuden mobiilina tekniikkana pidetään jo 4G:tä, vaikka 3G on vasta 
alkutekijöissään. 4G-teknologia on tarkoittanut toistaiseksi nopeita Internet- 
yhteyksiä paikallisesti tarjoavia laajakaistaisia paikallisverkkoja (Wireless 
Local Area Network, WLAN, Yhdysvalloissa wi-fi), joita on jo käytössä. 
Ne eivät ole puheluja tarjoavia yhteyksiä, vaan tarjoavat Internetin palve-
luja paikallisesti esimerkiksi lentokentillä ja hotelleissa (peiton säde lähe-
tintä kohden maksimissaan 150 m). Euroopan telepolitiikan suurin haaste 
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lähivuosina on kuitenkin kyetä saattamaan UMTS-teknologia valtatekno-
logiaksi ja korvaamaan GSM-teknologian. 
 
Edellä selostettu osoittaa, että matkapuhelintoiminta ei ole sisältöjen osalta 
yhtä kypsä ala kuin sähköinen media Internetiä lukuun ottamatta. Olen-
naista eri matkapuhelinsukupolvien välillä on, että erilaisten ja sofistikoi-
dumpien palvelujen välittäminen käy matkapuhelinten kehittymisen myötä 
mahdolliseksi. Kaikki edellä mainitut sukupolviteknologiat ovat vaatineet 
ja vaativat oman, uuden televerkon rakentamisen. Laajojen, viime kädessä 
koko maailman kattavien alueiden peittäminen televerkoilla vaatii tähän 
toimintaan osallistuvilta teleyhtiöiltä suuria investointeja teknologiaan eli 
paikallisverkkoihin, alueellisiin verkkoihin ja mantereiden välisiin valta-
merikaapeleihin tai valtameret ylittäviin satelliittiyhteyksiin.  
 
Erot matkapuhelinten eri sukupolvien välillä ovat ensisijaisesti kaistan-
leveydessä, joka 3G:ssä on nopeampi kuin aikaisemmissa sukupolvissa, 
2G:ssä käytännössä enintään 64 kbit/s. 2G-järjestelmissä ei siten kyetä 
jakamaan laadukkaasti kompleksisempia sisältöjä kuten teknisesti korkea-
laatuista musiikkia ja liikkuvia kuvia. Kaistanleveys 3G:ssä on käytännössä 
vielä epäselvä asia. Matkapuhelintoiminnassa tarjotaan ja tullaan tarjoa-
maan teknistaloudellisista syistä palveluja paljon hitaammilla yhteyksillä 
kuin mihin tekniikat teoreettisesti tarjoaisivat mahdollisuuksia. On myös 
otettava huomioon, että usein tietty kaista (nopeus) jaetaan tukiaseman 
käyttäjien kesken, eivätkä palvelut siten ole laajakaistaisia useinkaan käy-
tännössä. Seuraava näkemys on esitetty: 
 

"Tyypillisesti 3G-järjestelmillä on nopeus, jonka minimi on 144 
kbit/s kaikissa ympäristöissä ja 2 Mbit/s lähes kiinteissä ympäris-
töissä (low mobility) ja sisätiloissa, vaikka nämä nopeudet eivät tule 
olemaan tarjolla toiminnan alkuvaiheissa."  

(Internet for a Mobile Generation 2002, 10) 
 

Varsinaisessa liikkuvassa käytössä ei siten ole kysymys laajakaistaisista 
yhteyksistä. Tässä yhteydessä tutkimuskohteena ei kuitenkaan ole tekno-
logia sinänsä, vaan alan rakenne arvoketjun valossa ja asiaan liittyvä 
verkostoituminen. Kun teletoiminnan järjestelmää verrataan sähköisen 
median järjestelmään havaitaan, että siinä missä nykyinen sähköisen me-
dian järjestelmä on sisältöjen tuotanto- ja paketointikeskeinen järjestelmä 
(jo määritelmän mukaan), teletoiminta on verkkokeskeinen järjestelmä. Itse 
asiassa teletoiminnan nykyiset sisältö- ja paketointifunktiot ovat todella 
ohuet verrattuna sähköiseen mediaan.  
 
Edellä on todettu usein, että tietyntyyppisen palvelun tai ohjelman lähet-
täminen vaatii tietyn "kaistan". Puhutaan myös, että "kaista" ei riitä, tai että 
ohjelmien siirrossa kuluttajille tarvitaan "laajaa kaistaa". Myös käytetään 
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käsitettä "laajakaistaiset palvelut". Mistä on kysymys? Sisältöjen siirtä-
minen käyttäjälle edellyttää siirtokapasiteettia eli ”kaistaa”. Mitä enemmän 
sisältö koostuu videosta ja korkeatasoisesta äänestä, sitä enemmän siirto-
kapasiteettia tarvitaan. Erityisesti ohjelmat ja kaistanleveys liittyvät siten 
yhteen. Useat muut palvelut voidaan sen sijaan siirtää kuluttajalle käyttäen 
kapeampaa siirtokaistaa.  
 
Laajakaistaisuudesta ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää, 
joka perustuisi nopeuteen (esim. 2 Mbit/s tai 500 kbit/s). Laajakaistai-
suuden käsite liittyy tällä hetkellä Internetin käyttöön, koska muita ”laaja-
kaistaisia” yhteyksiä ei kutsuta laajakaistaisiksi. Esimerkiksi digitaalista 
televisiota ei kutsuta laajakaistaiseksi, vaikka nykyiset television yleis-
kanavat voivat tarvita maanpäällisessä digitaalisessa televisioverkossa 
nopeuksia, jotka ovat 5 Mbit/s-kertaluokassa. Sen sijaan Internetin jo 
muutaman sadan kilobitin ADSL- ja kaapelimodeemiyhteyksiä on ryhdytty 
kutsumaan laajakaistaisiksi. Laajakaistaisuus määrittyisi näin interaktiivi-
sessa verkossa vain ohjelmien ja palvelujen paremman välittämiskyvyn 
perusteella. Olennaista on myös, että ne ovat nopeampia kuin puhelin-
modeemiyhteydet (Wolf ja Zee 2001, 20-35; Owen 2002,11 –13; Birth of 
Broadband 2003, 6). 
 
Käsite "kaista" tarkoittaa teknisesti taajuusaluetta. Radiotaajuudet on jaettu 
värähtelytaajuuden mukaan taajuusalueiksi, kaistoiksi, joilla radioliikenne, 
myös ohjelmien ja palvelujen lähettäminen televerkoissa tapahtuu. Taajuu-
den mittayksikkö on hertz (Hz). Myös taajuuskaistan leveys ilmoitetaan 
hertzeinä. Esimerkiksi maanpäällisessä televisiotoiminnassa käytetään ns. 
VHF- ja UHF- alueita, joiden yleinen taajuusalue on 30 MHz-30 GHz. 
Yhden televisiokanavan taajuuskaistan leveys Euroopassa on 7 MHz tai 8 
MHz (Yhdysvalloissa se on 6 MHz). Puhelinliikenteessä taajuuskaista on 
vain noin 3 kHz, eli noin kahdestuhannesosa television tarvitsemasta.  
 
Kun analogisen televisiokanavan taajuuskaista käytetään digitaaliseen tv-
toimintaan, sen kapasiteetti voidaan ilmoittaa myös toisella tapaa eli 
siirtonopeutena. Vaikka "kaistan" käsite on analogisesta maailmasta jäänyt 
edelleen elämään, käytetään nykyisin digitaalisen kapasiteetin mittana 
myös siirtonopeuden yksikköä eli bittiä sekunnissa (bps, bit/s tai b/s), käy-
tännössä kilobittiä sekunnissa (1000 bit/s eli kbit/s) tai megabittiä sekun-
nissa (miljoona bit/s eli Mbit/s).  
 
Esimerkiksi maanpäällisessä tv-toiminnassa DVB-T-standardin mukainen 
ohjelmille varattu kapasiteetti on Suomessa noin 22 Mbit/s. Tällaisella 
kapasiteetilla eli yhden analogisen PAL-kanavan taajuuskaistalla (7/8 MHz) 
voidaan lähettää DVB-standardin mukaisella pakkaustekniikalla (MPEG-2) 
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ainakin 4-5 kuvanlaadultaan PAL- tasoista digitaalista tv-kanavaa175. Täl-
laista kanavakokonaisuutta kutsutaan multipleksiksi (Suomessa käytetään 
myös termiä kanavanippu). Omia pakkausstandardeja on myös muille pal-
veluille ja radio-ohjelmille. Jos kuvan teknisestä laadusta tingitään, voidaan 
kanavia lähettää enemmän. Vastaavasti jos kuvan teknistä laatua nostetaan, 
voidaan lähettää vähemmän kanavia. Jos maanpäällisessä digitaalisessa tv-
toiminnassa tavoitellaan teräväpiirtotelevision eli HDTV:n tasoista kuvaa, 
voidaan yhden analogisen PAL-kanavan vaatimalla taajuuskaistalla lähettää 
yhdellä multipleksillä enää ehkä vain yksi HDTV-kanava.  
 
Lähes koko 1900-luvun teletoiminta oli yhden palvelun ala (puhelut kiin-
teissä televerkoissa) keskeisenä strategisena tehtävänä saavuttaa tämän 
palvelun maksimaalinen peitto kotitalouksissa ja maantieteellisesti (Colin 
Turner 2000, 96). Vasta aivan viime vuosisadan lopulla palvelut laajenivat 
datasiirtoon (yritysten välillä, asiaa ei käsitellä tässä yhteydessä), matka-
puhelintoimintaan eli mobiliteetin lisäämiseen puheluissa, ISP-palveluihin 
ja Internetin sisältöpalvelujen jakamiseen. Näiden kahden jälkimmäisen 
palvelun jakaminen on jo suurin osa liikennettä ja liiketoimintaa.  
 
Teletoiminnan kehitys viittaa siihen, että sisällöt (ohjelmat ja palvelut, alku-
vaiheessa varsinkin jälkimmäiset) painottuvat toiminnan kokonaisuudessa 
yhä enemmän. Kysynnän kehityksen ja markkinoiden kasvun oletetaan 
suuntautuvan sisältöjen ostamiseen riippumatta paikasta, ei enää pelkkien 
puheyhteyksien muodostamiseen. Arvoketjutarkastelussa sisältöjen tuotan-
non ominaispaino kasvaisi radikaalisti. Myöhemmin konvergenssia käsitte-
levässä jaksossa tarkastellaan tarkemmin sitä mielenkiintoista kysymystä, 
säilyvätkö sähköisen median ja teletoiminnan arvoketjut erilaisina. 
 
Internet-palveluja koko laajuudessaan voidaan toistaiseksi kuitenkin tarjota 
suurelle yleisölle kiinteän verkon teletoiminnassa ADSL- yhteyksillä pääte-
laitteena pc-laite ja kaapeli-tv-verkoissa kaapelimodeenilla176. Kehitys-
suunta kiinteissä televerkoissa ja kaapeli-tv-verkoissa on sellaisten yhä 
laajakaistaisempien ja nopeampien Internet-palvelujen tarjonta, joita ei voi 
tarjota muilla yhteyksillä. Kokonaisten tv-kanavien lähettäminen koko 
väestölle esimerkiksi ADSL-teknologiaa ja sovellusohjelmia (eli ilman 
päätelaitteena olevaa viritintä) hyväksikäyttäen on kuitenkin visio, jonka 
toteutuminen ei ole lähellä177. Laajakaistaisten Internet-palvelujen osalta 
kiinteä televerkko kaapeli-tv-(modeemi)verkon ohella tulee olemaan vielä 
                                                           
175 Myös ohjelmat vaativat erilaisia nopeuksia, esimerkiksi jalkapallo-ottelun lähettäminen 
enemmän kuin studiokeskustelu, koska siinä on enemmän “informaatiota” liikkeen takia.  
176 Lisäksi on rajoitetusti saatavilla 4G-yhteyksiä paikallisesti. 
177 Esteet eivät ole niinkään teknisiä, vaan teknistaloudellisia ja liittyvät myös kysyntään. 
Sovellusohjelmia, jotka tarjoavat pc-laitteessa pienemmässä mittakaavassa elävän kuvan 
reaaliaikaista vastaanottoa, on useita (Apple Quicktime, Windows Media Media Player, 
RealPlayer). 
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pitkään ainoa laajasti käytettävissä oleva vaihtoehto, vaikka matkapuhelin-
verkkojen kehityksessä merkittävin suunta on kehittyneempien Internet-
palvelujen tarjonta suuremmilla nopeuksilla matkapuhelimiin. Teletoimin-
nan varsinainen kasvualue on kuitenkin matkapuhelintoiminnan palvelujen 
tuotanto- ja paketointifunktion kasvattamisessa ja erityisesti Internetin 
integroinnissa tähän toimintaan. 
 
Toinen olennainen ero sähköistä mediaa välittäviin verkkoihin on televerk-
kojen kaksisuuntaisuus ja vuorovaikutuksen mahdollistavat ominaisuudet. 
Puheluissa tämä piirre on ilmeinen, mutta esiintyy myös Internetissä, joka 
on ainoa kaksisuuntaisissa televerkoissa toistaiseksi laajassa mitassa jaettu 
sähköiseen mediaan liittyvä palvelu. Internet tarjoaa mahdollisuudet eri-
laisiin valintoihin, koskivatpa ne sivujen valintaa tai sivuilla olevia erilaisia 
toimintoja kuten esimerkiksi e-kaupankäynti tai pankkipalvelujen suorit-
taminen.  
 
Teletoiminnassa on tyypillistä, että kaikki televerkkoja omistavat yritykset 
harjoittavat verkoissa itse palvelutoimintaa. Tällä vertikaalisella integraa-
tiolla on hallitseva asema teletoiminnassa178. Tämän lisäksi on liberalisoi-
misen myötä syntynyt myös ei-verkkoja omistavien yritysten palvelutoi-
mintaa, joka tapahtuu verkkoja omistavien yritysten verkoissa. Tätä ei-
vertikaaliseen integraatioon liittyvää toimintaa on pyritty EU:ssa edistä-
mään telepolitiikan keinoin ja Yhdysvalloissa kilpailupolitiikan keinoin esi-
merkiksi fuusioiden hyväksymisen ehtoina. Tästä edistämisestä huolimatta 
tällä toiminnalla on selvä vähemmistöasema telepalvelujen koko kentässä. 
Steinbock tekee seuraavan yhteenvedon matkapuhelintoiminnan kehityk-
sestä. Hän toteaa, että 1990-luvun lopulla ja 2G:n aikakaudella, matka-
puhelintoimintaa hallitsivat horisontaaliset tiikerit. Kilpailun avulla ne 
globalisoivat alan. Mutta 3G:n ajan koittaessa, ne tarjosivat vertikaalista tie-
karttaa alalle – päinvastoin kuin Microsoft ja IT-alan johtajat, jotka 
käyttävät horisontaalista tiekarttaa (Steinbock 2003a, 380). 
 
Läntisessä Euroopassa matkapuhelinten markkinat ovat kehittyneemmät 
kuin Yhdysvalloissa. Tämän asetelman taustalla ovat Euroopan yksi menes-
tynyt standardi (GSM) ja maksumekanismi, jossa puhelun ottaja maksaa 
puhelun. Yhdysvalloissa standardeja on useita ja puhelun vastaanottaja 
maksaa puhelun, joka on vähentänyt matkapuhelimen leviämistä ja käyttöä. 
Esimerkiksi tämä menettely estää matkapuhelimen tulon kiinteän verkon 
substituutiksi Yhdysvalloissa kuten Euroopassa on jo osin tapahtunut. Myös 
                                                           
178 Kun teletoiminnan arvoketjua tarkastellaan yksityiskohtaisemmin, havaitaan kokonai-
suutena selvä vertikaalisen integraation väheneminen kun uusia osa-alueita nousee esiin ja 
alan arvoketju muodostuu monimutkaisemmaksi (Steinbock 2003, 13). Se ei kuitenkaan 
heikennä argumenttia tämän tutkimuksen näkökulman kannalta keskeisestä televerkkojen 
ja siinä harjoitetun palvelutoiminnan ja paketoinnin organisoinnin vertikaalisesta luon-
teesta. 



 191 

markkinointi on ollut innovatiivisempaa Euroopassa (Hausman 2002, 107-
108; Fransman 2002 76-77; Economides 2003b, 126). 
 
6.3.1.    Markkinoiden rakenne Yhdysvalloissa 
 
Fortune-lehti julkaisee vuosittain luettelon maailman liikevaihdon mukaan 
suurimmista yrityksistä. Teleyhtiöt ovat enemmän yhden toimialan yhtiöitä 
kuin sähköisen median yhtiöt. Siksi Fortunen luetteloa voidaan tässä yhtey-
dessä käyttää suoraan hyväksi identifioitaessa maailman suurimmat tele-
yhtiöt. Taulukossa 5 esitetään tämän luettelon mukaisesti näistä yhtiöistä 20 
suurinta. Suuria teleyhtiöitä on vähemmän kuin sähköisen median yhtiöitä, 
ja ne ovat liikevaihdoltaan selvästi näitä yhtiöitä suurempia. Maailman 35 
suurimman sähköisen median yhtiön yhteinen liikevaihto maailman 20 
suurimman teleyhtiön liikevaihdosta on noin 40 prosenttia. 

 
Maailman 20 suurimmasta teleyhtiöistä yhdysvaltalaisia on 7, eurooppalai-
sia 6, japanilaisia 3, kiinalaisia 2, kanadalaisia 1 ja eteläkorealaisia 1. Liike-
vaihdon mukaisessa vertailussa maailman suurin teleyhtiö vuonna 2002 oli 
Japanin kansallinen teleyhtiö NTT 179 (ks. myös Above Board? 2002, 19). 
On kiinnitettävä huomiota siihen, että kiinalaiset yritykset ovat listalla nou-
sussa Kiinan potentiaalisesti erittäin merkittävien markkinoiden kasvaessa. 
Jatkossa tarkastellaan lähemmin vain yhdysvaltalaisia ja eurooppalaisia 
teleyhtiöitä.  
 
Kuviossa 13 esitetään teletoiminnan nykyinen rakenne Yhdysvalloissa. Tar-
kastelun kohteena ovat seuraavat teletoiminnan osa-alueet: kaukopuhelut, 
paikallispuhelut ja matkapuhelut. Kuviossa esiintyvistä yhtiöistä vuoden 
2002 liikevaihdon mukaan maailman 10 suurimman teleyhtiön joukkoon 
kuuluvat Verizon Communications (2.), AT&T (3.), SBC Communications 
(7.) ja Worldcom (8.). Kaikki tarkastelun alla olevat osa-alueet ovat verti-
kaalisia markkinoita (teleyhtiö hoitaa itse palvelutoiminnan televerkos-
saan), joilla kilpailee monesti usea yritys kuitenkin siten, että paikallis-
puhelintoiminnassa kuviossa 13 mainitut yritykset eivät kilpaile keskenään, 
vaan ovat kukin alueellaan hallitsevia yhtiöitä (alueellisesti ne voivat kil-
pailla pienempien yhtiöiden kanssa). Palvelu- ja paketointifunktioiden 
ohuuden takia vertikaaliset osamarkkinat esitetään teletoiminnan osa-alueit-
tain, eikä arvoketjun suuntaisesti. 
 
                                                           
179 NTT on osittain yksityistetty kansallinen teleyhtiö. NTT on matkapuhelinyhtiönsä NTT 
DoCoMo välityksellä myös merkittävä kansainvälinen toimija ja omistaa vähemmistö-
osuuksia (15-20%) seuraavissa suurissa matkapuhelinyhtiöissä: AT&T Wireless (Yhdys-
vallat), KPN Mobile (Hollanti), KG Telecommunications (Taiwan), Hutchison 3G 
(Englanti) ja Hutchison Telecom (Hong Kong) (Foreign Adventures 2002, 64; Fransman 
2002, 257). Myös länsimaiset yhtiöt omistavat Japanissa merkittäviä teleyhtiöitä, mm. 
Vodafone J-Phone-yhtiön. 
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Painopisteen siirtyminen teletoiminnassa matkapuhelintoimintaan on koros-
tanut alan vertikaalista luonnetta: Eli M. Noam sanoo asian seuraavasti: 
 

”Suurin ongelma kasvavassa matkapuhelinympäristössä on, 
että se on vertikaalisesti integroitunut tavalla, jota ei voisi 
ajatella muissa välineissä. Voisitko kuvitella puhelinverkkoa, 
joka voi rajoittaa pääsyn vain sen omaan Internet-portaaliin  
ja joka voi valita ne Internet- saitit, joihin voi päästä, ja joka 
voi kontrolloida käyttäjien puhelinlaitteita ja käyttäjien 
lataamia sovellusohjelmia.” (Noam 2002, 24) 

 
1990-luvulla tapahtuneet fuusiot ovat johtaneet siihen, että Baby Bell-
yhtiöitä on seitsemästä jäljellä enää neljä ja vain BellSouth ei ole fuu-
sioitunut muiden kanssa. Sekin on solminut strategisen allianssin teleyhtiö 
Qwestin kanssa. Bell Atlantic ja Nynex fuusioituivat vuonna 1996. SBC 
osti Pacific Telesis-yhtiön vuonna 1986 ja Ameritechin vuonna 1998. 
Internet-verkkoyhtiö Qwest osti US Westin vuonna 1999. Fuusioista huoli-
matta Yhdysvaltojen teletoiminnan rakenteessa näkyvät selvästi edelleen 
vuoden 1984 AT&T- päätöksen jäljet. 
 
 

Kuvio 13
YHDYSVALTOJEN TELETOIMINNAN HORISONTAALISTA/ 
VERTIKAALISTA RAKENNETTA OSA-ALUEITTAIN
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Taulukko 5

Maailman 20 suurinta teleyhtiötä liikevaihdoittain 2002

mrd. $

1 Nippon Tel&Tel  Japani 89,6
2 Verizon Communications Yhdysvallat 67,6
3 AT&T+AT&T Wireless Yhdysvallat 62,4
4 Deutsche Telekom Saksa 50,8
5 Vodafone Englanti 47,0
6 France Telecom Ranska 44,1
7 SBC Communications Yhdysvallat 43,1
8 Worldcom (MCI) Yhdysvallat 35,2
9 Olivetti Italia 29,7

10 BT Englanti 29,3
11 Sprint Yhdysvallat 27,2
12 Telefonica Espanja 26,9
13 KDDI Japani 22,9
14 BellSouth Yhdysvallat 22,4
15 China Mobile Kiina 19,8
16 China Telecommunications Kiina 18,0
17 Qwest Communications Yhdysvallat 15,5
18 Japan Telecom Japani 13,6
19 KT Etelä-Korea 13,1
20 BCE Kanada 13,0

Yhteensä 691,1

Lähde: Fortune 28.7.03  
 
 
Tärkeimmät matkapuhelinyritykset ovat ns. Big Six-yhtiöt: Verizon 
Wireless, Cingular Wireless, AT&T Wireless, Sprint PCS, Nextel ja 
Voicestream (Benshe ja Ritter 2003, 108). Baby Bell-yhtiöt omistavat kaksi 
viidestä suurimmasta matkapuhelinoperaattorista eli Cingularin, joka on 
SBC:n ja BellSouthin yhteishanke ja Verizon Wirelessin, joka on Verizonin 
(entiset Bell Atlantic ja GTE) yhteishanke Vodafonen kanssa (Digital 
Content for Global Mobile Services 2002, 43; Larsen 2003, 18; Hausman 
2002, 107). 
  
Pääosa teleyrityksistä toimii kuitenkin vain ensisijaisesti omalla osa-alueel-
laan. Yhdysvalloissa ei vielä ole teleyrityksiä, jotka toimisivat todella mer-
kittävässä mittakaavassa kaikilla teletoiminnan nykyisillä osa-alueilla, vaik-
ka tällainen trendi on olemassa ja tällaista asetelmaa tavoitellaan telepoli-
tiikan keinoin. Pohdinnassa on myös, että paikallistason kilpailu Baby Bell-
yhtiön kanssa tapahtuisi ensisijaisesti siten, että eri toimijoilla olisi omat 
televerkot (Larsen 2003, 18). Tuloksena kehityksestä olisi joukko vertikaa-
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lisesti integroituja yrityksiä, jotka toimisivat kaikilla teletoiminnan alueilla 
ja kilpailisivat keskenään. Markkinoiden rakenne olisi tällöin täysin verti-
kaalinen.  
 
Toistaiseksi suuria eurooppalaisia teleyhtiöitä Tanskan TeleDanmarkia ja 
Belgian Belgacomia lukuun ottamatta ei ole siirtynyt merkittävään amerik-
kalaiseen omistukseen (kummassakin omistajana on SBC). Myöskään 
eurooppalaiset yhtiöt eivät ole todella merkittäviä toimijoita Yhdysvaltojen 
markkinoilla. British Telecom yritti vuonna 1997 ostaa MCI:n, mutta epä-
onnistui. Deutsche Telekom osti Yhdysvaltojen ainoan GSM-operaattorin 
VoiceStreamin vuonna 2000. 
 
6.3.2. Markkinoiden rakenne EU-maissa 
 
Länsi-Euroopassa teletoiminnan rakenne on varsin erilainen kuin Yhdys-
valloissa, mutta historiallinen tausta näkyy siinäkin. Kuviossa 14 esiinty-
vistä yrityksistä vuoden 2001 liikevaihdon mukaan maailman 8 suurimman 
teleyhtiön joukkoon kuuluvat Deutsche Telekom (5.), France Telecom (6.) 
ja BT (British Telecom, 8.) (Above Board?, 2002, 19) 
 
Länsi-Euroopan teletoiminnan rakenteen runkona ovat edelleen kansalliset 
teleyhtiöt, jotka toimivat useimmilla, elleivät kaikilla teletoiminnan osa-
alueilla. Osa-alueille on syntynyt kilpailevaa toimintaa, mutta vain matka-
puhelintoiminnassa on syntynyt suurempia koko Euroopan tasolla toimivia 
yrityksiä. Tärkeimmät matkapuhelinyhtiöt ovat Vodafone (Englanti), 
France Telecomin pääomistama Orange (Englanti), Deutsche Telekom/T-
Mobile (Saksa), Telecom Italia/TIM (Italia) ja British Telecomista eriytetty 
MMO2 (Englanti) (Digital Content for Global Mobile Services 2002, 43).  
 
Matkapuhelintoiminnan osalta on kuviossa esitetty vain yhtiöt, joilla on 
EU-tasolla (ja maailmanlaajuisestikin) relevanssia. Matkapuhelintoimin-
nassa on lisäksi kussakin jäsenmaassa usein kilpailevaa toimintaa. Uusista 
liberalisoiduille markkinoille syntyneistä matkapuhelinyrityksistä Englan-
nin Vodafone osti aggressiivisimmin kansallisia matkapuhelinyrityksiä 
1990-luvulla. Kun yhtiö vuoden 2000 alussa onnistui yrityksessään vallata 
saksalainen matkapuhelinyhtiö Mannesmann, syntyi lopullisesti merkittävä 
eurooppalainen ja globaali matkapuhelinyritys. Mannesmann-kauppa lau-
kaisi myös toisen merkittävän kehityksen matkapuhelintoiminnassa. EU:n 
komissio edellytti kauppaa hyväksyessään, että Mannesmannin omistama 
englantilainen Orange-matkapuhelinyhtiö myydään, koska Vodafonella oli 
jo matkapuhelintoimintaa Englannissa (Commission clears merger between 
Vodafone Airtouch and Mannesmann AG with conditions 2000). Orangesta 
kehittyi toinen eurooppalainen ja globaali toimija.  

 
 



 195 

Kuvio 14

EUROOPAN TELETOIMINNAN HORISONTAALISTA/
VERTIKAALISTA RAKENNETTA OSA-ALUETTAIN
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Matkapuhelinyrityksiä ovat perustaneet sekä uudet yritykset että perinteiset 
suuret teleyhtiöt. Euroopassa kansalliset teleyritykset ovat matkapuhelin-
markkinoilla siirtyneet myös pienessä mittakaavassa toistensa markkinoille 
ostamalla toistensa uusia kilpailijoita. Esimerkiksi Deutsche Telekom osti 
vuonna 1999 englantilaisen matkapuhelinyhtiö One2Onen ja British 
Telecom on osaomistaja espanjalaisessa Airtel-yhtiössä. 

 
EU:ssa on Euroopan tason kilpailun synnyttämisen kannalta pidettävä olen-
naisena esteenä markkinoiden fragmentoitumista ensisijaisesti kansallisiksi 
markkinoiksi, joita kutakin hallitsee edelleen yksi nyt yksityistetty kansal-
linen teleyhtiö. Devoluutiota on kilpailupolitiikassa käytetty EU:ssa vain 
kaapelitelevisioverkkojen irrottamiseksi näistä yhtiöistä, muilta osin on 
markkinoiden liberalisoimisella pyritty luomaan teletoiminnassa kilpailua 
sektorikohtaisesti tai mahdollistamalla pakottavalla regulaatiolla kilpaileva 
toiminta (esim. ISP) kiinteissä televerkoissa. Kilpailun edistämiseen tähtää-
vistä regulatiivisista toimista huolimatta teletoiminnan rakennemuutos 
näyttää EU-tasolla pysähtyneen eurooppalaisten teleyritysten jouduttua 
liiketaloudellisiin vaikeuksiin. Yritykset eivät itsekään kannata devoluutiota 
British Telecomia lukuun ottamatta, joka on sen matkapuhelintoiminnan 
osalta toteuttanut (Fransman 2002, 264). Täyden palvelun näkökulma on 
kuitenkin johtanut kesällä 2003 siihen, että British Telecom perustaa uudes-
taan matkapuhelinyksikön (Nuttall 2003). 
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Yhdysvaltojen ja EU-maiden telemarkkinoiden rakenteelliset erot näyttävät 
2000-luvun alussa säilyvän. Markkinat Yhdysvalloissa ovat lisäksi suurem-
mat, koska Euroopassa ne ovat jäämässä merkittävästi kansallisiksi tai 
alueellisiksi. Periaatteessa voitaisiin ajatella, että nyt ensisijaisesti kansal-
lisesti operoivat suuret teleyhtiöt kasvaisivat EU-tason operaattoreiksi (ne 
omistavat jo matkapuhelinyrityksiä muissa jäsenvaltioissa), mutta lyhyellä 
aikavälillä se ei ole mahdollista. Euroopan eroihin Yhdysvaltoihin verrat-
tuna liittyy vielä se, että EU:ssa halutaan Yhdysvaltoja enemmän edistää 
horisontaalista näkökulmaa teletoiminnan rakenteissa eli verkoista riippu-
mattomien toimijoiden toimintaedellytyksiä. 
 
Kuvioista 13 ja 14 puuttuvat päätelaitesektori ja siihen kuuluvat yritykset. 
Päätelaitesektori muodostaa teletoiminnassa horisontaaliset markkinat ja  
on globaali sektori. Matkapuhelintoiminnassa sektoria hallitsevat Nokia 
(markkinaosuus vuoden 2002 alkupuoliskon myynnin perusteella 36 %)180, 
Yhdysvaltojen Motorola (16 %), Etelä-Korean Samsung (9,5 %), Saksan 
Siemens (8 %) ja japanilaisruotsalainen yhteisyritys SonyEricsson (5 %). 
Muita merkittäviä yrityksiä ovat Etelä-Korean LGE, Ranskan Alcatel, 
Japanin Panasonic (Matsushita) ja Japanin Kyocera. Nokian ja Samsungin 
markkinaosuudet ovat viime vuosina olleet nousussa (Budden 2002, i)181. 
Ericsson, Nokia, Siemens, Motorola ja Alcatel kuuluvat myös maailman 
johtaviin televerkkovalmistajiin. Näiden päätelaitetuottajien lisäksi mer-
kittäviä verkkovalmistajia ovat kanadalainen Nortel ja yhdysvaltalainen 
Lucent. Tulevaisuuden markkinaosuuskehityksen kannalta tärkeä merkitys 
on väkirikkaiden Kiinan ja Intian voimakkaasti kasvavilla markkinoilla 
(Steinbock 2003a, 16).  
 
Päätelaitemarkkinat muodostavat maksutelevisiotoimintaa lukuun ottamatta 
sähköisessä mediassakin pääasiallisesti horisontaalisen globaalin sektorin. 
Sitä hallitsevat vain muutamat yritykset kuten esimerkiksi televisiolaite-
tuotannossa Philips, japanilaiset valmistajat (Matsushita/JVC, Sony) ja 
eräät muut aasialaiset yritykset.  
 
Suurilla teleyhtiöillä on ollut aiemmin ensisijaisesti kansainvälisten tele-
palvelujen markkinoimiseksi yrityksille useita keskinäisiä alliansseja kuten 
Concert (British Telecom, MCI, Telefonica), Global One (France Telecom, 
Deutsche Telekom ja Sprint) ja WorldPartners (mm. Hollannin KPN, 
Ruotsin Telia) (Colin Turner 2000, 100-102). Teletoiminnan keskittyminen 
on johtanut niiden kaikkien purkamiseen. Muutama vuosi sitten esiintyi 
käsitys, että tulevaisuudessa vain muutama suuri kansainvälinen toimija 
tulee hallitsemaan suurta osaa telemarkkinoista sekä Euroopassa että 

                                                           
180 Nokian historiasta ja kehityksestä ks.  Steinbock  2001. 
181 Vuoden 2003 toisella neljänneksellä Nokian markkinaosuus oli 35,9 %, Motorolan 
14,6 % ja Samsung oli kolmas 9,9 %:n osuudella (UMTSworld 2003, 2). 
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Yhdysvalloissa (ks. esim. Creswell 2000, 52; Fransman 2002, 262). Fuusiot 
ovat alueella kuitenkin taantuman myötä vähentyneet, koska niillä ei enää 
nähdä olevan saavutettavissa liiketaloudellisia etuja ja yrityksillä ei ole enää 
varoja ostoihin. Merkittävin teleyhtiöiden allianssi tällä hetkellä on Espan-
jan Telefonican ja Italian TIMin ja Saksan T-Mobilen keväällä 2003 muo-
dostama allianssi matkapuhelintoiminnassa Vodafonen kasvavan dominans-
sin vastapainoksi (Blau 2003, 1). 
 
6.3.3.  Globalisaatioaspekti 
 
Vaikka fuusioiden ja yrityskauppojen myötä teleyhtiöiden kansainvälinen 
toiminta on viime vuosina laajentunut ja ainakin yksi globaali yritys on 
noussut esiin (Vodafone), ei voida puhua mistään laadullisesti merkittävästä 
muutoksesta teletoiminnan globalisoitumisessa. Eri yritysten yhteistyösopi-
muksetkaan eivät ole kaikilta osin kattavia siten, että mistä tahansa matka-
puhelimesta voitaisiin saada yhteys mihin tahansa matkapuhelimeen (eri-
laiset standardit eivät sinänsä ole este). Vaikka suurten kansallisten 
teleyritysten julkilausutuissa tavoitteissa globaaleilla markkinoilla on tärkeä 
sija, käytännössä niiden kansainvälisten operaatioiden taso on vaihdellut 
matalasta tasosta enintään keskitasoon. Kansainväliset operaatiot ovat 
lisäksi laman johdosta pikemminkin supistumassa kuin laajentumassa. 
Mutta telelaitteiden, ja erityisesti matkapuhelinten tuotannossa tilanne on jo 
toinen ja markkinoita hallitsee muutama harva suuri yritys (Fransman 2002, 
101, 140, 169, 262-263).  
 
Kaikki 1990-luvun suuret kansainväliset allianssit on 2000-luvulle tultaessa 
purettu, kuten edellä on todettu. Fransman antaa seuraavan tylyn arvion 
näistä allianssseista: 
 

”(Saksan ja Ranskan teleyhtiöiden välien rikkoutuminen)…merkitsi 
uutta naulaa ’Teleyhtiöiden allianssien ajan’ arkkuun paljastamalla 
sen laajuuden, jossa nämä allianssit – jotka perustuivat ambivalent-
tisten ellei suorastaan ristiriitaisten etujen horjuvalle pohjalle – 
pikemminkin estivät kuin auttoivat osapuolia saavuttamaan kan-
sainväliset tavoitteensa.” (Fransman 2002, 173). 

 
Tietyn tyyppisestä verkostoitumisesta oli tullut este kilpailulle ja 
menestymiselle markkinoilla ja se purettiin. 
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7. Viestinnän konvergenssi 
 
 
Tämän tutkimuksen jaksossa 1.3.1. määriteltiin seuraavat konvergenssin 
muodot: markkinakonvergenssi, sisältökonvergenssi, paketointi/portaali-
konvergenssi, televerkkokonvergenssi ja päätelaitekonvergenssi. Markkina-
konvergenssilla tarkoitettiin käytännössä sitä, että sähköisen median ja tele-
toiminnan yritykset ryhtyvät toimimaan toistensa alueilla. Sisältökonver-
genssilla tarkoitettiin sitä, että eri jakeluverkoissa tarjotaan yhä enemmän 
samoja ohjelmia ja palveluja.  Paketointi/portaalikonvergenssissa yhä 
enemmän ohjelmia ja palveluja ryhdytään jakaamaan samojen portaalien 
kautta. Televerkkokovergenssissa eri televerkot ja muut jakelujärjestelmät 
integroituvat yhteen yhä harvemmiksi televerkoiksi. Lopuksi päätelaitekon-
vergenssissa samalla laitteella voidaan vastaanottaa yhä useampia tarjolla 
olevia palveluja ja nämä laitteet voidaan liitää yhä useampaan eri televerk-
koon. Tässä jaksossa tarkastellaan lähemmin näitä konvergenssin muotoja . 
 
 
7.1. Markkinakonvergenssi 
 
Sähköisen median ja teletoiminnan markkinakonvergenssin osalta tässä 
tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat alojen perusrakenteet eli käy-
tännössä alojen suurimmat yritykset. Mitä sitten havaitaan, kun huomio 
kiinnitetään tähän suuren luokan konvergenssiin (eli yrityksiin, jotka esiin-
tyvät kuvioissa 10, 12, 13 tai 14 tai yrityksiin jotka alan keskeisinä yri-
tyksinä voisi sijoittaa näihin kuvioihin)?  
 
Sähköisen median tai teletoiminnan suuret yritykset eivät ole keskeisiä yri-
tyksiä toistensa toimialueilla. Varietyn 50 suurimman sähköisen media-
yhtiön listalla ei ole yhtään sellaista yhtiötä, joka olisi keskeinen kansain-
välinen teleyhtiö (Variety’s Global 50 2003, A3)182. Vastaavasti suurten 
teleyhtiöiden joukossa ei ole yhtään sellaista yhtiötä, joka olisi merkittävä 
kansainvälinen toimija sähköisessä mediassa, vaikka pienempiä omistuksia 
lähinnä kansallisella tasolla niillä saattaa olla.  
 
Maailman johtaviin laitevalmistajiin kuuluva japanilainen Sony on 
kuitenkin merkittävä ohjelmien ja palvelujen (erityisesti konsolipelit) 
tuottaja. Sony omistaa merkittävän Hollywood-yhtiön ja on myös yksi 
maailman viidestä suuresta äänitetuottajasta. Yhteisyritys SonyEricsson on 
merkittävä matkapuhelinten valmistaja, vaikka ei kuulukaan tällä alalla 
aivan maailman suurimpiin. Sony edustaa konvergoituneen yrityksen 
ainoaa merkittävää suurta esimerkkiä maailmassa. On siten tehtävä 
                                                           
182 Vivendi on pääomistaja ranskalaisessa matkapuhelinyhtiössä Cegetel, mutta tämä yhtiö 
on kansallinen. 
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johtopäätös, että suuren luokan markkinakonvergenssia ei juuri esiinny, 
vaikka Sony on ollut selvästi kiinnostunut konvergenssihankkeissaan 
vertikaalisesta integraatiosta linjalla sisältö-laite183.  
 
Tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, että markkinakonvergenssi on 
kasvava alue, tosin vielä pienessä mittakaavassa, ja että niche-palvelutkin 
voivat olla kiinnostava ja taloudellisesti kannattava alue.  
 
 
7.2. Sisältökonvergenssi, paketointi/portaalikonvergenssi 
 
Entä sitten konvergenssi arvoketjun eri osa-alueilla? Sisältöjen tuotanto ja 
jakelu konvergoituvat tietotekniikkaan ja tietotekniset yritykset verkos-
toituvat sisältö- ja jakeluyrityksiin. Tämä perustuu niin ohjelmien tuotannon 
kuin jakelun tuotannon digitalisoitumistrendiin. Digitalisoituminen voidaan 
siten ymmärtää sisältökonvergenssin muodoksi, joka tuottaa kehittyneem-
piä, tekniseltä laadultaan parempia ja laajemmin käytettävissä olevia tuot-
teita markkinoiden kysynnän pohjalta. Toinen sisältökonvergenssiin liittyvä 
trendi on Internetin palvelujen tulo osaksi matkapuhelintoiminnan palvelu-
tarjontaa.  
 
Kun mediayrityksillä on jo merkittävä asema Internetin palvelutarjonnassa, 
näiden yritysten palvelutarjonnan merkitys kasvaa ainakin potentiaalisesti 
teletoiminnassa. Vielä ei kuitenkaan ole realistinen sellainen näkymä, jossa 
mediaan liittyvillä sisällöillä ja erityisesti ohjelmilla olisi todella merkittävä 
tai ensisijainen asema (puhelintoiminnan) televerkkojen tarjonnassa ja että 
televerkkoja hallitsevat yritykset tällä tapaa muuttuisivat mediayrityksiksi. 
Monipuoliset palvelut nostavat esiin myös portaaliajattelun teletoiminnassa. 
 
Onko sitten olemassa trendiä, että kaikki sisällöt tulisivat jaettavaksi tele-
verkkojen kautta. Tämän kirjoittajan käsitys on, että tuskin. Sekä elokuva-
teatterit että tallenteet säilyttävät tulevaisuudessa edelleen asemansa 
kilpailukyisinä median jakeluväylinä, vaikka Internetin välityksellä tapah-
tuva jakelu kasvaisikin. Elokuvien teatteriesitykset (ja niihin tarkoitetut elo-
kuvat) rakentavat menestyksensä ainutkertaisten elämysten ja joukkokoke-
musten varaan tähän tarkoitukseen erityisesti varustellussa tilassa, mitä 
kehittyneetkään kotiteatteriratkaisut eivät voi tavoittaa. Äänitteiden jake-
lussa kuitenkin yksittäisten kappaleiden Internet-jakelu on osoittautunut 
tehokkaaksi, kun niistä ei ole jouduttu maksaman tallennetta vastaavaa 
hintaa. Vuonna 2001 single-levyjen myynti väheni lähes 40 prosenttia. 
Ääniteteollisuus on siten eturintamassa Internet-jakelun tekijänoikeuskysy-

                                                           
183 Television ja muiden tuottamiensa päätelaitteiden kytkeminen toisiinsa ja Internetiin on 
myös Sonyn keskeisiä strategisia tavoitteita (Nakamoto ja Burt 2003, 11). 
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myksissä ja tämän jakelun mahdollisuuksien kartoittamisessa 184 (Global 
Entertainment and Media Outlook…, 2002, 14). Paketointiin ja portaaleihin 
liittyvä konvergenssikehitys on ollut vaatimattomampaa. Suuremmassa 
mittaluokassa ei ole tapahtunut tätä konvergenssia. Sinänsä portaalin 
käsitettä käytetään kaikilla aloilla, mutta kysymys on eri portaaleista. 
  
 
7.3. Televerkkokonvergenssi, laitekonvergenssi 
 
Teletoiminnan digitalisoinnissa suuret ratkaisut tapahtuivat 1980-luvulla, 
jolloin runkoverkot ja keskukset digitalisoitiin valokuitutekniikan samalla 
yleistyessä. Yhteyksissä kuluttajille valokuitutekniikka ei ole kuitenkaan 
toistaiseksi yleistynyt sen kalleuden takia. Sen sijaan tällä hetkellä ajatel-
laan, että kuluttajat saisivat laajakaistaiset digitaaliset yhteydet ensisijassa 
olemassa olevilla tilaajajohdoilla eri xDSL- tekniikoiden avulla, joista tällä 
hetkellä tunnetuin ja laajimmin käytössä oleva on ADSL. Kapeakaistaisista 
digitaalisista tekniikoista jo pitkään kuluttajan käytössä on ollut ISDN, 
mutta se on jo väistymässä.  
 
Eri päätelaitteisiin liittyviä fyysisiä ja virtuaalisia verkostoja on seuraavasti. 
Matkapuhelinverkoissa koko maailmassa on liittymiä arviolta yli miljardi 
(2003) ja kiinteissä liittymissä saman verran. Kiinteiden liittymien määrä 
on vähenemässä, varsinkin teollisuusmaissa, ja matkapuhelinliittymien 
määrä on kasvussa, erityisesti teollisuusmaiden ulkopuolella. Televisioita 
on kotitalouksissa vielä selvästi enemmän kuin matkapuhelimia. Televisio-
verkostot eivät enää laajene, mutta ovat digitalisoitumassa. Digitaalisia tele-
visioita on noin 100 milj. kodissa ja luku kasvaa nopeasti (Digital TV in 
100 million homes, 2003). Internetiin on liitetty tietokoneita yli 170 miljoo-
naa (tammikuu 2003; ks. http://www.isc.org/ds/WWW-200301/index.html). 
Myös Internet-liittymät ovat edelleen kasvussa. Idaten mukaan vuoden 
2002 lopussa maailmassa oli Internetin käyttäjiä yhteensä vajaa 600 miljoo-
naa, joista 146 miljoonaa läntisessä Euroopassa (peitto 38 %) ja 200 miljoo-
naa Yhdysvalloissa (peitto 67 %) (World Atlas of Internet 2003, 1-2). 
 

