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TIIVISTELMÄ 

 

Tausta 

Vuonna 2018 Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) teetätti Euroopan teollis- ja 

tekijänoikeuksien loukkausten seurantakeskuksen välityksellä tutkimuksen internetpohjaiseen 

televisioon (IPTV) liittyvästä rikollisuudesta Euroopassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä 

tietämystä tavoista, joilla laiton internetpohjainen televisio toteutetaan, sekä siitä, miten tätä ilmiötä 

koskevat liiketoimintamallit toimivat. Sen perusteella voitaisiin löytää mahdollisia vastauksia, joilla 

ilmiön luomaan haasteeseen voitaisiin puuttua entistä tehokkaammin. 

Tutkimus annettiin tehtäväksi Bournemouthin yliopiston henkiseen omaisuuteen liittyvän politiikan ja 

hallinnoinnin tutkimuskeskukselle (Centre for Intellectual Property Policy and Management, CIPMM), 

joka perusti oikeustieteen, taloustieteen ja tietojenkäsittelytieteen tutkijoista koostuvan ryhmän (1). 

Tutkimusryhmää avusti asiantuntijaryhmä, johon kuului oikeuksien omistajia, lainvalvonnan 

edustajia, sääntelyviranomaisia, kansalaisyhteiskunnan ryhmiä ja digitaalisen turvallisuuden alan 

yrityksiä (2). 

Tämä raportti on toteutettu monialaisena tutkimuksena, jossa tutkitaan laittoman IPTV:n 

oikeudellisia, teknisiä ja taloudellisia näkökohtia. Se on ensimmäinen merkittävä tutkimus, jossa 

käsitellään televisiosisällön luvatonta jakelua verkossa koskevaa nykyistä kirjallisuutta, 

lainsäädäntökehystä ja oikeuskäytäntöä EU:ssa ja tehdään rakenteellinen analyysi sitä koskevista 

nykyisistä liiketoimintamalleista. Tutkimuksessa esitetään lisäksi ensimmäiset arviointitulokset siitä, 

miten laajaa laiton IPTV on EU:ssa aktiivisten käyttäjien ja lainvastaisista toimista saatavien 

laittomien tulojen osalta. 

 

Menetelmä ja tiedot 

Tehdyissä tutkimuksissa(3) esitetään määrällisesti laittoman IPTV:n laajuus ja taloudellinen vaikutus. 

Niissä kuvataan johdonmukaisesti kasvavaa suuntausta luvattoman IPTV:n leviämisestä 

maailmanlaajuisilla markkinoilla (4). Tämä raportti on tehty, jotta voidaan arvioida niiden henkilöiden 

                                                

(1) Bournemouthin yliopiston tutkimusryhmää johti professori Maurizio Borghi, ja siihen kuuluivat professori Vasilis Katos, 
tohtori Antanina Garanasvili ja tohtori Marcella Favale päätutkijoina sekä professori Dinusha Mendis, Dimitra Poutouri ja 
Dimitris Mallis muina tutkijoina. 

(2) Asiantuntijaryhmään kuuluivat Bogdan Ciinaru (Europol), Tim Cooper (Englannin valioliiga), Richard Crisp (BT), Callum 
Cryer (Yhdistyneen kuningaskunnan henkisen omaisuuden toimisto), Mattia Epifani (Re@lity Net), Matteo Feraboli (Sky 
Italia), Jose Luiz Gomez (Espanjan poliisi), Gabor Ivanics (Eurojust), Jerry Gee (Kudelski-Nagra), Phillip Davies (Sky UK), 
Robert Kiessling (Sky UK), George Kyne (An Garda Siochana), David Lowe (Yhdistyneen kuningaskunnan henkisen 
omaisuuden toimisto), Yuliya Morenets (TAC International), Mark Mulready (Irdeto), Marco Musumeci (YK:n 
alueidenvälinen rikollisuuden ja oikeuden tutkimuslaitos), Mathilde Persuy (Hadopi), Marco Signorelli (DCP), Laura Vilches 
(Espanjan liiga), Alessandro Rossetti (SoftStrategy), Kevin Taylor (Comcast), Lars Underbjerg (Nordic Content Protection) 
ja Didier Wang (Hadopi). 

