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Tämän kandidaatintutkimuksen tarkoituksena on löytää vastaus siihen, miten vahva 

voi olla DRM-systeemi, ennen kuin kuluttajat eivät enää hyväksy sitä. DRM-

systeemejä on monen tasoisia, mutta ne eivät ole soveltuvia sellaisenaan kaikille eri 

alustoille. Peliteollisuuden digitaalisten käyttöoikeuksien hallintajärjestelmillä on 

omanlaisensa lainalaisuudet kuin esimerkiksi musiikkiteollisuudella. Lisäksi on 

olemassa tietty tämän hetkinen hyväksytty DRM:n taso, josta voi olla vaarallista 

poiketa. 

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Työssä on sovellettu sekä diskurssi- 

että sisällönanalyysin oppeja. Tutkimuksen aineistona on erilaisten viestiketjujen 

tekstit, joiden pohjalta pyritään löytämään vastaus tutkimuskysymykseen. Ketjut on 

jaettu eri vahvuisiksi sen perusteella, miten vahva on DRM:ää koskeva uutinen, jonka 

pohjalta viestiketju on syntynyt. Koska aineisto on puhuttua kieltä ja sillä on aina oma 

merkityksensä kontekstissaan, ovat valitut menetelmät soveltuvia analysoimaan 

aineistoa.  

 

Eri ketjujen analyysien tuloksien pohjalta voidaan sanoa, että DRM ei voi olla sitä tasoa 

suurempi kuin mikä on sen hetkinen vallitseva taso. Jos tästä tasosta poiketaan 

pikkaisenkin, voi se aiheuttaa suurta närästystä kuluttajien keskuudessa, jopa siihen 

saakka, että yritys menettää tuloja. Sen hetkiseen tasoon on päästy erinäisten 

kokeilujen kautta, joista kuluttajat ovat kärsineet, joten he eivät suosiolla hyväksy 

yhtään sen suurempaa tasoa kuin mikä vallitsee sillä hetkellä. Jos yritys näkee, että 

tasoa on pakko tiukentaa, täytyy tiukennus tehdä pikkuhiljaa ja naamioida se 

lisäominaisuuksilla. Kuluttajat ovat tietoisia omista oikeuksistaan, eivätkä he helpolla 

halua luopua niistä yhtään sen enempää kuin on tarpeellista. 
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Name of the thesis: DRM-systems and what customer think about them in the 

games industry  

Academic Faculty: LUT School of Business and Management 

Degree Program: Financial Leadership 

Mentor:  Helena Sjögrén 

 

The aim of this Bachelor’s thesis is to find the answer to the question of how strong, 

as in intrusive, can a DRM-system governing a game be before consumers can no 

longer tolerate it. There are many different kinds of DRM-systems but they are not 

always compatible with another platform. For example, the games industry has its own 

kinds of digital rights management systems which have their own quirks than what the 

music industry has. Also, within a platform, there exists a level of DRM that is currently 

accepted from which it can be dangerous for a business to deviate from. 

 

The nature of this research is qualitative. The methods that are used to conduct the 

research are discourse analysis and content analysis. The material of this study are 

different kinds of internet threads which are categorized in three categories by the 

strength of the DRM news which the threads are based on, and from which, using the 

teaching of content analysis and discourse analysis, the research hopes to find the 

answer to the research question. The methods are deemed worthy for this research 

because the material is largely spoken language and as such it always has its own 

meaning in its context. 

 

Based on the results, one can say that the intrusiveness of a DRM cannot exceed the 

level that is currently the norm in the industry. If one deviates even a little from the said 

norm, it can greatly anger the customers, so much so that they may boycott the 

product. The level that is currently the norm has been achieved by trial and error and 

is what the customers currently accept. If the company sees that it has to make the 

DRM more intrusive to better protect their investment, it should be done incrementally 

and it should be sugar coated with some extra benefits for the customers. 
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1. JOHDANTO 

 

Digitaalinen ympäristö saavuttaa yhä enemmän käyttäjiä. Kun esimerkiksi 

älypuhelimien osuus lisääntyy, lisääntyy myös potentiaalisten asiakkaiden määrä 

erilaisille digitaalisille sovelluksille. Älypuhelimilla oli 2,6 miljardia käyttäjää vuonna 

2014 ja luvun on ennustettu nousevan 6,1 miljardiin, joka on 70 prosenttia maailman 

väestöstä, vuoteen 2020 mennessä ja 90 prosentilla näistä käyttäjistä on pääsy 

internettiin (Ericsson 2015). Samaan aikaan henkilökohtaisia tietokoneita oli olemassa 

vuonna 2008 yli miljardi ja niiden oli ennustettu nousevan yli kahteen miljardiin vuonna 

2015 (Gartner 2008). Nämä luvut viestivät todella suurista markkinoista, jotka tulevat 

vain tulevaisuudessa kasvamaan, vaikka on havaittavissa selkeä paradigman muutos 

kömpelöistä tietokoneista ketteriin kannettaviin laitteisiin, sillä tietokoneiden myynti 

laski vuodesta 2014 vuoteen 2015 8,3 prosenttia kun taas älypuhelimien myynti kasvoi 

13,0 prosenttia (Gartner 2016, IDC 2015). Joka tapauksessa laitteita, joilla voi käyttää 

erilaisia digitaalisia sovelluksia, kuten pelejä, on paljon.  

 

Peliteollisuus on ollutkin viihdeteollisuuden nopeimmin kasvavia osa-alueita 

vuosituhannen alusta. Pelejä voidaan tehdä käytännössä kaikille eri alustoille, 

konsoleista kännyköihin. Vuonna 2014 sen globaali arvo oli jo melkein 100 miljardia 

euroa. Suomessa sen arvo oli vuonna 2012 yli 250 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 yli 

800 miljoonaa euroa. (Hiltunen, Kaleva & Latva 2013, 6) Vuonna 2014 peliteollisuuden 

arvo Suomessa oli jo 1,8 miljardia euroa, joten kasvu on ollut huimaa (Hiltunen, Kaleva, 

Latva & Ronkainen 2015, 37). Edellä mainitut luvut kysyvät jonkinlaista suojaa sitä 

vastaan, että ohjelmistoja ei levitetä laittomasti. Yrityksen täytyy pystyä suojaamaan 

investointinsa tuotteeseen ja takaamaan kassavirran. Tähän tarkoitukseen yritykset 

pyrkivät erilaisilla keinoilla rajoittamaan käyttäjän oikeuksia koskien ohjelmiston 

muokkaamista. Näitä keinoja, tai ohjelmistoja, kutsutaan digital rights management – 

systeemeiksi (DRM) tai suomeksi digitaalisiksi käyttöoikeuksien hallintajärjestelmiksi. 

 

Digitaalinen maailma muuttuu yhä enemmän monimutkaisemmaksi ja vaikeammaksi 

niin loppukäyttäjälle kuin yrityksillekin. Tämä monimutkaisuus vaikeuttaa perinteisten 

laillisten keinojen, kuten tekijänoikeuslakiin vetoamista, käyttämistä yritysten 

ohjelmistojen suojaamisessa. (Ahn & Shin 2010, 341) Käyttäjät voivat muun muassa 

käyttää erilaisia anonymiteettiohjelmistoja peittääkseen heistä jäävän jäljen. 
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Suomessa yksityisyydensuoja on vahva ja Hallituksen esityksessä Eduskunnalle 

perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/1993) mainitaan, että 

yksilöllä on oikeus elää omaa elämäänsä ilman viranomaisten tai ulkopuolisten tahojen 

aiheetonta tai mielivaltaista puuttumista hänen yksityiselämäänsä, mikä vaikeuttaa 

yrityksien vetoamista tekijänoikeuksien rikkomiseen. Lisäksi yksityisyydensuojaan 

kuuluu, että yksilöllä on oikeus tietää ja päättää itseään koskevien tietojen käytöstä 

(Syrjänen 2006). Kaikki edellä mainitut seikat myötävaikuttavat siihen, että yritykset 

käyttävät huomattavasti resursseja teknisten kopiosuojausmekanismien 

kehittämiseen. 

 

Suojausmekanismeja, tai DRM – systeemejä, on eritasoisia. DRM:ien ero tulee siinä, 

kuinka tunkeileva tai rajoittava se on loppukäyttäjälle. Esimerkiksi Applella on sen 

kaltainen DRM – systeemi kuin ”Fairplay”, joka rajoittaa kappaleen latausmääriä eri 

laitteille ja niiden polttamista cd-levylle (Cohen-Vernik, Desai & Purohit 2011). Kun 

loppukäyttäjä on käyttänyt loppuun hänelle annetut rajoitteet, ei hänelle jää muuta 

vaihtoehtoa kuin ostaa kappale uudestaan, jos hän haluaa jakaa sen vielä useammalle 

laitteelle. Edellä mainittua Fairplayta voisi pitää erittäin rajoittavana systeeminä, joka 

kiistää kuluttajan omistusoikeutta.  

 

Toisena esimerkkinä DRM:stä voisi mainita Valven, pelikehittäjän, digitaalisen 

kauppapaikan, Steamin. Steamista tuotteiden ostaminen edellyttää tilin luomisen, 

johon sieltä ostetut tuotteet on linkitetty. Tuotteita voi käyttää vain ja ainoastaan tilille 

kirjautumalla, vaikka tiedostot olisivat ladattuna tietokoneelle. Itse asiassa, vaikka 

ostaminen Steamista toteutetaan kertamaksulla, on palvelu muotoa vuokra, joten 

omistusoikeus ei siirry loppukäyttäjälle (Steam subscriber agreement 2016). Näin ollen 

Valvella olisi oikeus irtisanoa sopimus ja käyttäjät menettäisivät pääsyn tuotteeseen. 

Myös Steamia voi pitää tiukkana ja rajoittavana systeeminä. Yksi peliteollisuuteen 

liittyvä digitaalinen kauppapaikka on GOG.com (Good Old Games). Samanlailla kuin 

Steamiin, GOG.comiin edellytetään tilin luominen, jotta sieltä voi ostaa tuotteita. Mutta 

toisin kuin Steamissa, tuotteet voi ladata koneelle eikä koskaan tarvitsekaan mitään 

erillistä ohjelmistoa niiden ajamiseksi. Lisäksi tiedostot ovat vapaasti siirrettävissä 

laitteelta toiselle. GOG.comista ostetut tuotteet ovat siten täysin DRM vapaita. CD 

Projekt, joka omistaa GOG.comin, luottaa siis täysin tekijänoikeuslain tehokkuuteen.  
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DRM on pakollinen paha monille yrityksille. Suositut ohjelmat nykyisin, joilla on 

miljoonia käyttäjiä, käyttävät yleensä jonkintasoista DRM:ää. Käyttäjät ovat tottuneet 

tähän jonkintasoiseen DRM:ään, eivätkä he enää kyseenalaista sitä. Mutta kun 

yritykset yrittävät voimakkaammin suojata investointejaan ja lisäävät heidän normaalin 

tason DRM:n vahvuutta, kuluttajat kokevat helposti, että heidän oikeuksiaan on 

loukattu. Tällöin he ilmaisevat oman mielipiteensä kovaäänisesti muun muassa 

keskustelupalstoilla. 