                                                           
184 Internet tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia laajamittaiseen piratismiin eli tekijän-
oikeuden alaisten sisältöjen oikeudettomaan jakeluun (Facing the music 2003, 14). Yksi 
teknologisen determinismiin liittyviä ilmiöitä on käsitys, että Internetiin liittyvä tekninen 
kehitys tekee mahdottomaksi toteuttaa viime kädessä tekijän oikeuden saada työstään 
korvaus. Tässä yhteydessä ei ole mahdollista pohtia tarkemmin tekijänoikeuksiin liittyviä 
kysymyksiä. Tekijänoikeuslainsäädännön kehittyminen ja oikeuksien hallintaa toteuttava 
salausteknologia todennäköisesti kehittyvät tavoilla, jotka toteuttavat tekijänoikeuksien 
valvonnan Internetissä kuten sähköisesä mediassa yleensäkin. Internetiin liittyvät ”vapau-
det” tulevat tässä suhteessa olemaan vain median muidenkin osa-alueiden alkuaikojen 
moniin anarkistisiin piirteisiin liittyvä ilmiö (kriittisestä näkökulmasta ks. kuitenkin 
Drahos Braitwaiten kanssa 2002). 
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Taulukossa 6 vertaillaan eri päätelaitteisiin liittyvien verkostojen laajuuksia 
Yhdysvalloissa ja EU:ssa. EU-maiden väestö on 31 prosenttia suurempi 
kuin Yhdysvaltojen väestö ja kotitalouksia on EU:ssa 50 prosenttia enem-
män. Keskeisistä verkostoista määrällisesti suuremmat liittymämäärät. 
Yhdysvalloissa on vain kaapeli-tv-liittymissä. Suhteellisesti (% talouksista 
liittynyt) Yhdysvallat johtaa kaapeli-tv-liittymien lisäksi pc-talouksissa, 
Internet-liittymissä, Internetin laajakaistayhteyksissä, kuvanauhureissa ja 
DVD-talouksissa. Selvin määrällinen johto EU:ssa on matkapuhelinliitty-
mien alueella. 
 
Verkostojen konvergenssiin liittyvät kysymykset tarvitsevat laajemman 
pohdinnan, koska tätä ilmiötä on tarkasteltu aivan toisessa mittaluokassa 
kuin muita konvergenssin muotoja sekä yleisellä yhteiskuntateoreettisella 
tasolla (esim. Castells 1996) että myös konkreettisemmalla tasolla (esim. 
Castells 2001b; Shapiro ja Varian 1999). Ensin tarkastelemme televerkon ja 
verkoston käsitteiden suhdetta ja tämän jälkeen arvioimme televerkkojen 
yleistä kehitystä taustana verkostoja koskeva teorianmuodostus. 
 
Verkoston määrittelee tiettyjä ohjelmia ja palveluja käyttävien joukko, tele-
verkko on taas fyysinen käyttäjiä yhdistävä rakenne. Televerkko on siten 
yksi tapa mahdollistaa verkoston syntyminen. Televerkko koostuu käytän-
nössä toisiinsa liittyvistä yhteentoimivista solmukohdista ("keskuksista", 
palvelimista, multipleksereistä185), siirtoyhteyksistä ja päätelaitteista, jotka 
on fyysisesti kytketty toisiinsa. Päätelaitteita voivat olla esimerkiksi pc-
laitteet ja tv-vastaanottimet (Economides 2003a, 1; Shapiro ja Varian 1999, 
174). 
 
Televerkkoja on erilaisia. Ohjelmia välittävissä televerkoissa kuten eri tele-
visioverkoissa kuluttaja saa ohjelmansa keskuksesta, mutta ei voi itse juuri 
välittömästi vaikuttaa ohjelmien lähettämiseen. Tällaisia televerkkoja kut-
sutaan yksisuuntaisiksi. Toinen ääripää muodostuu televerkoista, joissa 
käyttäjä voi olla yhteydessä ja vuorovaikutussuhteessa periaatteessa jokai-
seen muuhun televerkkoon kytkeytyneeseen käyttäjään. Erityyppiset pu-
heen välittämiseen keskittyneet verkot ovat tällaisia ”kaksisuuntaisia” vuo-
rovaikutteisuuden mahdollistavia televerkkoja. Myös Internetin monet pal-
velut (tyypillisimmin sähköposti) ovat esimerkkejä tällaisesta vuorovaikut-
teisesta verkostosta. Kolmas tyyppi televerkkoja tarjoaa ensisijaisesti kei-
noja tilata jokin ohjelma tai palvelu. Tällainen verkosto voi myös tarjota 
mahdollisuuden vuorovaikutukseen tietokoneen (ohjelman) kanssa joko 
suppeammin tai laajemmin (esim. e-kauppa www-sivuilla). Kun tarkastel-
laan yksittäisiä televerkkoja, ne voivat eri palvelujen osalta olla erityyp-
pisiä.  
                                                           
185 Multiplekseri on digitaalisen television ohjelmien lähettämiseen kuuluva laite, jossa 
kootaan eri ohjelmistot (kanavat) ja palvelut yhdeksi lähetysasemille siirrettäväksi 
signaaliksi. 
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 Taulukko 6        
 Väestö, taloudet ja eri päätelaitteisiin ja palveluihin liittyvät verkostot Yhdysvalloissa ja EU:ssa 2002 
         
  2002  lähde 2002  lähde huom.  
  USA   EU *) %   
  milj. %  milj.    
  talouksia   talouksia    

  
tai 

määrä   
tai 

määrä    
         

1 Väestö 288,4  a) 379,1  d)  
2 Taloudet 109,3  b) 157,6  d)  
3 TV-kotitaloudet 106,7 97,6 b) 151,9 96,4 d) % talouksista 

4 Digitaalinen maanpäällinen tv 1,5 1,4 l) 2,6 1,7 l) 
arvio, tv-
talouksista 

5 Kaapeli-tv-liittymät (basic) 72,2 67,7 b) 47,6 31,3 d) tv-talouksista 
6 Kaapelimodeemi 8,9 8,3 e) 3,0 2 d) tv-talouksista 
7 Kaapeli-maksu-tv-taloudet 34,4 32,2 b) 2,5 1,6 j) tv-talouksista 
8 Digitaalinen kaapelitelevisio 21,8 20,4 l) 8,1 5,3 l) tv-talouksista 
9 Digitaalinen satelliittitelevisio 22,6 21,1 l) 21,5 14,2 j) tv-talouksista  

10 Satelliitti-maksu-tv-taloudet 17,6 16,5 b)  -  -  tv-talouksista 
11 Internetiin kytketyt kotitaloudet 66,9 61,2 b) 67,1 42,6 g) talouksista 
12 Pc-taloudet 72,7 66,5 b)           ?  -  talouksista 
14 Matkapuhelin, määrä  128,4  c) 276,9  c) vuosi 2001 
15 Kiinteitä liittymiä, määrä 190,0  c) 211,7  c) vuosi 2001 
16 ADSL 7,0 6,4 i) 9,3 5,9 d) talouksista 
17 Maksu-tv-taloudet yht. 52,0 48,7 summa 69,5 45,8 d) tv-talouksista 
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 Taulukko 6 (jatkuu)        
 Väestö, taloudet ja eri päätelaitteisiin ja palveluihin liittyvät verkostot Yhdysvalloissa ja EU:ssa 2002 
         

18 Internetin laajakaistayhteydet yht. 17,6 16,1 b)  10,8 6,9 f) talouksista 
19 Kuvanauhuritaloudet 97,6 91,5 b) 123,4 81,2 k) tv-talouksista *) 
20 DVD-taloudet 38,8 36,4 b) 12,9 8,5 k) tv-talouksista *) 
21 VOD 4,5 4,1 b) vähäinen   talouksista *) 
22 Digitaalinen tv yhteensä 45,0 42,1 l) 32,2 21,2 l) tv-talouksista 

         
 *) EU:n tiedot vuodelta 2001        
         
 Lähteet:         
 a) U.S.Census Bureau, http://eire/census.gov  g) eEurope 2002 ... 2003, 6   
 b) U.S. Entertainment Industry: 2002…, 2003  h) Standardisation in … 2003, 8  
 c) Internet for a Mobile Generation, 2002  i) Databox 2002, 371 (b)   
 d) European Digital…, 2002   j) European Cable Markets 2002, 309  
 e) Databox 2002, 275 (a)   k) 2002 Yearbook Household..2002, 19-20 
 f)  Electronic Communications… 2003, 7  l) Siirtymisestä analogisista … 2003, 28 
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Esimerkiksi kaapelitelevisioverkot ovat useimmiten yksisuuntaisia ohjel-
mien suhteen, mutta vuorovaikutteisia Internet-palvelujen suhteen186.  
 
Edellä kuvatut televerkot ovat fyysisiä verkostoja. On olemassa lisäksi 
virtuaalisia verkostoja. Virtuaalinen verkosto määritellään joukoksi tekni-
sesti yhteentoimivia päätelaitteita (Economides 2003a, 1; Shapiro ja Varian 
1999, 174). Tällainen yhteentoimivuus mahdollistaa samojen palvelujen 
käytön eri laitteissa ja – jos laitteet käsittelevät signaaleja digitaalisesti – 
laitteiden potentiaalisen yhdistämisen toisiinsa fyysisesti. Esimerkiksi 
tallentavat DVD-soittimet muodostavat virtuaalisen verkoston. Ne voidaan 
periaatteessa (edellyttäen, että tarvittavat tekniset ratkaisut on toteutettu) 
yhdistää fyysiseksi verkoksi, jossa ohjelman lähettäminen mistä tahansa 
DVD-soittimesta mihin tahansa DVD-soittimeen on mahdollista. Analo-
giset VHS-kuvanauhurit muodostivat sen sijaan sellaisen virtuaalisen ver-
kon, jota ei ole mahdollista rakentaa fyysiseksi verkoksi. VHS-laitteissa 
voidaan käyttää vain toisten käyttäjien kasetteja. 
 
Digitaalisessa maailmassa myös digitaaliset televisiot, jotka ovat yhteen-
toimivia tai yksinkertaisin toimin saatettavissa yhteentoimiviksi muodos-
tavat virtuaalisen verkon, jos ne eivät jo ole fyysisessä yhteydessä toisiinsa. 
Televerkko voi myös olla fyysinen joidenkin palvelujen suhteen ja virtuaa-
linen joidenkin muiden palvelujen suhteen. Yksisuuntaiset televerkot ovat 
virtuaalisia kaksisuuntaisia televerkkoja, jos ne voidaan tulevaisuudessa 
tehdä kaksisuuntaisiksi joko radioyhteyksillä tai televerkkoteitse. Nykyinen 
tilanne sisältöjen ja palvelujen jakelussa ja vuorovaikutteisuuden luomi-
sessa on kokonaisuutena potentiaalisesti juuri tällainen virtuaalisen verkon 
asetelma: eri televerkot ovat digitalisoituina yksi virtuaalinen verkosto ja 
samalla potentiaalisesti yksi fyysinen verkosto, jos ne voidaan yhteentoimi-
vasti kytkeä yhteen.  
 
Mielenkiintoinen virtuaalinen verkosto muodostuu elokuvateattereista187. 
Elokuvateatteri voidaan ymmärtää isoksi päätelaitteeksi, jossa ohjelmien 
vastaanotto tapahtuu laitteen sisällä. Filmikopioita käyttävistä esityslaitteis-
ta ollaan parhaillaan siirtymässä vähitellen digitaalisuuteen perustuvaan 
esittämiseen, joka tekee tästä virtuaalisesta verkostosta yhä enemmän 

                                                           
186 On huomattava, että edellä televerkkoja on tarkasteltu kuluttajan näkökulmasta, mikä 
on kiinnostuksen kohde tässä tutkimuksessa. Jos asiaa tarkastellaan esimerkiksi televisio-
toimintaa harjoittavan yhtiön näkökulmasta, asiaa monimutkaistuu huomattavasti. Eri 
televisioyhtiöitä yhdistää kompleksinen verkostorakenne, joka ohjelmien lähettämisessä 
muodostuu myös erilaisista fyysisistä ohjelmansiirtoyhteyksistä. Ne palvelevat niin suoria 
lähetyksiä kuin erikseen toimitettujen lähetysten osia (kuten esimerkiksi uutisten uutis-
insertit) ja ne on toteutettu erilaisilla teknisillä ratkaisuilla aina maanpäällisistä linkki-
yhteyksistä satelliittiyhteyksiin.  
187 Elokuvateatterijakelu on median osa-alueista radion ohella hitaimmin digitalisoitunut. 
Asian liittyvät piratismin pelko, standardoinnin puute ja kalliit investoinnit uuteen digitaa-
liseen tekniikkaan elokuvateatterisektorissa.  
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potentiaalisesti sellaisen fyysisen verkoston, joka voidaan liittää myös 
muihin televerkkoihin. 

 
Päätelaitteiden yhdistäminen erilaisiksi verkostoiksi on jo pitkään realisoi-
tunut pc-laitteiden puolella, jossa nykyisin Internetin monet palvelut yhdis-
tävät eri käyttäjiä. Sähköpostin lisäksi voidaan mainita välittömän keskus-
telun mahdollistava pikaviestintä (instant messaging) ja tiedostojen vaihdon 
mahdollistava vertaisviestintä eli peer to peer (p2p). Tällaiset palvelut voi-
vat kasvaa varsin nopeasti, jos niiden taustalla olevalla idealla on kysyntää. 
 
Televerkkokonvergenssissa on kysymys siitä, että yksi ainoa tai vain 
muutama televerkko tulisi sisältöjen televerkkojakelussa lopulta vähitellen 
vallitsevaksi. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa yhtä televerkkoa, 
jonka kautta käyttäjä voisi saada kaikki tarvitsemansa ohjelmat ja palvelut, 
vaan televerkkoja on useita erilaisia. Ne tarjoavat kukin ensisijaisesti juuri 
tälle televerkolle tyypillisiä sisältöjä, vaikka samoja ja samantyyppisiä 
sisältöjä on saatavissa sinänsä useiden eri televerkkojen kautta. Kuluttajan 
näkökulmasta tärkeimmät televerkot ovat palveluihin keskittyneet matka-
viestinnän, kiinteän televiestinnän ja ohjelmien jakeluun keskittyneet 
kaapelitelevisiotoiminnan, maanpäällisen televisiotoiminnan ja satelliitti-tv-
toiminnan verkot188. Kaikki televerkot ovat kuitenkin voimakkaasti kehit-
tymässä siten, että digitaalinen tekniikka on valtaamassa yhä enemmän alaa 
ja korvaamassa kokonaan aikaisemmat analogiset tekniikat (ellei näin ole jo 
tapahtunut). Televerkoissa on kuitenkin erilaisia standardeja siten, että 
ainakin ohjelmien jakeluun tarkoitetut televerkot pysyvät toistaiseksi eril-
lään palveluja tarjoavista televerkoista. Yksi televerkkojen verkosto voisi 
muodostua siten, että jokin televerkko tai yksi ja sama standardi eri 
televerkoissa löisi kilpailussa muut verkot ja standardit. 
 
Laitekonvergenssiin vaikuttava keskeinen tekijä on käyttötarkoitus, sillä 
käyttötilanteet määräävät rajat laitteille. Tarkastelemme yksinkertaisia 
esimerkkejä. Matkapuhelin ei voi olla HDTV-televisio, vaikka molemmissa 
voitaisiin esittää ”sama” musiikkivideo, eikä kannettava tietokone ole elo-
kuvateatteri, vaikka molemmissa voitaisiin esittää ”sama” elokuva. Siten 
päätelaitteissa väistämättä säilyy tietty divergenssi. Tuleeko sitten käyttö-
tarkoituksia lisää, jolloin voisimme puhua divergenssistä konvergenssin 
sijaan? Vai kehittyvätkö laitteet kohti jotain yleislaitetta akselilla kiinteä vs. 
mobiili käyttö. Tällainen kehitys merkitsisi, että markkinoilla olisi konver-
genssikehitykseen liittyviä monipuolisesti palveluja eri televerkoista vas-
taanottavia laitteita. Ainakin voidaan viitata trendiin, jossa erilaistuminen 
laiteryhmien sisällä tapahtuu hinnan perusteella, jolloin halvemman hinta-
luokan laitteet tarjoavat yksinkertaisempia ominaisuuksia ja vastaavasti 
                                                           
188 Osa televerkoista on jo liitetty toisiin: esimerkiksi matkapuhelinverkkoja on liitetty 
kiinteisiin televerkkoihin ja satelliitti- ja maanpäällisiä televisioverkkoja kaapelitelevisio-
verkkoihin. Internetin palveluja saa useista verkoista, matkapuhelinverkoissa tosin matka-
puhelimiin räätälöityinä.  
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kalliimman hintaluokan laitteet monipuolisempia ominaisuuksia Mutta 
tuleeko radioiden, television ja sen lisälaitteiden (digitaaliset set-top-boksit 
mukaan lukien), puhelinten ja nykyisten varsin erilaisten tietokoneiden 
rinnalle vielä kokonaan uusia päätelaitteita. Välittömästi tällaista kehitystä 
ei ole näköpiirissä, vaikka Internetin yksi kehityssuunta onkin laajeta lait-
teisiin, joita ei perinteisesti ole katsottu sähköisen median päätelaitteiksi 
(esimerkiksi kotitalouskoneet, kellot). Tällainen kehitys toteuttaisi diver-
genssiä, ei konvergenssia.  
 
Laajan divergenssin syntyminen voisi kuitenkin olla verkostoteorian 
vastainen kehityssuunta, sillä perusajatuksenahan tässä teoriassa on, että 
suurempi verkosto voittaa pienemmän. Teorian mukainen kehitys olisi 
esimerkiksi se, että erilaisten kämmenmikrojen ja vastaavien laitteiden 
sijasta matkapuhelin olisi se laite, joka tulee lopulta voittamaan mobiili-
laitteiden välisen kilpailun (Kangas 2003, 3). 
 

 
7.4. Verkostojen ”logiikasta”189 
 
Mitkä tekijät sitten puoltavat laajaa televerkkokonvergenssia ja yhden tai 
muutaman televerkon mallia. Vastaus tähän on seuraava: on olemassa 
”teoria verkostojen logiikasta” (Kelly 1999, 9-10, 23, 75), joka väittää näin 
tapahtuvan. Verkostojen “logiikka” on joukko tekijöitä, jotka vaikuttavat 
televerkkojen yhdistymiseen, televerkkoihin liittymiseen ja mahdollisuuk-
siin poistua niistä. Seuraavassa tarkastellaan näihin asioihin liittyviä verkos-
tojen ulkoisvaikutuksia, siirtymiskustannuksia ja ns. lukittumista (”lock-
in”) tarkemmin.  
 
Yhden tai muutamien televerkkojen teorian taustalla on käsitys, että 
Internet-teknologia ja palvelut valtaavat kaiken, televerkkojen standardeja 
koskevat ratkaisut ja kaikkien ohjelmien ja palvelujen jakelun. Yhden 
televerkon teoria on teoria Internetin kehityksestä. Syy tähän löytyy ns. 
verkostojen ulkoisvaikutuksista, jotka tulkitaan siten, että suuri verkosto lyö 
aina pienemmän. Koska Internet on suurin verkosto, se viime kädessä 
voittaa. W. Brian Arthur sanoo tämän asian yleisellä tasolla seuraavasti:  
 

”Verkostoja ravistava kilpailu tapahtuu uskoakseni tavalla, jota 
voidaan kutsua miltei laiksi: ”Verkostoja tulee olemaan har-
voja”(”Of networks, there will be few”)…. Yksi syy on, että digitaa-
lisilla verkostoilla määritelmän mukaan on globaali ulottuvuus ja 

                                                           
189  Verkostojen ulkoisvaikutuksiin liittyvä verkostojen logiikka on suppeampi käsite kuin 
Castellsin näkemys verkostojen kehityksestä. Tässä yhteydessä verkostojen logiikka viittaa 
merkittävästi suppeampaan ilmiöön kuin Castellsin käyttämä samanniminen sosiologinen 
käsite. Verkostojen logiikka ei kuitenkaan ole mikään uusi teoria, vaan joukko vanhempia 
teorioita, joita sovelletaan nyt uusiin verkostoihin, erityisesti Internetiin (ks. esim. Arthur 
1994, erit.1-15). 
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tämä vähentää suuresti paikallisuuden merkitystä. Joten vain harvat 
verkostot voivat kattaa globaalin asiakaskunnan. Toinen syy, jonka 
takia millä tahansa osa-alueella tulee olemaan harvoja verkostoja, 
liittyy lisääntyviin tuottoihin – tendenssiin, jossa etulyöntiaseman 
saanut myös pysyy edellä ja etenee sulkeakseen markkinat190.  
Lisääntyvien tuottojen aste jollakin markkinoiden osa-alueella mää-
rää jäljelle jäävien elinkelpoisten verkostojen määrän sen jälkeen, 
kun verkostoja ravistava kilpailu tällä alueella on käyty. Vasta-
painona tälle kehitykselle on, että mitä enemmän verkostot voivat 
differentioitua markkinoilla, sitä suurempi on elinkelpoisten verkos-
tojen määrä. Uskon vahvasti, että lähes kaikilla digitaalisten ver-
kostojen osa-alueilla lisääntyvien tuottojen vaikutukset voittavat 
verkostojen differentioitumisen vaikutukset. Ja siksi verkostoja tulee 
olemaan vähän.” (Arthur 2000, 1). 

 
Castells on todennut, että Internetiin perustuva verkostoituminen ei liity 
vain sen käyttäjien määrään, vaan liittyy myös käytön kvaliteettiin. Talou-
delliset, yhteiskunnalliset, poliittiset ja kulttuuriset toiminnot koko maa-
pallon alueella rakentuvat Internetin ja muiden tietokoneverkkojen ympä-
rille (Castells 2001b, 3).  

 
Mitä sitten ovat ulkoisvaikutukset? Asiaa on jo tarkasteltu yleisesti edellä 
Internet- ja teleyritysten kuplataloutta koskevassa jaksossa ja esiteltäessä 
R.H. Coasen teorioita. Tässä yhteydessä asiaa tarkastellaan konkreettisem-
min. Keskeinen tekijä, joka aikaisemmin aiheutti ja edelleenkin aiheuttaa 
yritystoiminnassa keskittymistä, on tuotannon mittaluokkaetu. Tämä mitta-
luokkaetu liittyy tuotannon tarjontatekijöiden mittaluokkaetuihin (supply-
side economies of scale). Kysymys on siitä, että tuotannon laajentaminen 
merkitsee sen parempaa kannattavuutta. Verkostoissa olennainen asia on 
myös kysyntätekijöiden mittaluokkaetu (demand-side economies of scale). 
Tällöin kysymys on ilmiöstä, jota kutsutaan nimellä ulkoisvaikutukset (tai 
positiivinen palaute, jota käsitettä Shapiro&Varian ja myös Arthur käyttä-
vät (Arthur 1994) 191. Ulkoisvaikutusten käsite kuvaa tilanteita, jossa yhden 

                                                           
190 Arthur määrittelee lisääntyvät tuotot toisaalla seuraavasti: “Monilla talouden alueilla 
vakiinnuttavat voimat eivät näytä toimivan. Sen sijaan positiivinen palaute voimistaa pien-
ten taloudellisten siirtojen vaikutuksen; tällaisia vaikutuksia kuvaavat taloudelliset mallit 
eroavat suuresti perinteisistä malleista. Vähentyvät tuotot olettavat yhden tasapainotilan 
taloudessa, mutta positiivinen palaute – lisääntyvät tuotot – tekevät mahdolliseksi useita 
tasapainotiloja. Ei ole mitään takeita siitä, että tietty taloudellinen tulos useiden vaihto-
ehtojen joukosta on ‘paras’. Edelleen kun satunnaisten tapausten pohjalta syntyy tietty pol-
ku, tämä valinta voi lukittua riippumatta eri vaihtoehtojen eduista. Jos tuote tai kansakunta 
kilpailevilla markkinoilla pääsee edelle ‘sattuman’ ansiosta, sillä on taipumus pysyä edellä 
ja jopa lisätä johtoaan (Arthur  1994, 1). Kay katsoo, että juuri tämä polkuriippuvuus on 
syynä mm. siihen, että elokuvateollisuus keskittyy tänä päivänäkin Hollywoodiin (Kay 
2003, 115). 
191 Kysymys on kuitenkin samaa tarkoittavasta käsitteestä kuin ulkoisvaikutukset. Myös 
Arthur käyttää positiivisen palautteen käsitettä (Arthur 1994). Verkostojen ollessa 
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henkilön toiminta (esimerkiksi kulutus) vaikuttaa suoraan toisen henkilön 
hyötyyn (tai vahinkoon) kuten olemme asiaan määritelleet jo aiemmin.  

 
Verkostoihin liittyvät ulkoisvaikutukset ovat yksi ulkoisvaikutusten laji. 
Niistä käytetään myös käsitettä verkostojen ulkoisvaikutukset (network 
effects, network externalities). Verkostoihin liittyvissä ulkoisvaikutuksissa 
yhden henkilön johonkin hyödykkeeseen liittyvä hyöty riippuu niiden 
henkilöiden lukumäärästä, jotka käyttävät tätä hyödykettä. Esimerkiksi mitä 
enemmän jonkin televerkon käyttäjät lisääntyvät, sitä moninkertaisemmiksi 
käyvät periaatteessa vuorovaikutuksen mahdollisuudet verkossa. Siten 
olivatpa verkostot fyysisiä tai virtuaalisia, verkostoilla on perustavaa laatua 
oleva taloustieteellinen ominaisuus, joka liittyy ulkoisvaikutuksiin: verkos-
toon kytkeytymisen arvo riippuu siihen jo kytkeytyneiden muiden ihmisten 
määrästä (Moschella 1997, 105-106; Shapiro ja Varian 1999, 173-184; 
Varian 1999, 606-612). 
 
Verkostojen ulkoisvaikutuksia on kahdentyyppisiä, välittömiä ja välillisiä. 
Verkoston välittömistä ulkoisvaikutuksista on kysymys kun palvelun arvo 
kuluttajalle kasvaa verkostoon liittyneiden määrän kasvaessa, koska jokai-
nen kuluttaja pitää arvokkaana toisen kuluttajan olemassaoloa verkostossa 
(pikemminkin kuin sitä mitä tämä läsnäolo tuo epäsuorasti mukanaan). 
Esimerkiksi puhelinverkon ulkoisvaikutukset perustuvat siihen, että verk-
koon kuuluvat pitävät arvokkaana sitä, että verkkoon liittyy uusia tilaajia. 
Epäsuorat verkostojen ulkoisvaikutukset sen sijaan viittaavat tilanteeseen, 
jossa palvelun arvo kuluttajalle kasvaa, kun verkostoon liittyneiden määrä 
yleensä kasvaa, koska jokainen kuluttaja pitää arvokkaana muiden verkos-
toon kuuluvien olemassaolon välillisiä vaikutuksia (pikemmin kuin läsnä-
oloa sinänsä) (Europe Economics 2002, 48). 
 
Fransman käyttää esimerkkinä japanilaista i-modea. I-moden tapauksessa 
mitä enemmän asiakkaita palvelu sai, sitä suuremmaksi tuli kunkin asiak-
kaan kyky viestiä toisten asiakkaiden kanssa (esimerkiksi lähetettäessä 
sähköpostiviestejä tai kuvia muille). Välillisistä vaikutuksista hän tuo esille 
sen, että mitä suurempi oli asiakkaiden määrä, sitä suuremmaksi tulivat 
sisällöntuottajien kannustimet luoda sisältöjä ja laitetuottajien (kuten 
matkapuhelinvalmistajien) kannustimet tuottaa laitteita. Juuri tässä kohtaa 
ulkoisvaikutusten silmukat toteutuivat i-moden sisältöjen ja laitteiden 
suurempana saatavuutena, ja palvelun houkuttaessa piiriinsä yhä enemmän 
uusia asiakkaita seurauksena oli menestyksen kierre. Lopputuloksena koko 
tästä voimakkaasta prosessista olivat Fransmanin mukaan lisääntyvät 
tuotot. Tällä tavalla DoCoMo kykeni liittymään sellaisten yritysten seuraan 
kuten Microsoft, Intel ja Matsushita, jotka olivat aiemmin hyötyneet 

                                                                                                                                                   
kysymyksessä käytetään myös termiä verkkovaikutukset (network effecst). Tietoteknii-
kassa verkostojen ulkoisvaikutuksista käytetään myös termiä Metcalfin laki (ks. esim. 
Moschella 1998, 105-106). 
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vastaavista eduista (Fransman 2002, 243). Vastaavaa argumenttia voidaan 
käyttää DVD-standardista ja kuluttajien päätöksestä investoida suurin 
joukoin DVD-laitteisiin (liittyä DVD-”verkostoon”), joka johtaa niin 
standardin kuin laitteiden kehittymiseen (Europe Economics 2002, 48). 
 
Useilla markkinoilla kysyntäpuolella tuotteesta tulee sitä arvokkaampi, mitä 
suurempi määrä kuluttajia käyttää tuotetta. Esimerkki virtuaalisten verkos-
tojen alueella ja analogisella aikakaudella oli Betan häviö kilpailevalla 
VHS-järjestelmälle. Kun VHS:n omistavien kuluttajien määrä oli ohittanut 
kriittisen kynnyksen, kuluttajien perusteet valita tämän järjestelmän mukai-
nen laite tulivat pakottaviksi. Syynä olivat vuokravideoiden valikoima ja 
saatavuus, mahdollisuus korjauspalveluihin ja mahdollisuus vaihtaa nau-
hoja ystävien kanssa. Vaikka laitemarkkinat samalla kasvoivat voimak-
kaasti, jäi lopulta tilaa vain yhdelle järjestelmälle (Wasco 1994, 122; Frank 
& Cook 1995, 33; Shapiro ja Varian 1999, 197; Vogel 2001, 466). 
 
Entä sitten fyysiset televerkot? Shapiron ja Varianin mukaan sekä kysyntä-
puolen mittaluokkaetu että tarjontapuolen mittaluokkaetu ovat olleet havait-
tavissa jo pitkään. Informaatiohyödykkeissä ja informaatiorakenteissa näky-
vät usein näiden molempien mittaluokkaetujen piirteet. Mittaluokkaetujen 
yhdistyminen, joka on tapahtunut usealla informaatioteknologian alueella, 
on uutta. Tuloksena on ollut erityisen voimakas positiivinen palaute, mikä 
aiheuttaa useiden alojen synnyn tai tuhoutumisen paljon nopeammin kuin 
teollisena aikakautena (Shapiro ja Varian 1999, 182, 189). 
 
Ulkoisvaikutukset voivat johtaa äärimmäisyyteen: yhden yrityksen tai 
teknologian hallitsevaan asemaan. Äärimmäisessä muodossaan positiivinen 
palaute voi johtaa winner-take-all-markkinoihin, jossa yksi, varsinkin 
ensimmäinen alalle tullut yritys tai teknologia voittaa kaikki muut. Winner-
take-all-ilmiö liittyy viime vuosien yhteiskunnalliseen kehitykseen, jossa 
yhä useammassa toiminnassa ja yhä useammilla markkinoilla ykkössijat ja 
voittaminen tuottaa suhteessa muihin sijoihin ja sijoittumiseen erittäin 
suuret edut ja suuret palkkiot. Leijonanosa palkkioista menee voittajalle, ei 
kakkossijan saavuttaneelle, joka kykenee tuskin muuta kuin pysymään 
elossa. Winner-take-all-ilmiön seurauksena voi syntyä käytännössä mono-
poli (Shapiro ja Varian 1999, 177; Nouel 2001, 8)192. 

 

                                                           
192 Palkkiot näyttävät olevan erittäin suuressa epäsuhteessa niihin laadullisiin ja suorituk-
sellisiin eroihin, jotka ovat voittajien ja seuraavana olevien ryhmien ("kakkosten") välillä. 
Itse asiassa laadulliset erot saattavat olla olemattomia, mutta kakkosryhmän ongelmana on 
se, etteivät sen edustajat vain eri syistä valikoidu ykkösryhmään (Frank&Cook 1995, erit 
23-25; ks. myös Soramäki 1998). Mutta pieni laadullinen ero voi olla ratkaisevakin: lääke-
teollisuudessa sillä voi olla parantava tai elämän laatua kohottava vaikutus, asianajajat voi-
vat pienellä marginaalilla voittaa juttunsa, taloudelliset neuvonantajat voivat tehdä 
rikkaammaksi asiakkaansa olemalla vain hieman parempia (Kay 2000b, 1). 
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Ulkoisvaikutuksia ei tule sekoittaa kasvuun sinänsä. Tietysti on niin, että 
jos jokin teknologia on voittamassa alaa, kuten Internet nykyisin, 
ulkoisvaikutukset merkitsevät nopeaa kasvua: menestys ruokkii itseään. 
Syntyy menestyksen kierre. Ulkoisvaikutusten aiheuttamaan kasvuun 
liittyvä menestyksen kierre voi helposti muuttua luhistumiseen johtavaksi 
tuhon kierteeksi (Shapiro ja Varian 1999, 176). Tällaista tuhon kierrettä on 
jo tarkasteltu Internet- ja teleyritysten pörssikuplaa käsitelleessä jaksossa. 
 
Verkoston ulkoisvaikutukset aiheuttavat sen, että suurempi verkosto on 
houkutusvoimaisempi kuin pienempi verkosto (Shapiro ja Varian 1999, 
183). Jos verkot ovat yhteentoimivia, suurempi verkosto helposti liittää 
itseensä pienemmän verkon, seurauksena verkostojen nopea keskittymis-
trendi. Kun ulkoisvaikutuksilla on näin merkittävä ominaispaino verkos-
toissa, asiaa voidaan tarkastella myös toisesta näkökulmasta, joka liittyy 
tuhon kierteeseen. Asia perustuu kuluttajien pelkoon häviävän vaihtoehdon 
valinnasta. Tuloksena monet teknologioista ja formaateista saavat hitaan 
alkuvaiheen, sitten joko saavuttavat kriittisen massan levitäkseen tai epä-
onnistuvat tässä ja yksinkertaisesti häviävät nopeasti (Shapir ja Varian 
1999, 181). Kun kriittinen massa on erittäin tärkeä tilanteessa, jossa yhden 
käyttäjän kysyntä riippuu siitä kuinka monta muuta käyttäjää verkolla on, 
on erittäin tärkeää kiihdyttää verkoston kasvua sen elinkaaren alkuvai-
heessa. Internetissä on ollut erittäin yleistä nähdä tuottajien tarjoavan hyvin 
halvalla sovellusohjelmaa tai palvelua tarkoituksena "luoda markkinat" 
alueelle, jossa niitä ei aiemmin ollut (Varian 1999, 611-612). 
 
 
7.5. Lukittuminen ja järjestelmän vaihtamiskustannukset 
 
Mitkä tekijät sitten estävät irtaantumista verkostosta ja verkoston vaihdon? 
Olennaista verkostojen houkutusvoiman kannalta ei ole pelkästään se, että 
verkosto saa piiriinsä yhä useampia käyttäjiä, vaan myös se, ettei niistä 
irtaudu käyttäjiä. Verkosta irtaantumiseen liittyy käsite lukittuminen. Sillä 
tarkoitetaan järjestelyjä, jotka tekevät vaikeaksi tämän irtaantumisen. 

 
Tietotekniikan komponentit toimivat usein yhdessä vain kokonaisina järjes-
telminä ja yhdenkin komponentin vaihtaminen aiheuttaa muiden kompo-
nenttien vaihtamisen, eli koko järjestelmä joudutaan vaihtamaan, jos järjes-
telmät eivät ole yhteentoimivia. Siten yhdenkin komponentin vaihtamiskus-
tannukset voivat käytännössä olla varsin suuret, kun koko järjestelmä on 
vaihdettava. Esimerkiksi pc-laitteisiin ei saa Applen käyttöjärjestelmää, 
vaan koko laite on vaihdettava Apple-laitteeksi (Varian 1999, 603). Jos on 
käyttänyt yhtä sähköpostijärjestelmää, toiseen sähköpostijärjestelmään 
siirtyminen voi olla vaikeaa, vaikka tämä olisi ilmainen. Käyttöjärjestelmän 
vaihtaminen Microsoftin järjestelmistä Linuxiin aiheuttaa usein sovellus-
ohjelmien vaihtamisen ja uusien ohjelmien käytön opettelun. Edelleen 
median puolella löytyy vastaavia tilanteita. Jos tietty maksutelevision 



 211 

ohjelmatarjonta edellyttää vain tiettyä vastanotinta (set-top-boksia), ja 
vastaavasti toisen maksu-tv-yrityksen ohjelmatarjonnan valitseminen edel-
lyttää uuden tällaisen vastaanottimen hankintaa, voi tämä muodostua 
maksu-tv-palvelun vaihtamisen olennaiseksi esteeksi.  
 
Kun vaihtamiskustannukset ovat erittäin suuret, käyttäjät voivat kokea ole-
vansa lukittumistilanteessa. Kustannukset jonkin järjestelmän kuten ver-
koston vaihtamisesta ovat niin korkeat, että vaihtaminen ei ole käytännöl-
lisesti katsoen lainkaan ajateltavissa. Tämä on ikävä tilanne kuluttajaa 
ajatellen, mutta tietysti varsin houkutteleva tilanne kysymyksessä olevan 
järjestelmän tai sen palvelujen myyjälle. Koska lukittumistilanteessa olevan 
käyttäjän kysyntä on joustamaton, myyjät voivat nostaa palvelujen hintoja 
ylihinnoiksi (Varian 1999, 604). 
 
Kuluttajat yrittävät välttää lukittumistilanteita. Järjestelmien myyjien kil-
pailu pakottaa alussa hinnat alas, koska myyjät voivat odottaa, että lukit-
tumistilanteessa olevilta kuluttajilta saadaan myöhemmin vakaa tulovirta 
(Varian 1999, 604). Jotta verkostoon liittyneiden määrä saataisiin kasva-
maan nopeasti, verkoille kriittinen massa ja lukittumisvaikutus toimimaan, 
verkostoon liittymistä tarjotaan usein myös ilmaiseksi. Tämä on ollut viime 
aikoina Internet-yhteyksien tarjonnassa selvä trendi. Edelleen esimerkiksi 
Englannissa BSkyB:n ja ITV Digitalin kilpailu digitaalisen television 
tilaajista johti nopeasti set-top-boksien korvauksettomaan jakeluun, tosin 
ITV Digitalin kannalta tuhoisin seurauksin, koska yhtiön varat loppuivat ja 
se teki konkurssin. Monet sähköpostijärjestelmät (mm. Microsoftin Hot-
mail193) ovat ilmaisia, kun käyttäjällä yleensä on yhteys Internetiin. Vaikka 
itse sähköpostijärjestelmän vaihtaminen olisi teknisestikin helppoa ja 
ilmaista, järjestelmän vaihtaminen käytännössä on hankalaa, jos sähköposti-
osoite on vakiintunut ja koko käyty kirjeenvaihto on vain yhden järjes-
telmän arkistoissa.  
 
Kollektiiviset järjestelmän vaihtamiskustannukset kuvaavat sitä kokonais-
vitkaa, joka uuden järjestelmän ja sen tarjonnan on kyettävä poistamaan, jos 
se haluaa jonkin vanhan järjestelmän asiakkaat itselleen.  Verkoston ulkois-
vaikutukset tekevät lähes mahdottomaksi pienten verkostojen menestyksen. 
Mutta jokaisen uuden verkon on aloitettava nollapisteestä. Uutta, ei-yhteen-
toimivaa teknologiaa markkinoille saattavien yritysten haasteena on raken-
taa niin suuri verkosto, että siihen liittymisen arvo ylittää kollektiiviset 
järjestelmän vaihtamiskustannukset (Shapiro ja Varian 1999,184). Kuiten-
kin jos verkostot ovat kasvaneet riittävän suuriksi, niille on erittäin vaikeaa 
rakentaa kilpailijaa. Tähän liittyy se, että televerkoissakin etulyöntiaseman 
saavuttanut kykenee uusista alalle tulijoista riippumatta ylläpitämään 

                                                           
193 Suomalainen ilmaista sähköpostia tarjoava Iobox myytiin vuonna 2000 Terra Mobilelle 
(eli Espanjan kansalliselle teleyhtiölle Telefonicalle) hintaan 230 milj. euroa. Vuonna 2002 
Iobox lopetti Suomen ja Ruotsin palvelunsa. 
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johtavaa asemaansa. Monilla informaatioteollisuuden aloilla kollektiiviset 
järjestelmän vaihtamiskustannukset ovat suurin yksittäinen voima, joka 
toimii alalla jo toimivien yritysten hyväksi, sillä ilman pakottavaa syytä 
vaihtaa järjestelmää kuluttaja kieltäytyy omaksumasta uutta teknologiaa 
(Shapiro ja Varian 1999, 184, 190). Ongelma on johtanut kahteen eri 
etenemistiehen jotka ovat evolutionaarinen ja revolutionaarinen tie järjes-
telmän vaihtamisessa. Seuraavassa tarkastellaan lähemmin näitä ratkaisu-
malleja. 
  

 
7.6. Uuden verkoston vaihtoehtoina evoluutio tai revoluutio 
 
Evolutionaarinen strategia perustuu yhteentoimivuuteen ja revolutionaari-
nen ylivoimaisen houkutusvoimaiseen suorituskykyyn. Jos yhteentoimivuus 
on kriittinen tekijä, kuluttajille on tarjottava pehmeä siirtymistie uuteen 
informaatioteknologiaan. Evolutionaarinen strategia, joka tarjoaa kulutta-
jille helpon siirtymispolun, keskittyy vähentämään siirtymiseen liittyviä 
kustannuksia siten, että kuluttajat voivat asteittain siirtyä käyttämään uutta 
teknologiaa (Shapiro ja Varian 1999,190-192). 

 
Evolutionaarinen strategia edellyttää yhteentoimivuuden rakentamista 
olemassa oleviin verkostoihin. Fyysisissä verkoissa evolutionaarinen stra-
tegia edellyttää fyysistä liittymistä olemassa oleviin verkostoihin. Avain 
evolutionaariseen strategiaan on siten rakentaa uusi verkosto liittämällä se 
vanhempaan verkostoon. On kehitettävä tuote tai palvelu, joka on yhteen-
toimiva olemassa oleviin tuotteisiin ja samalla kuitenkin parempi kuin ole-
massa olevat tuotteet (Shapiro ja Varian 1999, 192). Digitaalisessa maan-
päällisessä televisiossa on ollut juuri edessä tällainen ongelma, joka on 
ensisijaisesti ratkaistu yhteentoimivilla lisälaitteilla eli set-top-bokseilla, 
joilla tavanomaisella analogisella tv-vastanottimella voi katsella digitaalisia 
lähetyksiä. Matkapuhelinpuolella 3G rakentaa revolutionaarisen strategian 
varaan, koska sen käyttöönotto vaatii uuden televerkon ja uudet pääte-
laitteet. Mustavalkoisten televisioiden korvautuminen väritelevisioilla oli 
aikanaan evolutionaarinen prosessi, koska sekä väri- että mustavalkotelevi-
sioilla oli mahdollista seurata kaikkia televisiolähetyksiä. Evolutionaarinen 
strategiakaan ei välttämättä onnistu. Esimerkki tästä on eurooppalainen ana-
loginen HDTV, jota tästä strategiasta huolimatta ei haluttu ottaa käyttöön, 
vaikka teknologian näkökulmasta järjestelmä saatiin toimintakuntoon194. 

 
Keskeinen kysymys revolutionaarisessa lähestymistavassa on seuraava. 
Kuinka suuri edistys tulee tarjota, jotta uusi verkosto menestyisi? Tässä 
lähestymistavassa on voitettava kuluttajien kaikki siirtymiskustannukset ja 
näitä kustannuksia on vaikea mitata etukäteen. Revoluutioon perustuva 
                                                           
194 Erikoista kyllä tässä tapauksessa hienostuneet uudet HDTV-vastaanottimet siirrettiin 
suoraan tuotantolinjalta tekniikan museoihin (Soramäki 1994, 16).  
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strategia pitää luonnostaan sisällään suuren riskin (Shapiro ja Varian 1999, 
195-196). Revolutionaarista etenemistapaa voi pehmentää ja muuttaa sen 
lähelle evolutionaarista lähestymistapaa, jos on teknistaloudellisesti edul-
lista rakentaa sekä vanha että uusi päätelaite samoihin kuoriin. Kun Yhdys-
valloissa esimerkiksi FCC päätti, että vaiheistettuna kaikissa myytävissä tv-
vastaanottimissa on vuoteen 2007 oltava digitaalisen tv-lähetyksen vastaan-
ottava viritin, oli kysymys juuri tästä strategiasta (FCC Introduces Phase-in 
Plan…, 2002).  DVD tarjoa esimerkin kokonaan uudesta laitteesta, jota 
tarjotaan pääosin videonauhureiden tilalle. Ideana niissä on videokasetteja 
parempi paketointi eli enemmän ja uudentyyppisiä ohjelmia päätuotteen 
ohessa, teknisesti selvästi parempi kuva ja ääni. Rajoituksena on, ettei DVD 
tarjoa mahdollisuuksia ohjelmien kopiointiin (”nauhoittamiseen”). Tällai-
sen kopioinnin taas tarjoaa set-top-boksien kiintolevyihin nojaava Personal 
Video Recording (PVR)-järjestelmä195, mutta PVR:llä ei ole mahdollista 
toistaa erillisiä ohjelmia DVD:n tapaan ja se liittyy vain tv:n katselun ajan-
siirtoon. PVR tarjoaa ajansiirron lisäksi mahdollisuuksia erilaisten tv-lähe-
tysten mukana siirrettävien sisältöjen käyttöön (esim. pelit, tietopalvelut). 
DVD:stä on tullut markkinoille myös tallentavia malleja. DVD on laitteena 
ollut menestys vallankumouksellisuudestaan eli yhteentoimivuuden puut-
teestaan huolimatta. 
 
Evolutionaarista ja revolutionaarista näkökulmaa voidaan lähestyä myös 
seuraavalla tavalla. Kysymys on siitä ovatko televerkot toistensa substituut-
teja (korvaajia) vai komplementteja (täydentäjiä). Tässä mielessä on olen-
naista, vaikuttavatko johonkin televerkkoon liittymisen kustannukset toi-
seen televerkkoon liittymiseen ja vaikuttaako televerkon palvelujen hin-
noittelu toisen televerkon palvelujen hankintaan. Mitä voimakkaammin ne 
vaikuttavat, sitä enemmän on kysymys substituuteista. Edelleen on olen-
naista se, palvelevatko televerkot eli niiden palvelut samaa käyttötarkoitusta 
tai samoja tarpeita vai voidaanko useampaa televerkkoa käyttää yhtäaikai-
sesti. Eli jos televerkot palvelevat samoja käyttötarkoituksia, ne ovat substi-
tuutteja. Jos taas televerkkoja voidaan käyttää yhtäaikaisesti, on kysymys 
komplementeista, täydentävistä hyödykkeistä (Ylä-Liedenpohja 1993, 31).  
 
