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Työn tavoitteena on tutkia musiikin ostamista Suomessa vuosina 2000-2016. Työssä 
verrataan äänitteiden myyntitilastoja ja tutkitaan ostettuja fyysisiä musiikkiformaatteja. 
Lisäksi käsitellään eri digitaalisen musiikin muotoja ja tutkitaan, mitä muutoksia digitaalisen 
musiikin kulutustottumuksissa on ajanjaksolla tapahtunut. Laittomasti ladattavan musiikin 
sekä ilmaisen musiikin vaikutukset kuluttajan ostopäätökseen ovat myös tutkimuksen 
kohteina. Tutkimuksessa myös verrataan fyysisen ja digitaalisen musiikin ostamisen 
kehittymistä internetin käyttäjämäärien kehittymiseen uuden vuosituhannen aikana. Työ on 
luonteeltaan kuvaileva ja vertaileva kvantitatiivinen tutkimus. Empiirisenä aineistona 
toimivat Musiikkituottajien (IFPI) äänitemyyntitilastot sekä MarketLinen ja Tilastokeskuksen 
tilastot internetin käyttäjämäärien kehittymisestä Suomessa. 

Tuloksena nähdään, että fyysisten äänitteiden myynti on laskenut huomattavaa vauhtia 
2000 -luvun alkuvuosien jälkeen, jolloin äänitemyynti saavutti huippunsa. Pienen 
poikkeuksen tekee LP- eli vinyylilevy, joka on kehittynyt nousevan niche marketin 
asemaan sen ilmestyttyä uudelleen markkinoille 2000 -luvun puolivälissä. Digitaalinen 
musiikkimyynti on myös muuttunut huomattavasti tarkastelujaksolla. Kuluttajat ovat 
siirtyneet yksittäisten kappaleiden ja digitaalisten albumien lataamisesta 
kuukausimaksullisiin suoratoisto- eli streaming -palveluhin, joista on tullut digitaalisen 
musiikin tulonmuodostuksen kannalta hallitseva tuoteryhmä. Myös viimeisen muutaman 
vuoden aikana mainosrahoitteinen musiikki on saanut jalansijaa markkinoilla. 



 
 

ABSTRACT 

Lappeenranta University of Technology 

School of Business and Management 

International Business 

 

Tapio Wallgren 

 

Private music purchasing in Finland 2000-2016 

Bachelor's Thesis: 38 pages, 10 images 

2016 

 

Examiner: Post-doctoral researcher Maija Hujala 

Keywords: music purchasing, music formats, streaming, purchasing online, Internet 
usage, vinyl 

 

The purpose of this thesis is to research music purchasing in Finland during the years 
2000-2016. Record sales statistics are compared and bought physical music formats 
studied. Also different digital music forms are examined  and digital music consumer habits 
during the timeline inspected. The effects of illegally downloaded music and free music  on 
the customer are targets of the research as well. In the thesis the development of physical 
and digital music purchasing is compared with Internet usage development during the new 
millenium. The thesis is a descriptive and comparative quantitative research by nature. As 
the empirical data serve the Finnish IFPI record sales statistics and MarketLine's and 
Statistics Finland's statistics regarding Internet usage in Finland. 

As the result it is seen that the sales of physical records have declined at a significant 
pace after the early 2000s when the records sales reached its peak. A small exception is 
made by the LP or vinyl which has developed into a position of a rising niche market after 
its reappearance in the mid-2000s. Digital music sales have also shifted notably during the 
period considered. Consumers have migrated from downloading single tracks and digital 
albums to streaming services with a monthly subscription fee. These streaming services 
have become the dominant product group regarding digital music business'  income 
generation. During the last few years ad-supported music has gained a foothold in the 
market as well. 
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1 Johdanto 
 

Musiikki on läsnä jokapäiväisessä elämässä monella eri tavalla. Taustamusiikkina, 

treenimusiikkina, juhlien piristäjänä, rentoutumisen apuvälineenä ja konserteissa. Musiikki 

on myös paremmin saavutettavissa kuin ennen Internetin aikakautta, kun miljoonat 

kappaleet ovat saatavilla verkon eri musiikkipalveluista ja levyharvinaisuuksia, pienen 

painoksen underground -julkaisuja ja uusinta musiikkia voi ostaa fyysisenä verkon kautta 

yksityishenkilöiltä, musiikkikauppiailta sekä isoilta ketjuilta ympäri maailmaa. 

Musiikin kuluttaminen on pikkuhiljaa siirtynyt kokonaisten albumien ostamisesta 

yksittäisten kappaleiden lataamiseen ja siitä kuukausimaksullisiin streaming -palveluihin, 

joissa musiikkia voi soittaa yksittäisinä kappaleina, albumijärjestyksessä tai sekalaisia 

kappaleita sisältävinä listoina, joissa vain mielikuvitus on rajana. Oman lisänsä tuovat 

verkon videopalvelut, kuten YouTube, jossa musiikkia on tarjolla ilmaiseksi ja 

mainosrahoitteisesti. 

Musiikin kuluttamiseen liittyy myös piratismi. 1990 -luvun hittilevyt löytyivät kätevästi muun 

muassa Mustamäen torilta Tallinnasta, kunnes ihmiset alkoivat kopioida levyjä kotonaan 

tekniikan kehittyessä ja halventuessa. Sittemmin tulivat ennen vuosituhannen vaihdetta 

ensimmäiset vertaisverkkopalvelut, kuten Napster, Direct Connect, WinMX ja Kazaa, jotka 

toivat musiikin lataamisen kenen tahansa ulottuville. Lataamista edesauttoi ADSL- ja 

kaapelitekniikan avulla toteutettu kotien uusi verkkotuote, laajakaista.  Alussa ei ollut edes 

lakeja, joiden mukaan digitaalisesta musiikin lataamisesta olisi voitu rankaista tai 

direktiiviä, jolla EU:n sisällä sitä olisi voinut kontrolloida (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

2016). Nykyään suosituin laittoman lataamisen muoto on BitTorrent -protokollan käyttö eri 

asiakasohjelmien avulla. Tunnetuin ja suosituin torrentsivusto on ollut viimeisen 

kymmenen vuoden aikana ruotsalainen The Pirate Bay. Tällä hetkellä suosituin palvelu on 

kuitenkin kickass.to (Siteworthtraffic, 2016). 