(3) Kudelski-konsernin kyberturvallisuusryhmä (2016), Hadopi (2018), Nordic Content Protection (2017), Sandvine (2017), 
The Industry Trust (2016). 

(4) Ks. lisäyksestä I infra. 
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määrää, jotka ovat mukana luvattoman IPTV:n käyttämisessä, ja arvioida mahdollisia tuloja, joita 

IPTV:n tarjoajat saavat rikkomalla tekijänoikeutta. Määrällinen arviointi perustuu virallisiin ja 

yhdenmukaistettuihin tietolähteisiin, jotta voidaan varmistaa, että raportin arviot ovat täysin 

vertailukelpoisia EU:n jäsenvaltioissa. Kotitalouksia koskevia Eurostatin virallisia kyselytietoja on 

käytetty aina, kun se on ollut mahdollista. Tutkimusta varten on myös tehty yhteistyötä EUIPO:n 

seurantakeskuksen sidosryhmien kanssa ja hyödynnetty IPTV:n markkinatilanteen asiantuntijoiden 

tietoa ja tietämystä. 

Liiketoimintamallit luvattoman IPTV:n markkinoilla määritetään EUIPO:n teollis- ja tekijänoikeuksia 

rikkovia verkkoliiketoimintamalleja koskevassa tutkimuksessa(5) kehitetyn menetelmän mukaisesti. 

Laittoman IPTV:n liiketoimintamallien ekosysteemin analyysissä käsitellään sovellettavaa 

lainsäädäntökehystä ja merkittävää oikeuskäytäntöä. 

Lainsäädäntökehyksen tutkinnassa oli apuna EU:n 28 jäsenvaltiossa tehty kysely. 

Televisiolähetysten tekijänoikeussuojaa koskevan yhteisön säännöstön alustavan analyysin 

perusteella tehtiin tutkimus jäsenvaltioiden asiaankuuluvasta lainsäädännöstä ja oikeudenkäytöstä 

kansallisille yhteyshenkilöille osoitetulla kyselylomakkeella. Kyselyn avulla pystyttiin keräämään 

laitonta IPTV:tä koskevaa oikeuskäytäntöä sekä siviili- että rikosoikeudellisista menettelyistä ja 

yksilöimään sovellettavan lainsäädännön vivahteita kansallisilla oikeudenkäyttöalueilla. 

 

Lainsäädäntökehyksen analyysi 

Euroopan unionin oikeudessa säädetään laajasta suojasta televisiolähetysten luvattomia 

verkkolähetyksiä vastaan. Siihen kuuluu useita erilaisia toimia. Ilma-, satelliitti- tai kaapelisignaalin 

edelleen lähettäminen verkossa, televisio-ohjelmien tallentaminen pilveen, linkittäminen 

suoratoistoon älytelevisiolaitteiden avulla ja linkkien indeksointi ovat tietoyhteiskuntadirektiivin 

3 artiklassa tarkoitettuja ”yleisölle välittämistä” koskevia toimia. Kaikkia televisiolähetyksiin liittyviä 

oikeuksia ei kuitenkaan suojella samalla tavalla koko EU:ssa. Televisiolähetyksiin kuuluvaa sisältöä 

koskevia oikeuksia suojellaan sekä suoratoistolta että tilattavalta toistolta. Sitä vastoin lähettäjien 

oikeudet lähetyssignaaliin koskevat vain tilauksesta tapahtuvaa lähetysten tallenteiden toistoa (tai 

lataamista). Vain seitsemässä jäsenvaltiossa (Itävallassa, Romaniassa, Ruotsissa, Suomessa, 

Tanskassa, Tšekissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa) lähettäjien oikeudet koskevat myös 

suoratoistoa. Lisäksi televisiosignaalin vastaanottaminen luvattomilla toistolaitteilla rikkoo 

tietoyhteiskuntadirektiivin 2 artiklassa tarkoitettua kappaleen valmistamista koskevaa oikeutta. 