Suljettuina voidaan pitää televerkkoja, jotka ovat substituutteja toisilleen, 
mutta jollakin jakeluketjun osalla toimivat eri standardeilla, eivätkä tämän 
takia ole liitettävissä yhteen. Tällaiset suljetut substituutteina toisilleen 
toimivat verkot kilpailevat keskenään ja tässä tapauksessa yhden hallitsevan 
televerkon asetelma voi muodostua vain siten, että se kilpailussa lyö toiset 
verkot. 
 

                                                           
195 PVR-järjestelmien (TiVo, Replay) määrä maailmassa on vielä vähäinen, alle 2 miljoo-
naa vuoden 2002 lopussa (Personal TV 2003). 
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Yhteenvetona edellisestä pohdiskelusta voidaan todeta, että ”verkostojen 
logiikka” johtaa ajan mittaan 196 

 
a) Televerkkojen ja niiden jakamien sisältöjen yhdistymiseen, jos ne 

ovat toistensa substituutteja ja yhteentoimivia. Esimerkiksi satel-
liitti-tv-jakelun, maanpäällisen tv-jakelun ja kaapeli-tv-verkkojen 
yhdistäminen liittyy tähän. Jos regulatiivisia esteitä ei olisi, esimer-
kiksi yhdysvaltalaisia kaapeli-tv-kanavien sisältöjä voitaisiin jakaa 
sellaisenaan myös maanpäällitse globaalisti, mahdollisesti vain 
pienin paikallisin räätälöinnein197. Myös siinä tapauksessa, että tele-
verkot ja niiden jakamat sisällöt ovat komplementteja ja yhteen-
toimivia, ne voidaan yhdistää, jolloin sisältövalikoima laajenee.  

b) Televerkkojen ja niiden jakamien sisältöjen kilpailuun ja rinnak-
kaineloon, jos ne ovat toistensa substituutteja, mutta suljettuja eli 
eivät ole yhteentoimivia. Tällöin kuitenkin kilpailu voi synnyttää 
voittajia tai häviäjiä, jolloin jopa yksi televerkko voi voittaa. Täl-
lainen tilanne on syntynyt satelliittivälitteisen maksu-tv:n osalta 
monessa niistä maista, joissa on ollut kaksi toimijaa 198. Internetin 
valta-aseman syntyminen liittyy myös tähän sen lyötyä muut kilpai-
levat verkostot (esimerkiksi Suomessa Soneran tarjoaman Tele-
sammon). Kilpailupolitiikalla voidaan pyrkiä ylläpitämään kahden 
tai useamman kilpailijan tilannetta. 

c) Televerkkojen rinnakkaineloon, jos ne ovat toistensa komplement-
teja, eivätkä yhteentoimivia. Kiinteän televerkon Internet-palvelut 
eivät tässä tapauksessa korvaisi esimerkiksi DVB-standardilla toi-
mivan televerkon ohjelmia ja palveluja.  

d) Televerkkojen rinnakkaineloon, jos ne ovat toistensa komplement-
teja ja avoimia. Koska sisältökonvergenssi tekee televerkot (ts. niis-
sä jaetut sisällöt) joka tapauksessa enemmän toistensa substituu-
teiksi, verkostoille syntyy käytännössä taipumus yhdistyä. 

 
 

7.7. Yksi vai useampia televerkkoja, sama ala? 
 
On kiinnitettävä huomiota kahteen seikkaan, teoreettisiin aspekteihin ja 
kehitykseen käytännössä. Vaikka teoreettisissa näkemyksissä olisikin voi-
maa, kehitys kohti harvempia verkostoja ja televerkkoja saattaa käytän-
nössä olla hidas ja vasta alkutekijöissään. Arthur esittääkin tämän digi-

                                                           
196 Tässä yhteydessä ei käsitellä yksinkertaistamisen vuoksi sitä sinänsä tärkeää seikkaa, 
että toistaiseksi eri televerkot varsinkin ohjelmien jakelussa kattavat erilaisia maantieteel-
lisiä alueita. 
197 EU:n tv-direktiivin eurooppalaisen ohjelmiston kiintiösäännös on esimerkiksi tällainen 
regulatiivinen este. 
198 Sekä Englannissa, Italiassa että Espanjassa on tullut taloudellisesti mahdottomaksi yllä-
pitää kahta satelliittivälitteistä maksu-tv:tä. Englannissa toinen maksu-tv-yhtiö teki 
konkurssin ja Italiassa ja Espanjassa maksu-tv-yhtiöt ovat fuusioituneet. 
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taalisten verkkojen valta-aseman synnyn aikajännettä koskevan kysymyk-
sen ja viittaa siihen, että kesti 20 vuotta ennen kuin verkostoituneet ostos-
keskukset korvasivat Yhdysvalloissa keskitetyt tavaratalot (Arthur 2000, 2). 
 
Arthur on edelleen halunnut korostaa, että ulkoisvaikutusten voimakkuus 
vaihtelee suuresti eri verkostojen välillä. Hän väittää, että useimmilla 
Internet-yritysten verkostoilla ei ole juuri lainkaan ulkoisvaikutuksia. 
Tällaiset verkostot ovat tähtimäisiä verkostoja (Arthur käyttää käsitettä 
”radial” – säteittäinen), jossa käyttäjät ovat yhteydessä Internet-yrityksen 
palvelimeen, mutta eivät toisiinsa, ja siten vaikuttavat erittäin vähän 
toisiinsa. Sen sijaan on olemassa verkkoja, joissa ulkoisvaikutukset ovat 
suuret kuten eri käyttäjiä yhdistävät verkot. Niissä voidaan luoda erilaisia 
yhteisöjä eri tarkoituksia varten ja näillä yhteisöillä voi olla tärkeä merkitys 
yksittäisten käyttäjien kannalta 199. Arthur kuitenkin toteaa, että tähti-
mäisissä verkoissa voi olla silti merkittäviä perinteisiä mittaluokkaetuja 
(Arthur 2000, 1-3). On selvää, että ulkoisvaikutusten ominaispainolla on 
keskeinen merkitys verkostoitumisen etenemisessä. Jos ulkoisvaikutuksia ei 
ole suuressa mittakaavassa, verkostoituminen on hitaampaa ja tarjonnan 
mittaluokkaedut alkavat toimia enemmän.  
 
Porter on tuonut esille, että pelkkä verkkovaikutusten esiintyminen ei riitä. 
Ne eivät vaikeuta pääsyä toimialalle, elleivät ne palvele ainoastaan yhtä 
yritystä. Internetin avoimuus, joka syntyy sen yhteisistä standardeista ja 
protokollista sekä navigoinnin helppoudesta, aiheuttaa sen, että yksittäisen 
yrityksen on vaikea kahmaista itselleen verkkovaikutuksen suomia etuja. 
Porter korostaa, että tietty tuote vetää puoleensa niitä asiakkaita, joiden 
tarpeita se vastaa. Mutta kun tuotteen markkinapeitto kasvaa, tuote vastaa 
yhä huonommin markkinoilla olevien potentiaalisten asiakkaiden tarpeita, 
jolloin toisenlaista tuotetta tarjoaville kilpailijoille tarjoutuu tilaisuus 
(Porter 2001, 88). 
  
Entä sitten kysymys evolutionaarisesta vai revolutionaarisesta etenemis-
tiestä? On tietenkin selvää, ettei esimerkiksi Internetille kilpailevan verkon 
rakentaminen revolutionaarisesti ole mahdollista, vaan sitä kehittyneempien 
globaalien televerkkojen on oltava siihen tavalla tai toisella yhteentoimivia. 
Koska tässä yhteydessä erityisen kiinnostavia ovat sofistikoidut palvelut ja 
ohjelmat, on tarpeen kiinnittää huomiota digitaalisen television ja Internetin 
standardeihin. Ne ovat tällä hetkellä erilaisia ja siten eivät yhteensopivia. 
Onko sitten odotettavissa muutoksia tähän tilanteeseen? 
 
Kun on väitetty, että merkittävin potentiaalinen yhdistävä tekijä fyysisille 
verkoille on Internet-standardi (TCP/IP) ja Internetin palvelut, on otettava 

                                                           
199 Arthur käyttää esimerkkinä huutokauppasaittia eBay, jossa käyttäjät voivat asettaa 
myyntiin mitä tahansa hallussaan olevia esineitä. EBay on menestyneimpiä Internet-
yrityksiä (Lashinsky 2003). 
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huomioon seuraava. Internet ei jakelun näkökulmasta ole teknologisesti 
valmis laajamittaiseen, kestävällä pohjalla olevaan ohjelmien lähettämiseen 
eikä sen välityksellä pystytä välittämään useaan miljardiin kotitalouteen 
satoja tv-kanavia korkealla laadulla kuten nykyisin tehdään analogisella tv-
tekniikalla ja välittömässä lähitulevaisuudessa yhä useammin digitaalisella 
tv-tekniikalla. Suurin este käytännössä on, ettei IP-verkko ulotu kotitalouk-
siin riittävän laajakaistaisena. 
 
Tämänhetkinen tilanne viittaa siihen, että tulevaisuudessa nykyiset 
viiveettömyyttä ja laatua tarvitsevat ohjelmat kuten puhe ja televisio 
säilyisivät perinteisissä omissa televerkoissaan, kun taas uudet palvelut 
rakennetaan Internetin IP-verkkoihin. Perinteiset televerkot eivät muunnu 
IP-verkoksi, vaan monta maailmaa eläisi jatkossakin sopuisasti rinnakkain 
(Kurki 2002, 3). Tämä merkitsisi, että Euroopassa DVB-standardiin nojau-
tuvat televerkot (maanpäällinen, satelliitti-, kaapeli-tv) ja IP-verkot olisivat 
olemassa toisiaan täydentävinä, komplementteina, ei-kilpailevina televerk-
koina 200. Jos tämä pitää paikkansa, Internetin ja digitaalisten tv-verkkojen 
täydellinen yhdistäminen vaatisi aikanaan revolutionaarisen tien. 
 
Toistaiseksi Internetin IP-verkko on siten vain palveluihin keskittynyt tele-
verkko. Mitkä sitten ovat Internetin mahdollisuudet kehittyä palveluverk-
kona ainoaksi verkoksi. Tällä hetkellä sen merkittävänä etuna on suuruus. 
3G:n onnistuminen teletoiminnassa palvelutasolla edellyttää matkapuhelin-
verkkojen liittämistä tavalla tai toisella IP-verkkoon. 3G:n potentiaali on 
selvästi yli miljardi tilaajaa kun IP-verkoissa se on muutama sata miljoonaa. 
Ovatko 3G:n palvelut tulevaisuudessa varsinainen palvelu vai oheispalvelu 
eli johtaako 3G vai Internet tulevaisuudessa palvelukehitystä, jos suurin 
verkko on määräävä tekijä? Internetin IP-verkon vahvuutena on kuitenkin 
vielä pitkään 3G-verkkoon verrattuna suurempi kaistanleveys, joka mahdol-
listaa 3G-verkkoa paljon sofistikoidummat ja teknisesti korkeatasoisemmat 
palvelut.  
 
Konvergenssin päämuodot ovat tällä hetkellä tuotannon ja jakelun digi-
talisoituminen (jossa kysymys on tietotekniikan ja ohjelmien tuotannon 
konvergenssista) sekä Internet-palvelujen vähittäinen laajempi tulo mui-
hinkin päätelaitteisiin kuin pc-laitteisiin. Internet-kuplan puhkeamisen takia 
konvergenssin muut muodot ml. televerkkokonvergenssi ovat kokeneet 
takaiskun, josta toipuminen kestää vuosia.  

                                                           
200 Eri asia on, että tv-vastaanotinta (tai sen monitoria) voi käyttää joissakin tapauksissa 
lisälaitteen avulla myös Internet-verkon palveluiden päätelaitteena. Seuraava vaihe on, että 
digitaaliseen televisioon tulee mahdollisuus vastaanottaa Internet-verkon palveluja. Tämä-
kään ei vielä merkitse teknisesti Internetin ja digitaalisen tv-verkon sulautumista, koska 
sähköisen median ohjelmia ei lähetetä IP-verkossa (vaikka lähetyssuunnassa ohjelmat ja 
Internetin palvelut tulisivatkin samassa teknisessä televerkossa). Kuluttajan näkökulmasta 
tällainen kehitys näyttäisi enemmän sulautumiselta riippuen sisältöjen integroinnin 
asteesta. 
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Televerkkokonvergenssi ei ole välittömästi tuottanut laajaa televerkkojen 
konvergoitumista, sillä digitalisointi on eri televerkoissa perustunut eri 
teknologiaan ja eri standardeihin. On esiintynyt keskustelua siitä, että 
Internet-teknologia olisi se teknologia, jonka välityksellä sisältöjen jakelu 
yhä enenevästi tapahtuisi (ks. esim. Noel 2002b, 18). Tämän tutkimuksen 
aikaperspektiivin näkökulmasta kyseessä on pitkän aikavälin spekulatiivi-
nen kehitys. Tällainen kehityshän merkitsisi, ettei olisi enää käytössä lain-
kaan digitaalisia tv-standardeja eikä erillisiä puhelujen välittämiseen tarkoi-
tettuja standardeja (esim. DVB- tai UMTS-standardeja). Siten varsin pit-
källe tulevaisuuteen olisi olemassa erillisiin teknologioihin perustuvat digi-
taaliset tv-verkot, Internet-verkot ja erilaisia palveluja jakavat (perinteiset 
puhelintoiminnan) televerkot. Sen sijaan konvergenssi etenee vähintään 
hitaasti siten, että Internet-palveluja tai niiden tyyppisiä palveluja on saata-
villa yhä useamman televerkon kautta.  
 
Toinen mielenkiintoinen kysymys on, minkä alan ehdoilla kehitys tapahtuu.  
Mistä yrityksistä kasvavat keskeiset matkapuhelinverkoissa toimivat media-
yritykset ja miten markkinoiden rakenne jäsentyy kun markkinat kypsyvät. 
Ovatko mediayhtiöt keskeisessä asemassa tulevaisuuden kehityksen muo-
vaajina? Vai muuttuvatko teleyhtiöt mediayhtiöiksi vertikaalisen integraa-
tion myötä? Onko yleensä realistista odottaa, että sisältöjen liikevaihdon 
osuus teleyhtiöiden liikevaihdosta ylittää nykyisen perinteisiin palveluihin 
liittyvän liikevaihdon? Ovatko yritykset globaaleja, kun käyttöjärjestelmiä 
ja portaaleja koskevat markkinataistelut on käyty?  Tällä hetkellä ei ole kui-
tenkaan toteutumassa jo 1990-luvun alussa esitetty visio ”Suuresta Konver-
genssista ” (Steinbock 1995, 257-275). 
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8. Kilpailupolitiikka 
 
Tässä jaksossa tarkastellaan vain Yhdysvaltojen ja EU:n kilpailupolitiikkaa. 
Kilpailulainsäädäntö ja sen pohjalta määräytyvä kilpailupolitiikka vaikuttaa 
verkostoitumiseen kahdella tasolla. Ensiksikin yritystason verkostoitumi-
seen eli markkinakonvergenssiin määräämällä periaatteessa keskittymisen 
rajat ja yritysten sallitut yhteistoiminnan muodot (lisäksi sillä voidaan puut-
tua yritysten tiettyihin kiellettyihin toimiin sinänsä). Esimerkiksi Yhdysval-
loissa kaikki kilpailijoiden väliset allianssit riippumatta markkinaosuuksista 
vaativat kilpailuviranomaisen (oikeusministeriön) hyväksynnän (Dussauge 
ja Garrette 1999, 15). Käytännön kilpailupoliittisista operaatioista ja pää-
töksistä vastaavat kilpailuviranomaiset. Viranomaisten päätösten kohteina 
ovat yritysten yksittäiset toimet, ei yleinen keskittyminen, vaikka tällä on 
merkitystä ratkaisujen taustalla. Päätösten pohjalta määräytyy se raja, joka 
markkinakonvergenssilla on.  
 
Toiseksi eri televerkkoja omistavien yritysten välisissä yrityskaupoissa 
kilpailuviranomaiset voivat periaatteessa päättää niistä ehdoista, joilla 
kilpailijat voivat käyttää näitä verkkoja. Tässä tapauksessa kysymys on 
televerkkojen verkostoitumisen laajuudesta. Nyt käsillä olevassa jaksossa 
tarkastellaan kilpailupolitiikan ja kilpailupoliittisten ratkaisujen valossa 
erityisesti verkostoitumisen rajoja.  

 
 

8.1. Kilpailupolitiikan tavoitteet 
 
Kilpailulainsäädäntö on laajentunut viime vuosina ilmiömäisellä nopeudella 
vastauksena suuriin maailmanlaajuisiin muutoksiin taloudessa. Myös 
monopolien purkaminen, eri markkinoiden liberalisointi ja valtionyritysten 
yksityistäminen ovat viime vuosikymmeninä olleet voimakkaasti esillä. 
Taustalla on lisääntyvä konsensus siitä, että markkinat yleensä tuottavat 
paremman lopputuloksen kuin valtiojohtoinen suunnittelu. Markkinoiden 
toimintaa ja kilpailua edistävää kilpailulainsäädäntöä on ryhdytty erityisesti 
EU:ssa soveltamaan myös teletoimintaan, energian tuotantoon, liiken-
teeseen, yleisradiotoimintaan ja postipalveluihin, joita aiemmin pidettiin 
luonnollisina monopoleina tai julkisen vallan toiminnan alueena. Vapaiden 
ammattien harjoittaminen, urheilu ja media kuuluvat myös kilpailulain-
säädännön piiriin.  Tämä kilpailulainsäädännön merkityksen voimakas 
kasvu tulee myös jatkumaan lähivuosina (Whish 2003,1-2). 
 
Kilpailulainsäädännön päätavoite on yhteiskunnan hyvinvoinnin edistä-
minen valvomalla kilpailun vapautta (Leivo ja Leivo 1997, 3). Kilpailulain-
säädännön ideana on siten taata asianmukainen kilpailuasetelma tavaroiden 
ja palveluiden kaupassa. Tämä tarkoittaa toimivia ja avoimia markkinoita. 
Riittävän kilpailun katsotaan olevan kuluttajien ja ostajien edun takaami-
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seksi tavoiteltava asiantila. Kilpailu edistää myös yhteiskunnan resurssien 
tehokasta käyttöä ja innovatiivisuutta. Asianmukaisen kilpailuasetelman 
katsotaan edistävän palvelujen parantumista ja uusien palvelujen kehit-
tämistä, johtavan valinnanvaihtoehtojen kasvuun ja hintojen laskuun. Vas-
taavasti kilpailun vääristyminen ja monopolien (fuusioiden kautta tapahtuva 
määräävän markkina-aseman syntyminen201) syntyminen tulee vahingol-
lisena estää (Rissanen ja Korah 1991, 1-4, 15-21: Whish 2003, 2, 4-5).  
 
EU:n kilpailukomissaari pelkistää asian: "Kilpailusäännösten perimmäinen 
tavoite on yksinkertainen: turvata, että kuluttajat hyötyvät uusista ja parem-
mista tuotteista ja alemmista hinnoista" (Monti 2000, 2). Yhdysvalloissa 
asia pelkistetään aivan samalla tavalla: "Antitrustilait suojelevat kilpailua. 
Vapaa ja avoin kilpailu hyödyttää kuluttajia varmistamalla alemmat hinnat 
ja paremmat tuotteet ja palvelut” (Antitrust Enforcement and the Consumer 
2003, 1). 
 
Kilpailupolitiikassa voidaan erottaa kaksi aluetta, joista toinen koskee yri-
tysten kiellettyjä toimintatapoja (esim. määräävän markkina-aseman väärin-
käyttö ja kilpailua vääristävät sopimukset tietyllä markkinoilla) ja toinen 
liittyy keskittymiseen eli fuusioiden ja yrityskauppojen valvontaan. Edelli-
seen alueeseen liittyvät EU:n säännökset, jotka koskevat kartelleja ja mää-
räävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Nämä kilpailusäännöt ovat EU:n 
lainsäädännön keskeinen alue ja ovat EU:n peruskirjassa. Rooman sopi-
muksen keskeisimmät asiaa koskevat säännökset ovat kartellikieltosäännös 
(81 artikla, entinen 85 artikla), määräävän markkina-aseman väärinkäytön 
kielto (82 artikla, entinen 86 artikla) sekä valtionapuja koskevat artiklat (87 
ja 88 artiklat, entiset 92 ja 93 artiklat). Fuusioihin liittyy EU:ssa vuonna 
1989 annettu asetus yrityskeskittymien valvonnasta, joka koskee tietyn suu-
ruusluokan yrityskauppoja ja fuusiota yhteismarkkinoilla202. EU:n kilpailu-
politiikka on uudistumassa. Neuvosto on vuonna 2002 antanut uuden ase-
tuksen Rooman sopimuksen 81 ja 82 artiklan kilpailusääntöjen täytäntöön-
panosta (Neuvoston asetus EY N:o 1/2003…, 2003). Asetuksen pohjalta 
kiellettyjä toimintatapoja ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä 
koskevia oikeustapauksia siirretään laajasti kansallisille viranomaisille. 
Myös yrityskeskittymiä koskevaa asetusta uudistetaan aikatauluna vuosi 
2003. Komissio käsittelee vuodessa nykyisin noin 300 fuusiota, kun Yhdys-
valloissa esimerkiksi Federal Trade Commission FTC käsittelee lähes 4.700 
(Pitofsky 2000, 2; Lowe 2002). 

                                                           
201 Vaikka markkinaosuus ei sinänsä ratkaise määräävän markkina-aseman syntyä, sitä 
käytetään usein sen syntymistä indikoivana mittana. Whish tuo yksityiskohtaisesti esille eri 
markkinaosuuksiin sisältyviä kilpailupoliittisia ongelmia. Yli 40 prosentin markkinaosuus 
voi jo tuottaa määräävän markkina-aseman. Määräävä markkina-asema voi olla myös yri-
tyksillä yhdessä (Whish 2003, 41-43). 
202 Konsolidoitu teksti: Neuvoston asetus (ETY) N: 4064/89 annettu 21 päivänä joulukuuta 
1989 yrityskeskittymien valvonnasta. Fuusioiden täytyy olla yhteisön kannalta merkittäviä. 
Suuruuden mittari on liikevaihto ja sen laskemisesta on yksityiskohtaisia määräyksiä 
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Fuusiot ja yrityskaupat sinänsä eivät ole kilpailupoliittinen ongelma, koska 
ne voivat tuottaa tehokkuusetuja, mutta eräissä tapauksissa ne voivat vähen-
tämällä kilpailijoiden määrää johtaa korkeampiin hintoihin ja vähentyvään 
innovaatiotoimintaan. Tästä syystä suuret yrityskaupat systemaattisesti 
tutkitaan kilpailuviranomaisten toimesta (Litan ja Shapiro 2001, 8). Mark-
kinoiden määrittely on keskeinen asia kilpailuoikeudessa. Kilpailutilanteen 
arvioimiseksi joillakin markkinoilla kilpailuviranomainen määrittelee ensin 
relevantit eli merkitykselliset markkinat. Nämä markkinat määrittyvät 
maantieteellisten alueiden pohjalta tuotteina, joilla on substituutteja. Mark-
kinat voivat olla myös maailmanlaajuiset (Siivonen 2000, 35-39; Bird ja 
Bird 2002, 5,7-8; Whish 2003, 38). 
 
 
8.2. Kilpailupolitiikka: säännösten soveltaminen 
 
EU:ssa yrityskeskittymiä koskevan asetuksen mukaan keskittymä juliste-
taan yhteismarkkinoille soveltumattomaksi, jos sillä luodaan sellainen mää-
räävä markkina-asema tai vahvistetaan sellaista määräävää asemaa, jonka 
seurauksena tehokas kilpailu yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä 
osalla estyy. Kun fuusio hyväksytään, se katsotaan soveltuvaksi yhteis-
markkinoille ("compatible with the common market”). Jos taas fuusiota ei 
hyväksytä syynä on yksinkertaisesti, ettei se sovellu yhteismarkkinoille 
("not compatible"). Päätökset kuitenkin perustellaan yksityiskohtaisesti, jos 
fuusio kielletään tai sille asetetaan ehtoja (jotka voivat olla myös yritys-
osapuolten sitoumuksia).  
  
EU:n kilpailupolitiikan linjaukset jäsentyvät oikeustapaus- eli case-pohjalta, 
kun EU:n kilpailuviranomainen, Euroopan komissio (sen kilpailuosasto) ja 
EU:n tuomioistuimet ottavat eri tapauksiin kantaa. Komission toimien liik-
keellelähtö ja päätöksenteko perustuvat osapuolten lakisääteisiin ennakko-
ilmoituksiin tai ne voivat perustua kenen tahansa kanteluihin tai myös 
komission oma-aloitteiseen toimintaan. Valitustien muodostavat Euroopan 
yhteisöjen tuomioistuimet (Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, Yhtei-
söjen tuomioistuin). 
 
Vaikka komissio toimii case-pohjalta, komission kilpailuosaston pääjohtaja 
on vuonna 1998 kuvannut komission politiikkaa konvergenssin osalta 
seuraavasti:  
 

"…oikeustapausten perusteella voidaan havaita syntyneen 
useita periaatteita, jotka muovaavat toisiaan lähentyvien tele-
toiminnan ja sähköisen median markkinoiden muodostumista. 
a) Projektit ja allianssit näillä lähentyvillä markkinoilla 

eivät saa johtaa emoyhtiöiden määräävän aseman vahvis-
tumiseen arvoketjun suunnassa tai läheisillä markki-
noilla; 
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b) Projektit ja allianssit eivät voi johtaa osapuolten fasili-
teettien käyttöön tavalla, joka vääristää kilpailua ko. 
markkinoilla ja 

c) Projektit ja allianssit eivät saa tietenkään itsessään 
eliminoida kilpailua millään ko. markkinoista. 

 
Ytimekkäästi sanottuna sellaiset olosuhteet on taattava, jotka 
mahdollistavat avoimet kilpailun kautta kehittyvät markki-
nat,…" (Ungerer 1998, 10-11) 

 
Kilpailupolitiikassa kulttuuriin liittyvillä aspekteilla on kuitenkin EU:ssa 
erityinen asema. EU:n terminologian mukaan ”yleisiin (taloudellisiin) tar-
koituksiin liittyvät palvelut” ovat palveluja, joita julkinen valta tarjoaa sil-
loin kun markkinat eivät riittävän hyvin toimi. Tämän johdosta voidaan 
hyväksyä tällaisten palvelujen tarjoamiseksi erityisiä oikeuksia, yksin-
oikeuksia tai spesifisiä rahoitusjärjestelmiä. Asiaan liittyvät Rooman sopi-
muksen julkista palvelua koskeva artikla 86 ja valtiontukea koskevat sään-
nökset. EU:ssa tunnustetaan myös julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden 
tärkeä rooli korkeatasoisen ohjelmiston tarjonnassa. Kilpailusääntöjen 
näkökulmasta asiaa tarkastellaan EU:n komission valtiontukisääntöjen 
soveltamista julkiseen yleisradiotoimintaan koskevassa komission 
tiedonannossa 2001203. Tiedonannossa hyväksytään julkisen palvelun yleis-
radiotoiminnan legitiimit tavoitteet ja tasapainotetaan näiden tavoitteiden 
toteuttamisen vaatimukset ja tarve, että yhtiöt toimivat niille lainsäädän-
nöllä määriteltyjen tavoitteiden puitteissa, eivätkä vääristä muita markki-
noita (Monti 2001b, 3). Tiedonannon mukaan julkisen palvelun tehtävä on 
myönnettävä virallisesti esimerkiksi lainsäädännöllä, sopimuksella tai toi-
meksiannolla yhdelle tai useammalle yritykselle. Tämän lisäksi julkista pal-
velua on myös käytännössä tarjottava valtion ja kyseisen yrityksen välillä 
virallisesti vahvistetulla tavalla. Tästä syystä on tarpeen, että sopiva viran-
omainen tai nimetty toimielin valvoo julkisen palvelun tarjoamista204. 
 
Yhdysvaltojen kilpailulainsäädännöstä kiellettyjen toimintatapojen osalta 
käytetään myös nimitystä antitrustilainsäädäntö205. Kuluttajien valinnan-
vaihtoehtojen turvaamiseksi tämä lainsäädäntö asettaa kaksi yleistä perus-
vaatimusta, jotka ovat: 1) yritykset eivät voi sopia rajoittavansa kilpailua 
tavoilla, jotka vahingoittavat kuluttajia tai kauppaa kohtuuttomalla tavalla, 
eikä 2) yksi yritys voi monopolisoida tai yrittää monopolisoida kokonaista 
teollisuuden tai kaupan alaa epäoikeudenmukaisten tai kohtuuttomien 
menettelytapojen avulla.  
                                                           
203 Komission tiedonanto valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimin-
taan (200/C 320/04), Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 15.11.2001. 
204 Ks. tarkemmin jakso 6.1.3. 
205 Termiä käytetään joskus kattamaan myös fuusioita koskeva politiikka. EU:ssa käytetään 
yleisesti käsitettä kilpailupolitiikka, mutta antitrustipolitiikan käsitettä käytetään myös 
EU:n politiikasta jo komission piirissä, varsinkin kun kyseessä on yhteistyö Yhdysvaltojen 
kilpailuviranomaisten kanssa. 
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Kuluttajia vahingoittavia menettelytapoja ovat toimenpiteet, joilla yritykset 
yhdessä nostavat hintoja, vähentävät tavaroiden tai palvelujen saatavuutta, 
alentavat niiden laatua tai estävät innovointia. Innovointia koskevat kysy-
mykset ovat korostuneemmin nousseet esiin viime vuosina korkean tekno-
logian alueen kilpailupolitiikassa (Litan ja Shapiro 2001, 2-3). Kiellettyjä 
menettelytapoja käyttävästä yritysryhmästä käytetään nimitystä kartelli206. 
Fuusiot, jotka merkittävästi vähentävät kilpailua eli ovat omiaan luomaan 
monopolin, ovat lainvastaisia. Kiellettyjä ovat monopolin ylläpitämiseksi 
tai saavuttamiseksi sellaiset toimenpiteet, jotka kohtuuttomasti estävät yri-
tyksiltä alalle pääsyn tai merkittävästi heikentävät niiden kykyä kilpailla. 
Nämä toimenpiteet ovat myös lainvastaisia, jos ryhmä yrityksiä eli kartelli 
sopii niistä. 
 
Yhdysvaltojen kilpailupolitiikan perusta on kahdessa laissa, jotka ovat 1) 
Sherman Act (1890) ja 2) Clayton Act (1914, muutettu huomattavasti 1950) 
ja jälkimmäiseen liitetty liittovaltion kauppakomissiota koskeva laki 
(Federal Trade Commission Act). Kaikkien näiden lakien tavoitteena on 
sen varmistaminen, että yrityksillä on voimakkaat taloudelliset kannustimet 
toimia tehokkaasti, pitää hinnat alhaalla ja tuotteiden laatu korkeana. 
Sherman Act liittyy ensisijaisesti yritysten kiellettyihin menettelytapoi-
hin207 ja Clayton Act ensisijaisesti fuusioihin (Antitrust Enforcement and 

                                                           
206 Sallituista kiinteämmistä yhteistoiminnan muodoista käytetään esimerkiksi nimitystä 
strateginen allianssi. Strategisesta allianssista on kysymys, kun seuraavat kolme ehtoa 
toteutuvat: 1) kaksi tai useampi yritystä liittyy yhteen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi 
pysyen samalla itsenäisinä allianssin solmimisen jälkeen; 2) allianssiin osallistuvat yrityk-
set jakavat siitä tulevat hyödyt ja valvovat siihen kuuluvien toimenpiteiden toteuttamista; 
3) allianssiin osallistuvien yritysten panostus on jatkuvaa yhdellä tai useammalla keskei-
sellä strategisella alueella kuten teknologiassa, tuotteissa ja niin edelleen (Yoshino ja 
Rangan 1995, 4-5) 
207 Kuuluisa Standard Oil- yhtiön hajottaminen 34 osaan vuonna 1911 tapahtui Sherman 
Actin pohjalta. Korkeimman oikeuden asiaa koskeva päätös jätti neljä pysyvää jälkeä 
Yhdysvaltojen kilpailupolitiikkaan (ja myöhemmin vaikutti myös EU:n kilpailupolitiik-
kaan). Ensiksikin Standard Oilin 90 prosentin markkinaosuutta pidettiin monopolina eli 
suuri markkinaosuus katsottiin jatkossa merkiksi markkinavoimasta. Toiseksi syntyi ns. 
rule-of-reason-periaate eli asioita tarkastellaan kukin tapaus erikseen, vaikka erityisen 
haitallinen käytös edelleenkin voitaisiin tuomita sellaisenaan. Kolmanneksi oikeus ryhtyi 
luokittelemaan yhtiöiden tiettyjä käyttäytymisen muotoja kohtuuttomina ja kiellettyinä 
(esimerkiksi Standard Oilin valikoiva alihinnoittelu ja kilpailijoiden ostaminen loi ja yllä-
piti laitonta monopolia). Neljänneksi yritys voitiin hajottaa osiin. Kay pitää tätä päätöstä 
ratkaisevana modernien markkinatalouksien kehittymiselle (Kay 2003b, 69). Clayton Act 
ja Federal Trade Commission Act syntyivät kuitenkin vastareaktiona Sherman Actin peh-
meäksi katsotulle tulkinnalle. FTC Act lopetti toimeenpanevan hallinnon yksinoikeuden 
kilpailupolitiikassa luomalla uuden hallinnollinen elimen antitrustipolitiikkaan (Kovacic ja 
Shapiro 1999, 4-5). On syytä mainita vielä toinen keskeinen Yhdysvaltojen korkeimman 
oikeuden vanha ratkaisu, joka liittyi käyttöoikeuksien myöntämiseen kilpailijoille Mis-
sisippi-joen rautateiden risteysasemalla vuonna 1912. Molempiin em. ratkaisuihin viitattiin 
Microsoftia vastaan käydyssä antitrustioikeudenkäynnissä 1998-2002 (Litan ja Shapiro 
2001, 16). 
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the Consumer 2003, 2-3). Kovacic ja Shapiro kuvaavat näitä lakeja 
seuraavalla tavalla: 
 

” Sherman Act ja sen johdannaiset, sellaisena kun niitä on sovellettu 
1900-luvulla eri oppien käänteissä, ovat saavuttaneet miltei perus-
tuslain aseman Yhdysvalloissa. Mikään muu maa ei ole hyväksynyt 
antitrustipolitiikkaan liittyvää lainsäädäntöä, joka sisältäisi yhtä 
laajat aineelliset säännökset ja nojaisi yhtä voimakkaasti juridisen 
tulkinnan common law-metodiin saattaakseen ne voimaan208.” 

(Kovacic ja Shapiro 1999, 19) 
 
Kartellit ovat laittomia. Yhdysvaltojen oikeusministeriön (Department of 
Justice, DOJ) antitrustiosaston tehtävänä on etsiä näyttöjä yritysten kilpai-
lua rajoittavasta käytöksestä. Jos osoitetaan, että joukko yrityksiä on yrit-
tänyt rajoittaa tuotantoa tai osallistunut johonkin muuhun kilpailua rajoit-
tavaan toimintaan, kyseessä olevat yritykset voidaan määrätä maksamaan 
suuria sakkoja. EU:n komissio voi myös tuomita sakkoja. Monopoli sinänsä 
ei ole lainvastainen Yhdysvalloissa eikä EU:ssa, vaan tietyt toimet sellaisen 
luomiseksi. Jollakin teollisuuden alalla voi olla vain yksi hallitseva yritys 
esimerkiksi historiallisen sattuman takia. Jos yritys on ensimmäinen mark-
kinoilla, sillä saattaa olla riittävästi kustannuksiin liittyvää etua estääkseen 
muita yrityksiä tulemasta alalle, kuten aiemmin on jo tuotu esille (Varian 
1999, 428-429). 
 
FTC:n mukaan asioita monimutkaistaa se, että useilla yritysten keskenään 
sopimilla asioilla on järkevä liiketoiminnallinen perustelu, vaikka ne rajoit-
tavatkin kilpailua jollakin tavalla. Esimerkkinä tällaisesta rajoittamisesta 
ovat yritysten keskenään sopimat standardit. Standardia koskeva sopimus 
on rajoittava: tuotteen valmistajat ovat sopineet sekä rajoittavansa muiden 
vaihtoehtojen käyttöä että kuluttajien valinnan vaihtoehtoja. Mutta sopimus 
standardista voi hyödyttää kuluttajaa, jos se edistää eri laitteiden yhteentoi-
mivuutta. Lisäksi suuret sarjat ja standardin mukaisiin laitteisiin liittyvä 
kilpailu alentavat hintoja (An Antitrust primer 2003, 2). 
 
Yhdysvalloissa on kaksi kilpailuviranomaista, liittovaltion kauppakomissio 
FTC (sen kilpailutoimisto) ja oikeusministeriö (DOJ, sen antitrustiosasto). 
Nämä virastot eivät kuitenkaan päätä suoraan niille ilmoitetusta tai valite-
tuista asioista, vaan ne nostavat tarvittaessa kanteen oikeudessa. Oikeus-
istuimet päättävät asiasta ja valittaminen aina korkeimpaan oikeuteen asti 
on mahdollista. Oikeudenkäynti voidaan välttää, jos kilpailuviranomainen 
(kantaja) ja osapuolet (vastaaja) sopivat ratkaisusta. Tällainen ratkaisu me-
nee oikeuden vahvistettavaksi. FTC ja DOJ sopivat keskenään työnjaos-
taan. Nykyinen työnjako perustuu alakohtaiseen jakoon. Viimeisimmän 

                                                           
208 Kovacicin ja Shapiron myönteisen arvion yksi peruste on, että Yhdysvaltojen kilpailu-
politiikassa ja yksittäisissä oikeustapauksissa taloustieteilijöiden rooli on keskeinen. 
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asiaa koskevan sopimuksen mukaan DOJ käsittelee mm. mediaa ja viih-
dettä koskevat asiat (FTC and DOJ Announce New Clearance…2002, 2). 
 
Teletoiminnassa ja sähköisessä mediassa fuusioita hyväksyvänä elimenä on 
lisäksi Telecommunications Act of 1996-lain perusteella Liittovaltion vies-
tintäkomissio FCC. Yhdysvalloissa teletoiminnan, radio- ja tv-toiminnan ja 
kaapeli-tv-toiminnan harjoittaminen edellyttää toimilupaa, jonka FCC 
antaa. FCC päättää myös toimilupien siirrosta fuusioiden yhteydessä. 
Perusteena fuusioiden hyväksymiselle on, että toimilupien siirto palvelee 
yleistä etua ("will serve the public interest, convenience, and necessity"), 
jonka tulkinnassa FCC:llä on harkintavaltaa. Käytännössä fuusioita tarkas-
tellaan myös kilpailun edistämisen tai estymisen kannalta, joten FCC toimii 
myös kilpailuviranomaisen lailla (Le Blanc ja Shelanski 2002, 14)209. 
 
Jo ennen Telecommunications Act of 1996-lakia Yhdysvalloissa on ollut 
pitkään teletoiminnan (ja sähköisen median) alueella kilpailulainsäädäntöä 
lähellä olevaa erityislainsäädäntöä, joka luonteeltaan perustuu merkittäviltä 
osin etukäteisvalvontaan toimilupien ja erityismääräysten avulla. Vaikka 
tällaista rakennetta ei EU-tasolle ole syntynyt, vuoden 2002 viestintälaki-
paketti loi myös telepolitiikkaan EU-tasolla koneiston, jonka tarkoituksena 
on edistää kilpailua ensisijaisten kansallisten regulaattorien toiminnan avul-
la. Tämän koneiston elimellinen osa on kansallisten viranomaisten ja EU:n 
komission yhteistyö. Ungerer on todennut uusien järjestelyjen pääasiallisten 
tarkoitusten olevan paikallisten pullonkaulojen avaaminen eli kansallisten 
teleyhtiöiden paikallisverkkojen avaaminen kilpailulle210, antitrustipolitii-
kassa (Ungerer käyttää tässä yhteydessä tätä sanaa) käytettyjen käsitteiden 
pohjalta tapahtuva markkinavoiman regulaatio ja ylipäätään yleisten anti-
trustipolitiikkaan liittyvien sääntöjen ja metodien kasvava rooli telepolitii-
kassa (Ungerer 2002, 8, 12). Vastaavasti DOJ:lla oli erityisen laaja rooli 
kehityksessä ja neuvotteluissa, jotka johtivat Yhdysvaltojen Tele-
communications Act-lakiin vuonna 1996 (Litan ja Shapiro 2001, 23). 
 

 
8.3. Fuusiot 
 
Taulukoissa 7 ja 8 esitetään sähköisen median ja teletoiminnan suurimmat 
fuusiot maailmassa211. Ne kaikki ovat tavalla tai toisella olleet kilpailu-
viranomaisten käsittelyssä. Olennaista markkinakonvergenssin rajojen 
selvittämisessä ei kuitenkaan ole se, missä määrin fuusioita on hyväksytty 
                                                           
209 FCC päätti yksin teletoiminnan fuusioista vv. 1934-1996 (vv. 1921-1933 asiasta päätti 
osavaltioiden välisen kaupan komissio) (Le Blanc ja Shelanski 2002, 14) 
210 Toistaiseksi tulokset ovat kuitenkin olleet vaatimattomia ja esimerkiksi laajakaistaisista 
Internet-yhteyksistä vain 5 prosenttia perustuu ko. avaamiseen (Larsen ja Budden 2003, 
12). 
211 EU:n komissio on julkaissut erillisen luettelon kilpailupoliittisista päätöksistään median 
alueella (EU Competition policy in the media…, 2002) 
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vaan se, missä määrin niitä on kielletty ja millä tavalla niiden hyväksymi-
selle on asetettu ehtoja.  
 
Yhdysvalloissa ei ole muodollisesti kielletty viime vuosikymmeninä tässä 
tutkimuksessa käsitellyillä aloilla yrityskauppoja yhtä tapausta lukuun otta-
matta Tämä kauppa on satellitti-tv-operaattorien EchoStarin ja DirecTV:n 
vuonna 2001 päättämä horisontaalinen fuusio, jonka FCC kielsi vuonna 
2002. Suurta MCI Worldcomin ja Sprintin jäljempänä tarkemmin esiteltyä 
fuusiota ei Yhdysvalloissa muodollisesti kielletty, mutta sikäläisten kil-
pailuviranomaisten kritiikki ja Euroopan komission kielto johtivat osa-
puolten vetäytymiseen fuusiosta. 
 
EchoStar ja DirecTV ovat Yhdysvaltojen käytännössä ainoat suoraan koti-
talouksiin ohjelmia lähettävät satelliitti-tv-operaattorit. Lähetykset ovat 
digitaalisia. DirecTV:llä on tilaajia Yhdysvalloissa yli 10 miljoonaa ja 
EchoStarilla yli 7 miljoonaa. Kaupan arvo olisi ollut 19 mrd. dollaria 
(Larsen, Sevastopulo ja Burt 2002, 17). Keskeisinä perusteluina fuusion 
kiellolle FCC esitti seuraavat näkökohdat212. Yhtiöt eivät ole osoittaneet, 
että kaupan hyväksyminen palvelisi yleistä etua. Kaikilla kaapelitelevision 
kattamilla alueilla kilpailijoiden määrä laskisi kolmesta kahteen. Muilla 
alueilla fuusio johtaisi voimakkaaseen monopoliin. Kyseessä eivät ole 
taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset, vaan kasvussa olevat yritykset. 
Edelleen FCC viittasi oikeuden päätöksiin, joissa ei ole suhtauduttu 
myönteisesti duopolimarkkinoilla tapahtuviin fuusioihin. Erityisen kieltei-
sesti on näissä päätöksissä suhtauduttu fuusioihin sellaisilla markkinoilla, 
joita luonnehtivat korkeat markkinoille tulon esteet, koska tällaiset fuusiot 
usein johtavat vähempään kilpailuun, korkeampiin hintoihin, innovaatioi-
den vähenemiseen ja kuluttajien hyötyjen supistumiseen (FCC Declines to 
Approve Echostar-DirectTV Merger. Summary of .. 2002, 3). 
 

                                                           
212 Myös DOJ antoi FCC:n päätöksen johdosta tiedotteen, jossa se tervehti ilolla FCC:n 
päätöstä (Statement by R. Hewitt Pate…, 2002). 
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 Taulukko 7       
 Suuret yrityskaupat median alueella 1990-2003     
        
 ostaja maa kohde maa kaupan arvo vuosi    huom 
                mrd. $    

1 AOL Yhdysvallat Time Warner Yhdysvallat 160 2000 g) 
2 Comcast Yhdysvallat AT&T (cable) Yhdysvallat 72 2002 e) 
3 AT&T Yhdysvallat MediaOne Yhdysvallat 60,5 1999 d) 
4 AT&T Yhdysvallat TCI Yhdysvallat 54 1998 d) 
5 GE/NBC Yhdysvallat Universal Yhdysvallat 42 2003 h) 
6 Vivendi Ranska Seagram (Universal) Yhdysvallat 40 2000 f) 
7 Viacom Yhdysvallat CBS Yhdysvallat 35 1999 a) 
8 CLT-UFA Saksa Pearson Englanti 19 2000 c) 
9 Walt Disney Yhdysvallat Capital Cities/ABC Yhdysvallat 18 1995 a) 

10 Time Inc. Yhdysvallat Warner Communications Yhdysvallat 15 1989 a) 
11 Vivendi Universal Ranska/USA USA Networks USA 11 2001 e) 

12 Viacom Yhdysvallat 
Paramount 
Communications Yhdysvallat 9 1993 a) 

13 Time Warner Yhdysvallat Turner Broadcasting Yhdysvallat 9 1995 a) 
14 Viacom Yhdysvallat Blockbuster Entertainment Yhdysvallat 8 1994 a) 
15 Seagram/Universal Kanada Polygram Hollanti 8 1990 b) 
15 Matsushita  Japani MCA (Universal) Yhdysvallat 8 1999 a)* 

        

 
*) Matsushita myi 80 % osakekannasta Seagramille vuonna 1995, jäljelle jäi  20 
%    
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Eri lähteet ilmoittavat hieman eri arvoja; ne perustuvat eri arviointitapoihin,   
mm. ajankohtiin  (esim. kaupan  julkistamisajankohta, jokin  muu  ajankohta   
tai   sen  viranomaishyväksyntä). Yo.  luvuissa  on  tarkoitus  ensisijaisesti   
ilmoittaa mittaluokka.      
      