Musiikin ostaminen ja sen muodot ovat kehittyneet teknologian kehityksen myötä hyvin 

nopeasti ja ennustaminen tulevaisuuteen on haasteellista. Tämä pätee kaikkiin muihinkin 

aloihin, joilla teknologia näyttää suuntaa tai jopa muuttaa tai poistaa vakiintuneet 

liiketoimintamallit synnyttäen tilalle jotain uutta, kuten TV:n katselulle, videoiden 

vuokraamiselle ja kanavatarjonnalle on käynyt viime vuosina. Tämän takia on 
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mielenkiintoista ja tärkeää tutkia aihetta, joka koskettaa niin monia ihmisiä ja on suuren 

mittakaavan liiketoiminnan lisäksi osa kulttuuria. 

Tämän työn tarkoituksena on tutkia musiikin ostamista Suomessa vuodesta 2000. 

Pyrkimys on selvittää, missä määrin äänitteiden kokonaisvuosimyynti on vaihdellut ja mitkä 

ovat fyysisten levyjen ja digitaalisen musiikin osuudet markkinoista. Suomen äänitemyyntiä 

verrataan myös internetin käyttäjämäärien kehittymiseen Suomessa kyseisellä aikavälillä. 

Tutkimuksen kohteena ovat äänitemyyntitilastot vuosien varrelta sekä ostopäätöksen 

tekemisen teoria peilattuna musiikin ostamiseen liittyvään kirjallisuuteen. 
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1.1 Tutkimuskysymys ja alakysymykset sekä rajaukset 
 

Päätutkimuskysymys on: 

1. Miten musiikin ostaminen on kehittynyt Suomessa verrattuna internetin käyttäjien 

määrän kehittymiseen vuosina 2000-2016? 

Alatutkimuskysymyksiä ovat: 

1.1 Kuinka fyysisten äänitteiden myynti ja digitaalinen latausmyynti ovat kehittyneet 

Suomessa vuosina 2000-2016? 

1.2 Miten ilmaiseksi tai laittomasti saatavilla oleva musiikki vaikuttaa musiikin 

ostamiseen? 

1.3 Miksi vinyylien ostaminen on kääntynyt vuosien jälkeen uudelleen nousuun CD -

levyjen menettäessä jatkuvasti markkinaosuuttaan? 

Alatutkimuskysykseen 1.1 vastataan empiirisen aineiston pohjalta ja 

alatutkimuskysymyksiin 1.2 sekä 1.3 pääasiassa kirjallisuuden pohjalta. 

Tutkimuksen rajaukset: 

Päätutkimuskysymyksen osalta rajataan tutkimus koskemaan ainoastaan Suomessa 

tilastoitua musiikin ostamista, sillä tutkimus ei käsittele ulkomaista musiikin ostamista. 

Alatutkimuskysymyksen 1.1 osalta sovelletaan samaa rajausta, lukuunottamatta 

piratismia, jota tutkitaan kotimaisen ja ulkomaisen kirjallisuuden perusteella. 

Alatutkimuskysymysten 1.2 ja 1.3 osalta käsitellään myös ulkomaisia lähteitä, sillä ilmiöt 

ovat lähes maailmanlaajuisia ja koskettavat teollistuneita sekä jälkiteollistuneita 

yhteiskuntia monien kehittyvien maiden rinnalla. 
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1.2 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys. 

Tutkimuksen teoriatausta muodostuu siitä, miten ilmaiseksi saatavilla oleva musiikki ja 

piratismin houkuttelevuus vaikuttavat kuluttajan ostopäätöksen tekemiseen. Kuluttajan 

päättäessä ostaa musiikkia valinta kohdistuu joko fyysiseen tai digitaaliseen musiikkiin (ja 

joissain tapauksissa molempiin). Fyysinen ja digitaalinen äänitemyynti yhdessä 

muodostavat kokonaisäänitemyynnin. 

1.3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 
 

Työssä käytetään eri tilastoja vertailevaa kvantitatiivista tutkimusta. Aineistoina toimivat 

Suomen Musiikkituottajien (IFPI) tilastot äänitteiden vuosimyynnistä vuosilta 2000-2016 

sekä Tilastokeskuksen julkaisut liittyen internetin käyttäjämääriin Suomessa samalta 

ajanjaksolta. 
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1.4 Tutkimustulokset 
 

Tutkimustuloksista oletetaan saatavan selville, miten äänitteiden myynti on muuttunut 

tutkintajakson aikana verrattuna internetin käyttäjien määrän kehitykseen ja miksi fyysisten 

äänitteiden myynti on hieman paradoksaalisesti joissain ääniteformaateissa kasvanut, 

vaikka fyysisiä levyjä ostetaan internetin aikakaudella vähenevään tahtiin. Myös tekijöitä 

piratismin houkuttelevuuden taustalla oletetaan löydettäväksi, kuten myös ilmaisen 

musiikin vaikutteita äänitemyyntiin. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi 

musiikkipalveluiden kehittämiseen ja markkinointiin tai läpileikkauksena ajanjaksosta, 

jossa musiikin kulutus ja käyttötavat muuttuivat edellisvuosikymmeniin verrattuna 

merkittävästi. 
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2 Ostopäätöksen tekeminen 
 

Kuluttajan ostopäätöksen tekeminen pitää sisällään monia vaiheita ja siihen vaikuttaa suuri 

määrä erilaisia tekijöitä. Ostoprosessisykli eli nk. "Buyer's Journey" ei varsinaisesti pääty, 

vaan myös ostamisen jälkeinen aika vaikuttaa tarpeiden tyydyttämiseen tulevaisuudessa.