 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma 

 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia, missä kulkee raja kuluttajalle DRM:n 

vahvuudessa. Vahvuudella tässä tutkimuksessa viitataan kaikkeen siihen, mikä 

rajoittaa kuluttajan päätöksentekoa tuotteeseen liittyen, kuten mahdollisuuksia jakaa 

tuotetta eteenpäin tai asentaa sitä rajoittamattomasti koneellensa. Mitä vahvempi on 

DRM, sitä vähemmän kuluttaja voi itse määrätä tuotteesta. Koska kaikki keskustelu 

DRM:n ympärillä on negatiivista, jos sen vahvuutta lisätään, on olennaista myös lähteä 

hankkimaan vastauksia sen pohjalta. 

 

Pääongelmana tutkimuksessa on siis löytää, kuinka vahva voi DRM olla, ennen kuin 

käyttäjät eivät sitä enää hyväksy. 

 

Avustavia ja alaongelmia ovat:  

 

Millaisia diskursseja esiintyy kritiikissä? 

Millaisena kuluttajat näkevät DRM:n? 

 

Avustavien ongelmien tarkoituksena on tuoda lisäarvoa analyysille. Kysymyksiin ei ole 

tarkoitus löytää vastausta, vaan ne on pidetty mielessä, kun tekstiä on jäsennelty 

merkitykseksi analyysissa, jossa haetaan vastausta itse pääongelmaan. 
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1.2 Tutkimuksen rajaukset 

 

Lainsäädännöllisesti tutkimus rajataan siihen, mitä Suomen laki, ja sitä myötä EU:n, 

sääntelee. EU:n lainsäädäntö menee kansallisen lainsäädännön edelle. Vaikka uutiset 

koskevatkin käyttäjiä ympäri maapalloa ja niiden sisältämien DRM metodien laillisuus 

voisi mahdollisesti olla lainvastainen jossain maassa, ei tutkimuksen laajuuden ja 

tarkoituksenmukaisuuden takia oteta kantaa asiaan.   

 

Tutkimuksen analyysi rajataan kolmeen kiistanalaiseen viestiketjuun, jotka koskevat 

uutisia liittyen DRM:ään,  keskustelupalstalla, jotta pystytään paremmin ymmärtämään 

nousevaa kritiikkiä. Ketjut on valittu eri vahvuisten uutisten perusteella. Jos rajausta ei 

tehtäisi, aineistoa olisi käytännössä loputtomasti, sillä keskustelua aiheesta käydään 

jatkuvasti. Lisäksi jos uutisia eri vahvuisista DRM:sta ei valittaisi, ei pystyttäisi 

muodostamaan mielipidettä siitä, mikä ei ole enää suotava taso. Kun DRM:ää 

selitetään käsitteenä auki, pysyttäydytään vain käsitteissä, eikä asiaan oteta kantaa 

tekniseltä näkemykseltä. 

 

Uutiset on poimittu englanninkieliseltä keskusteluforumilta, Neogaf.com, jossa 

keskustelu keskittyy pääsääntöisesti peliteollisuuden uutisiin ja kehityksiin. 

Neogaf.com on yksi suurimmista keskustelupalstoista koskien peliteollisuutta. Lisäksi 

sinne rekisteröityminen vaatii jonkin organisaation sähköpostiosoitteen ja 

rekisteröitymiset hyväksytään manuaalisesti ylläpidon toimesta. Edellä mainitut seikat 

vähentävät epäolennaisen keskustelun määrää keskustelupalstalla ja auttaa pitämään 

keskustelua sivistyneempänä. Palstalla keskusteluun osallistuu sekä alan 

harrastelijoita että ammattimaisia pelikehittäjiä. Keskustelu palstalla on lähinnä 

ammattimaista ja lähellä aihealuetta.  

 

Ajallisesti uutiset, joita ketjut koskevat, rajataan vuodesta 2013 eteenpäin. Tietoisuus 

käyttäjien oikeuksia kohtaan on lisääntynyt viime aikoina ja tulee vain lisääntymään, 

joten kaukaisempi menneisyys ei ole relevanttia tutkimukselle. Teknologisesti 

digitaalinen ympäristö ja DRM ei ole muuttunut paljon sitten vuodesta 2013. Kaikki 

suuret tekijät olivat jo olemassa silloin ja myös ympäristöt, joihin uutiset keskittyvät. 
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1.3 Keskeiset käsitteet 

 

Digital Rights Managementilla, tai DRM, yleisesti tarkoitetaan menettelytapoja, 

tekniikoita ja työkaluja, joilla ohjataan yrityksen näkökulmasta oikeaoppista digitaalisen 

sisällön käyttöä. Sitä tarvitaan ohjelmistojen ja digitaalisen sisällön suojaamiseen. Sillä 

määrätään, mitä kaikkea loppukäyttäjä on ja ei ole oikeutettu tekemään. (Bahaa-Eldin 

& Sobh 2014) 

 

Tekijänoikeuslain (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404) 1 luvun 1§:n mukaan tekijänoikeus 

on sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Kirjallisena teoksena pidetään 

myös muita asioita kuin pelkästään kirjallisessa muodossa olevia teoksia, kuten 

tietokoneohjelmia. Tekijänoikeus tuottaa yksinomaisen oikeuden määrätä teoksesta 

valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin joko alkuperäisessä 

muodossa tai muutettuna tavalla tai toisella. 

 

Yksityisyyden suojan keskeisiä lähtökohtia on oikeus tietää ja päättää itseään 

koskevien tietojen käytöstä. Yksityisyyden suojaan kuuluu myös yksityiselämän suoja.  

Yksityisyyden teemaan kuuluu oikeus olla rauhassa muilta ja tähän liittyy käsitteet 

eristyneisyys, koskemattomuus, itsemäärääminen ja salailtavuus. (Syrjänen 2006) 

 

Kopiosuojausta käytetään estämään ohjelmiston takaisinmallinnus ja estämään 

ohjelmiston murtaminen. (Bahaa-Eldin & Sobh 2014) 

 

 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

 

Peliteollisuus on kohtuullisen niche-alue vielä viihdeteollisuudessa, vaikka 

rahasummat, jotka liikkuvat sen ympärillä, ovat valtavat. Se ei ole, ainakaan 

syvemmissä määrin, valtayleisön tietoisuudessa eikä se ole saavuttanut yleisen 

harrastuksen asemaa. Valtayleisölle pelaaminen rajoittuu suurimmaksi osaksi 

satunnaisiin selain- ja mobiilipeleihin. Edellä mainituista seikoista johtuen 

pelimaailman kommuuni on erittäin tiivis. Myös yritykset tiedostavat tiiviyden ja ovat 

usein suorassa kontaktissa heidän asiakkaisiin ja kysyvät heiltä avoimesti palautetta, 

jonka perusteella he tekevät päätöksiä koskien tuotteitaan. Erittäin hyvää palautetta 
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yritykset voivat saada muun muassa keskustelupalstoilta. Jos diskurssianalyysin 

menetelmiä hyödynnetään analysoimaan keskustelupalstojen ketjuja, voidaan 

konstruoida kuva siitä, mitä kuluttajat miettivät ja mitä teemoja keskustelussa nousee 

pintaan.  

 

Tämä tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen. Analyysissa 

hyödynnetään diskurssianalyysin sekä sisällönanalyysin oppeja. Sisällönanalyysilla 

pyritään jäsentämään aineistoa paremmin hallittaviin osiin. Uutiset, ja niihin liittyvät 

keskusteluketjut, valitaan tutkimuksen rajoituksien perusteella.  

 

 

2 DRM -SYSTEEMIT JA LAINSÄÄDÄNTÖ 

 

2.1 Digital rights management 

 

DRM -systeemeiksi voi luokitella ne kaikki toimenpiteet, joita yritys ottaa, jotka jollakin 

tavalla rajoittavat tuotteet käyttöä loppukäyttäjälle (Zeng et al. 2006). Näkemykset siitä, 

ovatko toimenpiteet oikeudenmukaisia, riippuvat tarkastellaanko asiaa yrityksen vai 

kuluttajan kannalta. Yrityksen intressissä on suojata tekemänsä tuote asiattomalta 

jakamiselta ja näin ollen taata kassavirta. Kuluttaja taas luonnollisesta haluaa 

mahdollisimman konkreettisen omistusoikeiden tuotteeseen, jota usein DRM -

systeemit rajoittavat. Yleistä on, että digitaalisesti ostettu tuote on ainoastaan 

vuokrattu, vaikka kuluttajalle kaupantekohetkellä ei tehdä suoraan selväksi, että asia 

on näin.  

 

DRM liittyy läheisesti ohjelmistojen kopiosuojaukseen. Kopiosuojausta käytetään 

ohjelmistojen takaisinmallintamisen ja hakkeroimisen estämiseksi, sekä kuluttajien 

tuotteen ostovaiheessa hyväksymien lisensointisopimusten pakottamiseksi. DRM:ää 

sen sijaan käytetään sen ilmaisemiseksi, mitä loppukäyttäjä voi ja ei voi tehdä tuotteen 

sisällön kanssa. (Bahaa-Eldin & Sobh 2014) Esimerkkinä voidaan mainita juurikin 

Applen fairplay -systeemi, joka rajoittaa kappaleiden lataamista eri koneille. Sitä 

voidaan ajatella abstraktiotasoksi kopiosuojauksen ja loppukäyttäjän välillä, jolla 

tehdään selväksi kuluttajan oikeus koskien tuotetta.  
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Kuvassa yksi havainnollistetaan sitä, kuinka tuote etenee sen tekijältä loppukäyttäjälle. 

Tuotteen tekijän pääkiinnostuksen aiheena on se, mitä tuotteeseen sisältyy ja 

minkälainen se on. Tässä vaiheessa tuotteen voidaan ajatella olevan raakaa dataa - 

kuitenkin käyttökelpoinen tuote - jota pitää jalostaa eteenpäin, jotta se voidaan jakaa 

loppuvaiheessa kuluttajalle. Jalostus voi olla sitä, että tuote saatetaan tietynlaiseen 

muotoon, että se voidaan jakaa jollekin tietylle ryhmälle, tai että se noudattaa jonkin 

tietyn formaatin muotoa. Jalostuksesta huolehtii tuottaja, joka saattaa tuotteen siihen 

muotoon, että se voidaan jakaa loppukäyttäjälle ja että sitä voidaan seurata ja sen 

sisällön käyttöä valvoa. Lopussa on käyttäjä, joka kuluttaa tuotetta, joka on saatettu 

yrityksen haluamaan muotoon. (Bahaa-Eldin & Sobh 2014) Peliteollisuudessa yleensä 

pelin tekijänä on jokin pelitalo, joka tekee sisällön, ja sen tuottajana on jokin kustantaja, 

joka huolehtii pelin edelleen jakamisesta. 