Lähteet:      
      
a) Biggest media mergers 1999  g) Searching for internet profits 2001, 16 
b) Top 10 cross-border M&A deals…1998, II h) Adallan 2003, 1  
c) Harding 2000, 14      
d) Top 10 telecom takeovers, 1999     
e) AT&T Broadband…2003     
f) Harding 2001b, 16      
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 Taulukko 8       
 Suuret yrityskaupat teletoiminnassa 1996-2003     
        

 ostaja maa kohde maa 
   kaupan 

arvo     vuosi huom 
            mrd $   
        

1 Vodafone Englanti Mannesmann Saksa 180 2000 b) 
2 SBC Yhdysvallat Ameritech Yhdysvallat 63 1998 a) 
3 Vodafone Englanti AirTouch Yhdysvallat 60 1999 a) 
4 Deutsche Telekom Saksa VoiceStream Yhdysvallat 53 2000 b) 
5 Bell Atlantic Yhdysvallat GTE Yhdysvallat 53 1998 a) 
6 Qwest Yhdysvallat US West Yhdysvallat 48,5 1999 a) 
7 Olivetti Italia Infostrada Italia 43 1997 b) 
8 Worldcom Yhdysvallat MCI Yhdysvallat 42 1997 a) 
9 France Telecom Ranska Orange Englanti 40 2000 b) 

10 PCCW Hongkong 
Hongkong 
Telecom Hongkong 38 2000 b) 

11 Olivetti Italia Telecom Italia Italia 35 1999 a) 
12 Mannesmann Saksa Orange Englanti 34 1999 b) 
13 Bell Atlantic Yhdysvallat Nynex Yhdysvallat 21 1996 a) 
14 KPN Hollanti E-Plus Saksa 19 1999 c) 
15 SBC  Yhdysvallat Pasific Yhdysvallat 16,5 1996 a) 
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 Lähteet:      
 a) Top 10 Telecom takeovers 1999     
 b) Telecom Chronicle... 2002     
 c) Cane 2000, I      
       
 Eri lähteet ilmoittavat hieman eri arvoja; ne perustuvat eri arviointitapoihin,  
 mm. ajankohtiin  (esim. kaupan  julkistamisajankohta, jokin  muu  ajankohta  
 tai   sen  viranomaishyväksyntä). Yo.  luvuissa  on  tarkoitus  ensisijaisesti  
 ilmoittaa mittaluokka.     

 
 

Euroopan komissio on kymmenen viime vuoden aikana (1991-2003) 
kieltänyt kaiken kaikkiaan viitisentoista fuusiota tai yhteisyritystä. Lisäksi 
yritykset ovat luopuneet monesta fuusiosta komission todennäköisesti 
kielteisen lopullisen kannan takia. Sähköisen median alueen kielletyt 
fuusiot ovat selvästi yliedustettuina kieltopäätösten joukossa. Komissio on 
kieltänyt seuraavat kuusi sähköisen median ja teletoiminnan alueen 
fuusiota: MSG Mediaservices-yhteisyrityksen perustamisen (1994), Nordic 
Satellite Distribution-yhteisyrityksen perustamisen (1995), RTL/Veronica/ 
Endemol-yritysten fuusion (1995), Deutsche Telekom/Beta Research-
yhteishankkeen (1998) ja Bertelsman/Kirch/Premiere/-yhteishankkeen 
(1998) sekä MCI Worldcom/Sprint-fuusion (2001) (Europe´s merger 
morass 2000, 85; Whish 2003, 794, 796, 798, 800-801). 

 
Media-alan (mukana on eräissä tapauksissa ollut myös teleyhtiöitä) fuu-
sioissa vv. 1991-1998 on pääosin ollut kysymys siitä, että fuusiot tai 
suunnitellut yhteishankkeet olisivat luoneet maksu-tv-toiminnan alkuvai-
heissa alueellisia monopoleja. Tämän takia komissio on kieltänyt ne 
yhteismarkkinoille soveltumattomina. Esimerkiksi Bertelsmann/Kirch/ 
Premiere-yhteishankkeesta EU:n komissio totesi mm.: 

 
"… nyt käytettävissä olevan tiedon perusteella on ennakoitavissa, 
että aiottu keskittymä antaisi Premierelle pysyväisluontoisen määrää-
vän markkina-aseman Saksan maksu-tv-markkinoilla. Ennakoitavissa 
oleva yhdistetty oikeuksien hankinta maksutelevisioon ja mainos-
rahoitteiseen televisioon ja koordinoitu ohjelmatoiminta tulevat joh-
tamaan Premieren määräävän markkina-aseman edelleen vahvistu-
miseen maksutelevision markkinoilla (Commission Decision of 
27.5.98 … 1998, 10) 

 
RTL/Veronica/Endemol-fuusiossa (1995) kyse oli sekä horisontaalisesta 
että vertikaalisesta fuusiosta. Komissio katsoi, että fuusion myötä syntynyt 
yritys olisi ollut Hollannissa tv-mainonnan markkinoilla määräävässä 
markkina-asemassa ja olisi vahvistanut Endemolin jo olemassa olevaa mää-
räävää markkina-asemaa independent-tuotannon alueella Hollannissa. Siten 
tehokas kilpailu Hollannissa merkittävästi estyisi (Commission decision of 
20.9.95… 1995, 34). 
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EU:n komissio on suhtautunut järjestelmällisen kielteisesti suuren äänite-
yhtiö EMI:n fuusioitumiseen horisontaalisesti johonkin toiseen suureen 
äänitealan yhtiöön. Viimeksi asia tuli esille kun Time Warner oli vuonna 
2000 ostamassa tätä yhtiötä, mutta myöhemmin luopui tästä. Kaupan arvo 
olisi ollut 20 mrd. dollaria (Knight 2000, xxv). Euroopan komission kieltei-
sen kannan taustalla oli ensisijaisesti, että kauppa olisi merkinnyt maailman 
suurten ääniteyhtiöiden määrän vähenemistä viidestä neljään ja aiheuttanut 
huolen äänitemarkkinoiden yhä oligopolistisemmasta keskittymisestä. 
ETA-alueella neljän suuren ääniteyhtiön (Time Warner/EMI:n lisäksi 
Universal, Bertelsmann ja Sony) markkinaosuus olisi ollut 80 prosenttia. 
Toinen merkittävä tekijä olisi ollut Time Warner/EMIn mahdollisen mää-
räävän markkina-aseman syntyminen Internetin välityksellä tapahtuvassa 
digitaalisen musiikin jakelussa (Commission opens full investigation … 
2000, 1; Monti 2001a, 6). Tässä tapauksessa on syytä kiinnittää huomiota 
komission huoleen, joka liittyi Internetin e-kaupan yhdellä osa-alueella 
syntyvän monopolin uhkaan. 
 
MCI WorldCom Sprint-fuusiossa Yhdysvaltojen toiseksi ja kolmanneksi 
suurin kaukopuhelinyhtiö olisivat fuusioituneet eli kysymyksessä oli 
horisontaalinen keskittyminen. Sen arvo olisi ollut 115 mrd. dollaria ja 
kauppa olisi siten toteutuessaan kuulunut maailman aivan suurimpien 
yrityskauppojen joukkoon (Waters 2000, 16). Kyseessä on ensimmäinen 
pelkästään yhdysvaltalaisten yritysten fuusio, jonka Euroopan komissio on 
kieltänyt (eurooppalaisten vaikutustensa takia)213. Vuonna 1998 komissio 
oli hyväksynyt kahden yhdysvaltalaisen teleyhtiön WorldComin ja MCI:n 
fuusion (Commission clears Worldcom and MCI merger subject to 
conditions…1998). Näillä molemmilla yrityksillä oli merkittävä asema 
Internetin runkoverkkojen alueella. Kuitenkin EU:n komissio hyväksyi 
tuolloin tämän fuusion ehdolla, että MCI myy Internetin runkoverkkoihin 
liittyvät toimintonsa214. Komission käsitys kuitenkin oli, että jos fuusio olisi 
toteutettu alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti, uusi kokonaisuus olisi 
saanut määräävän markkina-aseman tällä markkina-alueella. Komission 
käsitellessä MCI Worldcomin ja Sprintin fuusiota esiin nousivat nämä 
samat kysymykset. Komissio totesi, että tästä uudesta fuusiosta olisi 
seurannut uuden yhtiön määräävä markkina-asema Internetin yhdellä 
keskeisellä markkina-alueella (”top-level universal Internet connectivity”). 
Kyseessä oli 40-50 prosentin markkinaosuus, joka oli 3-4 kertaa suurempi 
kuin seuraavaksi suurimmalla yrityksellä. Fuusion osapuolet eivät saaneet 
komissiota vakuuttuneeksi ehdottamiensa myönnytysten riittävyydestä ja 
komissio kielsi fuusion. Myönnytykset olisivat koskeneet vain Sprintin 
eräiden osien myyntiä. Mielenkiintoista kyllä juuri Sprint valitti komissiolle 

                                                           
213 Komission kilpailupolitiikka kohdistuu myös ulkomaisiin yrityksiin, jos niiden toimin-
taa yhteismarkkinoilla voidaan pitää yhteisön kannalta merkittävänä. 
214 Sekä DOJ että FCC hyväksyivät fuusion ehdolla, että MCI myy kaikilta osin Internet-
toimintonsa (Justice Department Clears … 1998; FCC Approves Merger of…1998). 



 231 

MCI:n ja WorldComin fuusiosta (Commission prohibits merger…, 2000; 
Monti 2000, 3; Whish 2003, 775, 870). 
 
Muista ehdollisesti sallituista fuusioista tässä yhteydessä erityisen tarkas-
telun kohteena ovat seuraavat suurimmat fuusiot ja yrityskaupat: Vodafone 
Airtouchin ja Mannesmannin horisontaalinen, maailman toistaiseksi suurin 
fuusio ja sitä edeltänyt Vodafonen ja Airtouchin fuusio, AOLn ja Time 
Warnerin ensisijaisesti vertikaalinen fuusio (2000), joka on maailman 
toiseksi suurin fuusio, AT&T:n ja TCI:n horisontaalinen fuusio (1998), 
AT&T:n ja MediaOnen horisontaalinen fuusio (1999) ja AT&T:n ja 
Comcastin fuusio (2001)215. Kolme jälkimmäistä ovat molemmat suuria 
kaapeli-tv-verkkojen fuusioita. Lisäksi tarkastellaan Vivendi/Seagram/ 
Universal-fuusiota. 
 
AOL Time Warner-fuusiossa Yhdysvaltojen johtava Internet-yritys osti 
maailman johtaviin mediayrityksiin kuuluvan Time Warnerin. Käytännössä 
kauppa suoritettiin osakkeiden vaihdolla, jossa osakkeita arvostettiin siten, 
että AOL:n omistajat saivat uudesta AOL Time Warner- yrityksestä osake-
enemmistöön. AOL on Yhdysvaltojen suurin internet-palveluja tarjoava 
ISP-yritys ja sen asema myös Euroopassa on merkittävä yhteisyritysten 
välityksellä. Time Warner on Yhdysvaltojen toiseksi suurin kaapeliverkko-
yritys, jonka verkot kattoivat noin 20 prosenttia kaapelitelevisioon liite-
tyistä talouksista, edelleen yhtiö omisti suuren Hollywood major-yhtiön 
(Warner Bros.), useita kaapeli-tv-ohjelmakanavia, kustannusyhtiöitä ja 
musiikkitallenteita tuottavia yhtiöitä ja omisti oikeudet suureen määrään 
elokuvia. Musiikin alueella yhtiö (tytäryrityksiin kuuluvat Warner Music ja 
WEA) kuului maailman viiden suurimman yrityksen joukkoon (Johnson 
2000, 1; Fact Sheet: FCC’s conditional…, 2001; Whish 2003, 776). 
 
FTC:n erityinen huolenaihe fuusiossa oli, että kahden näin voimakkaan 
yrityksen fuusio estäisi kilpailijoilta pääsyn niiden omistamaan suureen ja 
moderniin laajakaistaiseen kaapeli-tv-verkkoon. FTC hyväksyi kuitenkin 
vuonna 2000 kaupan yksityiskohtaisilla ehdoilla, joiden tarkoituksena oli 
luoda ja ylläpitää kilpailua laajakaistaisten Internet-palvelujen tarjoami-
sessa näissä verkoissa. Tässä tarkoituksessa AOL Time Warneria vaadittiin 
mm. avaamaan kaapeli-tv-verkkonsa kilpaileville ISP-yrityksille ja ole-
maan puuttumatta kilpailevien interaktiivisia tv-palveluja tarjoavien osa-
puolien mahdollisuuksiin tarjota interaktiivisia yhteyksiä (FTC approves 

                                                           
215 Kontrasti Yhdysvalloissa maksettujen kaapelitelevisiojärjestelmien hintojen ja Euroo-
passa maksettujen hintojen välillä on suuri ja kuvaa tulevaisuuden odotusten eroja myös 
vuoden 2001 jälkeen. Comcast tarjosi alun perin AT&T:n verkoista 44,5 mrd. dollaria 
(Grice 2001, 1; kauppa toteutettiin myöhemmin fuusiona). Sen sijaan esimerkiksi Saksan 
DT:n kaapelitelevisioverkkojen kahdesta suurimmasta osta maksettiin 2 mrd. euroa (ISH 
vuonna 2000) ja 1,725 mrd. euroa (sijoittajaryhmä vuonna 2002). Mainittakoon, että ISH 
on joutunut konkurssin takia velkojien haltuun vuoden 2003 alussa (Sorkin 2003,1; Benoit 
2003, 18). 



 232 

AOL/Time Warner Merger… 2000, 1). FCC hyväksyi kaupan osaltaan 
vuonna 2001, mutta kiristi vielä ISP-yritysten kohteluun liittyviä ehtoja, 
jotta varsinkin pienemmillä ISP-palvelujen tarjoajilla olisi paremmat ja 
itsenäisemmät mahdollisuudet toimia AOL Time Warnerin verkoissa 
(Subject to conditions, Commission approves...2001).  
 
Myös EU:n komissio käsitteli AOL Time Warner-fuusion. Komissio 
hyväksyi kaupan sen jälkeen kun AOL tarjoutui purkamaan kaikki raken-
teelliset linkkinsä saksalaiseen Bertelsmanniin. Komission mukaan tämä 
tarjous esti AOL:ltä pääsyn Euroopan johtavaan musiikin oikeuksien läh-
teeseen ja samalla eliminoi riskin AOL:n määräävästä markkina-asemasta 
Internetissä tapahtuvan musiikin online-jakelun ja musiikin esittämisen 
sovellusohjelmien kasvavilla markkinoilla. AOL:n rakenteelliset linkit eli 
omistukselliset siteet Bertelsmanniin olivat AOL Europe (yhteisyritys 
50/50-pohjalta Bertelsmannin kanssa) ja AOL Compuserve France 
(Bertelsmannin ja Vivendin tytäryritysten Cegetelin ja Canal Plusin yhteis-
hanke). Päätöksessään komissio totesi fuusion luovan ensimmäisen Inter-
netiin perustuvan vertikaalisesti integroituneen sisällön tarjoajan, jossa 
Time Warnerin tuottama sisältö jaetaan AOL:n Internet-jakelun kautta. 
Bertelsmannin ja Time Warnerin yhteinen osuus Euroopan musiikki-
tallenteiden myynnistä oli noin kolmannes (Commission gives conditional 
approval … 2000). AOL/Time Warner fuusiota koskevassa päätöksessä 
Euroopan komissio on selvästi kiinnittänyt huomiota vertikaalisilla markki-
noilla syntyviin ongelmiin horisontaalisten markkinoiden tarkastelun ohella 
(Europe’s merger morass 2000, 87). 
 
AT&T:n ja TCI:n fuusiossa oli kysymys sitä, että AT&T osti TCI:n. 
AT&T  kuuluu Yhdysvaltojen johtaviin teleyrityksiin, joka teletoiminnassa 
toimii erityisesti kaukopuhelinliikenteen ja kansainvälisen liikenteen alueil-
la, mutta omistaa myös kaapeli-tv-verkkoja. TCI oli Yhdysvaltojen suurin 
kaapeli-tv-verkkoyritys. FCC hyväksyi fuusion, koska se katsoi sen kilpai-
lua edistämällä palvelevan kuluttajien etua. Kaupalle asetettiin kuitenkin 
joukko ehtoja. Koska FCC katsoi, ettei fuusio vahingoita kilpailua Internet-
palvelujen alueella, se ei tällä kertaa asettanut ehtoja, jotka olisivat koske-
neet verkon käyttöoikeuksia tällä alueella. TCI:lla oli myös asiaa koskevia 
aikaisempia sopimuksia ISP-yritysten kanssa (Citing pro-competitive 
benefits… 1999, 1).  
 
AT&T:n ja MediaOnen fuusiossa AT&T osti Yhdysvaltojen kolmanneksi 
suurimman kaapeli-tv-verkon MediaOnen. FCC hyväksyi ehdollisesti fuu-
sion vuonna 2000. Yhdysvalloissa ei yksikään kaapeli-tv-yritys saa omistaa 
kaapeli-tv-järjestelmiä ja suoraan kotitalouksille lähettäviä satelliittijärjes-
telmiä siten, että sillä on ko. tilaajia yli 30 prosenttia näiden järjestelmien 
kokonaistilaajamäärästä. Koska fuusion myötä AT&T:n omistamien tai 
osaomistamien yhtiöiden tämä markkinaosuus nousi lähes 42 prosenttiin, 
yhtiötä kehotettiin annetun määräajan puitteissa myymään omistuksiaan 
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kaapeli- tai satelliittijärjestelmissä siten, että 30 prosentin katto toteutuu. 
Yhtiölle annettiin kolme yksityiskohtaista vaihtoehtoa menettelytavoiksi, 
joista yksi oli toteutettava vuoden määräajan sisällä. FCC ilmoitti samalla 
päätöksessään, että viraston tiukka linja 30 prosentin katon valvonnassa ja 
toteuttamisessa oli tarkoitettu varmistamaan sen, ettei yksikään yhtiö voi 
toimia portinvartijana ohjelmien tarjonnassa kuluttajille ja vähätellä lain-
säädännön tavoitteita edistää moninaisuutta ja kilpailua ohjelmien tarjonnan 
alueella (FCC Grants Conditioned Approval … 2000, 1-2)216. 
 
AT&T:n ja Comcastin fuusiossa oli kysymys lopulta ensiksikin siitä, että 
AT&T eriytti kaapelitelevisio- ja laajakaistatoimintansa (AT&T Broad-
band) ja toiseksi siitä, että näin syntynyt uusi yhtiö osti Yhdysvaltojen kol-
manneksi suurimman kaapelitelevisioyhtiön Comcastin. AT&T:n omistajat 
saivat uudesta AT&T Comcast-yhtiöstä 56 prosenttia ja 66 prosenttia 
äänistä. FCC hyväksyi kaupan vuonna 2002 ehdollisesti. Se määräsi 
AT&T:n ja Comcastin asettamaan Time Warner Entertainment-yhtiön 
(jossa AT&T:llä on vähemmistöosuus) erillisen ja pysyvän trustin hallin-
taan fuusiopäivänä ja myymään kokonaan kaikki intressinsä tästä TWE-
yhtiöstä viiden ja puolen vuoden sisällä. Tänä aikana uusi yhtiö AT&T 
Comcast ei saa osallistua mihinkään TWE-yhtiön ohjelmiin liittyviin toi-
mintoihin. FCC katsoi julkiseen etuun liittyvien tutkimustensa sinänsä 
osoittavan, että fuusio todennäköisesti edistäisi uusia investointeja ja loisi 
merkittäviä kustannussäästöjä aiheuttavia synergia- ja tehokkuusetuja217. 
Siten fuusiolla olisi myönteisiä vaikutuksia laajakaistaisten palvelujen 
leviämiselle, joka on tärkeä FCC:n tavoite (FCC Grants Conditioned 
Approval…, 2002) 218.  
 
Myös Euroopan komissio käsitteli kahta edellä mainituista kolmesta kau-
pasta, koska AT&T-, TCI- ja MediaOne-yhtiöt toimivat EU:n alueella. 
Kummassakin tapauksessa komissio katsoi, etteivät kaupat aiheuta vakavia 
epäilyjä soveltuvuudesta yhteismarkkinoille (Commission decision of 
4.12.99...1999, 1; Commission decision of 23.7.99…1999, 1). AT&T:n 
kaapelitelevisioverkkojen ja Comcastin fuusiota komissio ei käsitellyt, 
koska se oli Yhdysvaltojen sisäinen.  

                                                           
216 DOJ oli hyväksynyt fuusion, kun AT&T oli myynyt omistusosuutensa Road Runner- 
palvelusta, joka oli Yhdysvaltojen toiseksi suurin laajakaistainen ISP (Justice Department 
Requires…, 2000) 
217  Whish mainitsee, että Euroopan komissio ei ole koskaan tuonut esille, että huolimatta 
määräävän markkina-aseman syntymisestä tai sen vahvistumisesta, se hyväksyisi keskitty-
män fuusiosta seuraavien tehokkuusetujen takia (Whish 2003, 779). 
218 Myös DOJ käsitteli kaikki ko. kaapelitelevisioalan kaupat. Viimeisen A&T/Comcast 
fuusion osalta DOJ:lla ei ollut huomauttamista (Justice Department will not…, 2002). 
AT&T:n ja TCI:n fuusiossa ministeriö edellytti fuusiossa syntyneen yhtiön myyvän kaikki 
intressinsä matkapuhelinyhtiö Sprint PCS:ssä viiden vuoden aikana AT&T:n ja Media-
Onen fuusiossa ministeriö edellytti vastaavaa eriyttämistä, joka koski laajakaistaista ISP-
palvelua Road Runner (Justice Department Approves…, 1998, 1; Justice Department 
Requires … 2000). 
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Vodafone oli vuonna 1999 voimakkaasti kasvava matkapuhelintoimintaa 
harjoittava ja matkapuhelinverkkoja omistava yhtiö, jonka varsinainen 
toiminta-alue oli Englanti, mutta yhtiöllä oli toimintaa myös 13 Euroopan 
maassa, mm. Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Hollannissa ja Ruotsissa. 
Kun yhtiö osti vuonna 1999 yhdysvaltalaisen Airtouchin, kauppa merkitsi 
Vodafonen toiminnan siirtymistä maailmanlaajuiseksi ja yhä enemmän 
myös paneurooppalaiseksi toimijaksi. Airtouchilla oli Yhdysvaltojen 
matkapuhelintoiminnan lisäksi matkapuhelinyhtiöitä 12 maassa, mm. 
Belgiassa, Saksassa, Italiassa, Portugalissa, Espanjassa ja Ruotsissa. 
 
EU:n komissio totesi vuonna 1999 relevanteiksi markkinoiksi kansalliset 
matkapuhelinmarkkinat ja hyväksyi kaupan ehdolla että Vodafone luopuu 
koko omistusosuudestaan (noin 17 %) Saksan E-Plus-matkapuhelinyhtiös-
sä. Syynä oli se, että AirTouch omisti merkittävän osuuden D2-yhtiöstä, 
joka oli Saksan markkinajohtaja matkapuhelintoiminnassa ja Vodafone 
olisi voinut saada määräävän markkina-aseman Saksan matkapuhelinmark-
kinoilla. Komission tarkoituksena oli siten ylläpitää kilpailua ao. markki-
noilla (Commission Decision 21.5.99…1999, 5). Myös FCC tutki fuusion 
ja hyväksyi sen, kun kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä asioista oli tehty 
sopimus yhtiöiden, oikeusministeriön ja FBI:n välillä (Wireless Telecom-
munications Bureau Approves… 1999). 
 
Kun Vodafone Airtouch vuonna 2000 osti saksalaisen Mannesmannin 
alun perin vihamielisen valtausyrityksen pohjalta, syntyi maailman suurin 
matkapuhelinyhtiö. Komissio katsoi, että Vodafone Airtouchin ja Mannes-
mannin omistamien tai osaomistajien matkapuhelinyhtiöiden yhteiset mark-
kinaosuudet olisivat nousseet liian suuriksi useissa EU-maissa (mm. Eng-
lannissa noin 54 %:iin ja Belgiassa 70 %:iin). Edelleen komissio katsoi, että 
rinnakkaisen paneurooppalaisen verkon rakentaminen Vodafone/Airtouchin 
verkolle olisi sopimuksin tai fuusioin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä 
erittäin vaikeaa. Euroopan komissio hyväksyi kuitenkin fuusion, kun osa-
puolet sitoutuivat myymään englantilaisen paneurooppalaista toimintaa 
harjoittavan suuren Orange-matkapuhelunyhtiön (myytiin vuonna 2000 
France Telecomille) ja antamaan pääsyn Vodafone Airtouchin verkkoihin 
kolmen vuoden ajaksi muille matkapuhelinyrityksille. Jälkimmäinen ehto 
liittyi markkinoille tulon esteiden alentamispyrkimykseen (Commission 
clears merger between Vodafone Airtouch… 2000, 1; Whish 2003, 776). 
 
Vivendi/Canal+/Seagram-järjestelyissä oli kyse siitä, että ranskalainen 
Vivendi osti kanadalaisen Seagramin ja fuusioi tämän jälkeen itseensä 
myös suuren ranskalaisen maksu-tv-yrityksen Canal Plusin, jonka merkit-
tävä omistaja se aiemmin oli ollut. Varsinaisesti Vivendi oli kiinnostunut 
Hollywoodin major-yhtiöstä Universalista ja samannimisestä maailman 
suurimmasta ääniteyhtiöstä, jotka molemmat Seagram omisti. Kyseessä oli 
AOL-Time Warner-kauppaan rinnastettava eurooppalainen kauppa ja 
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ensimmäinen kerta, kun eurooppalainen yritys hankki omistukseensa 
suuren amerikkalaisen Hollywood-yhtiön.  
 
Käytännössä järjestelyt toteutettiin fuusiolla, jossa osapuolina olivat 
Seagram/Universal, Vivendi ja Canal Plusin ohjelmatuotanto ja ei-ranska-
laiset tv-osat (ranskalaisilla tv-yhtiöillä on ulkomaisen omistuksen 49 pro-
sentin katto, joka olisi ylittynyt tässä tapauksessa). Uudesta Vivendi 
Universalista Vivendin omistajien osuudeksi tuli 59 prosenttia. Vivendi 
Universalista tuli kaupan myötä yksi maailman suurimpia mediayhtiöitä. 
Kauppa liittyi myös vertikaaliseen integraation, jossa televisioyhtiö (Canal 
Plus) ja portaali (Vizzavi) hankkivat omistukseensa sähköisen median tuo-
tantoyhtiöitä (Universal). Euroopassa syntyi fuusion myötä amerikkalaisten 
mallien mukainen ensimmäinen laajaan vertikaaliseen integraatioon perus-
tuva mediayritys. Yhdysvalloissa Vivendi Universal siirtyi kaupan myötä 
viiden suurimman mediayhtiön ryhmään, jossa olivat nyt Vivendi 
Universalin ohella AOL Time Warner, Viacom, Walt Disney, News Corp – 
kaikki tavalla tai toisella vertikaalisesti integroituneita mediayrityksiä. 
Tämä vertikaalinen integraatio on kuitenkin vuonnan 2003 purettu, kun 
Vivendi myi Universalin (äänitesektoria lukuunottamatta) GE/NBC:lle. 
 
EU:n komissio hyväksyi vuonna 2000 ko. fuusion (Commission clears 
merger between Vivendi...., 2000). Komission huolenaiheet fuusiossa 
liittyivät kolmelle erillisille markkinoille, jotka olivat 1) maksu-tv, 2) 
kasvavat portaalien markkinat ja 3) kasvavat musiikin online-jakelun 
markkinat. Komissio katsoi, että fuusio olisi vahvistanut Vivendin ja Canal 
Plus-yhtiöiden määräävää asemaa maksutelevisiotoiminnassa Ranskassa, 
Espanjassa, Italiassa, Belgiassa ja Hollannissa ja luonut tällaisen määräävän 
markkina-aseman samalla alueella Pohjoismaissa. Seagramin omistaman 
Universalin musiikkiin liittyvät toiminnat ja Vivendin monikäyttöinen 
(digitaalinen tv, matkapuhelimet, Internet) portaali Vizzavi aiheuttivat 
myös huolestumista.  
 
Vivendin suostuminen merkittäviin toimiin kilpailua koskevien ongelma-
kohtien poistamiseksi johti kuitenkin siihen, että komissio hyväksyi 
fuusion. Tässä yhteydessä nousi esiin myös komission huoli siitä, että 
sähköisen median arvoketjun alkupäässä ohjelmien käyttöoikeudet keskit-
tyisivät liikaa219. Erityisesti Vivendin kaksi sitoumusta oli merkittävää: 
luopuminen kokonaan englantilaisen satelliitti-tv-yhtiö BSkyB:n omistuk-
sista (noin 20 % osakekannasta) ja ilmoitus antaa kilpaileville maksu-tv-
                                                           
219 Yhdysvalloissa Litan ja Shapiro näkevät, että henkisen omaisuuden kysymysten proble-
matiikan kasvava trendi kilpailupolitiikassa jatkuu. He toteavat: ”Patentit, tekijänoikeudet 
ja liikesalaisuudet – eivät tuotantolaitteet tai pääsy raaka-ainelähteille – ovat ’tieto-
talouden’ kilpailuedun kasvavat lähteet. Tämän johdosta on väistämätöntä, että tällaisen 
henkisen omaisuuden omistajat vievät äärimmilleen heille suotujen oikeuksien rajat. Näitä 
rajoja ei määrää kuitenkaan vain henkisen omaisuuden rajat sinänsä, vaan antitrustipoli-
tiikan periaatteet” (Litan ja Shapiro 2001, 62).  
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operaattoreille Universalin elokuvien käyttöoikeuksia. Käyttöoikeuksia 
koskeviin toimiin kuului lisäksi ratkaisu, jossa Canal Plus-yhtiölle annettu 
etuoikeus lähettää ensimmäisenä Universalin elokuvia maksu-tv-lähetyk-
sissä rajattiin vain 50 prosenttiin Universalin tuottamista elokuvista ja yh-
teistuotannoista. Lisäksi Vizzavin kanssa kilpaileville portaaleille Vivendi 
tulee tarjoamaan käyttöoikeudet Universalin online-musiikkiin viiden vuo-
den ajan. 

 
Jos sivuutetaan EU:n komission suhteellisen runsaat kielteiset kannat 1990-
luvun alkupuoliskolla Euroopan alueellisten maksu-tv-monopolien synty-
miseen220, sähköisen median ja teletoiminnan alueen fuusioiden kiellot ovat 
olleet kuitenkin varsin harvinaisia niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. 
Yhdysvalloissa kieltoja on vain yksi (DirecTV/Echostar) ja yksi suuri yri-
tysten luopuminen (MCI Worldcom/Sprint), Euroopassa on kaksi kieltoa 
(RTL/Veronica/Endemol ja MCI Worldcom/Sprint) ja yksi suuri yritysten 
luopuminen (Time Warner/EMI).  
 
Sen sijaan suurille yrityskaupoille on asetettu runsaasti sekä rakenteellisia 
että toiminnallisia, ensisijassa pääsyyn ja käyttöoikeuksiin liittyviä ehtoja. 
Le Blanc ja Shelanski (2002, 11) ovat teletoiminnan yrityskauppoja kos-
kevia Yhdysvaltojen ja EU:n kilpailuviranomaisten päätöksiä analysoides-
saan erottaneet viisi huolta aiheuttavaa päätösten perusteisiin liittyvää teki-
jää. Ne ovat 1) markkinavoima, jota kuvaa suuri markkinaosuus ja jota vah-
vistavat vertikaaliset linkit; 2) määräävän markkina-aseman syntyminen tai 
vahvistuminen markkinaosuuden kasvaessa tuote- tai maantieteellisillä 
markkinoilla; 3) markkinoiden sulkeutumiseen liittyvät vaikutukset ja 4) 
markkinavoiman siirtäminen toisille markkinoille ja 5) kokonaan uusien 
markkinoiden syntyminen, joilla ensimmäinen markkinoille tulija voi käyt-
tää pioneeriasemaansa ylläpitäviä strategioita (hinnat, standardien määrit-
tely, tekninen yhteenliittäminen).  
 
Kaikki nämä elementit esiintyvät myös edellä selostetuissa sähköisen 
median ja teletoiminnan suurissa fuusioissa ja niihin liittyvissä ratkaisuissa. 
Horisontaalisen keskittymisen lisäksi viranomaiset ovat viime aikoina 
kiinnittäneet enemmän huomiota vertikaaliseen keskittymiseen. Kielteisenä 
kehityksenä nähdään sellaiset vertikaaliset rakenteet, joissa yksi osapuoli 
kykenee lyömään muut osapuolet, joko hallitsemalla sisältölähteitä tai 
käyttämällä jollakin alueella saavuttamaansa markkinavoimaa asemien 
saamiseksi muilla alueilla. Kilpailupolitiikalla halutaan estää kehitys, jossa 
yritykset sulkevat markkinat kilpailijoiltaan ja yksin hallitsevat standardeja.  
 
Juuri nyt erityisesti huomiota kiinnitetään kilpailun ylläpitämiseen äänit-
teiden online-jakelussa Internetissä ja sen estämiseen, ettei kukaan osapuoli 

                                                           
220 EU:n komission alkuaikojen yrityskeskittymävalvonnasta ks. Le Blanc ja Shelanski 
2002, 13. 
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saa pullonkauloja kokonaan haltuunsa. Yhdysvalloissa FCC asettaa enem-
män ehtoja kuin FTC ja DOJ, mutta sen tavoitteet ovatkin kilpailu-
politiikkaa laajemmat ja liittyvät yleiseen etuun. Nykyisin niin EU:ssa kuin 
Yhdysvalloissa telelainsäädäntö on yhä enemmän kehittynyt ennakkosään-
telyyn perustuvaksi ”kilpailulainsäädännöksi”, joka ottaa huomioon myös 
julkisen edun aspektit (Ungerer 2003, 5-6, 15), mutta FCC:n tyyppinen EU-
tason elin puuttuu. EU:ssa etukäteinen telepolitiikka astuu kuvaan, kun 
kilpailupolitiikka ei joillakin teletoiminnan erikseen määritellyillä relevan-
teilla markkinoilla riitä takaamaan tehokasta kilpailua pitemmälläkään 
aikavälillä (Komission suositus annettu 11.2.03 sähköisten viestintäverk-
kojen ja –palvelujen…2003, erit. 3). 
 
Oikeustapauksissa on ollut kysymys kahdesta perusmarkkina-alueesta, tele-
verkoista ja erityisesti Internet-verkosta ja toiseksi niihin liittyvistä sisäl-
löistä. Euroopan komission kilpailusta vastaava komissaari Mario Monti 
esittää ongelman seuraavasti: 
 

”Ennen kaikkea meidän tulisi erottaa toisaalta infrastruktuuria kos-
kevat asiat ja toisaalta palveluja koskevat asiat. Infrastruktuurilla 
tarkoitan kaikkea, mikä saa Internetin toimimaan: esimerkiksi tele-
toiminnan infrastruktuuria, päätelaitteita (olivatpa ne pc-, tv- tai 
mobiililaitteita), tuotestandardeja, käyttö- ja osoitteenmuodostus-
järjestelmiä. Palveluina pidän tämän infrastruktuurin avulla väli-
tettyjä palveluja. 
 
Erottelu on hyödyllinen, koska se korostaa tärkeitä eroja. Kun tar-
kastelemme infrastruktuuria, on kysymys verkostojen ulkoisvaiku-
tusten ja yhteentoimivuuden tarpeen tuottamista ongelmista. Kyse 
on myös alueesta, jossa sektorispesifinen sääntely on todennäköi-
sempää ja kilpailusääntöjä on tulkittava tämän sääntelyn valossa. 
Kun tarkastelun kohteena ovat palvelut, toisenlaiset ongelmat 
tulevat keskiöön kuten esimerkiksi vaikea kysymys uusien online-
markkinoiden määrittelystä.” (Monti 2000, 3) 

 
Suurille fuusioille ja yrityskaupoille on kilpailupoliittiset esteet, jos ne luo-
vat monopoliasemia tai ovat omiaan sulkemaan markkinat. Tämä koskee 
niin Yhdysvaltoja kuin EU:ta, vaikka rajat ovat harvoin käytännössä tulleet 
vastaan. Ilmeisin raja on äänitealalla, jossa EU:n komissio haluaa toisaalta 
ylläpitää viiden yhtiön globaalia oligopolia ja toisaalta estää vielä harvem-
man yhtiön oligopolin syntymisen Internetin välityksellä syntyvässä äänit-
teiden jakelussa. Tämä esimerkki saattaa olla laajemminkin sovellettavissa 
sähköisen median eri-osa-alueisiin221. Teletoiminta ei ole globaalisti yhtä 

                                                           
221 Esimerkiksi elokuvien tuotannossa on globaaleja yhtiöitä kuusi eli jaksossa 5.2. maini-
tut: Twentieth Century Fox (omistaja News Corp.), Walt Disney, Warner Bros. (Time 
Warner), Sony Picures Entertainment (Sony), Paramount (Viacom) ja Universal (GE/ 
NBC). Komission linjanvedot äänitealalla eivät ole kuitenkaan estäneet sitä, että tätä 
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keskittynyt kuin sähköinen media. Teletoiminnassa EU:n komissio on 
ajanut tiukempaa linjaa kuin Yhdysvaltojen kilpailuviranomaiset estääk-
seen Internetin alueella tapahtuvaa monopolisoitumista. Asettamalla raken-
teellisia ehtoja erityisesti horisontaalisissa fuusioissa kilpailuviranomaiset 
ovat pyrkineet ylläpitämään kilpailua niin sähköisessä mediassa kuin tele-
toiminnassa. Tämä on ainakin markkinakonvergenssia hidastava tekijä. 
Vertikaalisissa fuusioissa taas on käytetty ehtoja, jotka liittyvät ohjelmien 
saatavuuteen (eli niiden käyttöoikeuksiin) ja televerkkojen käyttöön. Nämä 
ehdot ovat omiaan lisäämään markkinakonvergenssia pakottamalla yhtiöitä 
yhteistyöhön ja antamalla kuluttajille valinnan mahdollisuuksia liittyä 
toiminnallisesti eri televerkkoihin, vaikka televerkot tarjoaisivatkin tässä 
tapauksessa palveluja, jotka kilpailevat toistensa kanssa eli ovat toisiaan 
korvaavia, supplementteja. 
 
Suurissa hyväksytyissä fuusioissa rakenteellisilla ehdoilla näyttää olevan 
suurempi merkitys kuin toiminnallisilla ehdoilla. Rakenteelliset ehdot 
toteutetaan myös käytännössä kirjaimellisesti, kun taas pääsyyn ja käyttö-
oikeuksiin liittyvissä ehdoissa on kysymys mahdollisuuksista, joiden käy-
tännön merkitys riippuu kilpailijoiden toimista. Nouel on havainnut, että 
”uuden talouden” alueen fuusioissa ja yrityskaupoissa ehdot ovat kolmen-
tyyppisiä: 1) yritysrakenteita koskevia (esimerkiksi edellytetään jonkin 
yrityskaupan piirissä olevan yrityksen tai sen osan myyntiä), 2) ehdot liit-
tyvät toimintatapoihin, ja erityisesti käyttöoikeuksiin ja pääsyyn liittyviin 
kysymyksiin (esimerkiksi teleyhtiöitä velvoitetaan päästämään kilpailijoita 
ko. televerkkoon tai sen osiin) tai 3) molempien yhdistelmiä (Noel 2001b, 
204-216). Nämä ovat myös yleisesti kilpailupoliittisissa ratkaisuissa käy-
tettyjä ehtoja ja käytössä myös Yhdysvalloissa (Litan ja Shapiro 2001, 45). 
Edellä selostetuissa yrityskaupoissa havaitaan myös nämä yleiset ratkaisut.  
 
Entä sitten markkinakonvergenssi ja televerkkoihin liittyvä verkostoitu-
minen? Yritysrakenteiden purkua koskevat ehdot lisäävät periaattessa 
yritystason verkostoitumista eli markkinakonvergenssia, varsinkin jos ne 
kohdistuvat horisontaalisiin kauppoihin. Ideanahan niissä on luoda uusi 
toimiva kilpailija markkinoille (Litan ja Shapiro 2001, 46). Toisaalta kil-
pailun edistämisen tavoite käytännössä voi estää tällaisen verkostoitumisen. 
Vertikaalisten rakenteiden purku lisää verkostoituisen mahdollisuuksia, 
koska tarkoituksena on estää markkinoiden sulkeutuminen. Toiminta-
tapoihin liittyvät ehdot voivat lisätä verkostoitumista pakottamalla yrityksiä 
(tasa-arvoisempaan) yhteistyöhön. Varsinkin pääsyyn ja käyttöoikeuksiin 
liittyvät ehdot lisäävät televerkkojen fyysistä verkostoitumista tuomalla 
markkinoille laajempia, yhdistettyjä televerkkoja tai mahdollistamalla 
niiden markkinoille tulon. Fuusiot, joita hyvin vähän kielletään, vähentävät 

                                                                                                                                                   
kirjoitettaessa (11/03) Sonyn äänitesektori ja Bertelsmannin BMG ovat päättäneet fuusioi-
tua (Larsen ja Burt 2003, 15). 
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kuitenkin yritysten verkostoitumista, mutta verkko-operaattoriyritysten 
tapauksessa lisäävät periaatteessa fyysistä verkostoitumista. 
 
 
8.4. Kielletyt toimintatavat 
 
Kiellettyjen toimintatapojen osalta tunnetuin kilpailuasia viime vuosilta on 
Yhdysvalloissa Microsoftia vastaan käyty antitrustioikeudenkäynti vv. 
1998-2002. Oikeudenkäynnillä on olemassa esihistoria Microsoftia vastaan 
käydyissä aiemmissa antitrustioikeudenkäynneissä. Konkreettinen proses-
sin laukaiseva tekijä oli Microsoftin käyttöjärjestelmäänsä integroima oma 
selain, minkä tarkoituksena oli lopullisesti lyödä uhaksi käsitetty Netscape 
ja sen markkinajohtajana tuolloin oleva selain (mikä toteutuikin) 
(Economides 2001, 5; Litan ja Shapiro 2001, 30-31). Taustalla oli Micro-
softin muuttunut politiikka, jossa Internet sai merkittävämmän aseman (ks. 
esim. Fransman 2002, 67) 
 
Microsoftia vastaan käyty antitrustioikeudenkäynti oli laaja222, vaikea, 
pitkä ja vaiherikas prosessi. Tässä yhteydessä sitä voidaan käsitellä vain 
yksinkertaistettuna, pääkohdittain ja tämän tutkimuksen näkökulmasta. 
Oikeudenkäyntiprosessi piti sisällään myös runsaasti affektioita, joihin ei 
puututa tässä yhteydessä223. Kun Yhdysvaltojen oikeusministeriö ja 19 
osavaltiota haastoivat Microsoftin oikeuteen vuonna 1998, kanteet olivat 
alun perin kokonaisuutena seuraavat: 
 

1) määräävän markkina-aseman laiton hankinta ja ylläpito 
("monopolization") käyttöjärjestelmien alueella  

2) kilpailua vääristävät sopimusjärjestelyt eri tietotekniikan alan 
yritysten kanssa määräävän markkina-aseman ylläpitämiseksi ja 
laajentamiseksi sekä  

3) yritys määräävän markkina-aseman laittomaan hankkimiseen 
("monolipolize") Internet-selainten alueella ja  

4) kilpailua vääristävä selaimen (Internet Explorer) paketointi 
Windows-käyttöjärjestelmään ( Economides 2001, 10). 

                                                           
222 Esimerkiksi prosessin päättänyt oikeuden päätös vuodelta 2002 oli kokonaisuudessaan 
300-sivuinen. Päätöksen tehnyt oikeusistuin laati kuitenkin ratkaisustaan tiivistelmän (Exe-
cutive Summary 2002). Asiasta tarkemmin kiinnostuneet voivat perehtyä ko. muistioon, 
DOJ:n asiaa käsittelevään aineistoon ja lopulliseen ratkaisuun liittyvään aineistoon osoit-
teissa http://www.usdoj.gov/atr/cases/ms_index.htm9 ja  
http://news.findlaw.com/ legalnews/documents/index.html#microsoft.  
Microsoftin näkökulmasta ks. http:// www.microsoft.com/presspass/legalnews.asp.  
Tutkijoiden näkökulmasta ks. esim. http://www.stern.nyu.edu/networks/usvms.html ja 
http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/ 
223 Monopoliyhtiöihin kuten Microsoftiin näyttää kohdistuvan yleensäkin runsaasti asen-
teellisuutta, mitä ymmärrettävästi myös kilpailijoiden käyttäytyminen ilmentää. On syytä 
kiinnittää huomiota siihen, että yksi syy alemman oikeusasteen päätösten kaatumiselle oli 
tuomarin erittäin kielteinen asenne Microsoftiin julkisuudessa (Judging the judge 2001, 
62). 
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Yhdysvalloissa on todettu olevan vaikea suoraan mitata monopolivoimaa 
eli määräävän markkina-aseman käyttöä hintojen kontrolloimiseksi ja 
kilpailun sulkemiseksi. Tämän takia oikeusistuimet ovat yleensä pitäneet 
riittävän suurta markkinaosuutta epäsuorana mittana monopolivoimasta. 
Käytännössä tällaiseksi markkinaosuudeksi on katsottu 70 prosenttia tai 
enemmän markkinoista. FTC:n komissaari Swindle kuitenkin korostaa, että 
korkeaan teknologiaan liittyvissä antitrustioikeustapauksissa on erityisen 
tärkeää katsoa pelkän markkinaosuuden taakse monopolivoiman harjoitta-
misen arvioimiseksi. Monopolivoimaa voidaan käyttää tarkoituksellisesti 
korkean teknologian aloilla, koska henkisen omaisuuden suoja (patentit ja 
tekijänoikeus) tekee mahdollisille kilpailijoille vaikeaksi tulla uuden tekno-
logian markkinoille. Monopolivoimaa voidaan oletettavasti harjoittaa kor-
kean teknologian aloilla myös verkoston ulkoisvaikutusten takia (Swindle 
1999, 2). Vastaavasti EU:n komission kilpailuosaston pääjohtaja korostaa 
televisiotoimintaa koskevassa kilpailupolitiikassa pullonkaulojen, jakelujär-
jestelmiin liittyvän pääsyn ja sisältöjen käyttöoikeuksien arvioinnin merki-
tystä (Ungerer 2003, 2,4).  