Kuvio 2. Kuluttajan ostoprosessi. 

 

Ensimmäinen vaihe ostopäätöksen tekemisessä on tarpeen huomaaminen. Kuluttaja 

ymmärtää tarvitsevansa jotakin, ja alkaa etsiä tietoa tarpeen tyydyttämiseksi, joka on 

toinen vaihe. Kun kuluttaja on kolmannessa vaiheessa arvioinut suurta määrää eri 

vaihtoehtoja, eli markkinoilla olevia tapoja tyydyttää tarve, hän siirtyy hyödykkeen 

ostamiseen. Viimeinen vaihe syklissä on ostamisen jälkeinen aika, jolloin kuluttaja arvioi ja 

tekee huomioita viimeisimmästä ostopäätöksestä. Mikäli tuote ja/tai ostotapahtuma 

itsessään miellyttävät, on todennäköistä, että ostajan lojaalisuus tuotetta/ostopaikkaa 

kohtaan kasvaa. Negatiivinen kokemus taas tarkoittaa sitä, että seuraavan kerran 

vaihtoehtoja arvioitaessa ostopäätös ei välttämättä kohdistukaan aikaisempaan 

tuotteeseen tai myyjätahoon (Puccinelli et al., 2009). 
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Ostoprosessille on hahmoteltu myös uudenlaisia malleja, jotka vastaavat moderniin 

ostokäyttäytymiseen, etenkin internetin ja sosiaalisen median muokkaamaan ostamisen 

kulttuuriin. 

CDJ -mallin (customer decision journey) mukaan kuluttajan ostoprosessin vaiheita ovat 

"Harkitse" (consider), "Arvioi" (evaluate), "Osta" (buy) ja "Nauti, suosittele, sitoudu" (enjoy, 

advocate, bond). Tämän mallin mukaan ihmiset ovat niin paljon alttiina mainoksille ja 

vaihtoehtojen ollessa niin suuri, että kuluttajat monesti vähentävät vaihtoehtojen määrää jo 

alussa. Vaihtoehtojen arviointiin vaikuttavat "puskaradion" lisäksi arvostelut, kauppojen ja 

brändien sekä kilpailijoiden informaatio. Tyypillisesti uusia brändejä tulee mukaan ja 

vanhoja tippuu pois sitä mukaa kun kuluttaja saa lisää tietoa. Erona vanhaan on se, että 

käyttäjäkokemukset ja arvostelut ohjaavat kuluttajaa useammin kuin markkinoijan yritykset 

vakuuttaa heitä tuotteidensa erinomaisuudesta. Ostopäätöstä taas yhä useammin lykätään 

kauppaan asti ja siellä päätös voi helposti vielä vaihtua. Viimeisessä vaiheessa kuluttajat 

antavat mielipiteensä tuotteesta tai brändistä kuulua muillekkin kuluttajille, vaikuttaen 

muiden ostopäätöksiin. Mikäli kuluttaja sitoutuu tarpeeksi voimakkaasti, hän saattaa jättää 

ostopäätössyklistään kokonaan harkinta-, ja arviointivaiheen pois ja vain ostaa ja nauttia 

tuotteista (Edelman, 2010). 

Perinteinen ostaminen on historian saatossa tapahtunut kauppapaikoilla, toreilla, 

markkinoilla, satamissa ja kaupoissa sekä liikkeissä. Kauppiaan päämääräänä on 

tietenkin, että asiakas ensimmäisen kerran jälkeen palaa ja ostaa jatkossakin hyödykkeitä. 

On selvää, että ostoympäristön lisäksi ostotapahtuman vaikuttaa iso joukko erilaisia 

tekijöitä henkilökemiasta pakkausmateriaaleihin ja tuotteiden koettuun laatuun. 

Hinta on tärkeä ostopäätökseen vaikuttava asia. Alennus ei välttämättä edesauta 

kuluttajaa ostamaan tuotetta, mikäli alennus koetaan liian pienenä tai alennuksen jälkeinen 

hinta liian suurena. Tärkeä elementti on siis se näkövinkkeli, jonka läpi päätöksentekijä eli 

kuluttaja katsoo ja vertailee tuotteita (Puto, 1987). 

Ostopäätökseen vaikuttavat lisäksi muun muassa ulkoiset ärsykkeet kuten mainostus, 

tuotesijoittelu ja kaupustelu. Toisaalta ostamiseen liittyvät myös sosiaaliset normit, oman 

kaveripiirin, perheen tai muotivirtausten sanelemat signaalit, jotka ohjaavat kuluttajan 

ostokäyttäytymistä, asenteita ja aikeita alitajuisesti tai tietoisesti.  Oma identiteetti on 

tärkeä käyttäytymistä ohjaava tekijä, ja samalla tavalla sillä on myös ostopäätöksen 
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muodostumisessa merkitystä. Aiempi ostohistoria tai -käyttäytyminen on myös osaltaan 

vaikuttamassa tuleviin ostopäätöksiin (Smith et al., 2008). 