 

Kuva 1. Tuotteen kulku kuluttajalle, mukaillen Bahaa-Eldin & Sobh 2014 

 

Miksi DRM:ää ylipäätänsä tarvitaan? Coyle (2003) tekee analogian kirjan 

kopioimiselle. Mikään ei estä henkilöä kopioimasta kirjaa itsellensä, ei edes 

tekijänoikeuslaki. Se ei nimittäin pysty nimenomaan estämään kopioimista, vaikka se 
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ei olisikaan laissa sallittua. Suomessa kirjojen kopioiminen on sallittua pienissä määrin 

yksityiskäyttöön, mutta tietokoneohjelmille tai musiikkikappaleille ei ole vastaavaa 

oikeutta (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404). Mutta henkilö tuskin alkaa käsin kopioimaan 

tai edes menee kopiointiliikkeeseen kirjan takia, sillä se vie aikaa ja resursseja. 

Tietokoneohjelmien kohdalla ei edellä mainittua ongelmaa ole. Jos henkilö haluaa 

tehdä kopion ohjelmasta, se tapahtuu melkein välittömästi ja kopioiden määrälle ei ole 

mitään rajoitteita. Lisäksi kopio on helppo jakaa muille mm. sähköpostin välityksellä. 

Jos ottaa huomioon kansantaloustieteellisen näkökulman, tämä olisi itse asiassa 

suotavaa, sillä rajakustannus on nolla. Yrityksille tämä ei tietenkään ole suotavaa, sillä 

alkuinvestoinnit, jotka tarvitaan sisällön tuottamiseen, ovat suuret. Esimerkiksi Grand 

Theft Auto V -videopeli maksoi tehdä ja markkinoida 170 miljoonaa puntaa (Mclaughlin 

2013). Kopiosuojaus on vain osa ratkaisua, sillä se liittyy vain sisällön suojaamiseen, 

ei sen jakamisen estämiseen. Tarvitaan vielä yksi taso kuluttajan ja tuotteen välille, 

joka on jonkinlainen DRM -systeemi, joka yksilöi käyttäjän oikeudet.  

 

Eräs teoreettinen malli siitä, miksi yritykset tuntevat, että he tarvitsevat DRM:ää on 

Illtae Ahn ja Ilsoon Shin (2010) tutkimus, jossa he tutkivat mikä olisi optimaalinen taso 

DRM vahvuudessa. He tarkastelivat DRM:n ja tekijänoikeuslakien vahvuuden 

suhdetta. Heidän löydöksiinsä kuului, että mitä heikompi on DRM:n kykeneväisyys 

piratismin estoon ja mitä vahvemmin tekijänoikeuksia suojataan, sitä 

kannattavammaksi tulee tuotteiden julkaiseminen, joissa ei ole DRM:ää lainkaan. 

Toisaalta, jos tekijänoikeuksia ei suojata aktiivisesti ja DRM:llä on havaittavissa 

positiivinen suhde piratismin estoon, tulee DRM:n lisääminen kannattavammaksi. 

Lisäksi tutkimuksessa löydettiin, että mitä aktiivisemmin valtio huolehtii 

tekijänoikeuksista ja ajaa tekijöiden agendaa, sitä enemmän lisääntyy mahdollisuus 

DRM – vapaaseen jakeluun. Ottaen huomioon tutkimuksen tulokset ja sen, miten 

yleistä DRM:n käyttö on, voi päätellä, että valtio pystyy suojaamaan tekijänoikeuksia 

erittäin heikosti, ainakin yksityishenkilöiden kohdalla, jotka ovat peliteollisuuden 

yksinomainen kohdeyleisö.  
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2.2 DRM -systeemit yleisesti 

 

Tyypillistä DRM -systeemille on, että siinä on elementtejä, jotka sijaitsevat sekä 

käyttäjän että sisällön jakajan puolella. Elementit, jotka ovat jakajan puolella lepäävät 

yleensä jollakin serverillä, johon kuluttaja ottaa yhteyden, kun hän ostaa ja lataa 

tuotteen. (Ünlü & Hess 2006) 

 

Yksi tyypillinen skenaario on, että kuluttaja päättää ostaa selaimen kautta jonkin tietyn 

musiikkikappaleen. Selain yhdistyy sivulle, jossa kappale, jonka kuluttaja haluaa ostaa, 

sijaitsee. Kun kuluttaja ostaa kappaleen, sivun maksusysteemi hyväksyy maksun. 

Samaan aikaan kappaleeseen koskevat oikeudet, jotka kuluttaja haluaa itselleen, 

täytyy asettaa hänelle. Kun oikeudet on asetettu, sisällönjakosysteemi ohjeistetaan 

valmistelemaan kappaleen siirtoa. Valmisteluun kuuluu kappaleen kryptaus. Kryptaus 

tapahtuu pakkaussysteemin kautta, joka lähettää kryptausavaimen lisenssiserverille. 

Lisenssiserveri luo kuluttajan käyttöoikeuden, lisenssin. Yleensä kryptausavain on osa 

lisenssiä. Kun sisältö on lopulta systeemin mukaan oikein pakattu, lähetetään se 

sisällönjakosysteemille, mistä se edelleen lähetetään loppukäyttäjälle. Samaan aikaan 

myös lisenssi lähetetään loppukäyttäjälle. Loppukäyttäjän puolella DRM -ohjelmisto 

käyttää lisenssiä purkamaan aikaisemmin kappaleelle tehdyn kryptauksen. Vasta kun 

kryptaus on purettu, voidaan kappaletta kuunnella. (Jonker & Petković 2007, 258-

259)(Llorente et al. 2004) 

 

DRM -systeemit yleensä sisältävät seuraavat elementit: 

 

- Sisällön, jota suojataan. Sisältö voi olla eri muotoista, kuten videokuvaa, ääntä, 

dokumentteja, pelejä, yms. Periaatteessa DRM:ää voidaan käyttää suojaamaan 

ihan mitä tahansa digitaalisessa muodossa olevaa sisältöä.  

- Jonkin salausteknisen systeemin. Yleinen muoto on salaustekniikka, joka 

perustuu avaimiin. Sisältö on suojattu monin eri kerroksin käyttäen 

avainhierarkiaa, jossa tietty avain avaa tietyn tason ja niin edelleen. 

- Käyttäjien oikeuksien ilmaisun. Kyseessä on systeemi, joka neuvoo 

ohjelmistolle sen, mihin aspekteihin käyttäjällä on käyttöoikeus. 

- Lisenssinhallintasysteemin. Lisenssi sisältää salausavaimen ja kuluttajan 

oikeudet koskien tuotetta. Jos lisenssiä ei ole saatavilla, ei käyttäjällä ole 
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oikeutta päästä käsiksi tuotteen sisältöön. Lisenssiä pitäisi suojella niin hyvin, 

että asiattomalla henkilöllä ei ole mitään mahdollisuuksia saada lisenssiä tai 

vaihtaa siihen kuuluvia oikeuksia, sillä se sisältää sekä salausavaimen että 

käyttöoikeuden. Joissakin systeemeissä molemmat lisenssi sekä sisältö on 

erotettu toisistaan, jotta ne voidaan lähettää eri aikaan tai eri kanavia pitkin, 

mikä lisää suojauksen tasoa.  

- Käyttöympäristövaatimukset. Ympäristön määräyksen mukaisuus on tärkeä 

osa DRM -systeemejä, sillä vain sääntöjä noudattava laite voi osallistua sisällön 

vaihtoon. Tällä tarkoitetaan sitä, että laite takaa sen, että sisältöä käytetään niin 

kuin on määrätty lisenssisopimuksessa ja että laite ottaa toimenpiteitä sisällön 

suojauksen purkamisen estämiseksi asiattomien tahojen suunnalta. Avoimessa 

käyttöympäristössä, kuten Windows -tietokoneilla, sääntöjen noudattamisesta 

vastaa sitä varten suunniteltu DRM -ohjelmisto. Jos käyttöympäristö on suljettu, 

voi sääntöjen noudattamisesta vastata ohjelmiston ohella myös laitteen 

fyysinen laitteisto. Sertifioinnilla voidaan tehdä helpommaksi sääntöjä 

noudattavien laitteitten tunnistaminen.  

- Loppukäyttäjän puolella oleva systeemi, yleensä ohjelmisto, joka valvoo 

oikeanmukaista käyttämistä. Vaikka onkin simppeliä asentaa ohjelmisto 

loppukäyttäjän koneelle, jolla hän voi käyttää sisältöä ja jolla valvotaan sen 

käyttöä, on se käytännössä vaikein toteuttaa DRM:ssä. Loppukäyttäjän 

käyttöjärjestelmän puoli ei voi olla mukana DRM:n valvonnassa, joten DRM -

systeemi on haavoittuvainen hyökkäyksille, joiden tarkoituksena voi olla 

avainsuojauksen purkaminen tai kuluttajalle myönnettyjen oikeuksien 

kiertäminen. (Jonker & Petković 2007, 259-260)(Mishra & Mukhopadhyay 2013) 

 

 

2.3 Erilaisia DRM -systeemejä 

 

DRM -systeemejä on monia erilaisia. Systeemien laatu riippuu paljon siitä, että 

millainen on tuote ja mikä on yrityksen kohdeyleisö. Esimerkiksi musiikkikappaleiden 

kohdeyleisö on aivan erilainen kuin peliteollisuuden kohdeyleisö. Myös 

musiikkikappale itsessään on täysin erilainen kuin videopeli, hinnasta sen kokoon. 

Pelkkä hinta jo määrää sen, miten paljon taustatutkimusta ostaja tekee ennen ostoa. 

Muutaman euron hintainen kappale voi olla impulssiosto, kun taas videopeli, joka 
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maksaa 60 euroa, vaatii enemmän ajatusta, varsinkin nuorisolle. Kun videopelin ostaja 

tekee taustatutkimusta, törmää hän todennäköisesti myös siihen seikkaan, miten sitä 

jaetaan ja mitä hän voi tehdä sillä. Yleensä myös videopelit ovat useiden vuosien 

projekteja ennen kuin ne saadaan markkinoille, jolloin yleisö odottaa jo hyvissä ajoin 

ennen kuin se ilmestyy, että kaikki relevantti tieto tulee selville. Sillä, mitä DRM -

systeemiä tuote tulee käyttämään, voi olla vaikutusta kuluttajan ostopäätökseen. 

Kuluttajat ovatkin ilmaisseet niin vahvasti mielipiteitään, että esimerkiksi Microsoft on 

joutunut muuttamaan kantaansa koskien pelien jälleenmyyntiä ja jakamista, jota he 

meinasivat rajoittaa DRM:llä, joka vaatisi, että pelikonsoli on yhteydessä internettiin 

24/7 (Hernandez 2013). 

 

2.3.1 Applen Fairplay 

 

Musiikkikappaleet, jotka on ostettu Applen iTunes -kauppapaikasta, on suojattu DRM 

-systeemillä, jota kutsutaan Fairplayksi. Kappaleet on salattu kopiosuojatun 

materiaalinen suojaamiseksi ja digitaalista vesileimaa käytetään tiedon 

sisällyttämiseksi tiedostoon käyttäjän tunnistamiseksi (Venkataramu 2007).  