 
Määräävän markkina-aseman väärinkäytössä ja laittomassa hankkimisessa, 
josta Sherman Act-laissa käytetään "monopolization"-termiä, on kysymys 
silloin kun yritys ryhtyy kilpailua kohtuuttomasti rajoittaviin toimiin hank-
kiakseen, ylläpitääkseen tai laajentaakseen määräävää markkina-asemaan-
sa. Kantajan (tässä tapauksessa oikeusministeriön) on oikeusprosessissa 
osoitettava, että vastaajalla (tässä tapauksessa Microsoftilla) on määräävä 
markkina-asema ja että vastaaja on tietoisesti hankkinut ja ylläpitänyt tätä 
asemaa, jota ei ole saatu asianmukaisesti ylivoimaisilla tuotteilla, erin-
omaisilla liiketoimilla tai historiallisen sattuman tuloksena.  
 
Määräävän aseman hankinnassa laittomasta toiminnasta voi olla myös kys-
ymys, jos hintadiskriminaatiolla on kilpailua estävä vaikutus. Yksinoikeus-
sopimukset voivat olla myös laittomia, jos niillä on kilpailua estävä vaiku-
tus. Jotta asia näytettäisiin toteen, kantajan on pystyttävä näyttämään 
toteen, että vastaajan tarkoituksena on ollut saavuttaa määräävä markkina-
asema harjoittamalla ryöstöhinnoittelua224 tai muuta kilpailua estävää toi-
mintaa ja on olemassa ilmeinen mahdollisuus, että vastaaja voi onnistua 
tässä tavoittelussa (Economides 2001, 12). 
 
Microsoftin tapauksessa alioikeus (tuomari) antoi päätökset vaiheittain. 
Findings of Fact-vaiheessa oikeus esitti kokoamansa tosiasia-aineiston 
pohjalta yleisen käsityksensä vallitsevasta tilanteesta. Conclusions of Law-
vaiheessa tuomari teki päätökset siitä, missä määrin lakia on rikottu. Final 
Judgment-vaiheessa julistettiin tuomio seuraamusten osalta. Jo tämän 

                                                           
224 Ryöstöhinnoittelua on esimerkiksi se, että yritys ensin myy tuotteita alihintaan kaataak-
seen kilpailijoitaan, ja kun yhtiö saa monopolin tuotteita ryhdytään myymään monopoli-
hinnoilla (Kovacic ja Shapiro 1999, 15). 
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alioikeuskäsittelyn yhteydessä oli mahdollisuus sovitteluratkaisuun, mutta 
yritykset epäonnistuivat. Tuomarin ensimmäisen vaiheen ns. Findings of 
Facts-päätös annettiin marraskuussa 1999. Tuomari totesi päätöksessään, 
että Microsoftilla on määräävä markkina-asema (“monopoly”) käyttöjärjes-
telmissä, markkinoille tulon esteet ovat suuret, eikä kuluttajilla ole kaupal-
lisesti toimivia vaihtoehtoja. Microsoftin käyttöjärjestelmän markkinaosuu-
den tuomari ilmoitti olevan yli 90 prosenttia ja osuuden olevan vakaa ja 
pikemminkin kasvussa225. Tuomari totesi edelleen, että Microsoftilla on 
mahdollisuus asettaa monopolihintoja ja että Microsoft on valmis käyttä-
mään ja on käyttänyt tätä asemaa vahingoittaakseen mitä tahansa yritystä, 
joka on aloitteellinen lisäämään kilpailua Microsoftin ydintuotteiden kans-
sa. Edelleen päätöksessä todettiin, että tämä asetelma estäessään myös 
innovaatiotoimintaa ei ole kuluttajien edun mukainen. Myös Microsoftin 
sopimuksiin sisältyi kilpailua vääristäviä toimia (Findings of Fact 1999).  
 
Toisen vaiheen Conclusions of Law-päätös annettiin huhtikuussa 2000. 
Tuomari totesi lähes kaikki oikeusministeriön kanteet lainvastaisesta 
toiminnasta toteennäytetyiksi. Päätöksen mukaan Microsoft oli käyttänyt 
määräävää markkina-asemaansa pc-laitteiden käyttöjärjestelmien mark-
kinoilla kilpailijoita vahingoittavalla tavalla. Edelleen Microsoft vaikeutti 
(hobble) innovointia ja yhtiön toimet vahingoittivat kuluttajia. Useilla 
Microsoftin tekemillä sopimuksilla oli kilpailua rajoittavia seuraamuksia, 
mutta Microsoft ei ollut syyllinen sellaisiin kilpailua rajoittaviin yksin-
oikeussopimuksiin, jotka olisivat estäneet Netscape Navigatorin jakelua 
(Conclusions of Law 2002; Economides 2000, 4-5). 
 
Kolmannen vaiheen päätöksen tuomari antoi kesäkuussa 2000. Päätöksen 
ydin oli rakenteellinen. Microsoft määrättiin jaettavaksi kahdeksi yhtiöksi, 
joista toisen toimiala on käyttöjärjestelmät ja toisen sovellusohjelmat. Jäl-
kimmäisiin tulisivat kuulumaan mm. Office-tuotemerkin alalla myydyt 
sovellusohjelmat ja selaimet. Yhtiöillä ei saisi olla yhteisiä johtajia eikä 
toimihenkilöitä eivätkä ne saisi jakaa toisilleen tietoja tärkeistä ohjelmointi-
työkaluista kuten API-järjestelmistä, ellei näitä tietoja annettaisi myös 
ulkopuolisille sovellusohjelma- ja laitevalmistajille. Tämän lisäksi annettiin 
muita toiminnallisia määräyksiä (Final Judgment 2000). 
 
Microsoft, joka oli kiistänyt kaikki syytökset järjestelmällisesti alusta 
alkaen (Litan ja Shapiro 2001, 31), valitti tuomiosta vetoomustuomioistui-
meen. Tällä välin käyty presidentinvaali johti Clintonin demokraattihallin-
non korvautumiseen Bushin republikaanihallinnolla, mikä pehmensi asen-

                                                           
225 Myös selainten ja toimisto-ohjelmien alueilla Microsoftin markkinaosuus on yli 90 pro-
senttia (Microsoft’s Internet Explorer global market share reaches 90 % 2002; Thibodeau 
2002, 3; Hill 2003, 3). 
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teita DOJ:ssa Microsoftia kohtaan226. Vetoomustuomioistuin siirsi kesä-
kuussa 2001 syrjään alemman oikeusasteen kokoamat tosiasiat, muutti sen 
Microsoftin vastuuvelvollisuutta koskevia havaintoja ja kumosi seuraamuk-
sia koskevan päätöksen. Se vahvisti vain rajoitetusti Microsoftin monopolin 
lainvastaisen ylläpidon Sherman Actin pohjalta ja totesi, ettei Microsoft 
ollut hankkinut käyttöjärjestelmiin liittyvää monopoliaan laittomasti, mutta 
sen sijaan ylläpitänyt sitä laittomasti. Muut perusteet hylättiin. Siten edellä 
Microsoftia vastaan kohdistetuista neljästä kanteesta tuli langettava tuomio 
vain kohdassa 2) mainituista kilpailua vääristävistä sopimusjärjestelyistä eri 
tietotekniikan alan yritysten kanssa määräävän markkina-aseman ylläpitä-
miseksi ja laajentamiseksi. Vetoomustuomioistuimen päätös päättyi seuraa-
vaan johtopäätökseen: ”… (Alemman oikeusasteen) päätös vahvistetaan 
osittain, kumotaan osittain ja palautetaan osittain. Mitätöimme täysin … 
(alemman oikeusasteen) päätöksen, joka sisälsi seuraamuksia koskevan 
määräyksen ja palautamme asian niiden uudelleenmääräämistä varten 
…(alempaan oikeusasteeseen) eri tuomarin ratkaistavaksi tässä päätöksessä 
esitettyjen näkemysten mukaisesti” (USA v Microsoft Corp. 2001, 69). 
Perusteita niin raskaalle seuraamukselle kuin yhtiön hajottaminen ei kuiten-
kaan enää ollut.  
 
Tämän jälkeen valittiin arpomalla uusi tuomari päättämään seuraamuksista. 
Asian palautuksen seurauksena osapuolet ryhtyivät neuvottelemaan tiivisti 
sopimusratkaisusta. Tällaiselle ratkaisulle pohjan muodosti se, että DOJ 
ilmoitti, ettei se enää vaadi Microsoftin hajottamista kahdeksi eri yhtiöksi. 
Samalla ministeriö ilmoitti, että se luopuu selaimen paketointia koskeneesta 
kanteesta ratkaistakseen asian nopeasti (Justice Department Informs,… 
2001). Sopimus Oikeusministeriön ja Microsoftin välillä solmittiin lopulli-
sesti marraskuussa 2001.  
 
DOJ:n mukaan sopimus tarjosi täytäntöönpanokeinot, joilla Microsoftin 
laiton käyttäytyminen pysäytetään, sen uusiutuminen estetään ja kilpailu-
tilanne palautetaan. Sopimuksen pääkohdat olivat nyt toiminnallisia seuraa-
muksia. Sen pääsisältö oli seuraava: 
 

a) Ratkaisu kattoi laajan joukon käyttöjärjestelmään liittyviä 
sovellusohjelmia, jotka muodostavat potentiaalisen uhan 
Microsoftin käyttöjärjestelmämonopolille kuten selaimet, 
sähköpostiohjelmat, mediasoittimet, pikaviestintäohjelmat ja 
edellä mainittuihin verrattavat tulevat sovellusohjelmat. 

b) Microsoftin oli annettava sovelluskehittäjille tarvittavat tek-
niset tiedot, jotta kehittäjät voivat luoda Microsoftin em. 
sovellusohjelmien kanssa kilpailevia ohjelmia.  

                                                           
226 Litan ja Shapiro toteavat, että antitrustipolitiikka muodostui aktiivisemmaksi Clintonin 
presidenttikausina verrattuna sitä edeltävään Bushin aikaan ja selvästi aktiivisemmaksi 
kuin Reaganin hallinnon aikana (2001, 1). 
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c) Ratkaisu takasi DOJ:n mukaan, että myös muiden sovellus-
ohjelmienvalmistajien palvelinohjelmat ovat yhteentoimivia 
Windowsin kanssa samalla tavalla kuin Microsoftin palve-
linohjelmat. Siten Microsoft ei voisi käyttää käyttöjärjes-
telmämonopoliaan rajoittamaan kilpailua palvelinohjelmien 
alueella. 

d) Tietokoneiden valmistajat ja kuluttajat olivat vapaita käyttä-
mään ko. kilpailevia ohjelmia Microsoftin käyttöjärjestel-
missä. 

e) Microsoftia kiellettiin ryhtymästä vastatoimiin niitä tieto-
konevalmistajia tai sovellusohjelmien valmistajia vastaan, 
jotka tukevat tai kehittävät kilpailevia sovellusohjelmia. 

f) Microsoftia vaadittiin lisensioimaan käyttöjärjestelmänsä 
keskeisille tietokonevalmistajille yhtenäisin ehdoin viiden 
vuoden ajan. 

g) Microsoftia kiellettiin solmimasta sellaisia yksinoikeussopi-
muksia, joissa vaaditaan Microsoftin sovellusohjelmien 
yksinomaista tukemista tai kehittämistä. 

h) Microsoftia vaadittiin lisensioimaan kaikki sellainen aineis-
to, joka on tietokoneiden valmistajille ja sovellusohjelmien 
kehittäjille välttämätöntä, jotta ne voivat toimia nyt toteu-
tetun ratkaisun mukaisesti. 

i) Kolmen riippumattoman  asiantuntijan  muodostama  paneeli 
tulee perustaa avustamaan ratkaisun toimenpanossa.    
(Department of Justice and Microsoft Corporation … 2001) 

 
Tuomioistuin hyväksyi marraskuussa 2002 sopimuksen, johon oli vielä 
liittynyt 9 osavaltiota227. Oikeuden päätöksen yhteenveto päättyy seuraa-
valla tavalla:  
 

”Tämän oikeudenkäynnin aikana Microsoftin edustajat ovat luvan-
neet, että yhtiö muuttaa kilpailustrategiaansa kuuluneita riistäviä 
käytäntöjään noudattaakseen seuraamuksia koskevaa päätöstä. 
Tuomioistuin pitää Microsoftin johtajia ja erityisesti niitä johtajia, 
jotka todistivat tässä oikeudessa, vastuullisina toteuttamaan tämän 
seuraamuksia koskevan päätöksen jokaisen määräyksen. Ei tule 
sanoa Microsoftista, että "prinssiltä ei koskaan puutu oikeita syitä 
rikkoa lupauksensa" (Niccolo Machiavelli: The Prince, ch.18, 
1514), sillä tämä tuomioistuin tulee käyttämään kaikkia käytössään 
olevia keinoja varmistaakseen, että sen päätöksen kirjain ja henki 
toteutetaan.”    (Executive Summary 2002, 21-22) 

 

                                                           
227 Jäljellä olevien osavaltioiden ja Microsoftin osalta kiista jatkui, mutta tämän tut-
kimuksen näkökulmien kannalta asialla ei ole merkitystä, kehityksestä ks. kuitenkin 
http://www.stern.nyu.edu/networks/usvms.html. 
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On syytä mainita, että EU:n komissiossa (kilpailupääosastossa) on vireillä 
Microsoftia koskeva vielä keskeneräinen tutkinta, jonka lähtökohta on 
vuonna 2000 aloitettu selvitystyö Windows 2000-käyttöjärjestelmän vaiku-
tuksesta kilpailuun. Kysymys on siitä, onko ko. käyttöjärjestelmä teknisesti 
rakennettu siten, että Microsoft voisi siirtää pc-laitteiden käyttöjärjestel-
mien markkinoilla olevaa määräävää markkina-asemaansa myös halvem-
pien palvelinten käyttöjärjestelmien markkinoille. Vuonna 2001 tutkinta on 
laajennettu koskemaan myös Media Player-sovellusohjelman mahdollista 
laitonta paketointia Windows-käyttöjärjestelmään (Commission examines 
the impact of…2000; Commission opens proceedings … 2000; Commis-
sion initiates additional …, 2001; Greene ja Reinhardt 2003, 30). Asiaa 
koskevaa komission ratkaisua odotetaan vuoden 2003 aikana.  
 
Kilpailupolitiikkaan liittyvillä kanteluilla yritykset pyrkivät vaikuttamaan 
kilpailijoidensa toimintaan. Vuonna 2003 kansainvälinen organisaatio 
Computer and Communications Association kanteli Microsoftista EU:n 
komissiolle väittäen Microsoftin XP-käyttöjärjestelmän suojaavan laitto-
masti Microsoftin monopoliasemia ja eliminoivan kilpailun uusien sovel-
lusohjelmien ja palvelujen alueella. Yhdistyksen jäseninä on Microsoftin 
kilpailijoita ja tunnettuja vastustajia, mm. America Online (Time Warner), 
Liberate, Sun Microsystems, Oracle ja Yahoo. Mukana ovat myös tele-
yhtiöistä Nokia ja Verizon. Vaikka kantelijat uskovat, että lopulta ainoan 
tehokkaan seuraamuksen on oltava rakenteellinen, minivaatimuksena esi-
tettiin, että toteutetaan suuri joukko luonteeltaan toiminnallisia kilpailua 
kantajien mielestä edistäviä toimenpiteitä (CCIA Complaint against…, 
2003; Summary of Complaint 2002; Greene ja Reinhardt 2003, 30). 
 
Microsoft-case Yhdysvalloissa herätti suurta huomiota, niin puolesta kuin 
vastaan. Keskeinen syy tämänkaltaisten tapausten herättämälle huomiolle 
on tietysti se, että se kohdistui Yhdysvaltojen menestyneimpien ja arvoste-
tuimpien yritysten joukkoon kuuluvan yrityksen toimintatapoihin, sama 
koski aikanaan tietysti niin Standard Oilia kuin AT&T:tä (Litan ja Shapiro 
2001, 29). Microsoftia vastaan Yhdysvalloissa käydyn antitrustioikeuden-
käynnin lopputulokset voidaan esittää myös seuraavalla tavalla: Microsoftia 
ei hajotettu, eikä devoluutiota toteutettu. Windows jäi perusluonteeltaan 
suljetuksi käyttöjärjestelmäksi, jota yhtiö voi kehittää ja paketoida edelleen 
harkintansa mukaan, kuitenkin siten, että useiden kilpailevien sovellus-
ohjelmien tulee voida olla teknisesti yhteentoimivia Microsoftin käyttö-
järjestelmien kanssa. Laitevalmistajat ja kuluttajat ovat täysin vapaita käyt-
tämään Windows- käyttöjärjestelmäympäristössä haluamiaan Microsoftin 
ohjelmien kanssa kilpailevia ohjelmia. Oikeusistuimen päätös lisäsi verkos-
toitumista pakottamalla monopolin kiinteämpään yhteistyöhön eri yritysten 
kanssa ja mahdollistamalla Microsoftin omien verkostojen kanssa kilpaile-
vien verkostojen toimintaa Windows-ympäristössä. Jos Microsoft olisi 
hajotettu kahteen osaan, yrityksen kiinteä sisäinen verkostoituminen olisi 
hajautunut. Samalla verkostoituminen ulkoiseen maailmaan olisi lisäänty-
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nyt merkittävästi, vaikka osien verkostoituminen olisi todennäköisesti 
jäänyt vähäiseksi. 
  
Kilpailupolitiikan vaikutuksia tarkasteltaessa on otettava lisäksi huomioon, 
että se viime kädessä rajoittaa ja kieltää yritysten tietyt yhteistoiminnan 
muodot. Kaikki verkostoituminen ei ole sallittua, vaan rikollista. 
 
Porter on nostanut toimialojen rakenteellisessa analyysissä esiin viisi 
tekijää, jotka ovat asiakkaiden neuvotteluasema, hankkijoiden neuvot-
teluvoima, korvaavien tuotteiden ja palvelujen uhka ja uusien alalle 
tulijoiden uhka (Porter 1985, 16-21). The Economistin mukaan tässä 
analyysissa Microsoft sijoittuu edelleen vahvasti. Asiakkaiden neuvottelu-
asema on heikko. Hankkijoita eli ohjelmistoinsinöörejä on runsaasti, kor-
vaavien tuotteiden uhka minimaalinen ja uusien alalle tulijoiden esteet 
ylitsepääsemättömiä. Toimialan kilpailu on nujerrettu (Blinded by the light 
2003, 14). 
 
 
8.5. Kilpailupolitiikka ja verkostoituminen: johtopäätöksiä 
 
Kilpailupolitiikka ja siihen liittyvät yksittäiset ratkaisut voivat merkittävästi 
vaikuttaa yritysten tai jonkin alan rakenteisiin. Jos Microsoftin hajautta-
mista koskeva päätös olisi toteutunut olisi kyseessä ollut yhtä merkittävä 
päätös kuin oli AT&T:n hajottaminen228. AT&T:n hajottaminen oli kuiten-
kin harvinainen tapahtuma kilpailupolitiikassa jo 1980-luvulla (Kovacic ja 
Shapiro 1999, 14). Microsoft-case Yhdysvalloissa osoittaa, että monopolin 
synnyttyä (jos se ei ole alun perinkään ole ollut voimakkaasti reguloitu 
monopoli kuten AT&T) kilpailuviranomaisten on vaikea suhtautua siihen. 
Monopolit ovat usein suuria, taloudellisesti erittäin merkittäviä ja vaikutus-
valtaisia yrityksiä ja näillä seikoilla on myös merkitys. Tämä sama koskee 
myös tietysti EU:ssa toimivia kansallisia teleyhtiöitä, jotka ovat Microsoftia 
lähes vastaavassa monopoliasemassa omilla markkina-alueillaan.  
 
Mikä sitten on kilpailupolitiikan suhde teollisuuspolitiikkaan? Teollisuus-
poliittisiksi voidaan ymmärtää toimia, joilla esimerkiksi EU kehittää kil-
pailukykyään suhteessa Yhdysvaltoihin ja Japaniin sallimalla teollisuutensa 
keskittyä riittävän kilpailukykyiseksi. Kyse on teollisuuspolitiikan vaiku-
tuksesta silloin kun EU:ssa tietyin perustein kielletään ulkomaisten yritys-
ten fuusioita, mutta tosiasiallisesti samoilla perusteilla sallitaan kansallisia 
tai EU:n sisäisiä fuusioita. Yhdysvalloissa katsotaan, ettei EU:n kilpailu-
politiikassa tällä hetkellä ole teollisuuspoliittisia aspekteja (Pitofsky 2000, 

                                                           
228 On syytä todeta, että hajauttamisesta ja myöhemmästä omaehtoisesta devoluutiosta 
huolimatta AT&T on nyt mahtavampi kuin koskaan ja Baby Bell-yhtiötkin ovat nyt myös 
maailman merkittävimpiin kuuluvia teleyhtiöitä ja ovat jo keskittyneet merkittävästi 
keskenään. 
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1). Teollisuuspoliittiset perusteet saattavat kuitenkin EU:ssa esiintyä 
seuraavalla tavalla. Eurooppa tarvitsee maailmanlaajuisessa kilpailussa 
omia suuria yrityskeskittymiä (Large European groups are only way to 
challenge… 2002), vaikka kilpailupoliittisesti ne voivat olla ongelmallisia. 
Nämä keskittymät on teollisuuspoliittisesta näkökulmasta kilpailupolitii-
kassa hyväksyttävä, ja tästä syystä olisi myös hyväksyttävä kilpailupoliit-
tisesti ongelmallisia yhdysvaltalaisia fuusioita, jotta ei syntyisi teollisuus-
poliittisia ongelmia Euroopassa eikä kilpailupoliittisia ongelmia Yhdys-
valtojen kanssa. 
 
Entä sitten kysymys siitä, onko fuusioita nykyisin enemmän vai vähemmän 
kuin ennen? Äskettäinen voimakas fuusioaalto sähköisessä mediassa ja 
teletoiminnassa luo käsityksen voimakkaasta keskittymistrendistä. Kay on 
kuitenkin kritisoinut käsitystä keskittymisen väistämättömästä trendistä. 
Hänen käsityksensä mukaan talouselämän keskittyminen 1900-luvulla 
tapahtui varsinaisesti ennen 1970-lukua. Tämän jälkeen ei keskittymistä ole 
tapahtunut itse asiassa lainkaan hänen käyttämänsä mittarin mukaan, joka 
on sadan suurimman yrityksen osuus teollisuustuotannon nettotuotoksesta. 
Kayn esityksessä mukana ovat Yhdysvallat, Japani, Saksa ja Englanti ja 
hän vertailee vuosia 1918, 1970 ja 1990 (Kay 2003a ja Kay ja Hannah 
2003). Jos Kayn käsitys pitää paikkaansa229, fuusiot seuraisivat pitemmällä 
aikavälillä pelkästään taloudellista kasvua, eivätkä liittyisi välttämättä 
keskittymisen tarpeisiin sinänsä. Kilpailupolitiikka huolehtisi osaltaan siitä, 
että talous ei keskity sen kasvua nopeammin. Tästä näkökulmasta yritysten 
markkinakonvergenssi ja yritysten verkostoituminen kasvaisivat lähinnä 
talouden kasvun mukaan. Mainittakoon, että henkilökohtaisissa suhteelli-
sissa omaisuuksissa on sen sijaan tapahtunut muutoksia. Drucker tuo esille, 
että J.P. Morganilla (1837-1913, amerikkalainen rahoittaja, samannimisen 
rahoitusyhtiön perustaja) oli aikanaan suuri merkitys Yhdysvaltojen talou-
dessa. Huipulla ollessaan hänellä oli likvidiä pääomaa rahoittaa Yhdys-
valtojen kaikki pääomatarpeet neljän kuukauden ajan. Inflaatio huomioon 
ottaen J.P. Morganin omaisuus oli kuitenkin vähemmän kuin kolmannes 
Bill Gatesin nykyisestä omaisuudesta. Mutta Gatesin 40 miljardilla dolla-
rilla voitaisiin rahoittaa Yhdysvaltojen taloutta vain yhden päivän ajan 
(Drucker 2002, 154). 

 
 
8.6. Kilpailupolitiikka ja globalisaatio 
 
Yhdysvaltojen ja EU:n kilpailuviranomaiset valvovat kauppaa, joka on noin 
2/3 maailmankaupasta (Spiegel ja Wolffe 2000, 4). Globaali aspekti on 
kilpailupolitiikassa olennainen. Ensiksikin Yhdysvaltojen ja EU:n kilpailu-
viranomaisten monet päätökset kohdistuvat suuriin, globaaleihin yrityksiin 
ja vaikuttavat siten koko maailmassa. Toiseksi globaali kilpailupolitiikka 

                                                           
229 Asiaa ei ole tässä yhteydessä mahdollista punnita tarkemmin. 
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on kehittymässä yhtenäisemmäksi eri valtioiden ja eri maiden kilpailu-
viranomaisten yhteistyön myötä. Kysymys on vapaaehtoisesta harmoni-
soinnista. Maailman kauppajärjestö WTO:n 145 jäsenvaltiosta yli 90:ssä 
valtiossa on kilpailuviranomaisjärjestelmä tai valtio on luomassa tällaista 
järjestelmää (Schaub 2002b, 3). Useimpien järjestelmien esimerkkinä on 
käytetty Yhdysvaltojen tai EU:n järjestelmiä tai molempia. Kilpailupoli-
tiikan menettelytapoja kehitetään valtioiden tasolla maailman kauppa-
järjestö WTO:n piirissä pyrkimällä lähivuosina multilateraaliseen kilpailu-
sopimukseen. Kilpailuviranomaistason yhteistyöelimenä on International 
Competition Network (ICN), jonka Yhdysvaltojen oikeusministeriö ja 
liittovaltion kauppakomissio FTC sekä Euroopan komissio perustivat vuon-
na 2001230. ICN:ään kuuluu nykyisin kilpailuviranomaisia noin 50 maasta 
(Monti 2002, 3-4). 
 
Tarve kansainväliseen harmonisointiin perustuu siihen, että yritysten kan-
sainvälisten operaatioiden ja fuusioiden tapahtuessa yhä globaalisemmassa 
mittakaavassa ne tulevat yhä useammassa maassa kilpailupolitiikan piiriin. 
Yhtenäiset ja nopeat kilpailupoliittiset menettelytavat eri maissa ovat 
edellytys yritysten pitkäjänteiselle ja tehokkaalle toiminnalle (Rill ja 
Schechter 2001, 11-12). Yhdysvaltojen ja EU:n kilpailupolitiikka eroavat 
toisistaan noudatettujen prosessien ja viranomaisten osalta, mutta periaat-
teiden ja näkemysten tasolla on pyritty viime vuosina yhteistyöhön ja yhä 
yhdenmukaisempaan ajatteluun231 (Spiegel&Wolffe 2000, 4; Pitofsky 
2000; Litan ja Shapiro 2001, 4,12, 55). Järjestelmät ovat myös käytännön 
tasolla tuottaneet varsin samanlaisia tuloksia232 (Nouel 2001b, 209-210, 
Pons 2002; Schaub 2002a ja b). 
 
Kansainvälisen kaupan vapautumisen ja yritysten verkostoitumisen myötä 
myös kilpailupolitiikan merkitys kasvaa, koska yritysten keskinäinen tais-
telu markkinoista ja sopiminen verkostojen yhteentoimivuuden takaa-
miseksi lisääntyvät. Jos verkostojen ulkoisvaikutukset ovat johtamassa 
winner-take-all-efektiin ja monopoliin, kilpailuviranomaisten rooli tulee 
keskeiseksi markkinoiden rakenteiden muovaamisessa ja pelisääntöjen 
asettamisessa.  Nykyajan kilpailupolitiikka pyrkii siten vastaamaan omista 
lähtökohdistaan globalisoitumisen ja verkostoitumisen tuottamiin kilpailu-
ongelmiin taustana myös verkostoitumisen teoria. Oma lukunsa on EU:n 
teletoiminnan liberalisoituminen, joka on tuonut teletoiminnan yhä enem-
män kilpailupolitiikan piiriin ja sen vaikutuksen alaiseksi (Pons 2002, 2). 

                                                           
230 Esihistoriasta ks. Rilla ja Schechter 2001. 
231 Yhteistyösopimus on vuodelta 1991 (muutettu 1998). Siivonen sisältää Suomen, EU:n 
ja Yhdysvaltojen yrityskauppavalvonnan vertailun (2000, 56-104). Hyvä tiivis esitys 
Yhdysvaltojen kilpailupolitiikasta on Litan ja Shapiro 2001. 
232 FTC:n ja EU:n komission ainoa suurempi viime vuosien erimielisyys koski General 
Electricin ja Honeywellin fuusiota vuodelta 2001, jonka FTC salli mutta komissio kielsi 
(Commission prohibits. GE’s acquisition…, 2001), mutta tämä fuusio ei kuulu tämän 
tutkimuksen piiriin, koska se ei liity tässä tutkimuksessa käsiteltyihin aloihin..  
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9. Pullonkaulojen ja avoimuuden problematiikka 
 
Sähköisen median ja teletoiminnan arvoketjujen tarkastelussa on pullon-
kaulat määritelty sellaiseksi arvoketjun johonkin osaan liittyväksi elemen-
tiksi, jolle ei ole korvaavaa osaa tai jolle on vaikea tuottaa tällaista substi-
tuuttia. Edelleen kuviossa 1 on pullonkauloina esitetty järjestelmiä ja sovel-
lusohjelmia kuten digitaalisen television pääsyyn ja käyttöoikeuksiin liit-
tyvät salausjärjestelmät (CA-järjestelmät, Conditional Access), sovellus-
ohjelmien rajapinnat (API, Application Programming Interface) ja säh-
köinen ohjelmaopas (EPG). Sääntelynkin näkökulmasta kaikki nämä järjes-
telmät ovat ajankohtaisia, koska esimerkiksi EU:n viestintälakipakettiin 
(2002) sisältyy kaikkia näitä järjestelmiä koskevia säännöksiä.  
 
Kuviossa 1 on pullonkaulana esitetty myös käyttöjärjestelmät. Vaikka niitä 
koskevaa sektorikohtaista sääntelyä ei ole, voimakasta keskustelua viime 
aikoina ovat herättäneet Microsoftin hallitseva asema pc-laitteiden käyttö-
järjestelmissä, sen voittoon johtanut selainsota Netscapen kanssa ja asiaan 
liittynyt kilpailupoliittinen oikeudenkäyntiprosessi, jonka tuloksia on jo 
tarkasteltu edellä. Sekä digitaalisessa televisiossa että matkapuhelimissa 
tulevat käyttöön vähitellen myös sofistikoidut käyttöjärjestelmät ja taistelu 
yritysten välillä tällä alueella hallitsevasta asemasta on jo alkanut. Digitaa-
listen televisioiden sovellusten rajapinta pc-laitteiden Windows-käyttö-
järjestelmien tapaan on nimeltään API (Application Programming Inter-
face)233, mitä käsitettä yksinkertaisuuden vuoksi käytetään jatkossa muo-
dossa API-järjestelmä. 
 
Digitalisointi luo kompleksisempia arvoketjuja ja nostaa laajemmin ja 
konkreettisemmin esiin pullonkaulojen problematiikan ja niiden avoimuu-
teen liittyvät kysymykset. Kun analogisessa maailmassa pullonkaulat liit-
tyvät lähinnä ohjelmien yksinoikeuksiin ja maksu-tv-toiminnassa ehdollisen 
pääsyn kysymyksiin, digitaalisessa maailmassa pullonkauloja on useampia. 
PC-laitteet, digitaaliset televisiot ja matkapuhelimet ovat keskeisin osa 
tulevaisuuden päätelaitteita. Ongelmaksi on koettu järjestelmien kehittymi-
nen kokonaan yhden osapuolen, portinvartijan, hallitsemiksi järjestelmiksi 
ulkoisvaikutusten, winner-take-all-efektin ja lukittumisilmiön takia. Tässä 
jaksossa keskitytään pullonkaulateknologioista pc-laitteiden ja matkapuhe-
linten käyttöjärjestelmiin234 ja digitaalisen television API- järjestelmiin.  
                                                           
233 DVB- organisaatio vastaa kysymykseen onko MHP käyttöjärjestelmä, yksiselitteisesti 
”ei” ja jatkaa: “DVB-MHP istuu set-top-boksin käyttöjärjestelmän päällä. Jos CA:ta aja-
tellaan passina, joka mahdollistaa pääsyn palveluntarjoajien kaikkiin kiinnostaviin sovel-
luksiin, niin MHP on paikallinen kääntäjä (local translator), joka sallii boksisi ymmärtää 
nämä sovellukset ja palvelut, kun ne aktivoidaan” (www.mhp.org/what_is_mhp/qa.html). 
Myös API:n rajapinnan päällä tarvitaan varsinaisia sovelluksia kuten käyttöliittymä, jona 
on usein EPG.  
234 Käyttöliittymäksi voidaan kutsua käyttöjärjestelmän käyttäjälle näkyvää osaa, jonka 
avulla sovellusohjelmia käytetään. Käyttöliittymäksi voidaan kutsua myös erillistä käyttö-
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Kehittyneet käyttöjärjestelmät ja digitaalisen television API-järjestelmä 
siihen liittyvine sovelluksineen ovat välttämättömiä, jotta päätelaitteet 
kykenisivät helpolla tavalla välittämään monipuolisia palveluja kuluttajien 
käyttöön. Pc-laitteissa helppokäyttöiset käyttöjärjestelmät ovat olleet ole-
massa lähes alusta alkaen ja ne ovat jo varsin kehittyneitä. Kolmannen 
sukupolven 3G-matkapuhelimet tulevat kehittymään niin sofistikoiduiksi, 
että ne tarvitsevat laajemman käyttöjärjestelmän. Matkapuhelinten käyttö-
järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi Internet-palvelut, sähköpostin ja eri-
tyyppiset transaktiot. Lisäksi tulevat esimerkiksi nykyistä kehittyneemmät 
osoitteiston ylläpito, kalenteritoiminnot ja puhelimen soittofunktiot. Yhä 
monipuolisempia palveluja taas pidetään välttämättöminä niin Internet-
yritysten, Internetissä kaupallista toimintaa harjoittavien yritysten, matka-
puhelintoiminnan kuin digitaalisen television taloudellisen menestymisen ja 
kehityksen kannalta.  
 
Yksistä maailmanlaajuisista laitestandardeista sopiminen on kuitenkin yli-
päätään käytännössä osoittautunut varsin vaikeaksi. Kauppapolitiikka, 
protektionismi, teollisuuspoliittiset tekijät ja yritysten pyrkimys hallita 
markkinoita ovat käytännössä johtaneet usein moniin kilpaileviin standar-
deihin. Standardeista voidaan sopia kansainvälisissä standardointijärjes-
töissä, yritysten kesken tai ne voidaan ratkaista kilpaillen markkinoilla. 
Standardin luomisessa voi olla kaikkia näitä elementtejä, eivätkä ne sulje 
toisiaan sinänsä pois (Kay 2003, 373). Standardointijärjestöissä päätetyt 
standardit ovat ns. virallisia standardeja ja ne voidaan saattaa lainsäädän-
nöllä pakollisiksi. Muut hallitsevat standardit ovat de facto-standardeja. 
Vain yhden maailmanstandardin olemassaoloa jollakin alueella voidaan 
perustella, koska tällainen standardi tuo mittakaavaetuja ja säästää siirto-
kustannuksia eri järjestelmien välillä. Yksi standardi on usein myös kulut-
tajien edun mukainen, koska se on omiaan johtamaan halvempiin laitteisiin 
valmistussarjojen suuruuden ansiosta ja koska kuluttajilla ei ole tällöin tar-
vetta useisiin eri järjestelmien laitteisiin samantyyppisten ohjelmien ja pal-
velujen saamiseksi. Voidaan myös tietysti ajatella, että kilpailu standar-
deista luo parempia standardeja, vaikka tietysti kuluttajan kannalta useiden 
järjestelmien olo markkinoilla pitkän aikaa kunnes jokin standardi on 
voittanut, voi olla sinänsä hankala asia.  
 
Esimerkiksi äänitteiden alueella CD-levy oli Philipsin ja Sonyn keskenään 
sopima tekninen standardi. Sen sijaan analogisen videon alueella käytiin 
markkinoilla tunnettu taistelu, jossa japanilaisen Matsushita/JVC:n VHS- 
standardi löi hollantilaisen Philipsin ja japanilaisen Sonyn kilpailevat 
standardit. Philips ja Sony pyrkivät vertikaaliseen integraatioon eli laite-
                                                                                                                                                   
järjestelmän ja käyttäjän välillä toimivaa ohjelmaa, joka määrää ohjelmien toimintaa ja 
käyttöä (kuten Windows 3.11 DOS-käyttöjärjestelmän päällä). Tässä jaksossa tarkoituk-
sena ei ole tehdä varsinaista erottelua näiden teknisesti eri asioiden välillä, vaan niiden 
muodostamasta kokonaisuudesta käytetään yksinkertaisuuden vuoksi nimitystä käyttö-
järjestelmä.  
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tuotannon ja standardin yhdistämiseen, mutta epäonnistuivat. Markkinointi 
horisontaalista markkinarakennetta varten ja ohjelmien saatavuus 
osoittautuivat siten ratkaisevaksi tekijäksi. Matsushita/JVC:n standardi oli 
"avoimempi" eli vapaammin käytettävissä ja Sonyn standardi oli suljettu235. 
Nämä käsitteet edellyttävät kuitenkin tarkempaa analyysia, joka suoritetaan 
seuraavassa luvussa. 
  
 
9.1. Avoin ja suljettu standardi 
 
Avoin standardi on standardi, joka voidaan ottaa vapaasti käyttöön mak-
sutta tai pientä korvausta vastaan ja jonka käyttö edellyttää tiettyjä avoi-
muuteen liittyviä menettelytapoja, jotka on esitetty ko. lisenssissä. Suljettu 
standardi on joko vain yrityksen itsensä käyttämä standardi tai standardi, 
jonka käyttö edellyttää sen käyttöoikeuksia yksityiskohtaisesti sääntelevän 
lisenssin hankkimista ja merkittävän korvauksen suorittamista lisenssin 
omistajalle standardin käytöstä. Avoin standardi on periaatteessa omiaan 
edistämään verkostoitumista, kun taas suljettu standardi on omiaan edistä-
mään hierarkkisia rakenteita. 
 
Avoimuus esiintyy monissa muodoissa. Tietotekniikassa, matkapuhelin-
toiminnassa ja digitaalisessa televisiotoiminnassa avoimuudella tarkoitetaan 
käytännössä eri asioita. Tietotekniikassa käyttöjärjestelmien ja sovellus-
ohjelmien avoimuuden kriteereinä voidaan pitää seuraavia käyttäjän 
oikeuksia:  

 
a) Oikeus käyttää sovellusohjelmaa harkintansa mukaan mihin 

tahansa tarkoitukseen missä tahansa teknisessä yhteydessä. 
b) Oikeus kehittää sovellusohjelmaa tarpeiden mukaan. Tämä sisäl-

tää sovellusohjelman parantamisen, mahdollisten virheiden kor-
jaamisen, toiminnallisuuden laajentamisen ja sen toiminnan tut-
kimisen. 

c) Oikeus jakaa sovellusohjelmaa edelleen muille käyttäjille, jotka 
voivat käyttää sitä edelleen tarpeidensa mukaan. Tämä edelleen 
jakelu voi tapahtua korvauksetta tai maksusta.  

d) Käyttäjillä on oltava pääsy sovellusohjelman lähdekoodiin. 
      (Free Software/Open Source… 2000, 7) 

 
Määritelmästä havaitaan, että avoimuuteen liittyy tietotekniikassa elimelli-
sesti lähdekoodin avoimuus. Avoimuuteen ei kuitenkaan välttämättä liity 
ilmaisuus. Avoimia sovellusohjelmia koskevista erilaisia ehtoja sisältävistä 
lisensseistä tunnetuin on ns. GPL-lisenssi (General Public License) vuo-
delta 1984236. Kaiken kaikkiaan käyttöoikeuksiensa yksityiskohdissa eri-
                                                           
235 Parhaillaan on käynnissä tallentaviin DVD- laitteisiin liittyvä standardien kamppailu 
markkinoilla (ks. esim. Replacing the VCR, 2002). 
236 ks.  http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html 



 251 

laisia avoimia lisenssejä on laskettu olevan 63 (Lessig 1999, 105; Perens 
1999, 180-185; Silvonen 2002).  
 
Edellä oleva pohdiskelu voidaan kiteyttää kuvioksi 15, jossa akseleina ovat 
ilmaisuus/maksullisuus ja avoimuus/suljettu luonne, ja sijoittaa tarkastelun 
kohteena olevia elementtejä ko. soluihin. Ilmaisia ja avoimia ovat ns. public 
domain-ohjelmat, joissa ohjelman tekijä on luopunut oikeuksistaan, joten 
niitä saa käyttää vapaasti. Maksullisuuden mahdollistavia ovat free 
software- ja open software-käsitteiden piiriin kuuluvat ohjelmat, joita 
koskee jokin avoin lisenssi (Free Software/Open Source… 2000, 8). 
Käytännössä maksullisuuden perustana ei ole itse ohjelma, vaan esi-
merkiksi paketointi-, ohjeistamis- ja konsultointipalvelut.  
 
Ilmaisia suljettuja ohjelmia ovat varsinkin markkinointitarkoituksessa jaetut 
ohjelmistot. Suuretkin yritykset voivat markkinoida osaa tuotteistaan 
ilmaisina. Tällä asialla ei tietenkään ole mitään tekemistä avoimuuden 
kanssa. Ilmaisia tuotteita jaetaan tarkoituksena luoda markkinat yrityksen 
muille sofistikoiduimmille ohjelmille. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi 
Adoben ja RealNetworksin ilmaiset luku- eli reader-237 ja soitin- eli player-
ohjelmat, jotta ostettaisiin maksullisia tuotantoon tarkoitettuja ohjelmia ja 
esimerkiksi RealNetworksin osalta myös kalliimpia ykkösluokan player-
ohjelmia. Ohjelmien Internetistä imuroitavat demoversiot ovat myös 
yleensä ilmaisia.  
 
Myös Microsoft jakoi aluksi selaintaan ilmaiseksi (myöhemmin se tuli 
osaksi maksullista käyttöjärjestelmää ja asiasta tuli suuren luokan kilpailu-
kysymys). Tyyppiesimerkkejä suljetuista maksullisista ohjelmistoista ovat 
käyttöjärjestelmien ja toimisto-ohjelmien markkinoita hallitsevan Micro-
softin sovellusohjelmat. Näihin ohjelmiin kuten myös markkinointitarkoi-
tuksessa jaettuihin ohjelmiin liittyvät omat käyttöoikeuksia koskevat 
lisenssit.  
 

                                                           
237 Adobe Acrobatin nimi on muuttunut vuonna 2003 Adobe Readeriksi. 
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SULJETTUAVOIN

PUBLIC DOMAIN
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(esim. Microsoft 
Office)

MAKSULLINEN*)

Kuvio 15  
AVOIMET JA SULJETUT OHJELMAT

FREE/OPEN 
SOFTWARE
(esim. Linux)

MARKKINOINTI-
TARKOITUKSESSA
JAETTU OHJEL-
MISTO 
(esim. RealPlayer)

*) avoimissa ohjelmissa itse ohjelmisto ei maksa mitään, 
vaan paketointi, konsultointi yms.

 
 
 
Tietotekniikassa avoimuuteen liittyy tietty historiallinen ja ideologinen 
perinne, jonka tausta on Internetin myötä kehittyneessä hakkerikulttuurissa 
238. Avoimuus liittyy käsitteisiin Free Software ja Open Source ja niihin 
liittyviin avoimuutta ajaviin organisaatioihin, joista edellistä käsitettä 
käyttävä organisaatio (Free Software Foundation/GNU Project, ks. GNU 
General Public License) korostaa avoimien sovellusohjelmien kehittämistä 
tuotantotapana, koska yrityskohtainen sovellusohjelmisto on ”yhteiskunnal-
linen ja eettinen ongelma”, kun taas jälkimmäistä käsitettä käyttävä 
organisaatio (OpenSource.org) korostaa vain ohjelmien kehittämistapaa 
(Silvonen 2002)239. Olennaista on, että avoimet ohjelmat kehittyvät ensi-
sijaisesti tietyn periaatteessa vapaasti valikoituvan kehittäjäyhteisön työn 
tuloksena (ks. tarkemmin Raymond 1999; Lessig 1999, 100-108; DiBona, 
et al. 1999, 2-4).  
 

                                                           
238 Hakkeri tarkoittaa ihmistä, joka on “innoissaan ohjelmoinnista” ja joka uskoo, että 
”informaation jakaminen on voimallisen hyvä ja että hakkerien eettinen velvollisuus on 
jakaa osaamisensa kirjoittamalla vapaita ohjelmistoja sekä edistää kaikin mahdollisin 
tavoin ihmisten pääsyä informaation ja tietotekniikan käyttöön”.  Sana hakkeri (hacker) on 
saanut julkisuudessa kielteisen sävyn, vaikka tämä käsite on tarpeen erottaa käsitteestä 
krakkeri (cracker), joka tarkoittaa “tietokonetta vahingon aiheuttamiseen käyttävää 
henkilöä” (Himanen 2001, erit.7-8). 
239 Jollain tapaa jälkimmäinen tapa vertautuu independent- elokuvatuotannon eräisiin 
muotoihin, joissa korostetaan itsenäisyyttä, tuotannon tavoitteita (taide) ja ryhmätyötä 
(pienyrittäjyyttä). 
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Kun avoimen tietokoneohjelmiston traditio on yli 10 vuoden mittainen, on 
selvää, että harrastajien kausi on jäänyt taakse: avoimen ohjelmiston 
kehittämistyössä korostuu nykyisin ammattilaisuus ja varsinaisten 
kehittäjien määrä on suhteellisen suppea. Kehittäjät ovat myös useimmiten 
jonkin yrityksen palveluksessa olevia täyspäiväisiä työntekijöitä. Esimer-
kiksi Linuxin ydinkomponentteja eli kerneliä kehittää muutama sata hen-
kilöä, joista suurin ryhmä on Euroopasta (Silvonen 2002). May kuvaa 
toimintaa taloudellisesta näkökulmasta vaihtokauppana (barter) ja lahjoina 
(May 2002, 96). 
 