On kuitenkin pidettävä mielessä, että vaikka kauppa tekisi kaikkensa, että asiakas viihtyy, 

on asiakkaan kannalta yleensä aina olemassa muitakin kauppoja. Tämä tarkoittaa sitä, 

että kuluttajalle ostopaikan valinta on prosessi, jossa ostaja arvioi eri tekijöitä eri kaupoissa 

saavuttaakseen päätöksen siitä, mihin näistä aikoo mennä. On jopa mahdollista, että 

tyytyväisyys tiettyyn ostopaikkaan saattaa johtaa siihen, että kuluttaja aikoo vierailla myös 

muissa kaupoissa, joista saa hänen haluamiaan hyödykkeitä. On myös huomattava, että 

vaikka jokainen asiakaskäynti ei pääty ostotapahtumaan, jokainen vierailu kaupassa voi 

tuottaa asiakastyytyväisyyttä  (Söderlund et al., 2014). 

Erään kuluttajan ominaisuuden on nähty vaikuttavan kuitenkin yhtä aikaa moniin 

ostopäätökseen vaikuttaviin tekijöihin. Seikkailunhalu (desire for exploration) vaikuttaa 

riskinottokykyyn, luovuuteen uudenlaisten tuotteiden ja myymälätilojen omaksumisessa, 

monipuolisuuden etsimiseen, tuotteiden selailuun ja "ikkunashoppailuun". Tämä ostajan 

uteliaisuus ja tiedon etsimisen halu saa myös kahlaamaan tuotekatalogien läpi ja 

keskustelemaan hankinnoista muiden kanssa (Baumgartner & Steenkamp, 1996). 

Kirjallisuudessa on peilattu kuluttajan tarpeiden täyttämistä usein Abraham Maslow'n 

tarvehierarkian kautta
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Kuvio 3. Maslow'n tarvehierarkia. 

, jonka mukaan on olemassa eri tarpeen tasoja, syömisestä ja nukkumisesta itsensä 

toteuttamiseen. Hierarkia on useimmiten esitetty alkuperäisten viiden tason kautta, vaikka 

Maslow myöhemmin hieman teoriaansa laajensikin. Ideana on, että ihminen siirtyy 

alemman tason tarpeet (pääosin) täyttäneenä ylempään tarvehierarkiaan.  Ihmisiä, jotka 

todella pääsevät toteuttamaan itseään ylimmällä tarvetasolla, on  Maslow'n mukaan melko 

vähän (Maslow, 1943). 
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2.1 Ostopäätöksen tekeminen verkossa sekä musiikkia ostaessa 
 

Riippuu siis hyödykkeestä, mikä tarpeen taso on kyseessä. Musiikin tarve on hieman 

hankalaa asettaa Maslow'n tarvehierarkiaan, sillä se saattaa ihmisestä riippuen kuulua 

neljään ylimpään tarpeiden ryhmään. Musiikki saattaa tuoda turvaa ainakin psyykkisellä 

tasolla, antaa kuuntelijoilleen tai soittajilleen ystävyyttä tai yhteenkuulumisen tunnetta, 

johtaa parempaan itsensä arvostamiseen tai kunnioituksen saamiseen muilta ihmisiltä ja 

ylimmällä tarvehierarkian tasolla olla itsensä toteuttamisen väline. 

Maslow'n tarvehierarkian universaalius onkin kyseenalaistettu etenkin länsimaiden 

ulkopuolisilla markkinoilla, sillä eri kulttuureissa ihmiset toimivat eri tavoilla ja motivaattorit 

tarpeille ovat erilaiset tai eri järjestyksessä kuin mitä hierarkiassa on esitetty (Raymond et 

al., 2003). Maslow'n tarvehierarkialle on kehitetty vaihtoehtoisia selitysmalleja, kuten MST 

(motivational systems theory), joka pohjaa 24 tarpeeseen tai päämäärään (goal), jotka 

ihminen pyrkii saavuttamaan (Gordon Rouse, 2004). 

Kuluttajatason internetin ottaessa ensiaskeleitaan 1990 -luvun jälkipuoliskolla, e-ostamisen 

markkina oli nykyhetkeen verrattuna mitätön. Maailman muuttuessa yhä hektisemmäksi ja 

internetin levittäytyessä ympäri maailman, alkoi uusi tapa ostaa haastaa perinteistä 

kivijalkakauppaa ja postimyyntiä yhä enemmän. Ostopäätöstä oli helpompi miettiä kotona 

tietokoneen ääressä, etenkin jos asui palveluiden ulkopuolella. 

Vuonna 2000 kirjoitetussa artikkelissa mainitaan, että suurin osa verkkokaupoista menetti 

rahaa. Tutkijat kysyvätkin, miksi tämä (silloin) kaupoille taloudellisesti kannattamaton ilmiö 

jatkoi kasvuaan, etenkin kun asiakkaat olivat tuohon aikaan melko epäluuloisia 

luottokorttitietojensa käsittelyyn internetin välityksellä. (Bhatnagar et al., 2000). Kuten 

kaiken ostamisen kanssa, luottamus myyjään tai internetin ollessa kyseessä luottamus 

teknologiaan näyttelee suurta merkitystä ostopäätösprosessissa. 

Kuluttajat, joille omien henkilötietojensa kontrolloiminen on tärkeää, asennoituvat yleensä 

vähemmän positiivisesti verkko-ostoksiin (George, 2002). Ihmiset, jotka uskovat 

internetostosten luotettavuuteen ja omiin kykyihinsä ostaa netissä ostavat 

todennäköisemmin verkossa kuin henkilöt, joilta edellämainitut uskomukset puuttuvat 

(George, 2004). Kyse on siis pääasiassa asenteesta internetiä ja sen tuomia 
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mahdollisuuksia tai rajoituksia kohtaan, internetissä anonyymit ostotapahtumat (ainakaan 

tavalliselta kuluttajalta) eivät onnistu, käteiskaupasta puhumattakaan. 

Ostopäätöksen tekemiseen vaikuttaa myös se, että osa ihmisistä haluaa koskettaa tai 

muuten tutkia tuotetta ennen ostoa, osan kuluttajista ollessa aivan tyytyväisiä, kun vain 

näkevät kuvan tai muuta tietoa netissä. Uudessa-Seelannissa toteutetun tutkimuksen 

mukaan internet -ostamisen huonot seuraukset, erityisesti tuote- ja yksityisyysriskit ja 

sosiaalisen ostotapahtuman menettäminen nähdään linkittyvän ostokäyttäytymiseen. 