  

Fairplay -systeemi sisältää monia rajoitteita käyttäjälle. Näihin sisältyy, että suojattuja 

kappaleita voi asentaa vain tietylle määrälle hyväksyttyjä koneita. Kappaleita voi lisätä 

jollekin tietylle soittolistalle vain rajoitetun määrän. Ostettua digitaalista sisältöä pystyy 

soittamaan vain Applen iPodilla, ei muilla kannettavilla musiikkilaitteilla. Kappaleita ei 

voi muokata millään muulla musiikinmuokkausohjelmistolla kuin Applen omalla 

iTunesilla. Lisäksi musiikkia voi toistaa vain Windows ja Macintosh -käyttöjärjestelmillä. 

(Venkataramu 2007) Aikaisemmin myös kappaleiden polttamista CD-levylle oli 

rajoitettu, mutta nykyisin tästä on luovuttu.  

 

Edeltävässä kappaleessa mainittuihin rajoituksiin Apple päätyi sen hinnan perusteella, 

mitä he halusivat kappaleista pyytää. Esimerkiksi jos jotain rajoitusta kiristettäisiin, 

laskisi se tuotteen arvoa asiakkaalle, ja tämän seurauksena myös hintaa, jonka he 

olisivat valmiita maksamaan. Apple pystyy myös määräämään systeemissä käyttäjän 

oikeuksia ilman olematta paikan päällä. Jos käyttäjä on käyttänyt kaikki rajoitetut 

asennuskerrat eri laitteille ja hän myöhemmin myy yhden laitteista, voi hän olla 

yhteydessä Appleen, jolloin he voivat poistaa tiedon myydystä laitteesta, jonka jälkeen 
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oikeus asentaa kappaletta edelleen eri laitteelle siirtyy käyttäjälle. Jos kyseistä oikeutta 

olla yhteydessä Appleen, kadottaisi kappale arvonsa nopeasti. (Windley 2008) 

 

Applen Fairplayn tapaus heijastaa sitä, kuinka kömpelö DRM todellisuudessa on. Siitä 

koituu kustannuksia sekä asiakkaalle että yritykselle. Asiakas joutuu kärsimään DRM:n 

tuomista rajoituksista, jotka rajoittavat tuotteen käyttöä. Yritys itse kärsii siitä, että se 

joutuu hallinnoimaan DRM:ää koskevia systeemejä sekä Fairplayn tapauksessa vielä 

tarjoamaan tukea, jos asiakas haluaa palauttaa oikeuksiaan muuttuneiden 

olosuhteiden takia. 

 

 2.3.2 Valven Steam 

 

Steam on Valven kehittämä digitaalisen sisällön myymiseen keskittynyt kauppapaikka. 

Se julkaistiin vuonna 2003, mutta on sen jälkeen käynyt läpi monta uudistusta. Aluksi 

se tarjosi vain pelejä, mutta nykyisin sen kautta voi ostaa kaikenlaisia eri ohjelmistoja, 

musiikkia ja elokuvia. Steam on saatavilla sekä Windowsille että Linuxille. Ohjelmisto 

on käyttäjälle ilmaiseksi ladattavissa heidän kotisivuiltaan. Ohjelmistoa ei tarvitse 

tuotteiden ostamiseksi, sillä niitä voi ostaa myös selaimen kautta, mutta niiden 

ajamiseksi Steam pitää olla asennettu.  

 

Steamin käyttämiseksi käyttäjän tarvitsee luoda itselleen tili. Kaikki ostetut tuotteet 

tämän tilin kautta on rekisteröity vain sille. Kun Steam ajetaan, pyytää se kirjautumaan 

jollekin tilille. Tilille kirjauduttua käyttäjä pääsee käsiksi ostamaansa sisältöön. Vaikka 

ohjelmistoilla, jotka on ostettu Steamin kautta, saattaa olla omanlainen DRM -

systeemi, on Steam jo itsessään DRM, sillä käyttäjä on yksilöity ja hänelle on luotu 

tunnus. 

 

Miten Steam rajoittaa käyttäjää DRM:nä on, että heidän pitää kirjautua omalle tililleen, 

jotta sisältöön pääsee käsiksi, vaikka se olisi asennettu tietokoneelle. Steamissa on 

mahdollisuus käynnistää se offline-tilassa ja käyttää ladattua sisältöä ilman 

internetyhteyttä, mutta sisällön pitää olla päivitettynä uusimpaan versioon ja tilille 

täytyy olla kirjautunut vähintään kerran, ennen kuin offline-tilaa voi käyttää. Lisäksi 

aika-ajoin täytyy kirjautua tilillä Steamin servereille, jotta tili voidaan varmentaa. Moni 

asia on lisäksi kytketty pois päältä offline-tilassa, kuten tiedostojen synkronointi 
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palvelimelle, vaikka tietokoneessa muuten olisi internetyhteys. Steamin kautta 

ohjelmistot on mahdollista monistaa ja tallentaa ulkoiselle asemalle, mutta jos ohjelmia 

haluaa myöhemmin asentaa ja käyttää, joutuu kirjautumaan tilille, jolla ne ostettiin. 

Steam automaattisesti hallitsee DRM:ää jokaiselle ostetulle ohjelmalle tarkistamalla 

internetin kautta, että se on aito. Myös tuotteet, jotka on ostettu fyysisessä muodossa 

ja jotka käyttävät Steamia, tarvitsevat Steamin olemaan ajettuna, jotta niitä voi käyttää. 

Steamissa on mahdollisuus jakaa tuotteita perheenjäsenille palvelun Family Sharing 

kautta, mutta vain yksi henkilö kerrallaan voi ajaa ohjelmistoa. 

 

Kuitenkin suurin osa käyttäjistä hyväksyy Steamin ja sen tuomat rajoitukset. 

Arvopropositio, että kaikki tuotteet ovat yhden sateenvarjon alla, on suuri. Tästä 

koituva käytön helppous ylittää kuluttajien haitat. Lisäksi Steam on tällä hetkellä de 

facto markkinapaikka digitaalisten pelien ostamiseksi. Tämän takia kilpailijoiden 

systeemit ovat suurimmaksi osaksi Steamin kopioita, eivätkä ne tarjoa mitään erilaista 

kuin mitä Steam tarjoaa. Kuluttajalla ei ole todellista vaihtoehtoa kuin hyväksyä 

nykyinen tilanne, jos he haluavat nauttia tuotteista.  

 

 

2.3.3 Pelikonsoleiden DRM 

 

Pelikonsolit ovat aina olleet suljettuja ekosysteemejä ja niin on myös nykyinen 

konsolisukupolvi. Niiden DRM on sekoitus ohjelmisto- ja laitteistopohjaista suojausta, 

mikä takaa käytännössä sen, että niiden DRM:ää on käytännössä melkein mahdotonta 

murtaa. Vaikka niiden DRM on vahva, niin kuluttajan toimia ei ole rajoitettu niin 

vahvasti. 

 

Molemmat nykyiset hallitsevat konsolit, Xbox One ja Playstation 4, sallivat pelien 

rajoittamattoman käytön, kun ne ovat fyysisessä muodossa. Kuluttajat voivat täysin 

vapaasti lainata, vaihtaa ja jälleenmyydä fyysisiä pelejä täysin vapaasti. Digitaalisiin 

tuotteisiin liittyy tiettyjä rajoitteita. Xbox Onilla voi pelata rajoittamattomasti digitaalista 

tuotetta oli laite yhteydessä verkkoon tai ei. Tuote on kuitenkin rekisteröity sen 

ostamalle käyttäjätilille, ja jos tuotetta haluaa pelata useammalla konsolilla kuin sillä, 

mille se on ladattu, joutuu kirjautumaan kyseiselle tilille, jolle peli on ostettu. Playstation 

4 on hiukan löysempi DRM:n kanssa ja sallii digitaalisen tuotteen jakamisen yhden 



14 
 

henkilön kanssa. Lisäksi tiettyjä pelejä voi pelata myös Sonyn käsikonsolin kanssa, 

kun on ostanut sen yhden kerran. (Brunner 2013) 

 

Konsolien historiaan on kuulunut, että pelit ostetaan cd-muodossa. Kun peli on pelattu, 

niin se joko myydään takaisin kauppaan, josta se ostettiin, tai sitten se vaihdetaan 

uuteen. Microsoft yritti oman konsolinsa kanssa täysin digitaalista muotoa ja että 

konsolin pitäisi olla yhteydessä internettiin jatkuvasti. Käyttäjät eivät tätä hyväksyneet, 

joten Microsoft joutui muuttamaan kantaansa. 

 

 

2.3 Lainsäädännöllisiä näkemyksiä 

 

Lainsäädännöllisesti tarkastelun keskiössä on tekijänoikeuslaki. Lain mukaan 

tekijänoikeus on sillä, joka on luonut kirjallisen tai taiteellisen teoksen, joihin luetaan 

myös tietokoneohjelmistot. Tekijänoikeus tuottaa yksinomaisen oikeuden määrätä 

teoksesta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin joko 

alkuperäisessä muodossa tai muutettuna tavalla tai toisella. (Tekijänoikeuslaki 

8.7.1961/404) 

 

Tekijänoikeuden sanotaan perustuvan tasapainoon kahden eri intressien omaavien 

osapuolten välillä, eli teoksen nauttijan – kuluttajan – ja teoksen luojan – 

tekijänoikeuksien haltijan. Tasapaino on enemmänkin ajatus Suomen laissa, sillä siinä 

ei ole siihen nimenomaista mainintaa. Tekijänoikeuksiin liittyvät vahvasti 

omaisuudensuoja, sananvapaus sekä yksityiselämän suoja. Edellä mainituista 

seikoista omaisuudensuoja tukee tuotteen kehittäjän yksinoikeuksia, kun taas 

sananvapaus sekä yksityiselämän suoja tasapainottavat sitä. Sananvapaus tukee 

laajasti tekijänoikeussopimusten, sopimuksena jakaa tuotetta eteenpäin, taustalla 

olevaa yleistä etua yksinoikeuksien tasapainona. Tekijänoikeuksenhan taustalla on 

ajatus siitä, että tekijällä on yksinoikeus tehtyyn tuotteeseen, mikä rajoittaa sen 

kopioimista ja levittämistä. Sananvapaus puolestaan antaa oikeudet hankkia, välittää, 

valmistaa, ilmaista, julkaista, levittää ja vastaanottaa tietoa, mielipiteitä ja muita 

viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Yksityiselämän suoja on myös 

tasapainottava elementti tekijänoikeuksissa, tietoverkoissa etenkin. Tietoverkoissa on 
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erittäin helppoa kerätä käyttäjätietoja tietokantaan ja valvoa digitaalisen sisällön 

käyttöä tarkasti. Kuitenkin tällöin perustuslaissa suojattu yksityisyys jää helposti 

toteutumatta, jos tekijänoikeuden haltija luvattomasti tunkeutuu käyttäjän laitteeseen 

ja oikeudettomasti selvittää hänen henkilötietoja. (Välimäki 2004, 265) Yksityisyyden 

suojaahan kuuluu, että yksityishenkilöllä on oikeus tietää ja päättää itseään koskevien 

tietojen käytöstä (Syrjänen 2006). 