Internetin avoimuustradition merkittävimmät saavutukset sovellusohjel-
missa liittyvät Linux-käyttöjärjestelmään, jonka alun perin loi vuonna 1991 
suomalainen Linus Torvalds (alkuajoista ks. Torvalds ja Diamond 2001, 
49-87). Linuxista on noin 250 erilaista levitysversiota, Suomessa relevant-
teja ovat Debian GNU/Linux, Lindowsos, Red Hat Linux, Slackware 
Linux, SOT Linux Desktop, Suse Linux Professional ja Yellow Dog Linus 
(Mäntylahti 2003, 42-49) 240. Muita erittäin merkittäviä avoimuusliikkeestä 
syntyneitä ohjelmia ovat palvelinohjelma Apache ja ohjelmointikieli Perl. 
 
Digitaalisen televisiotoiminnan API-järjestelmien (eli rajapintojen) avoi-
muudessa kysymys on käytännössä kahdesta eri määrittelystä, standardista, 
jotka ovat MHEG (Multimedia and Hypermedia Experts Group)-yhteisön 
MHEG-5 ja DVB:n MHP (Multimedia Home Platform). MHEGiä käyte-
tään Englannissa maanpäällisessä digitaalisessa televisiossa ja MHP:n 
todennäköisesti useimmat läntisen Euroopan maat ottavat käyttöön ainakin 
maanpäällisessä digitaalisessa televisiotoiminnassa (Suomi on jo ottanut 
sen käyttöön). MHEG-5 on virallinen kansainvälinen standardisointi-
organisaatio ISOn standardi, jota kehitetään ISOn puitteissa. Taustalla on 
ollut yritysryhmän – allianssin – yhteiseen standardiin tähtäävä kehitystyö, 
joka on muuttunut myöhemmin viralliseksi ISOn puitteissa. MHP on 
DVB:n puitteissa kehitetty suositus, jonka ETSI241 on stardardoinut, mutta 
se on jo tehty EU:n viralliseksi standardiksi242, ja siitä saattaa periaatteessa 
tulla pakollinen standardi, vaikka komissio ei tällä hetkellä kannatta tällais-
ta ratkaisua (Digitaalitelevision ja kolmannen sukupolven matkaviestinnän 
avointen…2003, 30-31). MHP:tä edistää lisäksi Euroopassa allianssina 
MHP Action Group ja Pohjoismaissa NorDig, joihin kuuluu suuri joukko 
alan yrityksiä.  
 

                                                           
240 Linuxin markkinaosuus pc-laitteiden käyttöjärjestelmistä oli vuonna 2002 arviolta noin 
3 prosenttia. Palvelinjärjestelmissä se on merkittävästi suurempi (Acohido 2003, 6A). 
241 ETSI, European Telecommunications Standards Institute, suuri standardointiorgani-
saatio, jossa ovat edustettuna telehallinnot ja teletoiminnan arvoketjun eri osissa toimivat 
yritykset. 
242 Ks. Luettelo standardeista ja/tai spesifikaatioista, joita sovelletaan sähköisiin viestintä-
verkkoihin ja –palveluihin sekä niiden liitännäistoimintoihin ja -palveluihin , 2002. 
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Yritysten muodostama kehittäjäyhteisö – allianssi – on myös matkapuhelin-
toiminnassa, jossa on vain yksi avoin standardi, Symbian OS. Tämän 
käyttöjärjestelmän avoimuus liittyy siihen, että joukko alan keskeisiä yri-
tyksiä on sopinut tämän standardin olevan avoin. Symbianiin liittyy Nokian 
luoma käyttöliittymä, Series 60, jonka Nokia luovuttaa myös muiden 
matkapuhelinvalmistajien käyttöön (Fight for digital dominance 2002, 68). 
Symbian OS:n tausta on alun perin Nokian, Ericssonin ja Psionin vuonna 
1998 perustamassa yhteisyrityksessä, johon liittyivät myöhemmin 
Motorola, Matsushita, Siemens, SonyEricsson, Panasonic ja Samsung eli 
kaikki suuret matkapuhelinvalmistajat. Vuonna 2003 Motorola irtaantui 
Symbianista ja aloitti yhteistyön käyttöjärjestelmien alueella Microsoftin 
kanssa (Wendlandt ja Budden 2003, 8; Budden 2003, 1). 
 
Vuonna 2000 Symbian julistettiin avoimeksi. Vaikka varsinaisesti Symbian 
on tarkoitettu 3G-puhelimiin, ensimmäinen matkapuhelin, jossa oli 
Symbian- käyttöjärjestelmä, oli Nokian 9210 Communicator vuoden 2001 
alussa. Avoimia järjestelmiä matkapuhelintoiminnassa edistää lisäksi Open 
Mobile Alliance, johon kuuluu suuri joukko myös matkapuhelinvalmis-
tajien ulkopuolisia yrityksiä. 
 
Kun tarkastellaan eri alojen avoimuuden käsitteitä, havaitaan, että digitaa-
lisessa televisiotoiminnassa ja matkapuhelintoiminnassa avoimuus liittyy 
ensisijaisesti yritysten väliseen yhteistyöhön, kun taas avoimuus tietoteknii-
kassa on enemmän taustaltaan tiettyyn aatteeseen liittyvää ryhmätoimintaa. 
Tietotekniikan alalla Linux-käyttöjärjestelmä on kuitenkin saamassa yhä 
enemmän tukea alueen suurilta yrityksiltä kuten IBM, Sun Microsystems ja 
Oracle, jotka käyttävät sitä vaihtoehtona omille järjestelmilleen ja 
vastavetona Microsoftin pyrkimyksille säilyttää hallitseva asemansa pc-
laitteiden käyttöjärjestelmien alueella ja lisätä markkinaosuuttaan palvelin-
ohjelmien alueella.  
 
On kuitenkin korostettava, että tietotekniikan aiemmin mainitut avoimet 
sovellusohjelmat eivät ole minkäänlaisia virallisia tai de facto-standardeja, 
vaan niitä kehittää periaatteessa avoin kehittäjäyhteisö. Lessig korostaa sitä, 
miten tietotekniikassa omistus liittyy kontrolliin ja että avoimen koodin 
käyttö vaikeuttaa kaikkea julkisen vallan regulaatiota (Lessig 1999, 6-8, 
105-108), koska koodi kehittyy vapaasti. Tästä näkökulmasta tietotekniikan 
avoimuuden käsite on kaukana 3G-matkapuhelinten ja digitaalisen televi-
sion avoimuudesta, joihin liittyvät käyttö- ja API-järjestelmät ovat ensi-
sijaisesti avoimesti käytettävissä, mutta eivät avoimesti kehitettävissä.  
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SUURI

SULJETTUAVOIN

PIENI

MICROSOFT 
OPENTV

SYMBIAN, MHP,
LINUX 
(palvelinohjelmana)

MHEG 
LINUX (pc:ssä) 

APPLE OS

Kuvio 16      
AVOIMET JA SULJETUT KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT

 
Edellä oleva tarkastelu voidaan pelkistää kuviossa 16 esitetyksi neliken-
täksi, jossa akseleina ovat avoimuus vs. suljettu luonne ja suuri vs. pieni 
mittaluokka. Avoimia suuria käyttöjärjestelmiä ovat matkapuhelintoimin-
nassa Symbian, digitaalisessa televisiotoiminnassa DVB MHP ja tieto-
tekniikassa Linux palvelinten segmentissä. Vastaavasti suuria suljettuja 
järjestelmiä ovat matkapuhelintoiminnassa Microsoftin Smartphone (tosi-
asiassa vielä vain Symbianin potentiaalinen suuri kilpailija, tähän palataan 
hieman jäljempänä243), tietotekniikassa Microsoftin eri käyttöjärjestelmät ja 
digitaalisessa televisiotoiminnassa käyttöjärjestelmien markkinajohtaja, 
vuonna 1994 perustetun Openin API OpenTV (pääomistaja vuodesta 2002 
yhdysvaltalainen mediayritys Liberty Media) (Standardisation in digital 
interactive television 2003, 13-14).  
 
Pienistä suljetuista järjestelmistä kannattaa nostaa esiin erityisesti tieto-
konevalmistaja Applen käyttöjärjestelmät ja niiden sinnittely Microsoftin 
käyttöjärjestelmien vaihtoehtona.244 Pieniä avoimia järjestelmiä ei matka-
puhelintoiminnassa ole, sen sijaan tällaisia ovat digitaalisessa televisio-
toiminnassa MHEG ja tietotekniikassa Linux pc-laitteiden segmentissä. 
Linuxin jakaminen kahtia perustuu ajatukseen, jossa Linux nähdään 
                                                           
243 Kuitenkin on olemassa arvioita, että Symbianin mrkkinaosuus laskisi nykyisestä 75 %:n 
osuudesta vuoden 2008 loppuun mennessä 43 %:iin samalla kun Smartphonen osuus 
nousisi 33 %:iin (Symbian Dissected 2003, 2). 
244 Apple on sidottu Applen PC-laitteisiin. Tällä hetkellä merkittäviä pienempiä suljettuja 
API-järjestelmiä Euroopassa digitaalisessa televisiotoiminnassa ovat ranskalainen Media-
highway ja saksalainen D-box (BetaNova), jotka kehittyvät kohti MHP-yhtensopivuutta tai 
korvautuvat tällä järjestelmällä. Yhdysvalloissa on lisäksi useita suljettuja API-järjestel-
miä, mutta sielläkin MHP on saamassa asemia. 
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pienenä, jos sen käyttö jää ensisijassa erilaisten käyttäjäyhteisöjen, organi-
saatioiden ja hakkereiden piiriin, mutta suurena, jos sen käytöstä tulee 
pysyvä ja menestyvä osa Microsoftin suurten kilpailijoiden strategiaa, mikä 
näyttää olevan trendi tällä hetkellä. Suurten yritysten yhteistyö yksityisen 
monopolin torjumiseksi niin televisiotoiminnassa kuin matkapuhelintoimin-
nassa on ollut selvästi avoimien järjestelmien nousun keskeinen syy. 
 
 
9.2. Avoimuus, keskittyminen ja kilpailu 
 
Mikäli standardit ovat avoimia, kilpailua tai markkinoita ei synny tältä osin. 
Avointa standardia ei voi ostaa (Fransman 2002, 71) ja muuttaa suljetuksi. 
Avoin standardi luo horisontaalisen rakenteen ilman markkinoita ja portin-
vartijaa. Jos sen sijaan standardeja pullonkauloissa on useita, tämä johtaa 
helposti kuluttajan näkökulmasta erillisinä säilyviin, substituutteina oleviin 
päätelaitteisiin eli useisiin erillisiin verkkoihin. Markkinoiden rakenteen 
kannalta keskeinen kysymyskokonaisuus onkin, onko tietyllä alueella tek-
nisiä standardeja vain yksi vai onko niitä useampia ja onko standardi avoin 
vai suljettu (Shapiro ja Varian 1999, 196-197).  
 
Jos portinvartija lisensoi hallitsemansa suljetun standardin muiden käyt-
töön, se voi saada siitä monopolihintoja tai hintapolitiikalla estää siirty-
misen substituutteihin ja laajentaa standardia lisätulojen saamiseksi. Kilpai-
levien yritysten on luotava oma vaihtoehtoinen standardinsa, jos ne katso-
vat pullonkaulastandardien omistajien perimät hinnat liian korkeiksi. Muus-
sa tapauksessa on jääminen standardin hallitsijan hintapolitiikan kohteeksi. 
Jos pullonkaulateknologiaa ei anneta kilpailijoiden käyttöön lainkaan, 
näiden on kehitettävä omat teknologiansa alueelle, mikä edesauttaa verti-
kaalisen markkinarakenteen syntymistä. Portinvartija-asema on kilpailuetu 
ja kilpailuedut ovat liiketaloudellisen menestyksen kannalta keskeinen 
tekijä, myös Internetin ympäristössä (Porter 1975, 9-10, 51-53; Porter 
2001,92-93). 

 
Pullonkaulojen merkittävien markkinavaikutusten takia telepolitiikalla voi-
daan puuttua asiaan. Voidaan edellyttää säännöksin, että kilpailevilla yri-
tyksillä on periaatteessa vapaa pääsy pullonkaulaan ja että kilpailijoita koh-
dellaan tasapuolisesti. Tällä tavoin vertikaalisesta markkinarakenteesta 
pyritään regulaation avulla luomaan avoimempi ja samalla horisontaali-
sempi. Tämä on vastaus nimenomaan silloin, jos substituuttia ei voida 
kehittää tai sellaisen kehittäminen on erittäin kallista. Esimerkiksi EU 
pyrkii televerkkoihin liittyvässä sääntelyssään toteuttamaan juuri tätä näkö-
kulmaa245. Kuluttajanäkökulmat ovat regulaatiossa myös tärkeitä. Halutaan 
                                                           
245 Käyttöoikeusdirektiivissä (direktiivin liite 1) todetaan mm. seuraavaa: ”Kaikkien ehdol-
lisen käyttöoikeuden järjestelmien operaattorien, jotka tarjoavat digitaalitelevisio- ja radio-
palvelujen käyttöoikeuspalveluja ja joiden käyttöoikeuspalveluja käyttävät lähetystoimin-
nan harjoittajat ovat toiminnassaan riippuvaisia minkä tahansa mahdollisen katselija- tai 
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välttää tilannetta, jossa kuluttaja joutuisi hankkimaan samantyyppisiin 
palveluihin useita erilaisia laitteita.  
 
Tässä tutkimuksessa käsitellyillä aloilla on havaittavissa (ks. edellä jaksot 
6.2. ja 6.3.) kansainvälinen trendi kohti vertikaalisempaa keskittymistä eli 
yritykset pyrkivät laajentamaan toimintaansa arvoketjun suuntaisesti. Täs-
säkin tarkoituksessa on houkuttelevaa vallata portinvartija-asemia eli arvo-
ketjun osia, jotka mahdollistavat vähintään teknisen kontrollin siihen, mitä 
jaetaan ja kenelle. Kun asiaa tarkastellaan sellaisen yksittäisen yrityksen 
tasolla, joka haluaa saattaa markkinoille uuden potentiaalisen pullonkaula-
teknologian, on yrityksellä edessään valintatilanne. Keskeinen kysymys on, 
valitako avoin lähestymistapa tarjoamalla välttämättömät liitännät ja spesi-
fikaatiot kaikille, vai pyrkiäkö ylläpitämään kontrolli pitämällä teknologia 
suljettuna? Yrityskohtainen kontrolli on äärimmäisen arvokas, jos tuote tai 
järjestelmä menestyy. Verkosto on yritykselle myös paljon arvokkaampi, 
jos muiden kykyä liittyä verkostoon voidaan kontrolloida (Shapiro ja 
Varian 1999,197). 
 
Internetissä lähetettävien video-ohjelmien siirto- eli streaming-ohjelmat 
ovat kaikki suljettuja, eikä vaatimuksia avoimesta standardista esiinny. 
Applen Quicktime, Microsoftin Media Player ja Real Networksin 
RealPlayer kilpailevat keskenään. Miksi on näin? Näillä yrityksillä on 
resursseja kilpailla suljetuilla järjestelmillä, nämä ilmaiset siirto-ohjelmat 
mahtuvat pc-laitteisiin rinnakkain, eikä pullonkaulaa ole. Ainoa kysymys 
on siitä, ettei Microsoft käytä kilpailulainsäädännön vastaisia keinoja kil-
pailussa (asiasta on käynnissä Euroopan komissiossa parhaillaan prosessi 
kuten edellä jo todettu). Avoin standardi saa siten vain silloin tukea, jos 
merkittävät yritykset kokevat sen käytön etujensa eli strategiansa 
mukaiseksi. 
 
Esittämäänsä kysymykseen kumpi tie yrityksen näkökulmasta on parempi, 
avoimuus vai kontrolli, Shapiro ja Varian itse toteavat, että vastaus riippuu 
siitä, onko yritys riittävän vahva sytyttämään ulkoisvaikutukset omin 
voimin. Tämä vahvuus markkinoilla mitataan kolmen ulottuvuuden avulla, 
jotka ovat olemassa oleva asema markkinoilla, tekniset kyvyt ja kontrolli 
henkiseen omaisuuteen kuten patentit ja tekijänoikeudet (Shapiro ja Varian 
1999, 197). Yrityksen suorittaessa valintaa avoimuuden ja kontrollin välillä 
on edelleen Shapiro ja Varianin mukaan muistettava, että varsinainen 
tavoite on maksimoida teknologian arvo, ei sen kontrolli. Jos yrityksellä ei 
ole resursseja kilpailla yrityskohtaisella standardilla toista yrityskohtaista 

                                                                                                                                                   
kuuntelijaryhmän saavuttamisesta, on siirtotavasta riippumatta tarjottava kaikille lähetys-
toiminnan harjoittajille oikeudenmukaisin, kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin ja yhteisön 
kilpailuoikeutta noudattaen teknisiä palveluja, joiden avulla katselijat tai kuuntelijat voivat 
vastaanottaa lähetystoiminnan harjoittajien digitaalisesti lähettämiä palveluja palvelu-
operaattorien hallinnoimien dekoodereiden avulla.  
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standardia vastaan, "avoimuusosuuskunta" voi olla strategisesti parempi 
vaihtoehto (Shapiro ja Varian 1999, 200). 246.  
 
Tavallisesti uusi yritys alalla haluaa avoimuutta neutraloidakseen vakiin-
tuneen järjestelmän aiheuttaman haitan tai helpottaakseen yhteistyökump-
panien kokoon saamista. Internetin alueella, jossa Microsoft oli myöhäinen 
tulija ja Bill Gates vuonna 1995 ”viimein heräsi” (Cassidy 2002, 105), yhtiö 
vaati avoimia standardeja. Avoimet Internet-standardit, ainakin aluksi, siir-
tävät kilpailua markkinointiin, tuotemerkkeihin, ja jakeluun, missä Micro-
soft on vahva. Strategiana avoimuus on kriittinen, jos yksikään yksittäinen 
yritys ei ole riittävän voimakas sanelemaan teknologiaa. Avoimuus nousee 
esiin luonnollisesti silloin kun useiden tuotteiden täytyy toimia yhdessä, 
mikä tekee koordinaation tuotekehittelyssä elintärkeäksi. Jos uusi tekno-
logia edellyttää panoksia usealta eri yritykseltä, kukin yritys voi sopia 
luopuvansa järjestelmän osansa kontrollista tuottaakseen houkutusvoimai-
sen kokonaispaketin (Shapiro ja Varian 1999, 201-203). Tällöin allianssi 
tulee hallitsemaan jotain teknologiaa yhden yrityksen sijasta. 
 
Kay, joka on esittänyt kriittisiä kommentteja verkostojen ulkoisvaikutusten 
ja yhteentoimivuuden suurta merkitystä korostaviin näkemyksiin, on 
pelkistänyt edellä olevaa ajattelua seuraavaan muotoon: 

 
"Uuden taloustieteen edustajat ovat korostaneet kahta ajatusta: ver-
kostojen ulkoisvaikutuksia ja yhteentoimivuuteen liittyviä standar-
deja. Ensiksikin tietoon perustuvassa tuotannossa, päinvastoin kuin 
fyysisessä valmistuksessa, lähes kaikki kustannukset koituvat alussa. 
Jakelun marginaalikustannukset ovat lähellä nollaa. Toiseksi, kun 
standardi on levinnyt laajalti, sen omistavalla yrityksellä on voit-
tamaton etu, koska kaiken täytyy olla yhteentoimivaa sen kanssa. Ja 
näin teorian mukaan monopoli on väistämätön ja ensimmäisenä 
markkinoilla olevan edut ovat vääjäämättömät. On olemassa vain 
harvoja voittajia, ne ovat suuria ja on olennaista olla varhain 
niiden joukossa." (Kay 2000a, 1)  
 

Kayn mukaan tavallinen tulos yhden yrityksen kontrolloimasta standardista 
on kuitenkin se, ettei sitä oteta käyttöön. Pc-laitteiden käyttöjärjestelmä on 
hänen mukaansa miltei ainoa esimerkki yhteentoimivuuteen liittyvästä 
standardista, jota kontrolloi yksityinen yritys. Microsoftin menestyksen 
varjo olisi siten taustalla jokaisessa analyysissa uuden teknologian liike-
toimintaan liityvistä seuraamuksista. Mutta Kayn mukaan on epätoden-
näköistä, että Microsoftin menestystä voidaan toistaa muualla ”uuden talou-
den” piirissä. Kuitenkin pullonkaula-kysymykset ovat selvä huoli kilpailu-
                                                           
246 Myös Euroopan komission piirissä avoimuus kiinnostaa ja asiaa pohditaan työryhmä-
tasolla (Working Group on Libre Software, http://eu.conecta.it). Taustalla on EU:n jäsen-
valtioiden yritysten heikko asema tietotekniikan alalla. 
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politiikassa ja lisäksi EU:n teletoimintaa koskevassa lainsäädännössä, eikä 
tätä kysymystä voi kuitata lyhyesti täysin olemattomana ongelmana (Kay 
2000a, 2; Kay 2003, 251). 
 

 
9.3. Taistelu käyttöjärjestelmistä ja API-järjestelmistä 
 
Microsoft toimii jo kypsillä pc-laitteiden käyttöjärjestelmien markkinoilla. 
Kehittyneet käyttöjärjestelmät ovat jo yli kymmenen vuotta vanhoja 
(Windows 3.11. tuli markkinoille 1993) ja niiden massamarkkinoiden 
kehittämisen rajat alkavat näkyä. Vastaavasti Nokian ongelmana on 
matkapuhelinten kypsyminen voimakkaan kilpailun kohteena oleviksi 
massatuotteiksi, kuten pc-laitteiden on käynyt. Huolimatta 3G-laitteiden 
odotettua hitaammasta markkinoille tulosta erityisesti näiden laitteiden 
uudet käyttöjärjestelmät ovat kehittymässä merkittäviksi markkinoiksi, jot-
ka ovat määrällisesti laajemmat kuin pc-laitteissa (matkapuhelimia maail-
massa on selvästi enemmän kuin pc-laitteita).  
 
Nokian ratkaisu markkinoiden kypsymiseen voi olla vertikaalisen keskitty-
misen korostaminen, jolloin yhtiö etenee palvelujen, avoimen käyttöjärjes-
telmän (allianssin johdossa) ja sovellusohjelmien suuntaan. Microsoft sen 
sijaan pyrkii etenemään horisontaalisesti. Microsoftin yleinen kehitystyö 
osoittaa yhtiön tähtäävän ratkaisuihin, joissa sillä on tarjolla käyttöjärjes-
telmiä ja digitaalisen television API-järjestelmä sovelluksineen kaikkiin 
relevantteihin tarkoituksiin. Siten strategiana olisi näiden järjestelmien 
toimintojen laajentaminen. Samalla yhtiö tähtää markkinoiden horisontaa-
liseen kytkemiseen siten, että yhtiön sovellusohjelmat olisivat yhä laajem-
min käytössä eri laitteissa. Yhtiön iskulause ” tietokone jokaisen kodin 
pöydälle” on muuttunut muotoon ”tarjota ihmisille (empower through) hie-
noja sovellusohjelmia missä tahansa, mihin aikaan tahansa ja missä tahansa 
laitteessa” (Computing’s new shape 2002, 11). 
 
Tällaista näkymää arvioitaessa on syytä korostaa, että pc-laitteiden alueella 
Microsoft tarjosi jatkuvasti yhä kehittyneempiä käyttöjärjestelmiä ja niihin 
yhä paremmin soveltuvia toimisto-ohjelmia ja kykeni tällä tavalla 
valtaamaan niin käyttöjärjestelmien kuin toimisto-ohjelmien markkinat ja 
on nyt ylivoimainen markkinajohtaja molemmilla alueilla yli 90 prosentin 
markkinaosuudella. Kun yhtiö kiinnostui yhä enemmän Internetistä vuonna 
1995 (Hoch et al. 2000, 58-59), se kykeni myös liittämällä myöhemmin 
Internet Explorer-selaimensa käyttöjärjestelmäänsä valtaamaan selainmark-
kinat nopeasti silloiselta markkinajohtaja Netscapelta. Internet Exlorerin eri 
versioiden markkinaosuus on arvioitavissa tällä hetkellä yli 90 prosentiksi. 
Tämä kaikki on saanut monet yritykset pyrkimään toimimaan siten, ettei 
Microsoft saisi vastaavaa asemaa myös uusilla markkinoilla. Oma lukunsa 
on, mihin tulisi käyttöjärjestelmän rajan ulottua. Käyttöjärjestelmäthän joka 
tapauksessa kehittyvät sisältämään uusia toimintoja. Yksi kilpailu-
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oikeudellinen vastaus saatiin, kun Yhdysvalloissa saatiin päätös Microsoftia 
vastaan käydyssä kilpailuoikeudenkäynnissä. Vastaus oli, että ainakin 
selain voidaan liittää käyttöjärjestelmään. 
 
Vakiintuneita markkinoita ylivoimaisesti hallitsevan yrityksen ongelma 
kehittyvillä markkinoilla on tietysti siinä, että sillä voi olla enemmän mene-
tettävää kuin saavutettavaa. Tällä hetkellä pc-laitteiden käyttöjärjestelmä-
markkinoilla Microsoft kokee kilpailu-uhaksi avoimen Linuxin, jolla kui-
tenkin on vielä näillä markkinoilla suhteellisen pieni markkinaosuus247. 
Tämä osuus ei vielä ole Microsoftin todellinen uhka. Uhkana on kuitenkin 
se, että yhtiön kilpailijat ovat ottaneet Linuxin ja sen voimakkaan edistämi-
sen asiakseen ja se, että Linuxilla on jo merkittävä markkinaosuus palvelin-
ohjelmien markkinoilla. Tietotekniikan käyttöjärjestelmiä tarkasteltaessa on 
tarpeen erottaa suurkoneiden ja palvelinten osamarkkinat pc-laitteiden 
maailmasta. Palvelinten käyttöjärjestelmiä hallitsee usea järjestelmä: 
Microsoftin järjestelmät, Novellin verkko-ohjelma NetWare, Linux ja 
erilaiset Unix-versiot. Viime vuosina ovat Windowsin järjestelmät ja Linux 
kasvattaneet osuuttaan.  
 
Sinänsä avointen järjestelmien kehittäjien ja Microsoftin kilpailijoiden 
allianssi ei ole erikoinen ilmiö. Internetiin liittyvä avoimuusliike on ollut 
perinteisesti erityisen kriittinen suhteessa markkinoiden toiseen ääripäähän, 
jota on jo pitkään edustanut Microsoft ja sen määräävä asema käyttö-
järjestelmissä ja sovellusohjelmissa. IBM, joka osaltaan mahdollisti ja loi 
Microsoftin nykyaseman tilaamalla yhtiöltä 1980-luvun alussa käyttöjärjes-
telmän, yritti jo aiemmin 1990-luvulla omalla OS/2-käyttöjärjestelmällään 
vallata merkittävän osuuden pc-laitteiden käyttöjärjestelmien markkinoista, 
mutta ei tässä onnistunut (Hoch et al. 2000, 145-146). 
 
Television alueella ensimmäiset digitaalista lähettämistä kotitalouksiin 
satelliittiteitse harjoittavat maksu-tv-toimijat turvautuivat suljettuihin järjes-
telmiin, kun vaihtoehtoja ei ollut. Tämän seurauksena syntyi alalle verti-
kaalinen markkinarakenne, jossa paketoija hallitsi set-top-bokseja ja niihin 
liittyvää salausta ja myöhemmin API:a sovelluksineen. Siten toistui jo 
analogisessa maksu-tv:ssä aikaisemmin toteutunut vertikaalinen markkina-
rakenne, jossa paketoija vuokrasi dekooderit ja käytti tiettyä salausjärjestel-
mää. Kun API-järjestelmä oli digitaalisen television set-top-bokseihin valit-
tu ja kun näitä vastaanottimia oli runsaasti markkinoilla, järjestelmää oli 
enää vaikea vaihtaa, koska uudet laitteet olivat ei-yhteensopivia vanhojen 
laitteiden kanssa. 
 
                                                           
247 Silvonen (2002) ilmoittaa pc-laitteissa olevien Linux-järjestelmien määrän 18 miljoo-
naksi; WebsideStory-niminen tutkimuslaitos taas on laskenut sen markkinaosuuden olevan 
alle 1 prosentti niissä tietokoneissa, joita käytetään Internetissä (Linux desktop market-
share…, 2001). Toisessa lähteessä vuoden 2001 markkinaosuudeksi on arvioitu 2,4 % ja 
vuoden 2002 markkinaosuudeksi 3 prosenttia (Acohido 2003, 6 A). 
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Paine avoimiin digitaalisiin järjestelmiin syntyi vasta myöhemmin. Saman-
aikaisesti avoimien API-järjestelmien kehittämisen kanssa Microsoft kehitti 
tällä hetkellä Microsoft TV:n nimellä tunnettua API-järjestelmää. Tämä jär-
jestelmä ei kuitenkaan ole saanut merkittävää jalansijaa. Se koettiin kuiten-
kin uhaksi, kun Microsoft osti vähemmistöosuuksia eurooppalaisista kaa-
pelitelevisioverkoista 2000-luvun vaihteessa, sillä Euroopan komissio tutki 
käyttöjärjestelmien käyttöönoton näkökulmasta asiaa vähentäen Micro-
softin vaikutusvaltaa asiassa (Microsoft realpolitik 2002, 14). 
 
Matkapuhelinten käyttöjärjestelmissä Microsoftilla on Symbianille toimiva 
vaihtoehto, joka on Windowsin erikoisversio (Microsoft Smartphone 2002 
OS). Kun matkapuhelinvalmistajat eivät ole olleet kiinnostuneet Micro-
softista, Microsoftin strategiana tuntuu tällä hetkellä olevan lähestyä tele-
operaattoreita, jotta ne suoraan palvelujensa tilaajille myymissään laitteissa 
ottaisivat tämän järjestelmän käyttöön. Euroopassa näin on menetellyt en-
simmäisenä Orange. Operaattorien vertikaaliset markkinat ovat kuitenkin 
huomattavasti pienemmät kuin alan hallitseviksi markkinoiksi muodostu-
neet horisontaalisemmat laitemarkkinat. Toimiva vaihtoehto Microsoftilla 
on myös kämmenmikroissa, joissa sen käyttöjärjestelmä on nimeltään 
Pocket PC (entinen CE). Kämmenmikroja myydään kuitenkin vain murto-
osa matkapuhelinten myynnistä. Nämä laitteet ja matkapuhelimet ovat kui-
tenkin kehittymässä yhä enemmän samanlaisia palveluja tarjoaviksi eli 
konvergoitumassa.  
 
Miten sitten television API- ja sovellusohjemamarkkinat kehittyvät? Voim-
me pitää lähtökohtana kuvion 17 nelikenttää, jossa akseleina ovat avoimuus 
ja kilpailu. Ensimmäisessä vaihtoehdossa markkinoilla on vain useita avoi-
mia järjestelmiä. Tällainen tilanne toteutuu Euroopassa, jos Englanti pitää 
kiinni nykyisestä avoimesta MHEG-järjestelmästään ja muut maat siirtyvät 
MHP:n käyttöön. Toisessa vaihtoehdossa markkinoilla on useita suljettuja 
järjestelmiä (ja mahdollisesti myös avoimia järjestelmiä). Tämä malli on 
käytössä tällä hetkellä Euroopassa, useassa maassa, Yhdysvalloissa ja Japa-
nissa. Tässä vaihtoehdossa markkinat ovat rakentuneet vertikaalisesti. Yh-
dysvaltojen osalta tämä voi olla myös jatkossa todennäköisin vaihtoehto 
maan suuren koon ja vertikaalisten markkinoiden perinteen takia. 
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Kolmannessa vaihtoehdossa markkinoilla on vain yksi avoin järjestelmä. 
Tällainen malli voidaan ottaa käyttöön joko yritysten vapaaehtoisin toimin 
tai EU-tasolla lainsäädäntötoimin. Tämän mallin toteutuessa yritysten suu-
ret allianssit onnistuvat ja avoimesta standardista tulee ainakin de facto 
standardi, mahdollisesti myös virallinen standardi. Tällä hetkellä digitaali-
sessa televisiossa MHP näyttää Euroopan vaihtoehdolta, joka toteutuu 
vapaaehtoisin toimin. EU:n komission on vaikea ryhtyä pakottaviin toimiin 
MHP-asiassa, vaikka monet eurooppalaiset toimijat ja Euroopan parla-
mentin nykyinen enemmistö tähän pyrkivätkin. Tämä perustuu siihen, että 
komission menestys on ollut aiemmin varsin heikko television standar-
deihin liittyvässä pakottavassa politiikassa (kuten edellä on jo todettu 
HDTV-politiikka epäonnistui täysin). Jos avoimuutta korostava kehitys 
toteutuu, ”digitaalisen television, taskukommunikaattoreiden, älypuheli-
mien ja minkä tahansa tällaisten laitteen valmistajien on kilpailtava 
designilla ja brändeillä, logistii-kalla ja kyvyllään innovoida tällaisten 
avointen standardien käytössä ” (Computing’s new shape 2002, 11-12). 

 
Neljännessä vaihtoehdossa markkinoilla on vain yksi suljettu järjestelmä. 
Käytännössä on kysymys siitä, että Microsoft kykenisi valtaamaan 
käyttöjärjestelmien markkinat myös matkapuhelinten ja digitaalisen tele-
vision alueilla. Tämän mallin toteutumista on vaikea nähdä, elleivät avoi-
met järjestelmät epäonnistu täysin markkinoilla (esim. teknisesti) ja elleivät 
Microsoftin kehittämät järjestelmät ole samalla (teknisesti) ylivoimaisia. 
Monopoli ei ole kaupallisilla markkinoilla yhteiskunnallisesta näkö-
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kulmasta tavoiteltava tilanne, ja sen syntymistä vastustavat niin yritykset 
kuin kilpailuviranomaiset.  
 
Mutta miten käy sitten Microsoftin pc-laitteiden käyttöjärjestelmien hallit-
sijana? Avoin Linux on saanut voimaa, kun sen edistämisestä on tullut 
strateginen elementti Microsoftin vastaisessa taistelussa markkinoista, 
mutta on vaikea nähdä, että Linux suurelle yleisölle suhteellisen vaikeasti 
käytettävänä järjestelmänä kykenisi ylittämään kotikäyttäjien vitkan ja 
saavuttamaan todella merkittävän aseman pc-laitemarkkinoilla. Palvelin-
markkinat, joilla Linux on merkittävä käyttöjärjestelmä jo nyt, ja erilaisten 
organisaatioiden (ml. yritykset) muodostamat markkinat ovat sitten jo eri 
asia. Vastakkain ovat joka tapauksessa tulevaisuudessa toisaalla Micro-
softin kehitystyö ja markkinointi ja toisaalla Linuxia tukevien yritysten ja 
yksilöiden kehitystyö ja markkinointi. 
 
Entä sitten verkostoituminen eli laitteiden yhä laajempi fyysinen liittäminen 
toisiinsa? Microsoft pyrkii etenemään horisontaalisesti käyttöjärjestelmien 
ja sovellusohjelmien alueella, sen kilpailijat pyrkivät sen sijaan kehittämään 
avoimia standardeja, jotka eivät välttämättä ole yhtä yhteentoimivia yli 
viestintäalojen. Kysymyksessä on yritysten defensiivinen vertikaalisuuteen 
perustuva strategia liittosuhteiden ja ei-markkinoiden pohjalle. Verkostoitu-
misen näkökulmasta laajempi vaihtoehto toteutuu, jos kaikilla on kaikissa 
laitteissa Microsoft-yhteensopivat ohjelmat. Tämä kuitenkin toteuttaa alalle 
Microsoft-johtoisen hierarkkisen rakenteen. Kuitenkin edellä on todettu, 
että suunta sekä digitaalisessa televisiossa, Internetissä ja matkapuhelimissa 
on tällä hetkellä kohti avoimia standardeja, jotka ovat erilaisia kullakin 
alalla, mutta tulevat tarjoamaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen nekin. 
Kamppailua ei ole kuitenkaan ole vielä ratkaistu. 
 
Globaalista näkökulmasta suurin kysymys lähiaikoina tulee olemaan kamp-
pailu Kiinan ja Intian valtavien markkinoiden järjestelmistä ja laitteista. 
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OSA III: POHDISKELUA JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 
 
10. Pohdiskelua ja tutkimuksen tulokset 
 
Tutkimuksen erityisinä kohteina ovat verkostoitumisen, sisältöjen ja 
globaalisaation käsitteet ja niihin liittyvät ilmiöt. Tutkimuksen informaatio-
yhteiskunnan teorioita koskevassa jaksossa nousi kuitenkin esiin yksi tärkeä 
lisäkäsite – paradigman käsite – jota on tarpeen tarkastella suhteessa säh-
köiseen viestintään. Tässä luvussa tarkastellaan ensiksi sähköisen viestin-
nän kehitykseen liittyviä ilmiöitä, joiden yhteydessä voisi käyttää käsitettä 
paradigmaattinen.  
 
 
10.1. Paradigmaattiset muutokset sähköisessä mediassa  
ja teletoiminnassa 
 
Paradigmana on tässä tutkimuksessa ymmärretty jotakin alalle tyypillistä 
ominaisuutta tai sitten Kuhnin tapaan tieteellistä paradigmaa, joka toisi 
uuden näkökulman alan teoreettisen tarkasteluun. Tässä jaksossa para-
digman käsitettä käytetään näillä molemmilla tavoilla.  Kiinnostuksen koh-
teena on, onko sähköisessä mediassa ja teletoiminnassa tapahtunut jotain 
sellaista uutta, joka aiheuttaisi uusia tyyppipiirteitä näille aloille ja jota 
tarvitsisi selittää jollakin uudella teoreettisella näkökulmalla.  
 
Internet- ja teleyritysten pörssikuplaa käsitellyt jakso osoittaa, että tällä 
hetkellä on epätodennäköistä, että näiden alojen piirissä olisi havaittavissa 
tällaisia paradigmaattisia muutoksia, vaikka kuplatalouden nousukaudella 
sellaisia nähtiinkin. Esimerkiksi eräissä tutkimuksissa halutaan nostaa esiin 
Internetin merkittävä vähentävä vaikutus television katseluun (ks. esim. 
The UCLA Internet Report… 2003, erit. 9).  Tällaista vähenemistä ei kui-
tenkaan havaita television katseluun keskittyneissä, kyselyjä tarkemmissa 
mittaritutkimuksissa. Pikemminkin television katselu on kasvanut Internetin 
aikakaudella (1994-2002) niin Yhdysvalloissa, läntisessä Euroopassa, 
Japanissa kuin Suomessa, myös viime vuosina248.  
 
Internetin osalta voidaan soveltaa myös Porterin realistisia näkökulmia: 
 

”Nyt on aika selkeyttää näkemystä siitä, mitä Internet oikein on. 
Olisi jo lakattava puhumasta ’Internet-toimialoista’, ’sähköisen 

                                                           
248 Television katseluaika Suomessa on Internetin aikakaudella (1994-2002) kasvanut 138 
minuutista 171 minuuttiin eli 24 % (Kuokkala, 2003, 2-3). Läntisen Euroopan osalta ks. 
EBU Members Audience Trends 1990-2001 2002, 19; Yhdysvaltojen osalta ks. Despite 
the Challenges, Television Is As Strong As Ever 2003; Japanin osalta ks. One television 
year in the world 2003, 21; ks. myös World TV Viewing Continues to Rise 2003 ) 
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liiketoiminnan strategioista’ ja ’uudesta taloudesta’ ja nähtävä 
Internet sellaisena kuin se on: uusia mahdollisuuksia tarjoavana 
tekniikan saavutuksena – tehokkaana työkalusarjana, joka voidaan 
käyttää viisaalla ja tyhmällä tavalla lähes joka toimialalla ja lähes 
joka strategian osana.”  (Porter 2001, 82) 

 
Tarkastelu jatkossa kohdistuu siten ensisijaisesti sähköiseen mediaan. Mitä 
suuria muutoksia voidaan sitten havaita sähköisessä mediassa? Ainakin 
yksi sellainen muutos voisi olla digitalisoituminen. Digitalisointi on tässä 
tutkimuksessa ymmärretty konvergenssin muotona, jossa tietotekniikka ja 
tietotekniset ratkaisut ovat yhä keskeisemmässä asemassa sisältöjen tuo-
tannossa ja jakelussa. Digitalisointiin liittyvien ilmiöiden luonnetta ja mer-
kitystä tarkastellaan tässäkin jaksossa lähtökohtana tutkimuksessa käytetty 
arvoketju: ensin tuotannossa ja paketoinnissa ja sitten jakelussa ja päätelait-
teissa. 
 
Digitalisoitumisessa mielenkiintoisinta tämän tutkimuksen näkökulmasta 
on kysymys, mitkä tekijät ajavat digitalisointia eteenpäin ja mihin yhteis-
kunnallisiin syihin se perustuu. Merkittävien syiden voidaan katsoa liitty-
vän tehokkaan liiketoiminnan kehittämisen vaatimuksiin ja innovatiivi-
suuden merkitykseen. Siksi tässä yhteydessä kiinnostuksen kohteena ovat 
myös markkinoiden kehityksen ja laajentumisen vaatimat, digitalisointiin 
liittyvät sisällöt kuluttajille.  
 
Toinen kiinnostava elementti liittyy tv-tarjontaan ja kulutukseen. Nykyiset 
tv-kanavat jakaantuvat kahteen eri ryhmään ohjelmiston luonteen perus-
teella. Ohjelmistoltaan monipuolisista tv-kanavista käytetään nimitystä 
yleiskanavat ja ohjelmistoltaan erikoistuneista tv-kanavista nimitystä 
temaattiset tai niche-tv-kanavat. On myös esitetty käsitys, että ohjelma-
virtojen seuraaminen kokisi suuria muutoksia ja erityisesti tämä koskisi 
yleiskanavia, eli kanavia, joilla on monipuolinen ohjelmatarjonta ja joiden 
kohteena on suuri yleisö. Tilalle tulisivat temaattiset kanavat ja ohjelmien 
tilaaminen yksin kappalein (VOD). Cox sanoo asian seuraavasti:  
 

”Uskon, että uusien teknologioiden kombinaatio – erityisesti laaja-
kaistaiset jakelujärjestelmät, pvr-laitteet suurine muisteineen, 
sofistikoituine toimintoineen ja mikromaksujärjestelmineen – voivat 
antaa meille mahdollisuuden ostaa televisio-ohjelmamme ja tuot-
teemme kotoa samaan tapaan kuin nyt ostamme kirjamme, aika-
kauslehtemme ja päivälehtemme vähittäiskaupoista kuten … lähei-
sestä kioskista... Voisimme maksaa yksittäisistä ohjelmista, tilata 
yksittäisiä kanavia tai niiden paketteja. Markkinoilla olisi joukko 
pelkästään mainosrahoitteisia kanavia, mutta monet näistä olisivat 
todennäköisesti nykyistä selvemmin kaupallisten tuotteiden ja palve-
lujen edistämisen välineitä kuin nyt.” (Cox 2003, 1)  
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Kolmas tarkastelun kohteeksi tuleva asia on laajakaistaisuus. Tämä käsite 
liittyy suuren luokan politiikkaan. Ungerer toteaa, että sekä Yhdysvaltojen 
että EU:n agendaan kuuluu ”laajakaistaisuus, jota EU:n komissio haluaa 
käyttää juuri julkistetun e-Europe 2005 suunnitelman mukaisesti kasvun 
välineenä nostaakseen Euroopan nykyisen teletoiminnan lamasta – ja näin 
menettelee myös Yhdysvallat” (Ungerer 2002, 3). Komissaari Liikanen on 
tuonut laajakaistan etuja esille seuraavalla tavalla: 
 

”Laajakaistaisuus muuttaa Internetin käytön. Se antaa enimmät 
taloudelliset ja sosiaaliset hyötynsä e-kaupassa, e-opetuksessa, 
terveydenhoidossa, e-hallinnossa, etätyössä, videokonferensseissa 
ja viihteessä lisääntyneenä tuottavuutena ja innovointina ja parem-
pina tuotteina ja palveluina. Näitä hyötyjä on vaikea mitata, mutta 
ne ovat huomattavia. Ne eivät koidu vain operaattoreille tuloina, 
vaan ne leviävät yhtälailla yhteiskuntaan.” (Liikanen 2003, 1-2) 
 

EU:n komission vuoden 2003 alussa julkistamassa tiedonannossa todetaan: 
“Koska Internet tulee kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä olemaan 
tärkein tiedonsiirron ja viestinnän väline Euroopassa, sen käyttöä on 
välttämätöntä tehostaa” (Sähköinen viestintä: tie osaamistalouteen 2003, 6; 
ks. myös Internetin seuraava sukupolvi …, 2002, 3). Kysymys on tässäkin 
laajakaistaisuudesta. 
 
10.1.1. Digitalisointi 
 
Televisiotoiminnassa digitaalinen jakelutekniikka todellisuutena on vasta 
viime vuosien ilmiö. Kehitys lähti liikkeelle Yhdysvalloista, joka valmisteli 
digitaalista standardiaan hitaasti vuosina 1987-1996. Yhdysvaltojen kiin-
nostus johti myös Euroopassa digitaalisen standardin etsintään. Samalla 
huomion kiinnittäminen merkittävästi parempaan kuvanlaatuun, joka oli 
Euroopan aiemmalle analogiselle HDTV-hankkeelle ominaista, laantui. Sen 
sijaan kiinnostus kohdistui nyt Euroopassa mahdollisuuksiin tarjota yhä 
enemmän tv-kanavia ja erilaisia lisäpalveluja249. Yhdysvalloissa kiinnostus 
digitaalista HDTV-kuvaa kohtaan on olemassa ja näitä ohjelmia lähetetään 
maanpäällisessä televisiossa. Euroopassa kuitenkin kiinnostus HDTV:tä 
kohtaan saattaa nousta uudestaan vähitellen esiin, jos suuret tarkkaa tv-
kuvaa edellyttävät litteät tv-ruudut yleistyvät. 
 