Kuluttajat, jotka antavat suuren painoarvon henkilökohtaiselle kontaktille ja ostamisen 

sosiaalisiin hyötyihin, ostavat todennäköisemmin vähemmän netistä kuin ne kuluttajat, 

joille edellä mainitut asiat eivät ole niin tärkeitä (Doolin et al., 2005). On myös havaittu, että 

kuluttajat suosivat ostoksia verkossa, kun he pitävät ostotapahtumaa käytännöllisenä ja 

nautinnollisena (Bounagui & Nel, 2009). 

 

Musiikki eroaa monista fyysisistä hyödykkeistä ostajan kannalta. Ostamisen hyöty ei ole 

samanlainen kuin ruoalla tai juomalla, vaatteista tai asunnosta puhumattakaan. Musiikkia 

on luonnehdittu "kokemushyödykkeeksi", jonka arvon kuluttaja kokee vasta kuluttaessaan 

sitä tai sen jälkeen (Plowman & Goode, 2009). Mielenkiintoisesti jo vuonna 2000 

tutkiettaessa kuluttajien internetostoksia, kategoriat "Musiikki ja CD:t" ja "Muut 

verkkopalvelut" olivat ainoita kategorioita, joissa suosittiin internetin käyttöä ostaessa. 

Tuolloin kategoriat kuten "Kirjat", "Matkailu"  ja kodinelektroniikka eri hintaluokissa eivät 

nauttineet samaa luottamusta, joten verkkokaupoilla on ollut musiikkia ostettaessa jo 

internet-ostamisen aivan alkutaipaleelta merkitystä musiikkiliiketoiminnalle (Bhatnagar et 

al., 2000). 
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2.2 Musiikin ostamisen eri muodot 
 

Musiikkia on perinteisesti ostettu levykaupoista, tavarataloista ja keikkapaikoilta, mutta 

digitaalisen musiikin tultua suosituksi, fyysinen levymyynti on kääntynyt laskuun. 

Levykauppoja on muutoksen myötä siirtynyt internetiin kivijalkakauppojen tultua kalliiksi; 

osa on lopettanutkin toimintansa (Vedenpää, 2014) tai myyty kilpailijalle. 

Tänä päivänä Suomessa myytäviä fyysisiä musiikkiformaatteja ovat CD, Vinyyli- eli LP -

levy sekä C-kasetti. Näistä formaateista CD on eniten myyty formaatti, joskin 

laskusuhdanteessa jo huippuvuosistaan 2001-2003 alkaen. C-kasetteja julkaistaan 

nykyään lähinnä marginaalimusiikkia julkaisevien levy-yhtiöiden toimesta tai sitten 

omakustanteina. Vinyyli on tehnyt hiljaiselon (1995-2006)  jälkeen Suomessa paluun 

uusien julkaisujen musiikkiformaattina. Vinyylimyynti on tällä hetkellä ollut nousussa jo 

useiden vuosien ajan, joskin kokonaismyyntimäärät ovat huomattavasti CD -levyjä 

pienemmät (Musiikkituottajat, 2016). 

Vinyylin tarina on sikäli mielenkiintoinen, että kerran jo lähestulkoon kuopattu 

musiikkiformaatti löydettiin uudestaan ja vaikka vinyylimyynti vastaa tällä hetkellä noin 

kahta prosenttia musiikkiteollisuuden tuloksesta, on se "niche market", joka tuntuu vetävän 

puoleensa vanhoja ja nuoria musiikin suurkuluttajia, "hifistejä" ja retrokärpäsen puraisemia 

kuluttajia aikana, jolloin teknologia on poistanut suurimmaksi osaksi tarpeen käsitellä 

fyysisiä äänitteitä. 

Ehkä vinyylin tarjoama suuri kansikuva, kosketeltavuus tai vanhakantainen, 

nykymusiikissa surullisesti paitsiossa oleva "albumiajattelu" tai levyn kokonaisuus ovat 

juuri niitä syitä, miksi ihmiset haluavat jälleen ostaa LP:eitä. Vinyyli -alakulttuurin on nähty 

myös houkuttelevan keräilijöitä, DJ -kulttuurin ihailijoita, teknologian kehittymisen 

vastustajia sekä suuren luokan musiikkifaneja, jotka haluavat maksaa lisähinnan 

fyysisestä äänitteestä (Sarpong et al., 2015). 

Digitaalista musiikin myyntiä Musiikkituottajien järjestö IFPI on tehnyt vuodesta 2005. 

Alkuun digitaalisia kappaleita myytiin musiikkipalveluissa kuten iTunesissa (perustettu 

2003) kappalehintaan, tosin levyn sai useimmiten halvemmalla kuin yksittäiset kappaleet. 

Myöhemmin vinyylilevyjen mukana alkoi saamaan melko usein lipukkeita, joissa oli koodi 

albumin digitaalisen version lataamiseksi. Liekö syynä vinyylilevyjen CD -levyjä korkeampi 

hinta, vai se, että halutaan pitää digi-aikakaudella asiakkaat tyytyväisinä, sillä vinyylilevyn 
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kappaleiden digitoiminen on huomattavasti CD -levyn "rippaamista" työläämpää ja välineet 

harvinaisempia. 