 

Käyttäjien ja oikeidenhaltijoiden välinen tasapaino on vaikeasti saavutettavissa. Jos 

asiaa tarkastellaan suoraan tekijänoikeuslain kautta, on etu luonnollisesti aina 

oikeudenhaltijoilla, sillä tekijänoikeuslaki on nimenomaan rakennettu suojaamaan 

tekijöiden oikeuksia (Tekijänoikeuslaki 8.7.1961/404). Kuitenkin jos asiaa tarkastellaan 

reaalimaailman kannalta ja yksityisyyden suoja mukaan ottaen, tasapainottuu vaaka. 

Tosiasiallisesti voi olla vaikea puuttua tekijänoikeuksien rikkomiseen, kun kyseessä on 

yksityishenkilö, sillä hänellä on oikeus elää elämäänsä ilman ulkopuolisten puuttumista 

siihen (Lindstedt 2008). Yksi suuri ajuri tekijänoikeuden vahvuudelle ja myös 

tasapainon järkkymiselle on liiketaloudellinen voitto. Yrityksien pitää pystyä saamaan 

varmuus siitä, että kun he luovat jotain, he voivat myös hyötyä siitä rahallisesti. 

Loppujen lopuksi yrityksien saama voitto hyödyttää yhteiskunnan kaikkia henkilöitä 

lisäämällä investointeja ja tätä kautta luomalla varallisuutta. Kuitenkin digitaalinen 

ympäristö luo haasteita tekijänoikeuksien tason riittämiselle, sillä piratismi on laajalle 

levinnyttä. Vastauksena piratismiin yritykset käyttävät erilaisia 

kopiosuojausmenetelmiä ja DRM -systeemejä, joiden taustalla on kuitenkin 

tekijänoikeudet ja niiden suojaaminen. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Tässä tutkimuksessa tutkimusmetodologioina käytetään diskurssianalyysia ja 

sisällönanalyysia. Valittuja viestiketjuja ensin jäsennellään sisällönanalyysilla, jotta 

saadaan ymmärrys paremmin aineistosta ja siitä, mitä asioita ja ilmiötä siinä esiintyy. 

Nämä asiat luokitellaan teemoiksi, jos sellaisia löytyy, joita sen jälkeen analysoidaan 

diskurssianalyysin oppien mukaan tavoitteena luoda kuva todellisuudesta, joka 

vallitsee valituissa materiaaleissa. 
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3.1 Diskurssianalyysi 

 

Diskurssianalyysin voidaan ajatella olevan enemmänkin tapa, millä lähestyä kohdetta, 

kuin vain tapa tai työkalu analyysin suorittamiseksi.  Sitä on vaikea määritellä vain 

yhdeksi asiaksi, ja se onkin saanut monia eri määritelmiä viimeisten vuosikymmenien 

aikana, mutta sen yhtenä tarkoituksena, varsinkin nopeasti muuttuvassa maailmassa, 

voidaan pitää todellisuuden konstruoimista siinä esiintyvän retoriikan avulla (Glynos et 

al. 2009). Tässä työssä edellä mainittua seikkaa voi pitää merkittävänä, sillä 

pelimaailma ja sen lainalaisuudet kehittyvät kovaa tahtia. Koska peliteollisuus ja sen 

kuluttaminen on tällä hetkellä niche-segmentti, elää se omaa maailmaansa. Siellä 

näkyvät termit voivat tarkoittaa ihan eri asiaa kuin mitä ensi katsauksella luulisi. 

Kommuuni on rakentunut tietyn asian ympärille ja myös sen sisällä on omat 

tarkoituksensa eri asioille. Näistä asioista voi konstruoida todellisuuden ja 

ymmärryksen ilmiöstä. 

 

Diskurssianalyysissa, hieman kuten kielitieteissä morfologiassa muodostetaan sanoja 

pienemmistä komponenteista, lauseista muodostetaan suurempia yksiköitä. Tässä 

mielessä diskurssi on kontekstin kieli – miten yksilö pistää puhekielen käyttöön 

sosiaalisissa tilanteissa. Analyysissa täytyy ottaa aina huomioon, missä kontekstissa 

kieltä käytetään. (Bucholtz 2003, 45) 

 

Metsämuuronen (2011, 316) toteaa, että diskurssianalyysi on soveltuva metodologia 

silloin, kun ollaan kiinnostuneita sosiaalisesta todellisuudesta ja siinä tapahtuvasta 

toiminnasta. Tällaista toimintaa on esimerkiksi keskustelupalstoilla tapahtuva 

keskustelu. Niissä keskustelupalstoilla, jotka menevät johonkin asiaan oikein syvälle, 

voidaan jopa puhua omasta kulttuurista. Juurikin kulttuurien diskurssien viestimä tieto 

on yksi diskurssianalyysin kiinnostuksen kohde. Analyysimenetelmänä liikkeelle 

voidaan lähteä etsimällä aineistosta merkkejä diskursseista, jotka kootaan 

merkityksiksi. Merkityksiä voidaan vahvistaa muita aineistoja ja viitteitä käyttämällä, 

jotta niistä saadaan vertailukelpoisia todellisuuden kanssa. Diskurssi voidaan ajatella 

olevan läheisesti yhteenkuuluvien julkilausumien sarja, jotka tuottavat ja rakentavat 

tietynlaisen todellisuuden, ja jossa ne ottavat jonkin tietyn position jotain asiaa kohtaan 

(Lazar 2000, 376). 
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3.2 Sisällönanalyysi 

 

Sisällönanalyysia voidaan hyödyntää aineiston analyysissa. Tarkoituksena on ns. 

herkistyminen aineistolle, joka edellyttää aineiston perinpohjaista tuntemista sekä siinä 

mukana olevien käsitteiden hallintaa. Se lähtee aineiston sisäistämisestä ja 

teorioinnista. Kun aineisto on sisäistetty ja siitä on luotu yleiskuva, voidaan sitä alkaa 

luokitella keskeisimpiin luokkiin ja teemoihin. Luokittelun jälkeen palautetaan mieleen 

tutkimuksen todellinen tarkoitus, tutkimuskysymykseen vastauksen löytäminen. 

Tämän jälkeen voidaan luokitella ilmiöiden esiintymistiheyttä, niissä olevia poikkeuksia 

sekä uudelleen luokitella aineistoa. Lopuksi voidaan aineistosta vetää johtopäätökset 

sekä tulkinta, jonka apuna voidaan käyttää toista tutkimusmenetelmää, tässä 

diskurssianalyysi. (Metsämuuronen 2006, 244-245) 

 

Kassarjian (1977) kertoo, että sisällönanalyysi on tieteellinen, objektiivinen, 

systemaattinen, kvantitatiivinen ja yleistettävä kuvaus aineiston sisällöstä. 

Objektiivisuudella tarkoitetaan sitä, että jos joku toinen tekisi saman analyysin samalle 

aineistolle, päätyisi hän samaan lopputulokseen kuin aikaisempi tekijä. Toisin sanoen 

analyysin tulos täytyy olla todennettavissa, mikä tekee siitä tieteellisen. 

Systemaattisuus tulee siitä, että aineisto, mitä poimitaan tutkittavasta aineistosta, 

toteutetaan tiettyjen sääntöjen mukaan. Säännöillä viitataan siihen, että mitään 

aineistoista jätetä pois vain sen takia, että se suosii tutkijan hypoteesia. Hypoteesin 

ongelmaan ei kylläkään ole laadullisessa tutkimuksessa. Toiseksi systemaattisuudella 

viitataan siihen, että dataa kerätään nimenomaan tutkimuskysymystä varten. Data, 

jolla ei ole tekemistä tutkimuskysymyksen kanssa, ei ole tarkoituksenmukaista, joten 

sitä ei tule ottaa mukaan analyysiin, mutta edelleenkin täytyy muistaa puolueettomuus. 

Kvantitatiivisuus tulee siitä, että aineistosta voidaan poimia tiettyjä asioita ja sanoa, 

että jokin tietty asia esiintyy x-kertaa aineistossa. Kvantitatiivisuuden käsite ei 

kuitenkaan sisällön analyysissa ole niin tiukka, että vain ja ainoastaan numerollinen 

kuvaus riittäisi. Myös sanalliset kuvaukset, kuten mm. enemmän, aina, lisääntyvä tai 

usein, ovat riittäviä saavuttamaan kvantitatiivisuuden vaatimuksen. Edellä mainittu 

sanallinen kuvaus sopii nimenomaan laadulliseen tutkimukseen ja tässä työssä 

käytettävään diskurssianalyysiin.  
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3.3 Analysoitava materiaali 

 

Analysoitava materiaali on kerätty suositulta englanninkieliseltä keskustelupalstalta 

Neogaf.com. Keskustelu kyseisellä palstalla käsittää melkein yksinomaisesti 

pelimaailman uutisia. Keskustelua käydään palstalla laidasta laitaan. Ne voivat koskea 

esimerkiksi jotain yksittäistä peliä tai sitten kokonaista ekosysteemiä, kuten jotain 

digitaalista pelienjakoalustaa tai pelikonsolia. Analysoitavaksi materiaaliksi on valittu 

keskustelupalstalta suosittuja ja kiistanalaisia ketjuja koskien jotain pelimaailman 

uutista, joka liittyy DRM:ään.  

 

Analysoitavaksi ketjuja valittiin kolme kappaletta. Ketjut valittiin sen perusteella, kuinka 

vahva oli uutisessa, jota ketjut koskevat, uutisoitu DRM ja kuinka kiistanalaisia ne 

olivat. Ketjujen keskustelunaiheena oleva DRM:ää liittyvä uutinen ja sen pohjalta itse 

ketjut on jaoteltu vahvoiksi, keskivahvoiksi ja heikoksi sen perusteella, kuinka rajoittava 

kyseinen DRM on loppukäyttäjälle. Kaikki ketjut ja niiden sisältämät viestit ovat julkisia. 

 

 

4. KULUTTAJIEN NÄKÖKULMA - ANALYYSI 

 

Tässä osiossa raportoidaan varsinainen analyysi materiaalille. Päämääränä on löytää 

analysoitavien materiaalien pohjalta vastaus kysymykseen, kuinka vahva voi DRM 

olla, ennen kuin käyttäjät eivät sitä enää hyväksy. Itse pääongelmaan ei voi löytää 

yhden ketjun pohjalta vastausta, vaan se hahmottuu sen jälkeen, kun kaikki ketjut on 

analysoitu. Alaongelmat ovat avustavia kysymyksiä pääongelman vastauksen 

löytämisessä. Avustavia tutkimuskysymyksiä ovat: millaisia diskursseja esiintyy 

kritiikissä ja millaisena kuluttajat näkevät DRM:n. 