                                                           
249 Yhdysvalloissa digitaalinen satelliittivälitteinen ohjelmatoiminta alkoi vuonna 1994, 
digitaalinen kaapelitelevisiotoiminta vuonna 1997 ja maanpäällinen toiminta vuonna 1998; 
Euroopassa satelliitti- ja kaapelivälitteinen digitaalinen ohjelmatoiminta alkoi vuonna 1993 
ja maanpäällinen digitaalinen ohjelmatoiminta ensimmäisenä maailmassa vuonna 1998. 
Japanissa satelliittivälitteinen digitaalinen ohjelmatoiminta alkoi vuonna 1996 ja kaapeli-
välitteinen vuonna 2001. Suunnitelmien mukaan maanpäällinen digitaalinen ohjelma-
toiminta alkaa vuoden 2003 lopulla (History and Situation of Terrestrial Digital 
Broadcasting 2003). 
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Analogisen tv-toiminnan teknisen olemuksen määrittävät ohjelmien tuo-
tantoon, lähettämiseen ja vastaanottoon liittyvät standardit. Maailmassa on 
käytössä kolme analogista väri-tv-toiminnan teknistä perusstandardia: PAL 
(mm. Englanti, Saksa, Pohjoismaat, Kiina, Australia, Brasilia), SECAM 
(mm. Ranska ja Venäjä) ja NTSC (mm. Yhdysvallat ja Japani). Vastaa-
vantyyppinen standardien erilaisuus on syntynyt myös digitaalisessa tv-
toiminnassa. EU-maat ottavat käyttöön DVB-standardit, joita jakelutiestä 
riippuen on useita, mm. maanpäällistä lähetystoimintaa (DVB-T), satel-
liittivälitteistä (DVB-S) ja kaapeli-tv-välitteistä (DVB-C) toimintaa varten. 
Lisäksi DVB-standardit otetaan käyttöön mm. Australiassa (muunnos), 
Uudessa-Seelannissa, Taiwanissa ja Singaporessa (MacAvock 2002). DVB-
S on käytännössä maailmanlaajuinen standardi. Yhdysvallat on maanpäälli-
sessä tv-toiminnassa ottanut käyttöön ATSC DTV-standardin, joka itse 
asiassa muodostuu kokonaisesta standardiperheestä. Myös Japani on valin-
nut oman standardin, ISDB-T:n, joka on muunnos EU-maiden DVB-T-
standardista. Kaikki standardit mahdollistavat erittäin korkeatasoisen ja 
tarkan ns. HDTV-kuvan, mutta tämän tekniikan käyttöönottoon pyritään 
tällä hetkellä vain Yhdysvalloissa, Japanissa ja Australiassa250. HDTV mah-
dollistaa tarkkuudeltaan elokuvateatterielokuvan teknistä laatua lähestyvän 
tasoisen kuvan ja hifi-äänentoiston koteihin, edellyttäen että olosuhteet 
muuten on luotu tällaista katselua varten (riittävän suuri kuvaruutu, kodin 
akustiset ominaisuudet). 

 
Mitkä sitten olivat konkreettiset perusteet television digitaaliselle jakelulle 
korvaamaan analoginen jakelu? Perusteet liittyvät tuottavuuteen ja tehok-
kuuteen251. Digitaalisuus mahdollistaa lähetysten kompressoinnin. Komp-
ressoidussa digitaalisessa ohjelmavirrassa ei lähetetä niitä kuvan element-
tejä, joita katsojan ei tarvitse nähdä. Tämä elementtien vähentäminen mer-
kitsee, että yksi kompressoitu ohjelmavirta eli kanava tai palvelukokonai-
suus tarvitsee vähemmän ”kaistaa”. Siten useita digitaalisia tv-kanavia ja 
palveluja voidaan lähettää yhtä aikaa samassa lähetyksessä ja samalla taa-
juuskaistalla kuin aiemmin voitiin lähettää vain yksi analoginen tv-kanava. 
Tämä on merkinnyt taajuuksien tehokkaampaa käyttöä, jonka myötä 
jakelukustannukset kanavaa kohti alenevat merkittävästi. Tv-ohjelmien 
laadukas liikkuva vastaanotto ei ole ollut mahdollista analogisella tv-teknii-
kalla. Digitaalinen televisio (DVB) sen sijaan mahdollistaa liikkuvan 

                                                           
250 Euroopassa suositukset DVB-standardiksi kehitti alan toimijoiden perustama DVB- 
ryhmä (perustettu vuonna 1993). Myös Yhdysvalloissa standardista teki aloitteen alan 
toimijoiden yhteenliittymä Grand Alliance, joka myös käytännössä loi standardit. 
Liittovaltion viestintäkomissio FCC teki päätöksen Yhdysvaltojen standardista vuonna 
1996. Japanissa standardi kehitettiin viranomaisten toimesta (standardien historiasta ks. 
Dambacher 1997, 1-11). 
251 Suomessa maanpäällisessä digitaalisessa televisiotoiminnassa on lisäksi noussut esille 
kuvan tekninen laatu tärkeänä laitteiden yleistymiseen vaikuttavana tekijä ainakin alku-
vaiheessa. 
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vastaanoton, jos tv-asemaverkkoa tiivistetään, lähetystehoja nostetaan tai 
ns. virheenkorjausta tehostetaan.  
 
Hitaimmin digitalisoituja median jakelusektoreita ovat toistaiseksi olleet 
elokuvien jakelu ja radio-ohjelmien lähettäminen252. Elokuvien esittäminen 
nojaa vielä lähes kokonaan filmikopioihin, vaikka itse tuotannossa digitaa-
liset tietotekniset ratkaisut ovat useissa elokuvatyypeissä vallanneet mer-
kittävästi alaa. Elokuvan jakelussakin on digitaalisen esitystekniikan stan-
dardoinnin kehittäminen vireillä. Motion Picture Association of American 
seitsemän jäsentä (eli Hollywoodin major-yhtiöt) on vuonna 2002 perusta-
nut yhteenliittymän Digital Cinema Iniatives (DCI) yhdenmukaisen stan-
dardin kehittämiseksi alalla. Digitaalisen elokuvan standardeja kehitetään 
myös ITU:n piirissä. Kilpailevia standardeja on toistaiseksi useita. Nykyisin 
filmikopion hinta on 15.500 dollaria ja niitä tarvitaan mainstream-elokuvan 
jakelussa tuhansia, maailmanlaajuisesti jopa yli 10.000. Digitalisointi 
vähentäisi kustannukset kolmasosaan (Wolf 1999, 182-183; Lagraña 2002, 
4; Diorio 2003, A6). 
 
Digitaalisia standardeja on olemassa radion lähettämiseen, mutta ne eivät 
ole yleistyneet missään suuremmassa mittakaavassa. Euroopassa käytössä 
olevalla maanpäällisellä standardilla DABilla on kaksi pääongelmaa: ensik-
sikin siihen käytettävissä olevia taajuuksia ei ole toistaiseksi saatavissa niin 
paljon, että DAB voisi korvata nykyisen lähettämisen ULA-aalloilla ja 
toiseksi vain julkisen palvelun yhtiöt ovat toistaiseksi olleet suuremmassa 
mitassa kiinnostuneita siitä253. 

 
Ohjelmien tuotannossa digitaalinen tekniikka on liittynyt toistaiseksi ensi-
sijaisesti jälkikäsittelyyn ja siten tuotannon tehokkuuden kasvuun. Digitaa-
linen tekniikka mahdollistaa jälkikäsittelyssä sellaisia ”todellisuuden” 
luomisen tapoja (tai fiktiivisiä todellisuuksia), joita analogisella tekniikalla 
oli vaikea tai mahdotonta saavuttaa. Näyttävimmin tämä trendi ilmenee 
Hollywoodin elokuvatuotannossa. Viime vuosien menestyneimmissä 
elokuvissa tietotekniikalla (”trikkitekniikalla” ) on ollut aivan keskeinen 
merkitys tuotannossa, vaikka elokuvien varsinainen perusaineisto edelleen 
näytellään ja kuvataan filmille. Esimerkkejä tällaisista elokuvista ovat 
James Cameronin Titanic (Paramount & Fox, 1997), Ridley Scottin 
Gladiator (Dreamworks&Universal 2000), Sam Raimin Spider-Man (Sony 
2002) ja Peter Jacksonin Lord of the Rings I-III (New Line 2001-2003) 

                                                           
252 Digitaalisia elokuvateattereita oli vuonna 2001 maailmassa vain hieman yli 100 (U.S. 
Entertainment Industry 2003, 24). 
253 Englantia lukuunottamatta. On vaikea ajatella, että DAB leviäisi, jos vastaanottimilla ei 
voida vastaanottaa julkisen palvelun kanavien lisäksi kaikkia kaupallisia radiolähetyksiä. 
Jos DAB:lle ei allokoida lisää taajuuksia, se jää radion niche-alueeksi ULA-lähettämisen 
rinnalle (ks. tarkemmin Digital Switchover in Broadcasting 2002, 164-174). Digitaaliset 
radiokanavat leviävät tällä hetkellä parhaiten digitaalisen television oheispalveluina 
(vastaanottimena television set-top-boksi). 
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sekä Harry Potter- elokuvat the Sorcerer’s Stone (Chris Columbus 2001; 
Warner Bros. ) ja the Chamber of Secrets (Chris Columbus, 2002; Warner 
Bros). Tv-tuotannossa, joka on yleensä elokuvatuotantoa keveämpää, digi-
talisointi on pitemmällä kuin elokuvatuotannossa. Digitaalinen tekniikka 
tarjoaa myös tehokkaita mahdollisuuksia ohjelman versiointiin eri jakelu-
teitä varten. Sama koskee tietysti myös palveluja. Wolf sanoo asian seuraa-
valla tavalla: 
 

“Riippumatta siitä koetko elokuvan ’Men in Black’254 elokuvateat-
terissa, videolta, DVD:ltä, HDTV:ltä, CD-ROMilta, videopeliltä, 
musiikkitaustana tai Internetin välityksellä digitaalinen sisältö 
pysyy samana. … Digitaalinen teknologia erottaa viihteen tuotteen 
tietystä mediasta ja siirtää sen useisiin alustoihin. Maailmassa, 
jossa enin osa sisällöistä liikkuu valon nopeudella, on yhä suurempi 
tarve olla kaikissa medioissa ja kaikilla alustoilla, jotta millä 
tahansa uudella tuotteella olisi mahdollisuus kilpailijan kaikkien 
alustojen jättimenestystä vastaan.” (Wolf 1999, 92) 

 
Entä sitten digitalisointi ja ilmaisu? Vaikutuksia elokuvaan on jo käsitelty 
edellä. On vaikea nähdä, että digitaalisen television ohjelmat eivät tulisi 
rakentumaan analogisen television ohjelmien ilmaisuun ja perinteeseen, 
vaikka niihin liitettäisiin uusia elementtejä kuten interaktiivisuutta ja tausta-
tietoja. Lisäksi tuntuu ilmeiseltä, että perinteiset vanhat ohjelmat ja elo-
kuvat kokevat jälleen uuden tulemisensa uusissa digitaalisessa jakeluteissä. 
Erityisesti Hollywoodin etuna ovat suuret ohjelma-arkistot, joita voidaan 
jälleen kerran hyödyntää. Pääosa arkistojen ohjelmista on lisäksi kuvattu 
laajakankaalle ja tuotettu filmille, mikä mahdollistaa teknisesti korkea-
tasoisen lähettämisen televisiossa.  
 
Uudet digitaalisesti tuotettavat ohjelmat rakentuvat analogisen tv-ilmaisun 
ja vanhojen ohjelmatyyppien muodostaman perinteen pohjalle. Lisäele-
menttinä ovat teknisesti parempi kuvan laatu ja laajakuva (16:9-sivusuhde), 
joka nojaa elokuvateatterielokuvan perinteeseen. Lisäksi digitaalisen tele-
vision tekniikalla voidaan lähettää radiokanavia ja muita äänikanavia. Ana-
logisen television palvelut kehittyvät digitalisoitumisen myötä: teksti-tv 
kehittyy visuaalisesti monipuolisemmaksi digitaaliseksi super-teksti-tv:ksi 
ja televisio-ohjelmien valintaan tulee kuvaruudun kautta käytettävä sähköi-
nen ohjelmaopas EPG (Electronic Programme Guide) 255. 

 

                                                           
254 Ohjaaja Barry Sonnefeld 1997. 
255 EPG on ohjelmien ja palvelujen tuottajien tarjoama sähköinen ohjelmaopas, sovellus-
ohjelma, jonka avulla tarvittavat tiedot ladataan vastaanottimeen lähetyksestä. EPG:n esi-
aste on laitevalmistajan navigaattori, laitteen muistissa oleva peruskäyttöliittymä, joka 
käyttää tv-kanavien ns. SI-palvelutietoja (Service Information). SI sisältää perustiedot 
ohjelmista. 
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Digitalisointi ohjelmien ja palvelujen tuotannossa on merkinnyt ensi-
sijaisesti tuotannon tehostumista ja palveluvalikoiman suurta määrällistä 
laajentumista. Ohjelmissa tekninen laatu on parantunut, mutta kokonaisuu-
tena kysymyksessä tuskin on kehitys, jota voitaisiin pitää vallankumouk-
sellisena tai paradigmaattisena. Jos itse ohjelmissa muutokset ovat tulkit-
tavissa suhteellisen vähäisiksi, paketoinnissa on havaittavissa enemmän 
muutoksia, erityisesti televisiossa. Televisio-ohjelmistoja on katselun kan-
nalta kahdentyyppisiä: vapaasti saatavissa olevia tai maksullisia. Vapaasti 
saatavilla olevat tv-kanavat ovat joko mainosrahoitteisia kaupallisia tv-
kanavia tai julkisen palvelun tv-yhtiöiden kanavia. Maksullista on maksu-
tv-kanavien ohjelmisto. Paketointi liittyy ensisijaisesti maksullisiin kana-
viin. Paketoinnin perusideana on myydä kuluttajille useita kanavia paket-
tina sellaisella optimaalisella hinnalla, joka maksimoi myyjän tulot. Pake-
toinnille on antanut mahdollisuuksia kanavien suurempi määrä markkinoilla 
(paketoinnista Yhdysvaltojen kaapeli-tv-verkoissa ks. Baldwin et al. 1996, 
93-94; 145).  

 
Kanavien määrän kasvaessa niiden paketointi nousee keskeiseksi tavaksi 
tarjota niitä yleisölle. Paketointi nousi esiin Yhdysvalloissa suuressa mi-
tassa jo analogisella kaudella, kun perinteisen maanpäällisen television rin-
nalle tuli 1970-luvulla kaapelitelevisio. Paketointi ei ole uusi digitaalisen 
kauden ilmiö (Soramäki 1990, 23-25, 79-88). Yhdysvalloissa kanavien 
lukumäärä on kasvanut vuoden 1990 61 kanavasta vuoden 2002 265 kana-
vaan (Market for new channels on the wane 2002, 62). EU-maista kanavien 
määrässä pisimmälle on kehittynyt Englanti, jossa tv-kanavien määrä on 
kasvanut 1980-luvulta alle 10 kaupallisesta ja julkisesta tv-kanavasta nykyi-
siin noin 130 kanavaan, joiden katselusta on mittaustulokset (ks. esim. Barb 
viewing 2003, 8). Pienemmissä maissa kuten Suomessa on kaapeliverkoissa 
ja satelliitti-tv-järjestelmissä kuluttajan saatavilla useita kymmeniä kana-
via256.  

 
Paketointi voi koskea yhtä ohjelmaa, useita ohjelmia tai useita kokonaisia 
kanavia. Video-on-demand (VOD) on yhden ohjelman paketointi. Pay-per-
view (PPV) on myös yhden ohjelman paketointi. Ohjelma on näissä 
molemmissa tapauksissa erikseen tilattavissa. Ero näiden paketointitapojen 
välillä on siinä, että VODissa ohjelma tilataan televerkon välityksellä josta-
kin ohjelmapankista, jossa on runsaasti ohjelmia. PPV:ssä sen sijaan on ole-
massa yksi lähetys, esimerkiksi nyrkkeilyottelun televisiointi, musiikki-
konsertin taltiointi tai elokuvakin, joka voidaan tilata erikseen. A la carte on 

                                                           
256 Englannissa on kanavia merkittävästi enemmän, jos otetaan huomioon esimerkiksi 
NVOD- ja ppv-kanavat ja erilaiset etniset kanavat.  Suomessa   lisäksi on tarjolla varsinai-
sesti Keski- ja Itä-Eurooppaan suunnattuja salaamattomia satelliittikanavia. Kaiken kaik-
kiaan Euroopassa ilmoitetaan olevan satelliittikanavia yli 1000, mutta tällöin on laskettu 
yhteen eri maissa saatavilla olevat (osin samat) kanavat, joita yksittäinen kuluttaja ei voi 
tietenkään vastaanottaa (ks. European Multichannel Television…2003). 
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nimitys yhden tv-kanavan paketoinnille eli kanava myydään tällöin 
erikseen. 

 
Satelliitti- ja kaapelivälitteisessä ohjelmatoiminnassa Near-Video-On-
Demand -toiminnalla (NVOD) yritetään jäljitellä VODia. Tällöin usealla 
kanavalla lähetetään joukko samoja suosittuja ja ajankohtaisia elokuvia 
aloitusaika ajallisesti siten porrastettuna, että katsoja voi tästä joukosta 
valita elokuvan aina esimerkiksi 30 minuutin välein. Nämä yhden ohjelman 
paketoinnit eivät ole kuitenkaan menestyneet suuressa mittaluokassa. Sen 
sijaan digitaaliset tallenteet (DVD) ovat suuren luokan ratkaisuna tulossa 
korvaamaan analogiset tallenteet (VHS). Yhdysvalloissa vuosi 2003 muo-
dostaa käännekohdan, jolloin DVD-tallenteiden myynti- ja vuokraustulot 
ylittävät VHS-kasettien vastaavat tulot (Harvey 2003, 9). Syyt DVD-jake-
lun suosimiseen liittyvät ensisijassa siihen, että Hollywood saa nykyisin 
paremman tuoton tästä, eikä halua riskeerata tätä tuloa ja kykenee kontrol-
loimaan tätä jakelutapaa paremmin kuin esimerkiksi satelliitti- ja kaapeli-
toiminnan harjoittamaa NVODia ja VODia (Amdur 2003a, 13, 26). DVD 
löisi siten nykynäkymin VODin257.  
 
Klassinen tapa tarjota useaa tv-kanavaa kaapeli-tv-verkossa tai satelliitin 
välityksellä on paketoida ne kahdeksi pakettityypiksi, jotka ovat peruspal-
velut (basic) ja maksu-tv-palvelut (premium). Premium-paketeista makse-
taan enemmän kuin basic-paketeista. Basic-palveluja voi olla useita eri-
tyyppisiä kuten "mini-basic", "thematic tiers" ja "extended basic", ja ne 
eroavat hinnoiltaan ja sisältämiensä kanavien luonteen ja määrän suhteen 
258 (Phillips Group1999, 6). 
 
Portaali edustaa paketointia Internetissä ja oli 1990-luvun lopulla uusi 
ilmiö. Menestyviä yleisportaaleja ei voi olla kovin monta, koska käyttö kes-
kittyy myös Internetissä. Niche-alueille voidaan toki myös perustaa useita 
menestyviä portaaleja, jotka globaleista niche-kohderyhmistä pystyvät 
keräämään kannattavan käyttäjämäärän. Internetin perinteen mukaisesti 
useimmat portaalit ovat muiden Internetin palvelujen tapaan ilmaisia käyt-
tää. Portaalit ovat tulossa Internet-tekniikan käytön myötä myös muihin 
päätelaitteisiin kuten digitaalisiin televisioihin ja matkapuhelimiin, kun nii-
den kytkeminen Internetiin tulee mahdolliseksi ja palveluja on mahdollista 
saada näihin laitteisiin räätälöityinä (Digital Content for Global Mobile 
Services 2002, 33-40). Vaikka paketoinnissa on tapahtunut paljon muutok-
sia, ei ohjelmiston eri osien yhä sofistikoituneempi paketointi voi kuiten-
kaan edustaa vallankumousta tai paradigmaattista muutosta. Internetissä 
                                                           
257 Yhdysvalloissa VOD-talouksia on noin 5 prosenttia talouksista ja vuonna 2002 alueen 
liikevaihto oli 489 milj. dollaria, kun DVD on jo 36 prosentissa talouksista ja DVD- nimik-
keitä markkinoilla jo 20.000 (U.S. Entertainment Industry… 2002). 
258 Suomessa yleisin käytetty laajennettu peruspalvelu eli extended basic liittyy erilaisiin 
satelliitti-tv- kanavapaketteihin. Monien muiden maiden käytännöstä poiketen kuluttaja ei 
Suomessa suoraan maksa yksinkertaisimmasta peruspalvelu-paketista (ilmaiskanavat). 
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portaalit ovat toki tärkeitä, mutta niitä tuskin voidaan pitää vallankumouk-
sellisena innovaationa. 
 
10.1. 2. Yleisön jakautuminen tv-kanaville ja yleiskanavien tuho? 
 
Edellä on jo mainittu väite, jonka mukaan television katselu tulisi yhä vali-
koivammaksi ja ensisijaiseksi valintakriteeriksi tulisi ”ohjelma, ei kanava”. 
Muutoksen myötä yleisö jakautuisi entistä tasaisemmin eri kanaville. Inno-
vaatioita, jotka mahdollistaisivat ja korostaisivat ohjelmien tarkempaa 
valintaa, olisivat sähköinen ohjelmalehti EPG ja kiintolevylle tapahtuvan 
tallentamisen järjestelmät (PVR). 
 
Äärimmillään tämä näkemys tuo esille vision, jossa katsojat tilaavat yksit-
täisiä ohjelmia, eikä kanavia enää olisi. Tämä on tietysti pelkkä visio (vrt. 
Media with a progressive purpose 2001, 9; Media with a progressive 
purpose 2002, 2). Sen ideahan on, että televisio, kaapelitelevisio ja DTH 
aloina lakkaisivat olemasta, kun ohjelmien seuraaminen muuttuisi niiden 
yksittäiskappaleiden ostamiseksi tai vuokraamiseksi ääniteteollisuuden ja 
kuvatallennealan tapaisesti, vaikkakin itse tallenteen hankkiminen tapah-
tuisi nyt televerkon välityksellä. Tällainen vallankumouksellinen kehitys ei 
kuitenkaan ole nyt tarkasteltavalla lyhyellä aikavälillä mahdollinen, median 
historian näkökulmasta myös hyvin epätodennäköinen.  
 
Kehittyneet EPG-sovellukset ovat vasta tulossa markkinoille, mutta niillä 
katsotaan olevan merkittävä asema digitaalisen television ohjelmien ja 
palvelujen markkinoinnissa, varsinkin kun kanavien lukumäärät nousevat 
useisiin satoihin. Katsojien oletetaan käytännön valinnoissaan nojaavan yhä 
enemmän niihin ja luovan niiden avulla "henkilökohtaisia kanavia", jotka 
voisi myös tallentaa set-top-boksin osaksi tulevilla PVR-järjestelmillä. 
EPG:n ja PVR:n vaikutukset jäävät tulevaisuudessa nähtäviksi, mutta jos 
tv-ohjelmien katselussa yleiskanavien merkitys olennaisesti vähenee, johtaa 
tämä kehitys  temaattisten tv-kanavien määrän ja aseman nousuun, maksu-
tv-kanavien ja niiden paketoinnin ominaispainon kasvuun. 
 
Entä onko sitten television kanavamäärän kasvulla ollut vaikutuksia eri 
kanavien katsomiseen, ja jos on ollut niin millaisia? Ensiksikin laajentunut 
ohjelmatarjonta on hajauttanut yleisön eri tv-kanaville siten, että yksit-
täisten yleiskanavien yleisöosuudet ovat 1990-luvulla olleet laskussa. 
Samalla luonnollisesti myös yksittäisten ohjelmien yleisöt ovat olleet las-
kussa. Perinteisten yleiskanavien yleisömäärät ovat kuitenkin pysyneet suh-
teellisen suurina. Yleiskanavat ovat siten kyenneet ylläpitämään asemiaan 
suuren yleisön kanavina. Kilpailupaine niitä kohtaan on kuitenkin edelleen 
kasvussa. Muutospaineet koskevat varsinkin Eurooppaa, jossa analogisen 
television aikana ei kehittynyt vastaavaa laajaa kanavatarjontaa kuin 
Yhdysvalloissa.  
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Ohjelmien valintaa ja yleisön jakautumista eri tv-kanaville koskeva klas-
sinen teorianmuodostus (Owen, Beebe ja Manning 1974, 49-90; Collins et 
al. 1988, 104-105; Dunnet 1990, 18-24, 55-59; Soramäki 1990, 189-205, 
231; NZIER 1994, 41-45) pyrkii selittämään kuluttajien käyttäytymisen 
kautta eri kanavien saamia yleisöjä ja yleisöosuuksia. Seuraava yhteenveto 
on esitetty: 
 

”Kun televisiokanavien määrä kasvaa, markkinat voivat peri-
aatteessa kehittyä usealla tavalla. Mutta näyttää siltä, että on ole-
massa yksi luonnollinen kehityspolku. Yhdysvalloissa ensimmäistä 
kolmea networkia täydensivät aluksi independent-asemat, joiden 
ohjelmistorakenne oli samanlainen kuin networkeilla. Ne pyrkivät 
olemaan imageltaan erilaisia, mutta vetosivat edelleen useisiin 
makusuuntiin. … kun kanavien määrä kasvoi Yhdysvalloissa ja 
muualla, siirryttiin erilaistuneempiin brändeihin. Siten syntyivät 
musiikkikanavat, elokuvakanavat, urheilukanavat ja uutiskanavat.  
--- 
 
Tilanteessa, jossa on olemassa joukko tällaisia yleiskanavia, uusien 
kanavien on sovellettava kapeampaa fokusta, jonka leima liittyy 
tyypillisesti ja tiukasti sisältöön. Tämä leima ilmoittaa selvästi 
yleisölle sen, mitä se voi odottaa kokevansa valitessaan tämän 
kanavan. On huomattava, että kysymyksessä on muutos palvelun 
markkinoinnissa imagesta sisältöön.” (NZIER 1994, 43-44)  

 
Kun markkinoilla olevien tv-kanavien määrä kasvaa suureksi, markkinoilla 
on siten tilaa vain tietylle, varsin rajoitetulle määrälle yleiskanavia, mutta 
sen sijaan tilaa on useille temaattisille kanaville. Tarkastelkaamme nykyistä 
tilannetta konkreettisesti Yhdysvalloissa ja Englannissa, jossa tarjolla on 
eniten tv-kanavia. Yhdysvalloissa neljä suurinta network-yhtiötä (yleis-
kanavat ABC, NBC, CBS, FOX) saivat vuonna 2002 erittäin runsas-
lukuisten temaattisten basic-kaapeli-tv-kanavien voimakkaasta kilpailusta 
huolimatta vielä yli 38 prosentin osuuden tv-yleisöstä. Yksittäisten yleis-
kanavien yleisöosuudet ovat kymmenkertaisia verrattuna kaapeli-tv-kana-
vien yleisöosuuksiin, vaikka ne jäävätkin 7-13 prosenttiin per kanava (One 
television year in the world… 2003, 240).  
 
Englannissa on viiden maanpäällisen valtakunnallisen tv-kanavan järjes-
telmä, lisäksi satellitti-tv-järjestelmästä (BSkyB) on saatavissa yli 200 tv-
kanavaa. Vastaava määrä kanavia on saatavissa myös kaapelitelevisiosta. 
Viisi suurinta maanpäällistä tv-kanavaa (BBC One, ITV, BBC Two, 
Channel 4 ja Five) sai vuonna 2002 vajaan 80 prosentin yleisöosuuden259. 

                                                           
259 Suomessa, jossa kaapeli-tv-kanavat ovat lähes kaikki ulkomaankielisiä, neljä suurinta 
yleiskanavaa (MTV3, TV 1, TV 2 ja Nelonen) sai vuonna 2002 selvästi yli 90 prosentin 
osuuden. Temaattiset kanavat kaapelitelevisiossa saavat sen sijaan enintään 1-2 prosentin 
suuruisia yleisöosuuksia per kanava (Kuokkala 2003, 2-3). 
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BBC1 ja ITV ovat suurimmat yleiskanavat ja niillä on vajaan 60 prosentin 
yleisöosuus. BBC 2 ja Four-kanavien yleisöosuuteen vaikuttaa merkittä-
västi se, että nämä kanavat on reguloitu sisältämään enemmän kulttuuri-
pitoista ohjelmaa. Five-kanavan pienehköön yleisöosuuteen vaikuttavat 
kanavan resurssit. Varsinaiset temaattiset kanavat saavat yleisöosuuksia, 
jotka ovat satelliitti- ja kaapeli-tv:n piirissä olevissa talouksissa enintään 2 
prosenttia ja useimmissa tapauksissa vain prosentin kymmenesosia260. Jos 
kaikkien satelliitti- ja tv-kanavien yleisöosuudet lasketaan yhteen, ne jäävät 
vielä niukasti alle sekä BBC1- että ITV-kanavan yleisöosuuden (Develop-
ments in UK television market 2002, 14-16; BARB Viewing 2002, 9).  
 
Kanavien kysyntä (yleisöosuuksilla mitattuna) laskee siten nopeasti akse-
lilla yleiskanavat ja temaattiset kanavat (kuvio 18) eli television katselu 
keskittyy edelleen kanavaperusteisesti yleiskanaville. Kysymys on myös 
menestyskierteestä. Suuria yleisöjä tavoittavat tv-kanavat saavat suurimmat 
mainostulot, jotka pystytään sijoittamaan suuriin tuotantoihin, jotka tavoit-
tavat suuren yleisön ja niin menestyksen kierre jatkuu (ks. esim. ITC 
Annual Report and Accounts for … 2003, 16). Euroopassa ja Japanissa 
julkisella yleisradiosektorilla tulonmuodostus on lupamaksujen takia usein 
vakaampaa kuin yksityisellä tv-sektorilla, eikä taloudellisilla suhdanteilla 
ole sama merkitys kuin kaupallisella tv-sektorilla. Siten saavutettuja asemia 
on myös helpompi puolustaa.  
 
Kuviossa 18 esitettyä kysyntäkäyrää voidaan ajatella sovellettavaksi myös 
muuhun sisältöön kuten matkapuhelinten tai digitaalisen television (inter-
aktiivisiin) palveluihin. Erityisesti matkapuhelinten palveluissa on etsitty 
ns. ”killer application”-palvelua, joka nostaisi palvelujen kysyntää merkittä-
västi ja siten poikkeaisi nykyisistä erilaisista niche-palveluista. Televisiossa 
itse asiassa tällainen läpimurtosovellus on yleiskanava, joka nostaa tele-
visiokanavien kysynnän muutaman tällaisen kanavan avulla aivan toiseen 
kertaluokkaan verrattuna temaattisiin kanaviin. Toistaiseksi ”killer 
application”-palveluja matkapuhelimiin ei kuitenkaan ole löydetty. Jos taas 
ajatellaan, että yleiskanavia ei televisiossa enää tulevaisuudessa olisi, voisi 
televisio-ohjelmien kysyntä laskea merkittävästi. 
 
 

                                                           
260 Englannin viestintäneuvoston ITC:n suorittama tutkimus osoittaa, että valtakunnallisella 
tasolla pois lukien viisi maanpäällistä kanavaa vain yhdeksällä kanavalla on vuositasolla 
0,5 %:n ylittävä yleisöosuus. Yli 130 kanavalla on yleisöosuus, joka on alle 0,1 % (Deans 
2003, 2; ITC Annual Report and Accounts for …2003, 18). 
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Kuvio 18    
TV-kanavien kysyntä Englannissa 
alkuvuonna 2003
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Lähde: BARB viewing 2003, 9. 

 
 
Mainontaa myyvän television rahoitus perustuu sekä sen kykyyn saavuttaa 
riittävän suuria yleisöjä että riittävän suuria eriytyneitä yleisösegmenttejä. 
Jälkimmäisten segmenttien merkitys on kasvamassa, koska niille voidaan 
tehokkaammin markkinoida tuotteita ja palveluja kuin suurille jäsentymät-
tömille massoille. Tämä on yksi syy temaattisten televisiokanavien syn-
nylle, jotka voivat tarjota mainostajille niiden kohderyhmien mukaisia, 
"parempia" yleisöjä. Vaikka television yleisöt ovat fragmentoituneet erityi-
sesti satelliitti- ja kaapelitelevisiokanavien kasvun myötä, mainostajat ar-
vostavat kuitenkin edelleen yleiskanavien kykyä vedota sellaiseen suureen 
yleisöön, jota ei voida tavoittaa muulla tavalla (Burt ja Larsen 2003, 11). 
 
Jos kuitenkin katsominen "pulverisoituisi" tasaisesti liian suurelle määrälle 
eri kanavia, mainontaa harjoittavat kanavat eivät saisi riittävästi yleisöjä. 
Tämä taas johtaisi pienempiin mainostuloihin ja heikompaan kykyyn inves-
toida ohjelmiin tai ostaa ohjelmia. Tämä taas heikentäisi kykyä tavoittaa 
yleisöä, joka jälleen vähentäisi mainostuloja. Kehityksestä seuraisi tuhon 
kierre, mutta tällaista ei ole ollut havaittavissa. Yleiskanavien tuhoutuminen 
olisi selvästi paradigmaattinen piirre, mutta se ei ole välittömästi näkö-
piirissä. 
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10.1.3. Kaistanleveys 
 
Kuluttajien käytössä yleensä olevilla nopeuksilla ei televerkossa ole vielä 
mahdollista lähettää videokuvaa261 laadulla, jota voidaan verrata PAL-
television tai digitaalisen television laatuun. On myös epätodennäköistä, 
että televerkot kehittyvät lähivuosina tavalla, joka mahdollistaa esimerkiksi 
teknisesti laadukkaiden tv-kanavien lähettämisen koteihin Internetissä 
missään suuremmassa mittakaavassa (Henten ja Tadayoni 2001). On sel-
vää, että 3G ei ole vielä pitkään todella laajakaistainen, vaan sen nopeudet 
jäävät käytännössä muutamaan sataan kilobittiin sekunnissa. Kymmenen 
vuoden perspektiivissä tilanne saattaa olla jo toinen ja ainakin kaupunki-
keskuksissa kuluttajilla voi olla suuremmassa mitassa todella laajakaistaisia 
liittymiä. Kehityksen nopeutta arvioitaessa on otettava huomioon, että 
Internet suuren yleisön välineenä on tällä hetkellä vain 10 vuoden ikäinen ja 
että ensimmäiset kuluttajaliittymät siihen olivat modeemiyhteyksillä 2,4 
kbit/s. Todella laajakaistainen Internet mahdollistaisi monia asioita, esi-
merkiksi kehityksen kohti yhtä televerkkokokonaisuutta ja tv-kanavien 
lähettämisen, mutta asioiden toteutuminen riippuu niin markkinoiden kehi-
tyksestä kuin poliittisista päätöksistä. 
 
Kapeakaistaiset eli kilobittitasoiset siirtonopeudet tarjoavat mahdollisuuden 
lähinnä tekstin, kuvien ja yksinkertaisten animaatioiden eli tyypillisten 
Internet-palvelujen lähettämiseen. Tällöin videon reaaliaikainen lähettä-
minen on mahdollista tietokoneen näytön erillisessä ikkunassa vaatimat-
tomalla laadulla, kuten Internetissä nykyisin pääosin tehdään sovellus-
ohjelmia apuna käyttäen.  
 
Teletoiminta ja Internet mahdollistavat interaktion eli vuorovaikutuksen 
verkostoon kuuluvien eri osapuolien välillä262.  Interaktiota hyväkseen käyt-
tävä digitaalinen televisio kuuluu niihin kehityssuuntiin, joihin Internetin 
pörssikuplan puhkeaminen on iskenyt sähköisessä mediassa selvimmin (vrt. 
Castellsin näky interaktiivisesta ”virtuaalisen todellisuuden kulttuurista”, 
Castells 2000, 12-13). Kaksisuuntaisuus sinänsä televerkossa nostaa yh-
teyksien määrää ja tekee ne enemmän verkostoituneiksi kuin yksisuuntaiset 
median jakeluverkostot. Digitaalisesta televisiosta puuttuu kuitenkin suu-
ressa mitassa reaaliaikainen paluukanava, jota ilman sofistikoidumpi inter-
aktio ja monipuolisemmat palvelut eivät ole mahdollisia. Musiikkikanava 
MTV:n Pohjois-Euroopan toimintojen johtaja kuvaa kehitystä tällä alueella 
seuraavasti: 
 
                                                           
261 Videokuvan lähettämisestä käytetään tietotekniikassa myös käsitettä Full Motion Video 
(FMV). 
262 Interaktio television analogisessa ympäristössä on ollut ensisijassa palvelujen valintaa 
lähetysvirrasta (kuten teksti-tv:ssä), jolloin ei tarvita paluukanavaa lähettäjän ja vastaan-
ottajan välillä. Myös digitaalisen television eräät sovellukset kuten teksti-tv:stä kehitetty 
super-teksti-tv nojaavat tähän malliin. 
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”Kysymys ei ole nyt niinkään: ’Mitä teemme interaktiiivisuudella?’ 
Tällainen kysymys oli vielä ajankohtainen kaksi kolme vuotta sitten, 
jolloin interaktiivisuuden tulo oli selvää. Sitten kysymyksen muodok-
si tuli:’ Niin, interaktiivisuus on viivästynyt – mutta mitä teemme 
sitten kun se tulee?’ Nyt ajattelen, että olemme vaiheessa, jossa 
kysymme: ’Tapahtuuko interaktiivisuus itse asiassa lainkaan? Enkä 
pidä tätä liioitteluna. Monilla tärkeillä markkina-alueilla ei ole 
olemassa toimivaa liiketoimintamallia.’” (Eric Kearley: ’To be 
perfectly honest, …2003 

 
Teletoiminnan lama hidastaa myös mahdollisuuksia rakentaa tällaisia 
paluukanavia lyhyellä aikavälillä suuressa mitassa. Jos interaktiiviset 
palvelut eivät leviä laajalti, myös APIa koskevien kiistojen merkitys ei 
nouse suureksi. Useissa satelliitti-tv- ja kaapeli-tv-järjestelmissä, varsinkin 
Euroopassa on kuitenkin jo olemassa interaktiivisuuteen perustuvaa rajal-
lista liiketoimintaa, erityisesti Englannissa ja Ranskassa (Interactive TV 
services… 2002  ; Interactive TV: disappointed hopes 2003, 6) 263. 

 
10.1.4.    Yhteenveto 
 
Edellä sanottu antaa aiheen seuraavalle pohdiskelulle:  
 

a) Päätelaitteissa havaitaan kaksi trendiä. Ensiksikin laitteita tu-
lee lisää: set-top-boksit, kämmenmikrot, pelikoneet. Toiseksi 
niiden käyttötarkoitukset ovat monipuolisempia: matkapuheli-
met ja televisiot kehittyvät enemmän tietokoneen kaltaisiksi, 
kämmenmikroihin tulevat puhelinyhteydet, pelikoneet voidaan 
kytketä Internetiin. Päätelaitteet kuitenkin seuraavat yleensä 
palvelujen ja ohjelmien kehitystrendejä, eivätkä ole sen 
vallankumouksellisempia kuin nämä sisällöt.  

b) Kehittyneiden palvelujen nopea käyttö ja varsinkin video-
kuvan siirto koteihin edellyttää televerkoilta laajaa kaistaa 
koteihin. Tämä siirtokyvyn määräävä kaistanleveys ei ole tällä 
hetkellä yksittäisen kuluttajan tai kotitalouden kannalta riittä-
vän leveäkaistainen erityisesti ohjelmien viiveettömäksi saa-
miseksi suuressa mittakaavassa. Vaikka suhteellisen laaja-
kaistaisia tekniikoita kuten kaapelimodeemit ja ADSL on jo 
markkinoilla, ne ovat vielä rajallisesti levinneet kotitalouksiin. 

c) Sisältöjen tulevaisuuden perusasetelma on seuraava: uuden-
tyyppisiä ohjelmia ja palveluja vai enemmän perinteisiä. Digi-
taalisen tv-toiminnan ensimmäinen vaihe merkitsee ensisijai-
sesti lisää saman ohjelmiston variaatioita paremmalla tekni-
sellä laadulla, vasta tulevaisuuden laitesukupolvet voivat 

                                                           
263 Interaktiivisen television tilanteesta Euroopassa syksyllä 2003 on olemassa yksityis-
kohtainen katsaus (Interactive television in Europe… 2003).  
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mahdollistaa laajemman interaktiivisuuden ja Internet-
palvelujen käytön. 

d) Palvelut säilyvät erilaisina eri välineissä, mutta niiden ver-
siointi ”kaistanleveyden” mukaan yleistyy. Jos kaistanlevey-
den ongelma poistuu, mikä lyhyellä aikavälillä on epätoden-
näköistä, konvergenssi on täydellisempää ja jakelutiet alkavat 
olla enemmän substituutteja. Sähköinen media tulee tällöin 
kaikkiin jakeluteihin ja samalla myös sille tyypilliset piirteet 
(Hollywoodin valta-asema, vertikaalinen integraatio). 

e) Jos yleisö jakautuu tasaisesti suurilukuiselle joukolle tv-kana-
via, mainosrahoitteisella televisiolla ei välttämättä ole riittävän 
suuria yleisöjä taloudellisen toiminnan takaamiseksi. Ohjel-
mien tuotantoarvot katoavat ja seurauksena voi olla kaupal-
lisen television tuhon kierre ja television kanavien ja ohjel-
mien maksullisuus eri tavoilla paketoituna. Tällainen kehitys 
ei kuitenkaan ole välittömässä näköpiirissä, koska mikään ei 
ole toistaiseksi todella vakavasti uhannut television yleiskana-
vaa keskeisenä sähköisen median tuotteena. Ainoa uhka voisi 
olla, että yleiskanavat eivät kestäisi ajan mittaan  temaattisten 
kanavien paineessa, mutta kokemukset Yhdysvalloissa viittaa-
vat siihen, että suurikaan joukko temaattisia tv-kanavia ei 
näyttäisi murentavan yleiskanavan asemaa sinänsä. Pienissä 
maissa taas ei ole juurikaan resursseja tuottaa niin useita kan-
sallisia temaattisia kanavia, että ne voisivat muodostaa uhan 
yleiskanavien olemassaololle. 

f) Kaistanleveys kasvaa hitaasti Internetin palveluja jakavissa 
televerkoissa (kaapeli-tv-verkot, kiinteän televerkon xDLS), 
mikä tekee mahdolliseksi Internetissä jakaa videokuvaa yhä 
paremmalla teknisellä laadulla. Suuren yleisön tasolla kehitys 
on kuitenkin erittäin hidasta eikä uhkaa keskipitkällä aika-
välillä maanpäällistä televisiota tai satelliittitelevisiota. 

g) Pitkä elokuvateattereissa esitetty elokuva, joka voidaan suu-
rentaa muutaman sadan neliön suuruiselle valkokankaalle ku-
van teknisen laadun säilyessä, tulee säilymään edelleen tavoit-
tamattomana unelmana televerkkojakelussa, eikä tällaiselle 
jakelulle löydy ”kaistaa” lähivuosina missään kodit laajemmin 
tavoittavissa televerkoissa. 

h) Eri jakeluteiden tekniseen kehitykseen liittyy paljon visioita, 
mutta Internet-kuplan jälkeinen todellisuus on vaatimatto-
mampi. Ensisijassa kehitys on tuottanut määrällisiä muutoksia 
ja teknisen tiedon enenevää käyttöä teletoiminnassa ja sähköi-
sessä mediassa (digitalisointi) tuottavuuden nostamiseksi.  

i) Paradigmaattisuutta on vaikea nähdä. Myöskään sellaisia 
uusia ilmiöitä, jotka tarvitsivat uusia selitysvoimaisimpia para-
digmoja, ei havaittu. 
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10.2. Verkostoituminen 
 
On selvää, että fyysiset verkostot laajenevat sekä maantieteellisesti että 
tilaajamääriltään taloudellisten ehtojen mukaan enemmän tai vähemmän.  
Myös osa virtuaalisista verkostoista muuttuu digitalisoinnin myötä ajan 
mittaan fyysisiksi (esim. elokuvateatterit, kun niihin ajetaan ohjelmat digi-
taalisesti satelliitilla ja todennäköisesti myös DVD-soittimet, jos ne voidaan 
yhdistää Internetiin). Verkostoja tulee lisää (esimerkiksi 3G-matkapuhelin-
verkot) ja ne liitetään enemmän yhteen. Kaikkein radikaaleimmat viime 
vuosien näkemykset televerkkoihin liittyvän verkostoitumisen etenemisestä 
eivät kuitenkaan toteudu kuplatalouden puhjettua. On myös vaikea nähdä, 
että jokin verkosto ja siihen liittyvä tekninen standardi saisi tämän tutki-
muksen tulevaisuuteen suuntautuvalla aikavälillä (5 vuotta) täysin hallit-
sevan aseman. Siten erilaisten verkostojen rinnakkainelo ja kilpailu jatkui-
sivat. Kotitalouksilla olisi lähitulevaisuudessa edelleenkin useita mahdolli-
suuksia liittyä eri televerkkojen välityksellä ohjelmia ja palveluja tarjoaviin 
verkostoihin. Jakelutiet eivät siten ole liukumassa yhteen, vaan ne kilpai-
levat edelleen keskenään kuluttajien suosiosta. Ne myös olisivat komple-
mentteja eli jakaisivat eri teknologioilla eri ohjelmia ja palveluja. 
 