Musiikkistreamingpalvelut ovat tämän hetken musiikkiteollisuuden suurimpia tulontoivoja ja 

ne ovat hyvin suosittuja kuluttajien keskuudessa. Esimerkiksi ruotsalainen Spotify käyttää 

palvelustaan kahta versiota, Free:tä ja Premiumia. Free on mainosrahoitettu ja musiikin 

laatu ei ole aivan yhtä korkealaatuinen kuin Premiumissa, joka on täysin mainokseton 

(Thomes, 2013). Kyseessä on Freemium -malli, joka on musiikkipalveluiden lisäksi 

käytössä esimerkiksi videopeleissä. 

Vuonna 2013 arvioitiin olevan yli 28 miljoonaa maksavaa streaming -palveluiden käyttäjää 

(ja paljon enemmän mainosrahoitettujen ilmaisversioiden käyttäjiä), joilla oli pääsy 37 

miljardiin digitaaliseen kappaleeseen. Musiikin "striimaaminen" on edullinen vaihtoehto 

levyjen ostamiselle, joten se on nähty mahdollisena piratismin vähentäjänä. (Borja et al., 

2014). 
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2.3 Piratismi musiikkiteollisuudessa 
 

Piratismi on suuri ongelma musiikkiteollisuudelle, sillä se vähentää levy-yhtiöiden tuloja, ja 

sitä kautta levyttävien artistien tuloja. Se pienentää myös levykauppojen markkinoita, ja 

vähentää musiikiteollisuuden parissa työskentelevien henkilöiden määrää. Piratismia on 

toisaalta kutsuttu kaksiteräiseksi miekaksi, sillä sen havaittiin lisäävän musiikkilaitteiden, 

kuten Apple iPod -musiikkisoittimien myyntiä 12 % ja herätti ehdotuksen musiikkilaitteista 

kannettavasta verosta, joka tilitettäisiin musiikkiteollisuudelle piratismin haitoista (Leung, 

2015). 

Vuonna 2004 arvioitiin, että internetissä oli tarjolla 700 miljoonaa tekijänoikeuksia rikkovaa 

musiikkitiedostoa. Eräät musiikkiteollisuutta edustavat tahot ovat väittäneet, että piratismi 

on vähentänyt fyysisen ja digitaalisen musiikin myyntiä. Piratismia vastaan on 2000 -luvun 

alkupuolelta lähtien taisteltu eri keinoin, kuten asianajotoimistojen kirjeillä lataajille, 

äänitteiden kopiosuojauksilla sekä valistavilla piratisminvastaisilla kampanjoilla eri 

medioissa (Plowman & Goode, 2009).  

Piratismin ja internetliittymien nopeuden kasvun on nähty johtaneen siihen, että 

sisällöntuottajayhtiöt ovat joutuneet tuomaan yhä nopeammin markkinoille hyvälaatuisia ja 

nopeasti ladattavissa olevaa digitaalista sisältöä.  Teknologian kehityksen myötä 

kuluttajien kiinnostuksen painopiste on vaihtunut perinteisistä fyysisistä tuotteista 

hyvälaatuisiin digitaalisiin tuotteisiin (Fung & Lakhani, 2013). 

Musiikkituottajien kattojärjestö IFPI arvioi, että yli 40 miljardia musiikkitiedostoa ladattiin 

laittomasti vuonna 2008. Uusi teknologia, nopeat langattomat yhteydet sekä koko ajan 

kehittyvät mobiililaitteet ovat laajentaneet piratismin kenttää kotona tapahtuvasta 

lataamisesta missä tahansa tapahtuvaksi lataamiseksi. Tällä hetkellä suosittujen musiikin 

streamauspalveluiden käyttämisen on nähty lisäävän riskiä laittomaan lataamiseen (Borja 

et al., 2014).  

Tekijänoikeuslainsäädäntö on pyrkinyt muuttumaan vastatakseen uusiin haasteisiin. 

Lakeja on kovennettu useissa maissa, joissa piratismi on nähty ongelmaksi. Nettiyhteyden 

katkaisu, uhkasakot tai haastaminen oikeuteen ovat kaikki olleet keinoja laittoman 

lataamisen vähentämiseksi. 
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Ruotsissa otettiin käyttöön tiukka piratisminvastainen laki IPRED vuonna 2009, jonka 

avulla tekijänoikeuden haltijat pystyivät selvittämään laittoman lataajan henkilöllisyyden 

pyytämällä sitä internetpalveluntarjoajalta. Uusi laki sai suurta huomiota paikallisessa 

mediassa ja internetliikenne väheni hetkellisesti 40 prosentilla, joka nähtiin piratismin 

osuudeksi nettiliikenteestä. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana internetliikenne 

väheni 16%. Käyttämällä oletusta, jonka mukaan puolet internetliikenteestä on laittoman 

materiaalin jakamista, uuden lain nähtiin vähentävän piratismia 32%. Fyysisen musiikin 

ostaminen tuona kuuden kuukauden aikana kasvoi 33%, digitaalisen musiikin ostaminen 

46%, ja kokonaismusiikkimyynti 36%. Ensimmäisen kuuden kuukauden jälkeen 

internetliikenne ja fyysinen musiikkimyynti palasivat pikku hiljaa lakia edeltäviin määriin, 

sillä oikeusjuttuja oli vähän ja oikeusprosessit hitaita. Digitaalinen musiikkimyynti tosin 

jatkoi kasvu-uralla (Adermon & Liang, 2014). 

Toisaalta on nähty, että yksittäisten henkilöiden rankaiseminen ei välttämättä ole 

käytännöllisin tai kustannustehokkain ratkaisu, ja se saattaa johtaa kuluttajien 

tyytymättömyyteen. Luovia ja edullisia laittoman lataamisen vaikeuttavia keinoja sekä 

kansalaisille selkeitä pelisääntöjä rangaistuksineen kaivataan (Fung & Lakhani, 2013). 