 

Kuten edellisessä osiossa kävi ilmi, uutiset, joiden pohjalta syntyneitä 

keskusteluketjuja analysoidaan, on valittu niiden vahvuuden perusteella. Vahvuus on 

tämän työn tekijän subjektiivinen mielipide ja sen perusteena on, kuinka paljon uutisen 

ilmaisema muutos muuttaa sen hetkistä vallitsevaa tilaa. Esimerkiksi jos vallitsevana 

tilana olisi ollut täysi vapaus vaihtaa peli eteenpäin ja uutinen olisi sanonut, että vaihto-
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oikeus kumotaan, olisi uutinen ollut vahva. Myös sillä, miten paljon ketjuun on otettu 

osaa eri henkilöiden taholta, on vaikutusta vahvuuteen, sillä jos viestiketju on 

kiistanalainen, tarkoittaa se, että se on vaikuttanut ihmisiin jollain tavalla.  

 

 

4.1 Vahva ketju 

 

4.1.1 Sisällönanalyysi 

 

Valittu vahva uutinen koski Microsoftin Xbox One pelikonsolia (Neogaf, a). Siinä 

ilmoitettiin, että heidän tuleva konsoli ei sallisi pelien vuokrausta, lainausta tai 

jälleenmyyntiä kuluttajalta toiselle. Lisäksi konsoli yhdistäisi internettiin joka 24 tunti 

tarkistaakseen, että kuluttaja ei ole tehnyt muokkauksia systeemiin, jotka eivät ole 

sallittuja. Myös pelien palauttamista liikkeeseen oli rajoitettu. DRM maailmassa 

voidaan puhua jo niin vahvasta DRM:stä kuin voi olla, eli kuluttajan oikeudet tehdä 

omistamilleen, jos sitä enää omistamiseksi voi kutsua, tuotteilleen on täysin riistetty. 

 

Edellä mainitut seikat olivat kaikki täydellisiä muutoksia siitä, mikä oli sen hetkinen 

vallitseva tila. Heidän edellisessä konsolissa ei ollut mitään edellisenkaltaisia 

rajoituksia. Sen ei tarvinnut yhdistyä internettiin joka 24 tunti. Pelejä pystyi vapaasti 

myymään eteenpäin, lainaamaan sekä palauttamaan liikkeeseen. Muutokset olivat 

täydellinen suunnan muutos siitä, miten asiat olivat aikaisemmin. Luonnollisesti tämä 

herätti närästystä käyttäjien keskuudessa, mistä myös ketjun saama huomio viestii. 

Kyseisessä ketjussa oli 162 sivua viestejä ja yhteensä 8055 viestiä. 

 

Aineistoa ensiksi tutkimalla voidaan päätyä neljään luokkaan viestien teemoissa: 

hämmennys, negatiivisuus, positiivisuus sekä neutraalius. Luokkiin päätyminen on 

yllättävää, varsinkin hämmennykseen, sillä kyseiset DRM -tekniikat, joista on uutisoitu, 

eivät ole mitenkään uusia. Esimerkiksi Applella oli jo pitkän aikaa samankaltaisia 

systeemejä ennen kuin Microsoft uutisoi omistaan. Mutta kun ottaa huomioon 

kontekstin, ovat ne uusia siinä mielessä, että aikaisemmin vallitsevassa tilassa ei ollut 

samanlaista. Tästä voisi vetää johtopäätöksen, että Applen ja Microsoftin konsolin 

kohdeyleisöt ovat eriävät.  Aineistossa esiintyi reilusti eniten negatiivisuutta. Kaikista 

viesteistä noin 85/100 olivat negatiivisia, mikä on ymmärrettävää sen hetkinen 
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vallitseva tila huomioon ottaen. Hämmentyneitä oli toiseksi eniten eli noin 7/100. 

Neutraaleja oli noin 6/100 ja positiivisesti suhtautuneita vain noin 2/100. 

 

Seuraavaksi tarkastellaan tarkemmin erilaisia viestejä koskien kategoriaa 

”negatiivinen” pyrkimyksenä luoda parempi käsitys kritiikistä. Eräs henkilö kirjoittaa 

seuraavaa: 

 

Sorry, all you who don't have broadband! Guess you're just not important. 

 

Viestissä on havaittavissa negatiivisesti asennoitunutta sarkastisuutta, joka liittyy 

yrityksen suhtautumiseen asiakkaaseen. Siitä voi saada sellaisen kuvan, että yrityksen 

tekemät valinnat koskien DRM:ää ovat siinä mittakaavassa rajoittavia, että he eivät 

enää välitä kuluttajasta. Koska ketju koski uutista muutoksista vallitsevaan tilaan, voi 

ajatella, että henkilö kuitenkin aikaisemmin ajatteli, että yritys teki oikeita valintoja, joka 

käy ilmi viestin sisältämästä dramatiikasta. 

 

Toinen henkilö sanoo seuraavaa liittyen negatiivisiin viesteihin: 

 

 i loved my xbox and my 360, i love halo, pgr, alan wake, crackdown....  

but i can no longer support this company with my money. f**k off ms. 

 

Viestin sanoma on selkeä siinä mielessä, että henkilö on edellisten konsolien fani. 

Pelit, joita hän on maininnut, ovat kaikki lisäksi Microsoftin itse julkaisemia ja 

rahoittamia, joka tukee väittämää. Tässäkin viestissä on dramatiikkaa, sillä viestin 

kirjoittaja on valinnut voimakeinoiksi viittaamisen hänen aikaisempaan tukemiseen ja 

sitten sen välittömään loppuun. Lisäksi lopussa on käytetty voimasanaa vielä tuomaan 

lisävoimaa hänen sanomaan.  

 

Seuraavaksi tarkastellaan vielä yhden henkilön viestiä: 

 

 How can anyone OK with this? 

To those who are OK with this, you sure you read this right? MS basically 

show massive middle finger to you consumer and you are 'OK'? 
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Tässä viestissä kyseenalaistetaan koko muutosten logiikka. Vallitseva tila oli 

todennäköisesti hänen mielestään hyvä, tai ainakin tarpeeksi hyvä, sillä hän heittää 

kysymyksen, miten tällainen muutos on voitu edes hyväksyä.  

 

Yleisesti ketjun sekä tutkimukseen otetuissa negatiivisissa viestiessä on havaittavissa 

suurta tyytymättömyyttä muutoksiin. Suurin osa negatiivisesta kritiikistä viittasi siihen, 

että aikaisemmin vallinnut tila oli parempi. Suurin yksittäinen kritiikki kohdistuu 

vaatimukseen yhdistyä internettiin joka 24 tunti ja kritiikki oli voimakasta. Muutoksien 

radikaalisuus vallitsevaan tilaan vaikuttaa paljon mielipiteisiin. Kuvaan 2 on koottu 

negatiivinen kritiikki kohdistuen muutoksiin ja käsitteellistetty sitä edelleen. 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Negatiivisuuden käsitteellistäminen 

 

Positiiviseen kategoriaan kuuluvien viestien sanoma koski suurimmaksi osaksi sitä, 

miten muutokset voivat tuoda parannuksia sen hetkiseen toimintamalliin. Eräs 

positiiviseen kategoriaan kuuluva henkilö sanoi seuraavaa: 

 

Honestly, sounds pretty good and some features are an improvement, like 

accessing your entire library logging into a friend or any "family members" 

playing your games. I wonder how they'll limit it to family members. 

 

Positiivisuus viestissä kohdistuu muutoksien tuomiin mahdollisuuksiin. Hänelle ei ole 

ongelma se, että konsolin pitää yhdistyä internettiin usein, vaan hän näkee 

enemmänkin sen mahdollisuutena tuoden uudenlaisia toimintamalleja. Toinen henkilö 

on myös samoilla linjoilla, sanoen: 

 

I have a reliable connection. 

I don't buy used. 

I don't sell my games. 
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Jatkuva 
internetyhteyden 

vaadittavuus
Positiivisuus

Tulevaisuuden 
suuntaus

Suurin osa positiivisista viesteistä koski internetyhteyden pakollisuuden tuomia 

mahdollisuuksia. He näkivät, että sen tuomat mahdollisuudet ylittävät mahdolliset 

negatiiviset pointit. Yleisesti positiivisissa viesteissä ei otettu kantaa muihin seikkoihin 

kuin siihen, että konsolin pitää olla internetissä. Tämä tulee myös ilmi niissä 

esiintyvässä pienessä itsekkyydessä, sillä niissä ei otettu kantaa siihen, että ne joilla 

ei ole intranetiä, eivät pysty käyttämään tuotetta. Eli viesteissä on havaittavissa pientä 

ns. fanittamista, mikä tekee viestin pointeista ei-niin-luotettavia. Kuvaan kolme on 

käsitteellistetty positiivisuutta eteenpäin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Positiivisuuden käsitteellistäminen 

 

Loppuja kahta kategoriaa ei tarvitse muuttaa mitenkään. Hämmennyksessä ei 

ilmentynyt mitään erikoista, sillä se oli juurikin sitä. Henkilöt, jotka olivat 

hämmentyneitä, olivat kummastuneet kaikista konsolia, ja sitä kautta DRM:ää, 

koskevista säännöksistä. He eivät ottaneet kantaa suuntaan tai toiseen, mutta eivät 

ymmärtäneet kaikkia säännöksiä tai miksi niitä pitää edes olla. Neutraaliin kategoriaan 

kuuluvat henkilöt eivät ottaneet puolta tai toista, vaan he jäivät odottamaan, miten 

muutokset tulevaisuudessa tulevat vaikuttamaan.  

 

Ketjun viestit voidaan lopuksi jakaa neljään kategoriaan: radikaaliin muutokseen 

(negatiivisuus), tulevaisuuden suuntaus (positiivisuus), hämmennys sekä neutraalius. 

Edelleen negatiivinen kritiikki voidaan jakaa niihin, jotka olivat aikaisemman systeemin 

faneja, mutta kokevat nyt itsensä petetyiksi, ja niihin, jotka yleisesti vastustavat 

kuluttajien oikeuksien riistämistä. Positiivisen kategorian henkilöt voidaan ajatella 

olevan joko alustan faneja tai muuten subjektiivisia henkilöitä. Heidän viestinsä ovat 

itsekeskeisiä ja niissä tulevat esiin vain heidän näkökulmansa. He eivät ota kantaa 



23 
 

siihen, miten asiat voisivat olla, jos jotkin tietyt kriteerit eivät täyty. Hämmennys-

kategoriassa tulee esiin ymmärryksen puute tehtyjä muutoksia kohden. Joko he eivät 

ymmärrä miksi muutokset on tehty tai sitten miksi muutoksien täytyy olla niin 

vaikeaselkoisia. Neutraaliin kategoriaan kuuluvat henkilöt eivät ota kantaa suuntaan 

tai toiseen vaan tyytyvät katsomaan mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa 

muutoksien johdosta. 

 

 

4.1.2 Diskurssianalyysi 

 

Sisällönanalyysin pohjalta positiivinen ja negatiivinen kategoria voitiin jakaa 

henkilöihin, jotka ovat laitteiston faneja. Edelleen analyysin kannalta fanit voidaan 

jakaa niihin, jotka ovat yrityksen faneja, tosifaneja, ja niihin, jotka ovat faneja sisällön 

takia. Tosifaneja ovat henkilöt jotka kuuluivat positiiviseen kategoriaan ja faneja ne, 

jotka kuuluivat negatiivisen kategorian toiseen puoliskoon. 