Vaikka televisiolähetyksiin kuuluvalla sisällöllä on korkeatasoinen suoja laitonta IPTV:tä vastaan, 

urheilutapahtumat eivät sellaisenaan kuulu EU:n lainsäädännön mukaiseen tekijänoikeussuojaan. 

Urheilutapahtumien audiovisuaalinen tallentaminen kuitenkin todennäköisesti täyttää 

tekijänoikeuden ehdot, koska tallenteen ohjaaja tekee ”vapaita ja luovia ratkaisuja”. Lisäksi 

urheilutapahtumien tallentamiseen ja lähettämiseen tavallisesti kuuluvat teokset ja muu aineisto 

                                                

( 5 ) EUIPO ”Research on Online Business Models Infringing Intellectual Property Rights”: Phase 1, Establishing an 
overview of online business models infringing intellectual property rights, heinäkuu 2016. 
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(kuten taustaäänien tallentaminen, alkuperäinen musiikki ja graafiset teokset) kuuluvat 

todennäköisesti myös tekijänoikeuden piiriin. 

Yhteisön säännöstö jättää hieman tulkinnan varaa siitä, ovatko maksuttoman IPTV-signaalin 

samanaikainen lähettäminen edelleen, myös kehystekniikkaa käyttämällä, ja IPTV-signaalin 

lähettäminen signaalin jakelijalle ”suoran siirron menetelmällä” tietoyhteiskuntadirektiivin 3 artiklassa 

tarkoitettuja ”yleisölle välittämistä” koskevia toimia. Näitä molempia tilanteita käsitellään uudessa 

verkkolähetysdirektiivissä (2019/789), joka saatetaan osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä 

kesäkuuhun 2021 mennessä. 

 

Tekijänoikeutta rikkovien verkkoliiketoimintamallien analyysi  

Tekijänoikeutta rikkovassa IPTV-jakelussa on useita kaavoja, ja se vaihtelee hyvin järjestetyistä 

laajoista liiketoimintarakenteista yksittäisiin yrityksiin. Vaikka laittoman IPTV:n tarjoajat tarjoavat 

samaa tuotetta eli pääsyä suoratoistokanaville, tarjoajissa on eroa siinä, miltä alustalta pääsy 

IPTV:hen annetaan saataville, mikä on niiden kohdeyleisö ja hinnoittelustrategia. Eroa on myös 

muissa tekijöissä, kuten lisätuotteissa (tilausvideopalvelu, digisovittimien myynti) ja siinä, kuuluuko 

palveluun sosiaalista mediaa. Rikkomus voi alkaa yksinkertaisesti siitä, kun käyttöoikeudeton 

sisällöntarjoaja hankkii laillisesti toiston sisällön jakelijalta tai sisällön tarjoajalta ja antaa sen 

saataville kolmansille osapuolille, jolloin rikotaan käyttöehtoja. Nämä kolmannet osapuolet voivat 

olla loppukäyttäjiä ja sisällön käyttäjiä tai välittäjiä, jotka voivat myös tehdä voittoa myymällä sisältöä 

edelleen. 

Tekninen kehitys, kuten laajakaistan leviäminen ja verkkonopeuden paraneminen, helpottaa pääsyä 

laillisiin IPTV-lähteisiin, mutta samalla se myös yksinkertaistaa pääsyä laittomiin lähteisiin. Laittoman 

IPTV:n vaikutusta pohdittaessa on otettava huomioon tekniset haasteet. Se monimutkaistaa 

analyysia entisestään. Jakelukeinojen monipuolisuudesta huolimatta analyysi osoittaa, että laiton 

IPTV keskittyy tavallisesti kolmeen laajasti määritettyyn liiketoimintamalliin: 

 Laittoman IPTV:n tilausta koskeva malli, jossa asiakkaille annetaan useiden 

televisiokanavien suora käyttöoikeus tilauksen ja maksun perusteella. IPTV:n sisältö 

annetaan saataville suoratoistona laittomilla verkkosivustoilla tai laittomissa 

mobiililaitesovelluksissa. Tämä liiketoimintamalli perustuu luvattomien IPTV-tilausten 

myyntiin kuluttajille, ja tulot saadaan tilaajilta kerättävistä kuukausimaksuista. 