Digitaalisen piratismin vaikeuttamiseksi on esitetty kolmeen kohtaan keskittymistä: 

Lataamisen hyödyn vähentäminen (esimerkiksi mainosrahoitteisella musiikilla), teknisen 

riskin kasvattaminen (korkeampi kiinnijäämisen mahdollisuus) ja lataamisen sosiaalisen 

hyväksyttävyyden ja rationalisoinnin vaikeuttaminen (yleisen mielipiteen muokkaus) (Vida 

et al., 2012).   

Kuten yllä on esitetty, musiikkijärjestöjen mukaan laiton lataaminen aiheuttaa suoria 

tappioita alan toimijoille. Asia ei kuitenkaan ole yksinkertaista nollasummapeliä. Jos 

piratismia ei olisi, suurin osa tästä piratismin osuudesta musiikin kulutuksesta jätettäisiin 

ostamatta. Itse asiassa havaittiin, että ilman laittoman musiikin sivustoja laillinen 

digitaalinen musiikkimyynti olisi 2 prosenttia pienempi. Vuosina 2004-2010 digitaalisen 

musiikin tuotot kasvoivat yli 1000 %, ja maailmanlaajuisesti vuonna 2011 8 % yli 5 

miljardiin Yhdysvaltain dollariin (Aguiar & Martens, 2016). 

Erään arvion mukaan laiton musiikin jakaminen on ollut laskusuhdanteessa vuodesta 2005 

lähtien, digitaalisen musiikkimyynnin jatkaessa nousuaan (Hiller, 2016). Arviota tukee 

Taloustutkimus Oy:n toteuttama, Lyhdyn (Luovan työn tekijät ja yrittäjät) toimeksiantama 
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tutkimus Tekijänoikeusbarometri 2016, jonka mukaan Tekijänoikeusbarometrin 

kymmenvuotisen historian aikana piratismi on tällä hetkellään alimmillaan Suomessa 

(TTVK, 2016). 
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2.4 Ilmainen musiikki 
 

Ilmaista musiikkia on ollut musiikin historian alusta lähtien, trubaduureista katusoittajiin ja 

radiosta YouTubeen. Miljardit kappaleet ovat tällä hetkellä kuulijoiden ulottuvilla ilmaiseksi, 

jotkut mainosrahoitteisesti, jotkut täysin ilman mainoksia. Esimerkiksi YouTube on 

internetin tunnetuin digitaalinen musiikkibrändi (Liikkanen & Salovaara, 2015), vaikka se ei 

itse varsinaisesti myy musiikkia. 

Onko musiikkia jo liikaa? Johtaako se musiikin kulutuksen vähentymiseen? Näin saattaa 

olla, mikäli ilmainen musiikki noudattaa muiden ilmaisten hyödykkeiden kulutusta. Kun 

ilmaisten hyödykkeen määrää rajoittaa (esimerkiksi tehtaan työntekijöille 5 ilmaista 

virvoitusjuomaa päivässä), maksimi muodostaa yleensä normin. Rajoittamattomien 

ilmaisten hyödykkeiden kulutus hieman erikoisesti on matalampi kuin rajoitettu maksimi 

(Boshi et al., 2015). Ilmainen musiikki voi olla myös markkinointistrategia perinteisen 

musiikkimyynnin rinnalla. 

Ennen kuin alternative-rock -yhtye Radiohead julkaisi levynsä In Rainbows vuonna 2007, 

he käynnistivät digitaalisen ennakkomyynnin kahdeksan viikon ajaksi, jolloin levyn saattoi 

lunasta itselleen maksamalla sen verran, kuin itsestä tuntuu (pick-your-own-price, PYOP). 

Vaikka levyä ostettiin keskimäärin alhaiseen hintaan, mediahuomio johti musiikkimyynnin 

kasvuun myös ennakkomyyntiperiodin jälkeen, jolloin hinnat nostettiin normaalille tasolle. 

Kyseessä oli innovatiivinen ilmaisen musiikin hyödyntäminen kokonaismyynnin 

lisäämiseksi. Toisin kävi yhtyeelle Nine Inch Nails, joka julkaisi vuonna 2008 albuminsa 

The Slip digitaalisena versiona täysin ilmaiseksi. Vasta myöhemmin julkaistiin rajoitettu 

painos maksullista fyysistä versiota levystä. Kyseessä ei siis ollut rajoitetun ajan 

kampanja. Tämä strategia johti negatiiviseen musiikkimyynnin kehitykseen, sillä ilmaisen 

version ollessa tarjolla kuluttajat eivät digitaalisesta musiikista halunneet maksaa 

(Bourreau et al., 2015). 

Maailmaan kolmeen suurimpaan levy-yhtiöön Sonyn  ja Universal Musicin kanssa kuuluva 

Warner Music poisti tammikuussa 2009 kaiken musiikkisisältönsä yhdeksän kuukauden 

ajaksi Googlen omistamasta, internetin suosittuimasta suoratoistovideopalvelusta 

YouTubesta. Tarkoituksena oli selvittää, miten ilmaisen musiikin poistaminen vaikuttaa 

musiikkimyyntiin. Poistojakson aikana Warner Musicin levymyynti kasvoi enemmän kuin 

mitä se olisi kasvanut, jos musiikki olisi ollut saatavilla YouTubesta. Erityisesti suurimmat 
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ja levy-yhtiöiden toimesta paljon markkinoidut hittilevyt kärsivät YouTuben tarjoamasta 

ilmaisesta musiikista. Albumit, joista ei oleteta levy-yhtiön kannalta hittiä, taas olisivat 

todennäköisemmin kaivanneet näkyvyyttä YouTubessa lisämyynnin saamiseksi (Hiller, 

2016). 
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3  Musiikin ostaminen Suomessa 2000-2016 ja siihen vaikuttavat tekijät 
 

Aineistosta suurimman osan muodostavat Musiikkituottajat ry:n eli Suomen IFPI:n tilastot 

musiikin myynnistä. Ne ovat julkisesti saatavilla Excel- ja PDF -formaateissa (vuodesta 

riippuen) heidän nettisivuillaan (www.ifpi.fi/tilastot). Tilastojen pääsivulla on esitetty 

äänitteiden kappalemääräistä myyntiä sekä rahamääräistä myyntiä, luvut miljoonina. En 

ole kuitenkaan hyödyntänyt näitä lukuja työssäni, sillä pääsivun tilastot päättyvät vuoteen 

2012, ja kuten sivuilla huomautetaan, vuodesta 2003 alkaen tilastointi muuttui 

tarkemmaksi. 