 

Viestiketju ja siihen kuuluvat yksittäiset viestit eivät ole tyhjiössä, vaan ketju on viestien 

jatkumo ja todennäköisesti henkilö lukee aikaisemmat viestit, ennen kuin itse kirjoittaa 

oman viestinsä. Tästä näkökulmasta jos tarkkailee tosifanien tekstejä ja niiden 

sisältöä, eivät ne tuo kovin suurta näkökulmaa DRM:ää. Nämä viestit olivat kaikista 

vähiten edustettuina, vain muutama prosentti kaikista viesteistä, eivätkä ne 

muodostaneet vain viestiketjun etupäätä vaan niitä oli myös loppupäässä. Niiden 

pohjalta voisi saada kuvan, että tällainen DRM on hyväksyttävä. Retoriikkana oli, että 

nämä asiat ovat hyviä asioita ja että pitkällä aikavälillä kuluttajat hyötyvät DRM:n 

ratkaisuista. Toistuvana teemana jatkuvan internetyhteyden vaativuuden tuomat edut. 

Viestit olivat täysin subjektiivisia, tuoden vain kirjoittajan oman näkökulman.  

 

Myöskään fanien viestit eivät luo kovin hyvää kuvaa suuntauksesta tämän tasoiseen 

DRM:ää. Myös heidän viesteistä paistoi subjektiivisuus. Toistuvina teemoina oli, että 

aikaisemmin oli paremmin ja että muutoksen takia he tuntevat heidän olonsa 

petetyiksi. Retoriikkana oli kaikenlaiset voimasanat kirosanoista muihin keinoihin, 

kuten uhkauksiin. Tosifanien ja fanien teksteissä oli havaittavissa yleiseen 

mielipiteeseen vaikuttaminen siihen suuntaan, kumpaan kategoriaan he kuuluivat. 
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Myöskään neutraaliin kategoriaan kuuluvat eivät tuo hyvää selitystä DRM:ään heidän 

teksteistään, sillä niissä ei ollut mukana mielipidettä. 

 

Hämmentyneen kategorian henkilöt ja negatiivisen kategorian kuluttajien oikeuksien 

vastustamisen henkilöt tuovat jonkinlaista selitysvoimaa diskurssianalyysin pohjalta. 

Hämmentyneen kategorian henkilöiden teksteissä oli havaittavissa ymmärtämisen 

puutetta. Toistuvana teemana oli sen ilmaiseminen, että miksi näiden asioiden täytyy 

olla näin monimutkaisesti ilmaistu. DRM:n erilaiset muodot olivat jo olemassa kauan 

aikaa ennen tämän viestin ketjuja, joten se oli yleisesti tunnettu. Viestien pohjalta voi 

tehdä johtopäätöksen, että muutokset on ilmaistu turhan monimutkaisesti. Mutta koska 

DRM oli ollut olemassa tuolloin jo kauan aikaa, herää kysymys miksi sen täytyy olla 

niin monimutkaisesti ilmaistu. Ehkä yritys itse tietää, että DRM on erittäin tunkeileva ja 

haluaa harhaan johtaa kuluttajaa tunkeilusta retoriikan keinoilla. Jos henkilö ei 

ymmärrä miksi jokin asia on niin kuin se on, on hänen myös vaikea luoda todellista 

mielipidettä siitä, joka käy ilmi hämmentyneen kategorian teksteistä. Voi myös olla, että 

osa hämmentyneen kategorian henkilöistä on alustan faneja, ja he ymmärtävät asian, 

mutta eivät sitä miksi heille tehdään niin kuin tehdään. Negatiivisen kategorian 

kuluttajien oikeuksien vastustajat ovat selkeitä retoriikassaan. Teksteissä nousee esiin 

se, että tuona päivänä ei ole oikein riistää kuluttajien oikeuksia siinä mittakaavassa 

kuin DRM olisi ollut. Niiden ääni on objektiivinen ja pointit hyvin argumentoitu. 

Puhujana on henkilö kuluttajana, joka on tietoinen omista oikeuksistaan, jos ei 

tarkemmin lainopillisesti niin perusoikeudellisesti. Niissä pyritään herättämään 

samantapaisia ajatuksia muissa tekstien lukijoissa, joko tietoisesti tai tietämättömästi.  

 

 

4.2 Keskivahva ketju 

 

Keskivahva uutinen koskee tietokonepelin DRM:ää. Tietokoneella käyttäjät ovat jo 

tottuneet DRM:ää Steamin muodossa, josta on selitetty aikaisemmin tässä 

tutkimuksessa. Uutisen aiheena oli, että Steamille tuleva peli sisältää steamin, joka on 

itsessään DRM, lisäksi toisen kerroksen DRM:ää (Neogaf, b). Keskivahvana uutista 

voidaan pitää siinä mielessä, että tietokoneella pelaajat ovat jo tottuneet tietynlaiseen 

DRM-kerrokseen, mutta sen lisääminen voi olla loukkaavaa ja epäreilua kuluttajia 

kohtaan. 

http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=927970
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4.2.1 Sisällönanalyysi 

 

Tietokoneella pelaajat ovat jo tottuneet tietynlaiseen DRM:ää, sillä Steam on de facto 

alusta digitaalisesti jaetuille peleille. Lisäksi sillä on paljon kilpailijoita, joista osa on 

sekä pelien kehittäjiä että kustantajia, joten Steamin kaltaiselta DRM:ltä ei voi välttyä. 

Tämä fakta myös heijastaa viestiketjujen viesteissä. Ne eivät ole laadultaan läheskään 

niin negatiivisia kuin vahvaksi luokitellun DRM:n viestiketjun viestit olivat. Sivuja 

ketjussa on 21 ja viestejä 1013. 

 

Ketjun Viestit voidaan kategorisoida kolmeen kategoriaan. Noin 75 prosenttia 

viestiestä keskittyy keskusteluun DRM:n ympärille yleisesti ja ketjun aiheeseen 

liittynen, noin kymmenen prosenttia kieltäytyy tuotteen ostamisesta DRM:n takia, noin 

kymmenen prosenttia sanoo ostavansa tuotteen vasta alennettuun hintaa ja noin viisi 

prosenttia ostaa tuotteen joka tapauksessa. 

 

Suuri keskustelun kategoria onkin ymmärrettävää, sillä DRM on normi tietokoneella, 

oli se peli, elokuva tai musiikkikappale. Keskustelu jakaantuu keskusteluun DRM:stä 

yleisesti ja itse DRM:ää, joka oli ketjun vaihe. Ne jotka kieltäytyivät ostamasta tuotetta, 

kieltäytyivät yksin sen takia, että siinä oli ylimääräinen DRM mukana. Kymmenen 

prosenttia, jotka sanoivat että he ostavat sen alennuksessa, eivät olleet tyytyväisiä 

DRM:ään, mutta eivät siihen pisteeseen saakka, että se olisi rajoittanut heidän 

ostopäätöstään. Loput viisi prosenttia ostavat tuotteen DRM:stä huolimatta. 

 

 

4.2.2 Diskurssianalyysi 

 

Keskustelu, joka koski DRM:ää yleensä, oli hyvin tietoista. Viestit olivat suurimmaksi 

osaksi objektiivisia. Teksteistä käy ilmi yhteisöllisyys siten, että viestittäjät tietävät, että 

saman henkiset henkilöt lukevat viestejä. Viestiestä ei käy ilmi yksilöä, sillä ne ovat 

samankaltaisia. Viesteissä vedotaan yleiseen mielipiteeseen, joka vallitsee 

kommuunin keskuudessa. Tietynlainen turhautuneisuus on havaittavissa, sillä samat 

teemat toistuvat. 
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Tekstit koskien itse DRM:ää, joka oli DRM:n päällä, ovat negatiivisia. Niistä käy ilmi, 

että niiden kirjoittajilla on entuudestaan kokemusta kyseisestä DRM:stä ja se on 

vaikuttanut heidän mielipiteeseensä negatiivisesti. Tekstien tarkoituksena on 

mustamaalata DRM:ää, todennäköisenä tavoitteena saada se pois markkinoilta. 

Osassa teksteissä toisaalta saa sellaisen käsityksen, että kirjoittajalla ei ole 

henkilökohtaista kokemusta DRM:stä. Näissä viesteissä ei ole mitenkään 

argumentoitu sitä, mikä DRM:ssä on huonoa heille. Kyseisellä DRM:llä on nimittäin 

huono maine, joka voi automaattisesti vaikuttaa kirjoittajan mielipiteeseen, kun hän 

vain lukee, että tuote käyttää kyseistä DRM:ää.  

 

Viesteissä, joiden kirjoittaja kieltäytyi kokonaan ostamasta tuotetta DRM:n takia, on 

havaittavissa suurta negatiivisuutta. Niissä on myös paremmin argumentoitu DRM:ää 

vastaan kuin viesteissä, jotka koskivat keskustelua DRM:stä. Tästä voi päätellä, että 

näillä henkilöillä tosiasiallisesti on huonoja kokemuksia DRM:stä. Tekstit pyrkivät 

vahvasti argumentoimaan DRM:ää vastaan. Ne, jotka sanoivat ostavat pelin 

alennuksessa, eivät aja mitään tiettyä agendaa. Teksteistä käy kuitenkin ilmi, että DRM 

on syy alennuksessa ostoon, mutta sitä ei argumentoida sen enempää.  

 

Tuotteen DRM:stä huolimatta ostavat ovat itse asiassa DRM:n puolella. He näkevät, 

että se tuo lisäarvoa. Teksteistä voi havaita, että he tuntevat saavansa lisäarvoa 

ostokselleen siitä faktasta, että tuotetta ei voida ladata laittomasti. Jos se olisi 

ladattavissa laittomasti, miksi käyttää rahaa sen hankkimiseen. Tässä mielessä, vaikka 

DRM rajoittaakin käyttäjän oikeuksia, voi sillä myös olla lisäarvoa kuluttajalle toista 

kautta. Tässä täytyy kuitenkin huomioida se, että vallitsevana tilana on koko ajan 

tietyntasoinen DRM. Jos DRM:ää ei olisi vallitsevana tilana, tilanne olisi varmasti 

toinen. 

 

 

4.3 Heikko ketju 

 

Heikko ketju käsittelee DRM-vapaan alustan ja DRM:llä suljetun alustan välistä 

keskustelua. Siinä ovat vastakkain Steam ja GoG, DRM-vapaa alusta. Sivuja ketjussa 
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on 4 ja viestejä 174 kappaletta (Neogaf, c). Heikoksi ketjun tekee se, että kyseessä on 

perus DRM, johon on jo totuttu, mutta verrattuna DRM-vapaaseen vaihtoehtoon. 

 

 

4.3.1 Sisällönanalyysi  

 

Luonnollisesti, koska ketju koskee valintaa kahden vaihtoehdon välillä, jakaantuvat 

viestit ketjussa kahteen kategoriaan: GoG:n valitsevat ja Steamin valitsevat.  