 Yritysten välinen malli. Tässä liiketoimintamallissa IPTV-kanavapaketteja ja -varusteita 

myydään uudelleen, jolloin luodaan laittoman IPTV:n jälleenmyynti. Tällaista 

liiketoimintamallia voidaan kuvata yritysten väliseksi malliksi tai tukkumyyntimalliksi. Monesti 

siihen yhdistetään edellä mainittu suoraa tilausmyyntiä koskeva liiketoimintamalli. Tässä 

tapauksessa luvattoman IPTV:n tarjoajille taataan kaksi tulolähdettä: luvattoman IPTV:n 

katsojilta kerättävät kuukausimaksut ja luvattoman IPTV:n jälleenmyyjiltä kerättävät maksut. 

 Suoratoistoportaalin malli, jossa kerätään linkkejä suoratoistosivustoille ja annetaan niitä 

loppukäyttäjien saataville. IPTV-suoratoisto tarjotaan veloituksetta, ja sen laatu on usein 

huonompaa kuin tilaus-IPTV:n verkkosivustoilla. Koska suoratoistosisältö tarjotaan 



 

LAITON IPTV EUROOPAN UNIONISSA  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5 

 

veloituksetta, luvattomat tarjoajat saavat tuloja välillisistä lähteistä, levittämällä 

haittaohjelmistoja tai keräämällä maksuja kertamaksupalveluista tai hakukonemainonnasta. 

Kiinnostavaa on, että analyysin mukaan laittoman IPTV:n toimittamisessa hyödynnetään olennaisilta 

osiltaan samaa ”ekosysteemiä” riippumatta rikkojien käyttämistä liiketoimintamalleista. 

Ekosysteemillä tarkoitetaan vuorovaikutusta useiden sellaisten toimijoiden välillä, joilla on tietty 

tehtävä laittoman palvelun toimittamisessa. Analyysissa on määritetty 21 toimijaa neljällä sisällön 

jakamisen tasolla: sisältölähde, säilytyspalveluverkko, alkupään jakelu ja sovellukset. 

 

Taloudellinen analyysi 

Taloudellisen analyysin tarkoituksena oli arvioida kahta keskeistä tekijää: 

 niiden käyttäjien määrää, jotka pääsevät luvattomaan IPTV-sisältöön 

 tekijänoikeutta rikkovien IPTV-tilausten tarjoajien saamia tuloja. 

 

Arviointi on tehty koko EU:n 28 jäsenvaltion markkinoilla sekä jokaisessa jäsenvaltiossa. 

Tärkeimmät havainnot ovat seuraavat: 

 

 

 

Luvattoman IPTV:n käytön laajuus vaihtelee huomattavasti jäsenvaltioissa. Laitonta IPTV:tä 

käytetään verkossa eniten Alankomaissa ja Ruotsissa, joissa väestöstä lähes yhdeksän prosentin 

arvioidaan käyttävän luvatonta IPTV:tä. Laitonta IPTV:tä käytetään vähiten Romaniassa (0,7 %) ja 

Bulgariassa (1,3 %). 

Laittomia tuloja arvioitaessa käy selväksi, että markkinoiden koko suhteessa kokonaisväestöön on 

tärkeä tekijä. Pelkästään Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan ja Saksan käyttäjät käyttävät 

keskimäärin 532,4 miljoonaa euroa, joka on 57 prosenttia luvattomien IPTV-tilausten tarjoajien 

saamista kokonaistuloista. 

Yksittäisen keskivertokäyttäjän luvattomaan IPTV:hen käyttämä määrä vaihtelee huomattavasti EU-

maissa. Esimerkiksi Suomessa, Alankomaissa ja Ranskassa käyttäjät ovat valmiita maksamaan yli 

kuusi euroa kuukaudessa luvattoman IPTV:n katselusta. Sitä vastoin Slovakiassa, Unkarissa ja 

Puolassa on tapana käyttää vain 2,5 euroa kuukaudessa. Selvää on, että kuluttajien 

rikkomishalukkuuden lisäksi myös heidän halukkuutensa maksaa laittoman IPTV:n käyttöoikeudesta 

vaihtelee. Erilaisia laittoman IPTV:n hintatasoja määritettäessä olisi otettava huomioon monia 

