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TIIVISTELMÄ 
Tämä raportti perustuu analyysiin, jossa tarkastellaan kolmeakymmentä yleisimmin laittomasti 
levitettyä (1) luovaa teosta kussakin EU:n jäsenvaltiossa. Analyysiin sisältyy 316 elokuvaa, 500 
musiikkitaiteilijaa ja 309 TV-sarjaa (2). Laittomasti levitetyn sisällön käyttöä koskevat tiedot ostettiin 
MUSO:lta, joka on tällaisten tietojen johtava kaupallinen tarjoaja. Tiedot elokuvien laillisesta käytöstä 
(teatterilippujen määrässä mitattuna) saatiin Euroopan audiovisuaalisen seurantakeskuksen 
Lumiere-tietokannasta. Musiikkituotannon ja TV-sarjojen osalta vastaavaa tietoa ei ole saatavilla 
teosten ja taiteilijoiden nimien tasolla. Tästä syystä tässä raportissa esitetty analyysi on kattavampi 
elokuvien kuin musiikin ja television osalta. 
 
Piratismi vaikuttaa pääasiassa äskettäin tuotettuihin ja julkaistuihin luoviin teoksiin. Elokuvien osalta 
havaittiin kaksi toistuvaa teemaa. Piratismi seuraa usein kaupallista menestystä. Se vaikuttaa 
lähinnä elokuviin, jotka menestyivät kaupallisesti elokuvateattereissa ja joita levitettiin laajalti 
kansainvälisillä markkinoilla. Tästä syystä etenkin Yhdysvalloissa tuotetut elokuvat joutuvat 
piratismin uhriksi (84 % teoksista MUSO:n luettelossa), mutta myös Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa, Ranskassa ja Italiassa tehtyjä elokuvia levitetään laittomasti. Näissä neljässä 
maassa tuotetut elokuvat vastaavat 96 % piratismin kohteeksi joutuneista elokuvista EU:ssa (3). 
 
Toinen toistuva teema koskee elokuvia, jotka ovat menestyneet tuotantomaassaan, mutta joita ei 
levitetty laajalti kansainvälisillä markkinoilla. Tässä tapauksessa suurin osa laittomasta levityksestä 
ja käytöstä tapahtui maissa, joissa näitä elokuvia ei julkaistu (4). Piratismin osuus oli näissä 
tapauksissa huomattavasti merkittävämpi kuin elokuvien kaupallinen menestys (5). Näin oli 
Kanadassa, Australiassa, Kiinassa, Suomessa, Saksassa, Intiassa ja Venäjällä tuotettujen elokuvien 
kohdalla. Näissä seitsemässä maassa tuotettujen elokuvien osuus on 2,8 % laittomasti levitetyistä 
elokuvista EU:ssa, mutta vain 1,8 % elokuvateatterien lipunmyynnistä. Vaikka piratismin 
yhteenlaskettu osuus on viimeksi mainitun ryhmän osalta vähäinen, siihen kohdistuu suhteellisesti 
enemmän piratismia kuin laajalti levitettyihin elokuviin. 
 
Elokuvapiratismin taustatekijöitä tutkittiin tarkemmin regressiomallien avulla. Analyysi osoittaa, että 
kaupallinen menestys liittyy lisääntyneeseen piratismiin: kun myytyjen lippujen määrä kasvaa 10 %, 
laittomien latausten määrä kasvaa 3,7 %. Regressioanalyysissä todettiin myös, että vaikka 
Yhdysvalloissa tuotettuihin elokuviin kohdistuva piratismi on määrällisesti suurta, niihin ei kohdistu 
huomattavampaa piratismia kuin muualla tuotettuihin elokuviin, jotka ovat ominaisuuksiltaan 

                                                 
(1) Teosten laittomalla levittämisellä tai piratismilla tarkoitetaan tarkkaan ottaen sisällön levittämistä tekijänoikeutta loukkaavalla tavalla. Tässä 
raportissa tarkastellaan tällaisen sisällön kulutusta. Piratismilla viitataan tässä yhteydessä kuitenkin myös tällaisen laittoman sisällön käyttöön. 

(2) Luetteloon sisältyi myös muita luovia teoksia (tai taiteilijoita), mutta osa teoksista, joihin kohdistui vähemmän laitonta käyttöä, jätettiin pois 
tietojen laatuun liittyvien syiden vuoksi. 

(3) Yhdistynyt kuningaskunta oli vielä vuonna 2018 EU:n jäsenvaltio, ja se on sen vuoksi mukana analyysissä. 