 

Steamin valitseva ryhmä voidaan edelleen jaotella niihin, joilla on jo niin suuri 

kokoelma Steamissa, että he eivät näe syytä vaihtaa alustaa ja niihin, jotka valitsevat 

Steamin sen takia, että siinä on ominaisuuksia, joita ei ole GoG:ssa. Mielenkiintoisesti 

DRM ei ole näiden henkilöiden viesteissä mukana, vaan he hyväksyvät sen 

sellaisenaan. 

 

GoG:n valitsevat henkilöt valitsevat sen juurikin DRM-vapauden takia. He näkevät, että 

on arvoa tukea sellaista alustaa, jossa ei ole DRM:ä. 

 

 

4.3.2 Diskurssianalyysi 

 

Keskustelu Steamin ympärillä on positiivista. Positiivisuutta argumentoidaan sillä, että 

siinä on niin paljon ylimääräisiä ominaisuuksia, että DRM:llä ei ole enää merkitystä. 

DRM:n tiedostaminen kuitenkin näkyy teksteistä eräänlaisena takapiruna. Puhe siitä, 

että DRM:llä ei ole merkitystä, menettää hieman voimaansa todella voimakkaalla 

Steamin kehulla. Tätä vahvistaa se, että sitä ei ole argumentoitu mitenkään 

vertaamalla sitä GoG-alustaan. Teksteistä saa sellaisen käsityksen, että Steam on 

onnistunut hyväksyttämään itsensä maskeeraamalla DRM:n erilaisilla 

lisäominaisuuksilla ja näin viemällä kuluttajan huomion pois itse DRM:stä, jota koko 

alusta on. Samanlaista ilmiötä oli havaittavissa Xbox Onen DRM-uutisessa ja 

hämmennyskategoriassa – kuluttajien huomio halutaan viedä pois DRM:stä tavalla tai 

toisella ja kiinnittää heidän huomionsa tarjontaan. Kaikki tieto toki on saatavilla, mutta 

http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1013200
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kuluttajille ei haluta suoraan sanoa, että he eivät todellisuudessa omista ostamaansa 

tuotetta. 

 

Osassa Steamia koskevissa teksteissä kirjoittajat tiedostavat DRM:n ja ovat ainakin 

periaatteessa sitä vastaan. Mutta näidenkin kohdalla lisäominaisuudet ovat sen verran 

suuri ilmiö, että DRM:llä ei enää ole vaikutusta.  

 

Päinvastoin kuin Steamia koskevissa teksteissä, GoG:ia koskevat tekstit kritisoivat 

DRM:ää. Niistä ei suoraan käy ilmi, että DRM olisi paha juttu, mutta se tulee selville 

epäsuorasti siitä, että kaikissa otetaan DRM esille syynä, miksi he käyttävät 

mieluummin GoG:ia. Myös argumentointi keinona tulee esille tuotteen omistaminen. 

Sillä halutaan vaikuttaa Steamin käyttäjään ja oikeuttaa oma GoG:in käyttö, ja se toimii 

voimakeinona tässä. Jos ketjun tarkoituksena on kysyä, että kumpaa mieluummin 

käytät, ei ole tarvista kertoa mitään muuta, kuin että kumpaa käyttää. Mutta viesteistä 

tunkee esiin aggressiivisuus DRM:ää vastaan. Itse Steamia ei tässä syytetä, vaan 

aggressiivisuus on kohdistettu enemmänkin Steamin käyttäjille. GoG:in käyttäjät 

tiedostavat, että he jäävät pois ominaisuuksista, joita he voisivat käyttää, jos he 

käyttäisivät Steamia. Mutta Steamin käyttäjät ovat osa heidän ongelmaa, sillä jos kaikki 

käyttäjät ajattelisivat samoin kuin he, siirtyisivät myös he käyttämään GoG:ia. Tämä 

pakottaisi Steamin muuttamaan käytäntöjään enemmän GoG:in suuntaiseksi. 

 

 

5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena oli löytää vastaus siihen, kuinka vahva DRM voi 

olla, ennen kuin käyttäjät eivät sitä enää hyväksy. Diskurssianalyysia hyödyntämällä 

on analysoitu viestiketjuja suositulla, peliteollisuuteen liittyvällä keskustelupalstalla 

koskien eri vahvuisia DRM-uutisia. Nämä uutiset kategorisoitiin niiden sisällön 

tunkeilevuuden perusteella vahvoihin, keskivahvoihin ja heikkoihin uutisiin. 

Vertailemalla viestiketjujen analyysin tuloksia voidaan rakentaa kuva siitä, miten vahva 

DRM voi olla.  
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Vahvan uutisen viestiketjun tekstit voitiin jakaa positiivisiin, negatiivisiin, 

hämmentyneisiin ja neutraaleihin kategorioihin. Reilusti suurin kategoria oli 

negatiivinen, jossa esiin nousi kritiikkiä kuluttajien oikeuksien riistämisestä ja 

vallitsevan tilan suuresta muutoksesta. Vahvan uutisen muutos olikin täydellinen 

vastakohta siihen, mikä oli sen hetkistä edeltävä tila. Kuluttajat eivät tätä hyväksyneet. 

Tämän perusteella voidaan sanoa, että jos DRM:ää pitää tiukentaa, niin muutos ei saa 

olla radikaalia. Keskivahva viestiketju koski DRM:n lisäämistä jo olemassa olevan 

DRM:n päälle. Suurin havainto teksteistä oli, että DRM herättää suurta keskustelua. 

Moni näkee sen pakollisena pahana ja näin ollen hyväksyvät sen tietyn perustason 

DRM:n. Mutta jos sitä alkaa lisäämään sen tietyn vallitsevan perustason päälle, ilman 

järkevää selitystä, eivät kuluttajat sitä enää helpolla hyväksy. Voi jopa olla, että sen 

lisäämisen johdosta menetetään asiakkaita, koska he eivät ymmärrä sitä. Ja sen 

ymmärtäminen voi olla asiakkaalle vaikeaa tai jopa mahdotonta, sillä usein näissä 

asioissa kuluttajan ja yrityksen intressit eroavat. Heikossa ketjussa analysoitiin 

keskustelua koskien DRM-vapaata vaihtoehtoa ja DRM sisältävää vaihtoehtoa. 

Teksteistä kävi ilmi, että mielipiteet jakautuivat suurin piirtein tasan eri vaihtoehtojen 

välille. DRM sisältävää vaihtoehtoa ihmiset pitivät hyvänä sen takia, että se sisälsi 

paljon ylimääräisiä ominaisuuksia verrattuna DRM-vapaaseen vaihtoehtoon, ja tämän 

takia käyttäjät valitsivat sen mieluummin. 

 

Eri ketjujen analyysien tuloksien pohjalta voidaan sanoa, että DRM ei voi olla sitä tasoa 

suurempi kuin mikä on tämän hetken vallitseva taso. Jos se olisi kuluttajasta kiinni, ei 

DRM:ää olisi olemassa ollenkaan. Kuitenkin koska intressit eroavat kuluttajan ja 

yrityksen välillä, on sitä oltava. Tämän hetken tasoon on tultu erinäisten teitten ja 

kokeilujen kautta, joten sillä on historiallista arvoa. Jos tasoa alkaa muuttaa vähänkin, 

kokevat kuluttajat sen helposti epäreiluksi. Sekin taso, mikä on tämän hetken 

vallitseva, on peitelty erinäisillä lisäominaisuuksilla, jotka ikään kuin oikeuttavat sen, 

vaikka todellisuudessa samat ominaisuudet olisi saavutettavissa ilman DRM:ääkin. 

Yksityiskohtaisen lainsäädännön tasolla ei teksteistä noussut keskustelua tai 

minkäänlaista tietoisuutta. Kuitenkin kuluttajien oikeudet nousivat esille monissa 

teksteissä joko suoraan tai epäsuoraan, mutta minkäänlaisia toiminnan ehdotuksia ei 

ollut. Myöskään DRM:ään ei otettu kantaa sen teknisessä muodossa. Keskustelu 

DRM:n ympärillä rajoittui kuluttajan kokemuksiin sen rajoittavuudesta. 
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Tutkimuksen tuloksista on mahdollisesti hyötyä yrityksille, jotka miettivät digitaalisen 

sisällön suojaamista ja jakamista. Jos on tuomassa tuotetta markkinoille, joka on täysin 

uusi, ja tarkoituksena on suojata se jonkinlaisella DRM:llä, täytyy pitää mielessä, että 

markkinoilla on jo olemassa monenlaisia eri palveluita, mutta kaikilla niillä on suurin 

piirtein saman tasoinen DRM. Jos tästä tasosta poikkeaa vahvempaan suuntaan 

tarkoituksena suojata tuotettaan paremmin ja näin ollen yrittää taata kassavirta, voi 

sillä olla negatiivisia vaikutuksia. Diskurssianalyysin tuloksista käy ilmi, että kuluttajat 

eivät ollenkaan hyväksy täysin rajoittavaa DRM:ää ja sekin mikä on olemassa tällä 

hetkellä vallitseva perustaso, on peiteltävä ominaisuuksilla, jotta se hyväksyttäisiin. 

Huomion arvoista on, että kun Microsoft yritti täysin hallita käyttäjien oikeuksia, oli 

palaute kuluttajien suunnalta niin suurta, että he joutuivat luopumaan suunnitelmistaan 

ja muuttamaan niiden suuntaa täysin. 

 

Tämän tutkimuksen ollessa luonteeltaan laadullinen, on sen luotettavuutta vaikea 

arvioida. Analysoitava materiaali, mitä tähän tutkimukseen on valittu, on valittu 

subjektiivisesti. Täydellistä objektiivisuutta on mahdotonta työn luonteen kannalta 

saavuttaa. Tietynlaista DRM:n vahvuutta kuitenkin voi uutisista päätellä ja näin ollen 

myös sitä, miksi uutiset ja viestiketjut on valittu. Lisäksi sisällönanalyysi, mitä on tehty, 

pitäisi olla mahdollista toistaa ja saada samankaltaiset tulokset materiaalista.  

 

Työn rajoitteina on valitut ketjut. Valitsemalla enemmän ketjuja ja kategorisoimalla ne 

enemmän vahvuisiin kategorioihin olisi voitu saavuttaa parempi ymmärrys ilmiöstä. 

Vaihtoehtona olisi myös ollut yhden ketjun – varsinkin kun ne sisälsivät niin paljon 

viestejä – syvällisempi tutkinta, mutta tällöin ei olisi niin helposti voitu vastata 

tutkimuskysymykseen. Myös uutisia koskien eri DRM ilmiöitä olisi voitu ottaa mukaan.  

 

Tutkimuksen tuloksien perusteella saatiin hyvä ymmärrys siitä, mikä on suvaittava taso 

DRM:ssä. Jatkotutkimusaiheena voisi olla syventyä aiheeseen täysin joko kuluttajan 

tai yrityksen näkökulmasta, tai mahdollisesti molempien. Näin ollen voitaisiin saada 

parempi käsitys eri osapuolien motiiveista, joka johtaisi parempaa ymmärrykseen 

DRM:stä yleisesti. 
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