Yritysten verkostoitumisen tarkastelussa on tässä tutkimuksessa keskitytty 
tarkastelun kohteena olevien alojen suurimpien yritysten rakenteen 
tarkasteluun ja tätä kautta hahmotettu myös markkinoiden keskittymisen 
luonnetta. Horisontaalisen keskittymisen ja konvergenssin on katsottu 
luovan verkostoituneemman markkinoiden rakenteen kuin vertikaalisen 
keskittymisen, joka luo viime kädessä markkinoilla vain muutamia toisis-
taan erillään olevia vertikaalisia ketjuja akselilla tuotanto-paketointi-jakelu.   
 
Yhdysvalloissa, joka johtaa kehitystä ohjelmien tuotannossa ja jossa mark-
kinoilla toimivat yritykset menestyvät eurooppalaisia yrityksiä paremmin, 
tarkastelun kohteena olevien alojen markkinat jäsentyvät varsin pitkälle 
vertikaalisiksi varsinkin sähköisessä mediassa. Politiikka tähtää myös 
tämänlaisen rakenteen tukemiseen. Jakeluteiden omistajat varmistavat sisäl-
töjen saamisen omistuksilla ja vastaavasti sisällöntuottajat varmistavat 
jakelutien omistuksilla, myös globaalisesti. Sen sijaan EU:ssa vallitsee hori-
sontaalisempi markkinoiden rakenne ja tätä suositaan politiikalla. Tällainen 
rakenne on kuitenkin fragmentaarinen ja heikko. Toisaalta näyttää sitä, ettei 
Euroopassa ole resursseja ylläpitää vertikaalisia rakenteita (Vivendin ja 
Kirchin vertikaalisten yritysrakenteiden viimeaikainen hajoaminen).  
 
Viestinnän konvergenssi on tässä tutkimuksessa määritelty toisaalta mark-
kinakonvergenssina, joka tarkoittaa sähköisen median ja teleyritysten toimi-
alojen laajentumista ko. aloille ja toisaalta alojen arvoketjujen yhdistymistä, 
kun vielä tietotekniikka (digitalisoituminen) otetaan huomioon.  
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Pääkritiikki suurimuotoisempaa konvergenssia vastaan on, että sähköinen 
media ja teletoiminta ovat edelleen erillisiä aloja, koska keskittyminen on 
toistaiseksi tapahtunut ensisijaisesti eri alojen sisällä. Vaikka sisältöinte-
graation tärkein muoto on Internetin palvelujen tulo kaikkiin televerkkoihin 
ja päätelaitteisiin erilaisina versioina, suurin osa konvergenssia on vielä 
yritysten visioita ja strategisia tavoitteita. Enin osa konvergenssikehitystä 
olisi vasta edessä. Kun mediayritysten taloudellinen menestyminen näyttää 
olevan sidoksissa vertikaaliseen markkinarakenteeseen, mielenkiintoinen 
tulevaisuuden kysymys onkin, mikä markkinoiden rakenne toteutuu 
konvergoituneessa sähköisessä viestinnässä, jos se konvergoituu.  
 
Vaikka teletoiminnan palveluvalikoima toistaiseksi on ollut varsin ohut, 
sekin on ollut vertikaalisesti rakentunut ala, vaikka palvelujen (puhelujen) 
perille saattaminen on vaatinut ja vaatii edelleen useiden teleyritysten 
yhteistyötä. Tulevaisuutta arvioitaessa on myös otettava huomioon, että 
teletoiminta liiketoimintana on paljon laajempi kuin media ja että ohjelmien 
ja palvelujen jakelun televerkoissa tulee laajeta erittäin paljon, jotta niiden 
osuus teleyritysten liikevaihdosta nousisi esimerkiksi yli puoleen. 
Näyttääkin siltä, että jatkossa teleyritykset eivät olisi muuttumassa 
mediayrityksiksi tässä tutkimuksessa omaksutun määritelmän mukaan, vaan 
niiden ydin jäisi toistaiseksi televerkkoyrityksiksi, jotka enemmän tai 
vähemmän jakaisivat nichenä ensisijaisesti uudentyyppisiä ohjelmia ja 
palveluja. Mutta teletoiminnan talouden kehitys riippuu olennaisesti siitä, 
että televerkkojen välityksellä voidaan tulevaisuudessa jakaa niin vanhoja 
kuin uusia ohjelmia ja palveluja. Puhelujen välittäminen on varsinkin 
teollisuusmaissa kypsynyt ala ja kasvun mahdollisuudet ilman uusia 
paljossa sähköiseen mediaan liittyviä sisältöjä ovat vaatimattomat.   Tämä 
on teletoiminnan dilemma.  
 
Kilpailupolitiikan merkitys on kasvussa ja sen periaatteita sovelletaan ene-
nevässä määrin sektorikohtaisessa etukäteisessä telepolitiikassa. Kilpailu-
poliittiset ratkaisut viime kädessä ratkaisevat erittäin keskittyneiden alojen 
rakenteen. Vaikka kilpailuviranomaiset ovat kiinnittäneet viime vuosina 
enemmän huomiota vertikaaliseen keskittymiseen (esim. pullonkauloihin), 
horisontaalinen keskittyminen aiheuttaa usein vakavampaa huolta. Esi-
merkiksi horisontaalisen monopolin syntymistä ei sallita yrityskauppojen 
myötä ja myönteisemmin suhtaudutaan esimerkiksi toistensa kanssa kilpai-
levaan vertikaaliseen duopoliin markkinoilla.  
 
Vertikaalinen keskittyminen voi synnyttää ongelman, jossa luovuus ja 
liiketoiminta eivät kehity, koska vertikaalisesti integroituneilla aloilla ei ole 
suuressa mitassa horisontaalista kilpailua. Toisaalta vertikaalinen keskit-
tyminen voi ratkaista ns. muna-kana-ongelman sähköisessä viestinnässä. 
Itse asiassa vertikaalinen keskittyminen voi olla jonkin palvelun alkuajan 
menestyksen edellytys, kun yksi yritys huolehtii itse koko arvoketjun 
toiminnasta tai luo allianssien ja yhteistyökumppanien avulla kvasivertikaa-
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lisen integraation. Vastaavasti erityisesti sisältöjen tuotannon horisontaa-
liset markkinat voivat olla teoreettisesti ihanteellisia kilpailun ja inno-
vaatioiden näkökulmasta, mutta eivät markkinoiden synnyn alkuvaiheessa 
tarjoa kannattavalle toiminnalle riittävästi mahdollisuuksia. Pelkkä stan-
dardi ja televerkko eivät riitä. 
 
On kiinnitettävä huomiota myös muuhun regulaatioon kuin kilpailupoli-
tiikkaan ja telepolitiikkaan. Vaikka Yhdysvalloissa reguloidaan sähköistä 
mediaa monin tavoin, Euroopassa pyrkiminen yhteiskuntapoliittisten tavoit-
teiden toteuttamiseen on johtanut kahteen sähköiseen mediaan kuuluvaan 
instituutioon, joita pidetään yllä julkisin toimenpitein ja julkisin varoin. 
Nämä ovat elokuvatuotanto ja julkisen palvelun televisio- ja radiotoiminta, 
joista elokuvatuotanto muodostaa nykyisin horisontaaliset markkinat ja 
julkisen palvelun televisiotoimintaa on kehitetty sääntelyn avulla yhä 
horisontaalisemmaksi alaksi.  
 
EU:n suuri dilemma onkin, että toimet, joilla pyritään edistämään 
markkinoiden toimintaa niin elokuvien kuin tv-toiminnan alueilla, voivat 
johtaa vain elokuvateollisuuden ja televisiotoiminnan aseman heikentä-
miseen ilman että olennaista parantumista tapahtuisi näiden alojen yritysten 
kilpailukyvyssä suhteessa Yhdysvaltoihin. Siten jäsenvaltioiden päätös-
vallassa oleva yksityistäminen voisi johtaa vain merkittävään vahinkoon 
koko alueelle. Olennainen riski on se, että EU:n asema suhteessa Yhdys-
valtoihin vain heikkenisi. Häviö markkinoilla voisi olla lopullinen, kun 
instituutioita ei voisi enää palauttaa. Yhteiskunnallisten tavoitteiden toteut-
tamisen näkökulmasta tämä olisi EU:ssa vielä suurempi menetys. Nykyisen 
rakenteen hyväksyminen merkitsee kuitenkin samalla sen tunnustamista, 
ettei EU näillä alueilla voi kehittyä kilpailukykyiseksi maailmanmarkki-
noilla. Vertikaalisesti keskittynyt Hollywood pitäisi ikkunoinnilla ja muo-
teja luovan kalliin ja laajan tuotantonsa avulla pysyvästi otteessaan maail-
maa yhä laajemmin tuotevalikoimin ja maantieteellisesti yhä laajemmilla 
alueilla, eivätkä muut pystyisi edes teoreettisesti kokoamaan sellaisia inves-
tointeja, jotta voisivat haastaa Hollywoodin. Vaihtoehtona Eurooppa voi 
kuitenkin ponnistaa perinteisen kultuurinsa, taiteensa ja keskimääräisesti 
korkean sivistystasonsa varassa (Kuronen 1995, 51). 
 
Kuplatalouden puhkeaminen on johtanut siihen, että monet alueen yritys-
verkostot ovat jos eivät tuhoutuneet niin ainakin supistuneet. Sähköisessä 
mediassa kehitys on johtanut monella osa-alueella pysyvään muutaman 
yrityksen oligopoliin, jota kilpailupolitiikka ja sektorikohtainen mediapoli-
tiikka paimentavat. Teletoiminnan sääntelyssä olennainen elementti on 
myös etukäteinen kilpailupolitiikasta periaatteensa ottava telepolitiikka. 
Yritykset kilpailevat keskenään enemmän kuin verkostoituvat. Vielä 
muutama vuosi sitten väitettiin, että samanlainen keskittymiskehitys olisi 
teletoiminnassa edessä kuin on jo tapahtunut globaalissa sähköisessä 
mediassa. Tällaista kehitystä ei kuitenkaan ole tullut ja alan hajanaisempi 
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rakenne on säilynyt. Suuren luokan konvergenssi puuttuu vielä, ellei 
sellaiseksi katsota Sonyn liiketoimintaa lähes kaikilla sähköisen median 
osa-alueilla ja pienenä matkapuhelinvalmistajana. Konvergenssikehityksen 
näkyvin ilmaisu on Internetin kasvussa ja sen palvelujen laajenemisessa eri 
päätelaitteisiin. 
 
 
10.3. Ohjelmien ja palvelujen kehitys 
 
Ohjelmia on nykyisin paljon, mutta menestyviä palveluja vähemmän. 
Ohjelmien ja palvelujen merkityksen keskeisyyttä tulevaisuuden tele-
toiminnan kehityksen näkökulmasta on vaikea olla korostamatta. Sellaiset 
”killer application”-palvelut, jotka nostaisivat kysyntää merkittävästi, 
puuttuvat kuitenkin vielä teletoiminnasta. Ohjelmien lähettämisen laajem-
mat mahdollisuudet kiinteissä televerkoissa ja matkapuhelinverkoissa puut-
tuvat vielä kokonaan kaistanleveysongelmien takia. Myös uusia lähettä-
misen tapoja varmaankin kehitetään, mutta niiden laaja markkinoille saatta-
minen vie aikaa. Kysyntä on myös epävarmaa. 
 
Jos palveluja ei kyetä kehittämään, myös matkapuhelinten käyttöjärjes-
telmiä ja digitaalisen television API-järjestelmiä koskevan taistelun 
merkitys vähenee. Joka tapauksessa näyttää selvältä, ettei palveluja kannata 
aloittaa pelkkänä teknologiana (standardina), jos ei saada samalla aikaan 
kriittistä massaa palveluja. 
 
Entä sitten paketointi? Paketointi edellyttää runsasta määrää ohjelmia ja 
palveluja, eikä voi tulla toimeen ilman niitä. Pelkällä olemassa olevien 
sisältöjen paketoinnilla on rajansa. Innovatiivinen paketointi on tärkeää, 
mutta paketoinninkin kehitys edellyttää uusia sisältöjä. 
  
 
10.4. Globalisaatio 
 
Globalisaation merkitys Internet- ja teleyritysten kuplatalouden syntymi-
sessä ja sen puhkeamisen vaikutuksissa on luvun 5 mukaan ilmeinen. 
Sähköisen median globalisaatiossa kysymys on ensisijaisesti Hollywoodin 
asemasta ja merkityksestä. Hollywood on hallinnut kansainvälistä elokuva-
tuotantoa jo lähes 100 vuotta ja ollut merkittävä tekijä kansainvälisten tv-
ohjelmien tuotannossa koko television olemassaolon ajan. Hollywoodilla ei 
ole nyt, eikä sille ole näköpiirissäkään todellista haastajaa. Mitä laadul-
lisesti uutta sitten viimeaikaisessa kehityksessä voisi olla? Voimme viitata 
Hollywoodin läsnäoloon kaikkialla ja kaikilla median osa-alueilla, myös 
tulevissa uusissa. Tyyppiesimerkkinä tästä näkökulmasta voidaan nostaa 
esiin Balion mainitsema Rupert Murdochin vuonna 1985 Hollywood-yhtiö 
Foxin ostamisen yhteydessä julkilausuma strategia ”hankkia omistus jokai-
sella merkittävällä ohjelmatoiminnan alueella niin uutisissa, urheiluohjel-
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missa, elokuvissa kuin lastenohjelmissa ja lähettää ohjelmat satelliittiteitse 
tai tv-asemien välityksellä koteihin Yhdysvalloissa, Euroopassa, Aasiassa ja 
Etelä-Amerikassa”264 (Balio 1998, 62). Murdochin tietä seurannevat aika-
naan muutkin.  
 
Tässä tutkimuksessa huomio ei ole kiinnittynyt sisältöjen vaikutuksiin. 
Mediassa olisi kysymys yhdysvaltalaisten sisältöjen maailmanlaajuisesta 
vaikutuksesta, joka vaatisi alueellista analyysia, koska tämä vaikutus 
ilmeisesti on erilainen eri maissa ja eri kansakuntien joukossa. Myös olisi 
tarkasteltava erilaisia strategioita, joilla tähän vaikutukseen pyritään 
vaikuttamaan tai käyttämään sitä eri tavoin hyväksi (kuten esimerkiksi pop-
musiikin alueella, jossa mistä tahansa voi tulla muodin lähde päinvastoin 
kuin elokuvan alueella). Julkisen palvelun televisio- ja radioyhtiöt ovat 
hyvä esimerkki yhdestä strategiasta Euroopassa ja Japanissa.  
 
Teletoiminnassa globalisaatio esiintyy enemmän suurten teleyritysten julki-
lausutuissa tavoitteissa kuin käytännön todellisuutena. WTO:ssa globaa-
lisuus esiintyy maailmankaupan liberalisoinnin vaatimuksina myös tässä 
tutkimuksessa käsitellyillä aloilla, mutta sähköisen median alueella vaati-
mukset ovat olleet toistaiseksi enemmän uhkia kuin konkreettinen edessä 
oleva tilanne. Sinänsä täyden liberalisoinnin toteuttaminen sähköisessä 
mediassa olisi merkittävä, jopa olemassaoloon liittyvä uhka eurooppa-
laiselle elokuvatuotannolle ja julkisen palvelun televisio- ja radio-
toiminnalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                           
264 Tämän strategian loppuunsaattamiseen Murdochilla meni aikaa vajaa 20 vuotta. Hän on 
kuitenkin toistaiseksi ainoa. 
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11. Teoriat ja informaatioyhteiskunta 
 
 
Tässä loppuluvussa pohditaan esitettyjen informaatioyhteiskunnan teorioi-
den ja niissä esitettyjen näkemysten suhdetta sähköisessä viestinnässä 
havaittuihin ilmiöihin. Kysymykset koskivat erityisesti verkostoitumista, 
sisältöjen eli ohjelmien ja palvelujen merkitystä ja sitä miten globalisaatio 
ilmenee tarkastelun kohteena olevilla aloilla. Kolmanneksi ja lopuksi 
tarkastellaan kysymystä, tarvitseeko yhteiskunta informaatioyhteiskunta-
teorian.  
 
 
11.1. Teoriat, sähköinen media ja teletoiminta 
 
Castellsin teoriaa verkostoyhteiskunnasta voidaan pitää modernina versiona 
Daniel Belliin juontuvasta informaatioyhteiskuntateoriasta. Perusideana 
Castellsilla on korostaa hierarkkisten rakenteiden sijasta verkostojen 
merkitystä ja informaatioteknologian sekä informaation asemaa yhteis-
kuntaa eteenpäin ajavina voimina tässä ja nyt. Castellsin näkemysten osalta 
tutkimuksen sähköistä viestintää koskevan analyysin johtopäätökset (luku 
10.) tuottavat vähintäänkin problemaattisen tuloksen.  
 
Tulokset voidaan esittää siten, että fyysiset verkostot (televerkot) laaje-
nevat, mutta niitä hallitsevat sähköisen median ja teletoiminnan yritykset 
eivät välttämättä verkostoidu Castellsin tarkoittamalla tavalla, vaan – siellä 
missä ne ovat todella taloudellisesti menestyneet – ne rakentuvat hierark-
kisiksi vertikaalisiksi rakenteiksi. Näiden hallitsevien yritysten yksityis-
kohtainen ja tarkempi analyysi nyt käytetyn pelkistetyn analyysin sijasta 
voisi hyvinkin tuoda esiin verkostomaisempia rakenteita, mutta se ei poista 
sitä johtopäätöstä, että sähköisessä mediassa ja teletoiminnassa toistaiseksi 
suuruus ja menestyminen ovat johtaneet ja johtamassa edelleen vertikaa-
lisiin ydinrakenteisiin.  
 
Toinen ongelmallinen tekijä on, että Internet- ja teleyritysten kuplan 
puhkeamisen jälkeisessä maailmassa on vaikea juuri nyt hahmottaa näitä 
aloja (ja mediaa) kansantalouksien kehityksen kannalta johtavina aloina, 
ellei tätä ominaisuutta halua mieltää negatiivisena. Tämä on tilanne 
varsinkin Euroopassa. Yhdysvalloissa sektorien vahvuus antaa ymmärtää, 
että toipuminen siellä business-as-usual-tilanteeseen tapahtuu nopeammin. 
Joka tapauksessa sähköinen media kuuluu Yhdysvaltojen johtaviin 
teollisuudenaloihin lamankin oloissa kuten aiemmin. 
 
Adair Turnerin ideana on korostaa palvelujen ja niiden tuottavuuden 
merkitystä taloudellisen kasvun tekijöinä ja todeta tavaroiden tuotanto 
vähemmän tärkeäksi ainakin teollisuusmaiden osalta. Hän korostaa 
henkilökohtaisia palveluja, joita vastaavat sähköisessä mediassa ja 
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teletoiminnassa henkilökohtaisiin tarpeisiin räätälöidyt palvelut. Internetin 
palveluilla näyttää tässä kehityksessä olevan keskeinen rooli. Voidaan 
kuitenkin kysyä, mikä on Internetin palvelujen paikallisuuden luonne? 
Tietysti suurissa maissa ne näyttäytyvät usein paikallisina palveluina, mutta 
muualla ne ovat enemmän globaaleja luonteeltaan. Jos Internet keskittyy 
enemmän sähköisen median kaltaiseksi, tämä globaali aspekti korostuu. 
Kehitys nousee esiin sitä selvemmin, mitä enemmän Internetissä voidaan 
jakaa tulevaisuudessa ohjelmia. Monia palveluja ajatellaan tulevaisuuden 
matkapuhelintoiminnassa kuitenkin paikallisiksi ja paikkaan sidotuksi, 
joten tällainen vastakkainenkin trendi on olemassa. On selvää, että 
sisältöjen kehitys on aivan ratkaisevaa tulevaisuudessa varsinkin tele-
toiminnan taloudelliselle kehitykselle ja yhteiskunnalliselle merkitykselle. 
Palvelujen kehittäminen saattaa edellyttää vertikaalisia yritysrakenteita, 
joissa sisältöjen tuotanto ja jakelu yhdistetään. 
 
Entä sitten Websterin globalisaatiota korostava näkökulma? Globalisaatio 
on laaja ja varsin erilaisia aspekteja sisältävä kehys. Tämän tutkimuksen 
valossa ainakin Internet-yritysten kuplataloutta, kansainvälisesti laajentu-
vien sähköisen median ja teletoiminnan yritysten problematiikkaa ja myös 
johtavien yritysten vertikaalisten rakenteiden ongelmaa voidaan lähestyä 
globalisaation näkökulmista. Esimerkiksi Rupert Murdochin globaalin 
vision toteuttaminen – omien sisältöjen globaali jakelu kaikissa maanosissa 
– ei olisi mahdollista ilman hänen yritystensä globaalista vertikaalista 
integraatiota. Globalisaatio kelpaa kontekstiksi myös sisältöjen markki-
nointiin liittyville keskus-periferia-akselia käyttäville muotiin liittyville 
markkinointiteorioille. On vaikea löytää sähköisen median ja teletoiminnan 
keskeistä aspektia, jota ei voisi ainakin lähestyä globalisaatioon liittyvillä 
kehyksillä, vaikka globalisaatio ei olisikaan edennyt kovin pitkälle kuten 
esimerkiksi teletoiminnassa. 
 
Stehr ja Drucker korostavat tietopohjaisemman johtamisen tärkeyttä. Stehr 
ei pidä globalisaation mekanistisista, epähistoriallisista ja yksisuuntaisista 
tulkinnoista. Druckerille ovat lisäksi tärkeitä organisaation ja tiedon väliset 
suhteet. On välttämätöntä, että monimutkaistuvassa ympäristössä komplek-
sisemmat yritykset tarvitsevat ”paremmin informoitua” ja tietopohjai-
sempaa johtamista tuottaakseen kehittyneempiä ja räätälöidympiä tuotteita 
ja menestyäkseen kilpailussa näillä tuotteilla markkinoilla. Vaikka nyky-
yhteiskunnassa johtamisessa olisi käytettävissä yhä enemmän tietoja, nyt 
käsillä oleva analyysi osoittaa, että johtamisessa voidaan tehdä virheitä 
muista syistä. Drucker olisi ensimmäinen, joka myöntäisi tämän. 
 
Webster ei käytä paradigman käsitettä ja Adair Turner ja Stehr suhtautuvat 
paradigmojen olemassaoloon kielteisesti. Castells korostaa, että ”verkosto-
yhteiskunnan teknologinen paradigma koostuu mikroelektroniikkaan perus-
tuvista informaatio- ja viestintäteknologioista ja geneettisistä tekniikoista. 
Paradigma korvaa ja sisällyttää itseensä teollisen ajan teknologisen 
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paradigman, joka ensisijaisesti on organisoitu energian tuotannon ja jakelun 
ympärille”. Nyt käsillä oleva analyysi ei näytä tukevan käsitystä para-
digmojen olemassaolosta ainakaan sähköisen median ja teletoiminnan (tut-
kimuksen) alueilla. Uuden yhteiskunnan paradigmattisia aspekteja ei 
toistaiseksi ole syntynyt sähköisessä viestinnässä, mutta se ei tietenkään ole 
este niiden olemassaolosta muualla yhteiskunnassa.  
 
Mitkä teoriat ovat siten ristiriidassa toistensa kanssa? Stehr korostaa 
Druckeriin nojaten, että hänen tietoyhteiskuntateoriansa on eri asia kuin 
Castellsin verkostoyhteiskuntateoria. Onko sitten näin? Tässäkin kysymyk-
sessä palataan siihen kaikkialla tässä tutkimuksessa vähintään implisiit-
tisesti esillä olevaan kysymykseen, milloin määrä ja aste-erot muuttuvat 
laadullisiksi eroiksi. Tähän kysymykseen ei anneta tässä yhteydessä lopul-
lista vastausta. Stehr ja Drucker olisivat tämän kirjoittajan käsityksen 
mukaan kuitenkin tiedon ja organisaation käsitteineen sen jatkumon toi-
sessa päässä, jonka toisessa päässä on Castells informaatioteollisuuksineen. 
Webster suhtautuu erittäin kriittisesti informaatioyhteiskuntateorioihin, 
joiden perinteeseen Castells kuuluu. Adair Turner suhtautuu kriittisesti 
Websterin esille tuomaan globalisaatioon, mutta hänen näkökulmansa on 
poleeminen, eikä hän torju globalisaatiota tietyissä olosuhteissa.  
 
Voisivatko sitten sekä Webster ja Adair Turner olla yhtaikaa oikeassa, 
vaikka he edustavat lähtökohdiltaan aivan erilaisia tutkimustraditioita: 
yhteiskuntakriittistä sosiologiaa ja klassista liberalismia taloustieteessä. 
Joka tapauksessa he tutkivat modernia kapitalismia nimenomaan tällaisena 
ilmoittamatta sille muuta nimeä ja suhtautuvat kielteisesti niin uusien 
paradigmojen olemassaoloon kuin uuden yhteiskuntamuodon syntyyn. 
Tietenkin Websterin ja Turnerin näkemykset ja tulkinnat eroavat olen-
naisesti toisistaan heti kun mennään kapitalismin yleiseen analyysiin ja 
heidän arviointinsa yksityiskohtiin. Webster ei käsittele palveluyhteis-
kunnan näkökulmia kuten Turner, mutta sinänsä palvelujen välttämätön 
kasvu yhteiskunnissa epäilemättä sopisi myös Websterin kriittisen näkö-
kulman tarkastelun osaksi, vaikka olisikin Websterin kokonaisvaltaisessa 
tarkastelussa pieni elementti. 
 
 
11.2. Tarvitseeko nyky-yhteiskunta informaatio- ja 

tietoyhteiskuntateorian? 
 
Tämän tutkimuksen alussa esitettiin kysymystä, joka liittyi Yhdysvaltojen 
ja EU:n informaatioyhteiskuntapolitiikan eroihin. Edellä on jo todettu, että 
Yhdysvalloissa ”tiedon valtatiet” oli poliittinen iskulause, jolle ei käytän-
nön politiikassa tullut varsinaista uutta sisältöä ja joka käytännössä pelkistyi 
Internetiksi, joka oli jo olemassa ja kehittyi ilman Yhdysvaltojen halli-
tuksen politiikkaa. Vaikka ”tiedon valtateiden” termi jäi elämään, siihen 
liittyvä politiikka jäi Bill Clintonin kahden presidenttikauden hallinnon 
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poliittiseksi teemaksi. Miksi sitten näin kävi? Lyon kysyi jo vuonna 1988: 
“Miksi informaatiosektorin idea on niin suosittu” ja vastasi itse: ”Ehdotan, 
ei niinkään empiirisen uskottavuutensa takia kuin hyödyllisyytensä takia 
iskusanana” (Lyon 1988, 53). Hankkeella oli kuitenkin suuri maailmanlaa-
juinen merkitys ja se vaikutti ratkaisevasti informaatioyhteiskuntaa kos-
kevan politiikan muotoutumiseen EU:ssa, Japanissa ja myös monessa 
muussa maassa kuten Kanadassa ja Australiasssa.  
 
Vaikka suuren luokan informaatioyhteiskuntapolitiikkaa ei ole, Yhdysvalto-
jen sähköinen media ja teletoiminta kehittyvät markkinoiden ja perinteisen 
sektorikohtaisen politiikan pohjalta. Yhdysvallat etenee ja ylläpitää globaa-
lia johtoasemaansa tietotekniikassa ja sähköisessä mediassa jo yksinomaan 
lähtökohtana tämä perinteinen johtoasema. Myös EU:ssa on merkittävää 
sektoripolitiikkaa erityisesti teletoiminnan alueella, mutta tämän politiikan 
valmistelu on yhteydessä informaatioyhteiskuntapolitiikkaan. GSM:n me-
nestys ja UMTS:n antama lupaus antoi vaikutelman Euroopan johtoase-
masta teletoiminnassa, mutta tällä hetkellä on vielä epäselvää miten asetel-
mat muotoutuvat yleisen taloudellisen kasvun lähtiessä liikkeelle. Tällä 
alueella erityisesti Aasian maat ja niiden yritykset ovat noususssa.   
 
Euroopassa informaatioyhteiskunnan käsitteestä on siten tullut suositumpi 
kuin Yhdysvalloissa265. EU:ssa myös tieto- ja informaatioyhteiskuntapolitii-
kasta ja siihen liittyvistä eri ohjelmista on tullut yleisen politiikan elimel-
linen osa niin EU:n tasolla kuin monissa sen jäsenvaltioissa mukaan lukien 
Suomi. Voidaan jopa väittää, että informaatioyhteiskuntapolitiikka on 
erittäin keskeinen elementti EU:n pyrkimyksessä saavuttaa talousmahtina 
Yhdysvallat pitemmällä aikavälillä. EU:n informaatioyhteiskuntapolitiikka 
nivoutuu konkreettisten ohjelmien ja tavoitteiden toteuttamiseen ja näiden 
avulla EU toteuttaa informaatioyhteiskunnan tai nostaa sen uudelle tasolle. 
EU:n lähtökohta on pragmaattinen. Se ei eksplisiittisesti edistä mitään 
tiettyä teoreettista näkemystä informaatio- tai tietoyhteiskunnasta. 
 
Tämän tutkimuksen alussa esitettiin myös kysymys, joka koski tieteen, 
politiikan, tutkimuksen ja todellisuuden välisiä yhteyksiä. EU:n infor-
maatioyhteiskuntapolitiikka on ollut vastaus todellisuuden antamiin haastei-
siin. Sen yksi keskeisimpiä aspekteja liittyy EU:n suhteelliseen asemaan ja 
sen parantamiseen eri alueilla kolmiossa Yhdysvallat-Japani-EU. Informaa-
tioyhteiskuntapolitiikka on kuitenkin ollut varsin erillistä näitä yhteiskuntia 
koskevasta tutkimuksesta, vaikka informaatioyhteiskuntia koskeva tieteel-
linen keskustelu on ollut taustalla vaikuttamassa yleiseen poliittiseen ilmas-
toon. Tässä tutkimuksessa käsittelyn kohteena olevista tutkijoista erityisesti 
Castellsia on käytetty EU:ssa asiantuntijana266 ja hän on monin tavoin 
                                                           
265 Mutta englantilainen  Fransman (2002) selviää teletoiminnan analyysistaan kokonaan 
ilman informaatioyhteiskunnan käsitettä. 
266  Esimerkiksi Castells oli vv. 1995-1997 EU:n komission asiantuntijatyöryhmän ”High 
Level Expert Group on the Informaton Society” jäsen. 
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ottanut kantaa Euroopan kysymyksiin. Poliittisena aloitteentekijänä EU:ssa 
yksinoikeuden omaava komissio on kuitenkin nojannut valmistelussaan 
ensisijaisesti konsulttisektoriin, jota tässä tutkimuksessa edustavat Drucker 
ja osin Adair Turner. Vaikka nämä tutkijat edustavat laajempaa näkemystä, 
voimakas nojaaminen konsulttisektoriin on ollut omiaan korostamaan 
markkinalähtöistä, jopa markkinafundamentaalista lähtökohtaa politiikan 
periaatteiden hahmottamisessa. Euroopan kulttuurien moninaisuutta 
tällainen näkökulma ei voi tuoda esiin.  Kulttuurin, julkisen palvelun ja 
eriarvoisuuden näkökulmat ovat nousseet toki komissiossakin esiin viime 
vuosina, mutta selvemmin näin on tapahtunut jäsenmaiden tasolta tai EU:n 
parlamentista, jonka vaikutusvalta päätöksenteossa on noussut.  
 
Informaatioyhteiskunnan käsitteiden laaja käyttö ja politiikan konkreetti-
suus Euroopassa antavat käsityksen yleisestä tätä asiaa koskevasta suuresta 
konsensuksesta. Kysymyksessä on kuitenkin poliittinen valinta. Tämä 
tutkimus osoittaa, että heti pinnan alla on varsin erilaisia käsityksiä yhteis-
kunnan kehityksestä.  
 
Tässä tutkimuksessa käsitellyillä teorioilla on tietysti myös relevanssia 
käytännön politiikan kannalta. Jos on olemassa erityinen informaatio-
yhteiskunta, jonka toteutuminen edistää hyvinvointia ja taloudellista kasvua 
ja parantaa EU:n suhteellista kansainvälistä kilpailukykyä, siihen 
pyrkiminen on erittäin hyödyllistä.  Jos taas tällaista yhteiskuntamuotoa ei 
ole, vaan kysymys on vain kapitalismin luonnollisesta kehittymisestä, riskit 
edellä mainittujen yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa ovat 
suuremmat. Tässä tapauksessa saattaa toteutua kehitys, jossa EU:n suh-
teellinen asema pysyy erityisistä informaatioyhteiskuntapoliittisista toimista 
huolimatta ennallaan, koska etulyöntiaseman aikanaan saaneen on hel-
pompi pysyä edellä kuin alikynnessä olevan saavuttaa tämä. Esimerkkinä 
voidaan tuoda esiin seuraavaa. Muutokset eri maiden suhteellisessa talou-
dellisessa asemassa ovat harvoja ja hitaita, mutta eivät mahdottomia. 
Rikkaita maita on tällä hetkellä parisenkymmentä. Kay toteaa, että II 
maailmansodan jälkeen vain kolme maata (Suomi, Irlanti ja Italia) on 
siirtynyt rikkaiden maiden joukkoon ja yksi maa (Uusi-Seelanti)  on pudon-
nut niiden joukosta epäonnistuneen talouspolitiikan takia267.  
 
Eri asioiden toteutumiseen liittyy usein eritasoinen riski. Riski voi myös 
realisoitua. Täydellinen epäonnistuminen ei ole riskitarkastelussa täysin 
poissuljettu mahdollisuus. Voidaanko väittää, että EU:lla voisi olla infor-
maatioyhteiskuntapolitiikassaan jopa samanlainen riski kun Internet-
                                                           
267 Kay tekee jälkimmäisestä tapauksesta seuraavan yhteenvedon: ”Vuodesta 1984 vuoteen 
1999 Uusi-Seelanti noudatti yksityistämis- ja deregulaatiopolitiikkaa, tavoitteli joustavuut-
ta työmarkkinoilla ja pyrki sosiaalietuisuuksien alentamiseen. Tänä aikana maa ylti hei-
koimpiin taloudellisiin tuloksiin mitä mikään rikas maa oli koskaan saavuttanut” (Kay 
2003, 40-46). 
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sijoittajilla Yhdysvalloissa, Euroopassa ja muualla maailmassa jokin aika 
sitten? Oliko ja onko informaatioyhteiskuntapolitiikka hypen osa? Hypeen 
liittyviä aspekteja ei kuitenkaan voida kokonaan sivuuttaa tarkasteltaessa 
EU:n ja sen jäsenmaiden informaatiopolitiikkaa sen pääosin varsin konk-
reettisesta luonteesta huolimatta. UMTS-huutokaupoissa ne olivat ilmei-
simmillään, vaikka väärät huudot olivat viime kädessä tietysti yritysten 
virheitä.  
 
Tieteelliset informaatio- ja tietoyhteiskuntateoriat eivät kuitenkaan ole 
hypen osa, koska niiden traditio juontuu aina 1950-luvulle saakka Bellin 
esitettyä tuolloin ensimmäiset asiaa koskevat ajatuksensa. Informaatio-
yhteiskuntateorioille on eri muodoissa myös ollut kannattajia (ja kriitikoita) 
eri vuosikymmeninä aina tähän päivään saakka. Niille ja niihin liittyvälle 
verkostoyhteiskuntateorialle syntyi toki enemmän kysyntää hypen aikana, 
kun kaikki näytti erittäin nopeasti verkostoituvan. Nämä teoriat ovat osoit-
taneet kuitenkin sitkeytensä ja epäilemättä niille on kysyntää tulevaisuu-
dessakin.  
 
Miten siten tulisi edetä jatkossa? Verkostoitumisen osalta tarvittaisiin 
monipuolisempaa tutkimusta, joka vertailee yksityiskohtaisemmin yhdys-
valtalaisten ja eurooppalaisten yritysten ja sähköisen median ja tele-
toiminnan rakenteiden eroja ja pohtii kysymystä, onko Euroopalle yli-
päätään realistisesti mahdollista näköpiirissä olevana ajanjaksona päästä 
sähköisen median alueella roolistaan olla toinen Yhdysvaltojen jälkeen. 
EU:ssa korostetaan markkinoiden toimintaa myös sähköisessä mediassa 
avaimena tulevaisuuden mahdollisuuksiin, mutta olennainen kysymys on 
se, johtaako protektionistisen ja tukistrategian purkaminen vain euroop-
palaisen identiteetin, kulttuurin ja taiteen kannalta huonompaan loppu-
tulokseen. Ehkä Ranska onkin oikeassa ja protektionismi tietyillä aloilla 
väistämätön? Myönteistä vastausta tähän kysymykseen tukee se laajuus, 
jolla sähköinen media EU-maissa on riippuvainen julkisista järjestelyistä ja 
julkisesta tuesta.  
 
Palveluyhteiskunnan tulo on välttämätön teletoiminnan taloudellisen kehi-
tyksen näkökulmasta. Jos sitä ei tule, teletoiminnan visiot kaatuvat. Miten 
tutkimus voisi liittyä tähän asiaan. Kysymys on tuotekehityksestä, ”killer 
application”-tuotteiden luomisesta, kysynnän ja tarjonnan tulevaisuuden 
mahdollisuuksien kartoittamisesta ja testaamisesta markkinoilla. Tässä tut-
kimustyössä korostuvat innovointi ja sen edellytykset. 
 
Globalisaatio tarjoaa hyvän taustakehikon sähköisen median ja teletoimin-
nan tutkimiselle. Websterin jaon mukaisesti viestintää voidaan tutkia 
ainakin markkinoiden globalisaation, tuotannon globalisaation, rahoituksen 
globalisaation ja viestinnän vaikutusten globalisaation näkökulmista. Tässä 
tutkimuksessa on tarkasteltu vain markkinoiden globalisaatiota. 
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Stehr ja Drucker tarjoavat mahdollisuuden lähestyä sähköisen viestinnän ja 
teletoiminnan yritysten johtamista haastavana ja lähempää selvittämistä 
vaativana kysymyksenä. Monien viestintäyritysten – ei kuitenkaan kaikkien 
– johtaminen on ollut hypen oloissa todella heikkoa johtamiseen liittyvien 
informaatio- ja tietojärjestelmien huimasta kehityksestä huolimatta. Opiksi 
tulevaisuutta varten tarvittaisiin kokonaisesitys tästä johtamisesta, sen luon-
teesta ja tavoitteista ja johtamisen epäonnistumisen käytännön seurauksista.  
 
Politiikan valtavirtauksena EU:ssa informaatioyhteiskuntapolitiikka nostaa 
esiin myös sitä tukevan tutkimuksen ja konsultoinnin valtavirran. Jatkossa 
tarvitaan tutkimuksia, jotka kykenevät näkemään yhteiskunnan kehityksen 
monipuolisemmista näkökulmista kuin pelkkänä teknologisen determi-
nismin sävyjä sisältävänä ja markkinoihin perustuvana informaatioyhteis-
kuntana.  Vaikka tämä tutkimus ei tällaisia vaihtoehtoisia näkökulmia ole 
juurikaan tarjonnut, se on kuitenkin osoittanut olemassa olevia näkökulmia 
testaamalla, että näillä näkökulmilla on myös merkittäviä rajoituksia 
yhteiskunnan viestintäkehityksen ymmärtämisessä ja ohjaamisessa.  
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English Summary 
 
 
In the first place, this study analyses and compares different theories of 
information society (Daniel Bell, Manuel Castells, Frank Webster, Adair 
Turner, Peter F. Drucker and Nico Stehr), and examines the views of these 
authors on networks and networking, on the development of services and 
on globalisation. 
 
Secondly, the study examines the structures and convergence of electronic 
communications in the USA and in the European Union, and the 
development of the content, that is the programmes and services, of 
electronic media and telecommunications operations against the 
background of collapse of the Internet and the telecommunications boom 
market. Finally, the study considers the relationship and inconsistencies 
between theoretical views and reality. 
 
Electronic mass media and telecommunication operations remain regulated 
fields despite the relaxation of regulations in recent years. The study 
assesses the significance of various policies on networking, on the 
development of content and on globalisation. The success or failure of the 
EU policy on information society is also evaluated. 
 
The study discusses the classic theory of post-industrial society presented 
by Daniel Bell in 1973, which is seen to have been renamed almost as such 
as the theory of information society, a term also adopted by Daniel Bell. In 
the study, Castells, too, is seen as a member of the tradition of information 
society, although he, more than Bell, emphasises the significance of 
technological development and of information and communication 
technology. To describe this information society Castells uses the term 
‘network society’, and, on a more general level, ‘informational capitalism’. 
Castells’ theory emphasises the necessity of networks and networking. 
Once introduced, and powered by information technology, information 
networks, through competition, gradually eliminate other organisational 
forms rooted in different social logic. Thus the vertical integration of a 
multinational enterprise disintegrates and becomes more horizontal as the 
companies evolve into networks and business projects. 
 
Instead of information technology, Peter F Drucker and Nico Stehr 
emphasize the significance of knowledge as a steering factor in the 
development of capitalism and suggest the use of the term ‘knowledge 
society’ or, at least, ‘knowledge economy’. At the same time, in Drucker’s 
and Stehr’s view, knowledge is a resource and an instrument of action and 
management. 
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In Frank Webster’s view, the increase of elements of information and 
knowledge in society is a quantitative phenomenon, and he points to 
globalisation as a steering factor in the development of capitalism 
everywhere. According to Webster, globalisation should not be seen as 
simply a standardising force, but it would be equally naive to suggest that 
globalisation does not reflect the power differences that promote a major 
drive towards conformity. In his book published in 2002, Webster analyses 
globalisation on several levels, that is: the globalisation of markets, of 
production, of finance and of communications. In his summary he states 
that each of these dimensions of globalisation requires and promotes the 
infrastructures of information in order for us to relate to the altered tensions 
of worldwide operations. With Castells, too, globalisation is a basic 
element, also in theory (international finance markets as the new capitalist). 
However, Castells emphasises the economic element in his analysis of 
globalisation. Stehr takes a critical view of globalisation. 
 
Adair Turner can see the rise of the service society and does not want to 
emphasize the importance of globalisation from the point of view of the 
developed countries, even though he considers it a significant factor in the 
economics of the developing countries. According to Turner, there is no 
need to liberalize all markets and there are certain markets that should not 
be globally liberalized at all - cultural services such as films and television 
programmes. 
 
There are essential differences between these scientists in their attitude to 
the importance of information and knowledge in today’s society. 
 
The second part of the study consists of an analysis of the structures of 
electronic media themselves. In the USA, electronic media appear to be 
vertically concentrated. Mutually competing vertical chains are forming in 
the market, combining production, packaging of programmes, and 
distribution. In telecommunication operations, the dissolution of the AT&T 
company in the 1980s by competition politics created a more horizontal 
market structure, but recent legislation is leading to more and more 
vertically integrated companies in competition with each other bringing 
ever more diversified services to the market. 
 
In the European electronic media the market structure appears rather more 
horizontal. Recent attempts to create vertical structures within the EU have 
completely failed due to a lack of resources (Vivendi, Kirch). While almost 
all electronic media and telecommunications companies in the USA are 
commercial, there are major public service broadcasting companies running 
television operations in the European Union, with traditions going back to 
the era of radio in the 1920s. The film sector is heavily subsidised both on a 
European and on a national level, and cannot in any way be compared to 
Hollywood. 
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As for telecommunications operations, the tendency on the EU level has 
been towards liberalisation and on the national level towards privatisation 
of previously dominant state monopolies. The liberalisation process has 
been completed but there is still a considerable share of state ownership of 
many telecommunications operators. Former state monopolies still hold 
commanding market positions although, in the mobile phone field, there is 
competition both within the EU and on a national level. 
 
Globalisation goes further back and has spread wider in the electronic 
media than in telecommunications operations. There is little market 
convergence between the electronic media and telecommunication 
operations as the companies do not operate in each others’ fields. On the 
whole, convergence is mainly evident in the way that Internet services are 
increasingly available via different terminals. 
 
The basic results of this study are the following: the physical networks or 
telecommunications networks are growing but no single 
telecommunications network will become dominant within the time range 
of the study (5 years), instead, the competition of several mutually 
competitive and complementary networks will remain. The vertical market 
structure, particularly in the USA, will restrict networking between 
companies. In Europe, the market structure is more horizontal and 
conducive to networking.. 
 
The great dilemma in the EU is that the policy aimed at making markets 
function better in the film and television sector can only lead to a 
weakening of the film and television industries without any significant 
improvement in their competitiveness in relation to the USA. The EU 
support of the film industry and the separate financing systems of public 
service broadcasting are too substantial and cannot be compensated for on 
the markets. An attempt to resort to this would lead to a decline of 
cinematic art based on European culture and of public service broadcasting. 
 
Telecommunications operations as business are much larger than electronic 
media, and increasing the share of services to a really significant share of 
the turnover of a telecommunications operator will be a difficult task. 
However, if no important new services are created, wide visions of 
economic growth in telecommunications operations will collapse. This is 
the dilemma of telecommunication operations both in the USA and in the 
EU.  If the telecommunications operations cannot offer a wide-scale range 
of services, there will be no service society as visualised by Adair Turner.   
As for Castells, it can be pointed out that especially really successful 
electronic media companies do not create networks, in the way Castells 
indicates, but instead take on vertical hierarchical structures. Horizontal 
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networking is more common in Europe but the structures are weak and 
fragmentary.  
 
Stehr and Drucker emphasize the importance of more knowledge-based 
management. During the era of bubble economics and the related hype the 
management of many - but not all - communications companies has been 
really poor in spite of the development of information and management 
systems. An all-round representation of this kind of management and of the 
causes of its mistakes would be very edifying for the future. 
 
The study comes to the conclusion that the EU policy on information 
society has failed badly in harmonising the auctions of the third generation 
UMTS systems. These auctions were the turning point leading to the 
current recession in the telecommunications operations. Overrated bids, 
totalling over EUR 100 billion, were, in the last instance, grave mistakes on 
the part of the managements of the companies taking part in the auctions. 
 
The study concludes with a vision in which globalisation provides a good 
framework for research into electronic media and telecommunications 
operations. According to Webster, communications can be examined from 
the different points of view of the globalisation of markets, the 
globalisation of production, the globalisation of finance and the 
globalisation of the impact of communication. This study is concerned only 
with the globalisation of markets. 
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