(4) Lisätietoa taulukossa: Table 6. 

(5) Poikkeuksen muodostavat espanjalaiset elokuvat. Mahdollisia syitä pohditaan kappaleessa 5.1 Films. 
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samankaltaisia (esimerkiksi kaupallinen menestys, lajityyppi, tuotantovuosi), kun kaikki muut tekijät 
pysyvät analyysissä muuttumattomina. 
 
Piratismi kohdistui etenkin uusiin elokuviin. Kun muut tekijät pysyivät muuttumattomina, kävi ilmi, 
että ennen vuotta 2017 tuotettuihin elokuviin kohdistui 58 % vähemmän piratismia kuin vuoden 2017 
elokuvatuotantoihin. Animaatio- ja dokumenttielokuviin kohdistui 49 % vähemmän piratismia kuin 
perinteisellä tavalla näyteltyihin (6) elokuviin. Lisäksi kotimaisena tuotantona tuotettuihin elokuviin 
kohdistui 37 % vähemmän piratismia tuotantomaassa, kun muut tekijät pysyivät analyysissä 
muuttumattomina. 
 
Lyhyesti sanottuna elokuvapiratismi kohdistuu pääasiassa kaupallisesti menestyksekkäisiin 
mainstream-elokuviin. Kun tarkastellaan laittomasti käytetyn sisällön kuluttajien mieltymyksiä 
EU:ssa, ne vaikuttavat olevat laajalti samanlaisia eri jäsenvaltioissa: ne kolmekymmentä elokuvaa, 
joihin kohdistui eniten laitonta käyttöä koko EU:ssa, olivat usein myös maakohtaisten luetteloiden 
kolmenkymmenen kärjessä. TV-sarjojen ja erityisesti musiikin osalta kuluttajien mieltymykset 
vaihtelivat huomattavasti jäsenvaltioiden välillä, kun tarkasteltiin laittomasti levitettyä sisältöä. 
Keskimäärin 21 elokuvaa kunkin jäsenvaltion kolmenkymmenen elokuvan luettelosta oli myös koko 
EU:ta koskevassa luettelossa, kun taas TV-sarjojen osalta vastaava luku oli 19 ja musiikkiteosten 
osalta 16. 
 
Kaikista luovista teoksista TV-sarjoihin kohdistuu piratismia useimmin, mutta piratismin ja sarjojen 
laillisen käytön suosion suhdetta on vaikeampi määrittää. Kolmestakymmenestä eniten laittomasti 
levitetystä sarjasta vain viisi on kolmenkymmenen suosituimman sarjan joukossa IMDb-
sivustolla (7). Vuoden 2018 tammi- ja syyskuun välisenä aikana ladattiin laittomasti 435 miljoonaa 
jaksoa TV-sarjasta, johon kohdistuu eniten piratismia (The Walking Dead). Vastaavasti elokuvien 
osalta eniten laittomia latauksia kohdistui elokuvaan Justice League, jota ladattiin 45 miljoonaa 
kertaa. 
 
Musiikin osalta kaupallisen menestyksen ja piratismin välillä on myös nähtävissä yhteys, joskin se 
ilmenee usein viiveellä: monien sellaisten artistien tuotantoon, jota myytiin eniten vuonna 2017, 
kohdistui eniten piratismia vuonna 2018. Musiikkiin kohdistuu yleisesti ottaen vähemmän piratismia 
kuin kahteen muuhun mainittuun sisällön tyyppiin. Eniten laittomia latauksia, 7,5 miljoonaa, kohdistui 
muusikko Ed Sheeranin tuotantoon (8). 
 

                                                 
(6) Englanninkielisellä termillä ’live action’ tarkoitetaan tässä muita kuin animaatio- tai dokumenttielokuvia. 

(7) IMDb on suosittu ja arvostettu elokuvia, TV-sarjoja ja julkisuuden henkilöitä koskeva tietolähde. Yksi sivuston tarjoamista palveluista on 
MOVIEmeter-mittari, joka näyttää tietoja elokuvien ja TV-sarjojen suosiosta. IMDb-pistemäärät ja kaupallinen menestys eivät kuitenkaan 
välttämättä vastaa toisiaan. 

(8) Elokuviin, TV-sarjoihin ja musiikkiin kohdistuvan piratismin määrälliseen vertailuun on kuitenkin suhtauduttava kriittisesti, sillä ne eivät ole 
keskenään samanlaisia luovia teoksia. 
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