3,6 prosenttia eurooppalaisista (13,7 miljoonaa EU-28:n väestöstä) käyttää luvatonta IPTV-
toistoa 

941,7 miljoonaa euroa  

Tekijänoikeutta rikkovan IPTV:n tarjoajien vuonna 2018 saamat laittomat tulot 

5,74 euroa  

Yksi keskivertokäyttäjä käyttää kuukaudessa laittomaan IPTV:hen 
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tekijöitä. Niitä ovat muun muassa verkkopiratismin taso, rikkomuksia koskevat asenteet, keskitulot ja 

laillisista lähteistä peräisin olevan IPTV:n käyttömaksut.  
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Lainvalvonnan ja oikeuskäytännön analyysi 

Oikeuksien haltijat voivat turvautua sekä siviili- että rikosoikeudellisiin lainvalvontatoimenpiteisiin. 

Siviilioikeudellisia lainvalvontatoimia sovelletaan sekä suoriin rikkojiin että välittäjiin, myös välittäjiin, 

joiden palveluja on käytetty rikkomuksen tekemiseksi. Verkon käyttöoikeuksien tarjoajille voidaan 

erityisesti hakea kieltomääräyksiä, joilla voidaan hillitä IPTV-rikkomuksia. Niitä ovat ainakin joissakin 

jäsenvaltioissa esimerkiksi suoratoistojen estot, joissa estetään pääsy suoratoistopalvelimiin tietyn 

tapahtuman tai tapahtumasarjan lähettämisen ajaksi. Tällaisten kieltomääräysten tarkoituksena voi 

olla myös tulevien rikkomusten estäminen suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Verkkovälittäjät 

voivat myös saada määräyksiä luovuttaa rikkojia koskevat tiedot. Laittomien IPTV-palvelujen 

loppukäyttäjien tietojen luovuttaminen ei kuitenkaan ehkä ole EU:n tietosuojalainsäädännön 

mukaista. 

Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on käytettävissä myös rikosoikeudellisia toimenpiteitä, jos kyse on 

kaupallisessa mittakaavassa toimivista IPTV:n rikkojista. Jäsenvaltioiden oikeuskäytännössä on 

merkittäviä esimerkkejä laittomaan IPTV:hen osallistuneille henkilöille annetuista rikossyytteistä. 

Joissakin tapauksissa rikkojille on annettu pitkiä vankeusrangaistuksia. 

 

Päätelmät ja tulevaisuudennäkymät 

Tällä tutkimuksella edistetään ymmärrystä laitonta IPTV:tä koskevasta ilmiöstä tekemällä aiheesta 

kattava monialainen analyysi. Raportissa yhdistetään oikeudelliset, taloudelliset ja tekniset 

näkökulmat laittoman IPTV:n ekosysteemiä koskevaa analyysia varten. Tutkimuksessa esitetään 

lisäksi ensimmäinen määrällinen arviointi siitä, miten laajaa laiton IPTV on EU:ssa aktiivisten 

käyttäjien ja kyseisistä lainvastaisista toimista saatavien tulojen osalta. 

Raportin keskeiset havainnot vahvistavat, että laitonta IPTV:tä koskeva toiminta on huomattavan 

yleistä kaikissa EU-maissa. Jäsenvaltioiden tilanne ei ole yhtenäinen, koska monet tekijät, kuten 

verkkorikkomusten taso, henkistä omaisuutta koskevat näkemykset ja IPTV:n yleinen kysyntä, ovat 

erilaisia. EU:n 28 jäsenvaltion tasolla väestöstä merkittävä 3,6 prosenttia on mukana luvattoman 

IPTV:n käytössä. Nämä käyttäjät tuottavat lähes miljardi euroa laitonta tuloa tekijänoikeutta rikkovan 

IPTV:n tarjoajille. Oikeudellinen ja tekninen analyysi vahvistaa, että yrityksillä ja hallituksilla on 

useita haasteita laitonta IPTV:tä koskevan ongelman ratkaisemisessa. 
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