Olen siis käyttänyt äänitteiden vuosimyyntitilastoja vuonna 2000-2016, ja tutkinut jokaista 

vuotta erikseen. Olen käyttänyt koko vuoden yhteenvetomyyntitilastoja vuosilta 2000-2015. 

Tiedostojen nimet ovat hieman vaihdelleet vuosien varrella ("Yhteenveto/Summary", 

"Tammi-joulukuu yhteensä", "Kokonaismyynti 01 - 12.20XX") Vuonna 2004 tilastoihin 

tulivat mukaan DVD -levyjen myyntitilastot, mutta näitä lukuja en ole sisällyttänyt työhöni. 

2005 digitaalinen musiikkimyynti oli ensimmäistä kertaa mukana tilastoissa ("Digital 

Sales", Digitaaliset palvelut 01-12 20XX"). 

Digitaalisen musiikkimyynnin tilastot ovat vuosien varrella laajentuneet koskemaan uusia 

digituotteita, kuten mainosrahoitettua musiikkia ja kuukausimaksullisia musiikkipalveluita. 

Fyysisten äänitteiden puolella tilastot ovat sitä vastoin supistuneet, ja nykyään fyysinen 

äänitemyynti on tilastoissa yhtenä könttäsummana. Tämän vuoksi en käsittele 

erikoisempien fyysisten formaattien (MC/LP/Single) myyntilukuja vuoden 2011 tilastoja 

pidemmälle.  Vuoden 2016 tilastoista olen käyttänyt kuukausien 1-6 tilastoja, joiden 

myyntiluvut olen kertonut koko vuodelle suuntaa antaakseni kahdella. Vuoden 2016 

äänitemyyntilukuja ei siis voi eikä pidä olettaa tarkoiksi tai IFPI:n omiksi luvuiksi, vaan 

kyseessä ovat suuntaa antavat ennusteet. 

Internetin käyttäjämäärätilastot olen hankkinut käyttämällä MarketLine Advantage -

tietokannan Country Statistics -tilastoja. Olen hakenut tiedot Suomesta valitsemalla 

maaksi Finland ja alatasoilta Technology and Communications - Internet - Internet users - 

as % of total population. jolloin olen saanut näkyviin internetin käyttäjämäärätilastot 

(prosenttia väestöstä) Suomessa vuosilta 2000-2015. Olen lisäksi hakenut 

Tilastokeskuksen sivuilta samoja tilastoja ja verrannut niitä MarketLinen tilastoihin. 

Olennaisia eroja löytyy lähinnä 2000-luvun alkuvuosilta. 
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Tilastokeskuksen tilastoissa on laskettu internetin käyttäjäprosentti ei päivittäisen käytön, 

vaan viimeisen kolmen kuukauden käytön perusteella ikäryhmässä 16-74 vuotiaat 

suomalaiset. Joidenkin vuosien tilastoista löytyi myös "koko väestön" tilastot 16-89 

vuotiaiden osalta. 

Hieman kummallisesti uunituoreissa vuoden 2016 tilastoissa oli ainoastaan 16-89 

vuotiaiden tilasto, joten saadakseni selville vuoden 2016 16-74 -vuotiaiden 

käyttäjäprosentin (94 %) laskin käyttäjäprosentin jättäen ikäryhmän 75-89 huomiotta. 

Käytin tätä tarkoitusta varten Tilastokeskuksen 31.12.2015 julkaisemaa Väestön 

ikärakenne 2015 -tilastoa. 

Ainoa ero internetin käyttäjätilastoihin oli se, että väestörakenteen tilastoinnissa 

ensimmäinen mukaan laskemani käyttäjäerä oli 15-19 vuotiaat, joten 15 -vuotiaat olivat 

laskutoimituksessani "ekstraa". Vuoden 2016 tuloksen ollessa 94,15 %, oleellista 

tilastollista merkitystä 15 -vuotiaiden mukaanlaskemisella ei ole, sillä 15-vuotiaden määrä 

ei muuta kokonaisprosenttiyksikköä suuntaan eikä toiseen. 
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3.1 Musiikin myynti Suomessa 2000-2016: kuvaileva analyysi 
 

 

Kuvio 4. Fyysisen ja digitaalisen musiikkimyynnin kehitys verrattuna internetin käyttäjämäärän kehitykseen 
Suomessa. 

Kuten kuviosta 4 voidaan nähdä, internetin käyttäjämäärät (oikea pystyakseli) ovat 

nousseet 2000-luvun alun (tilastosta riippuen) 30-40 prosenttiyksiköstä vuoden 2016 94 

prosenttiin. Samaan aikaan Fyysisten äänitteiden myynti (vasen pystyakseli) on laskenut 

melko jyrkästi alaspäin, eikä se enää vastaa tällä hetkellä kuin noin seitsemän miljoonan 

euron vuosimyyntiä. On kuitenkin lisättävä, että huippuvuodet 2000-2002 olivat 

huippuvuosia myös ennen vuotta 2000 Suomessa tilastoidussa musiikin myynnissä. 

Ensimmäisen kerran tilastoissa digitaalinen musiikkimyynti esiintyi vuonna 2005, ja 

alkuvuosien 2005-2008 jälkeen markkina on lähtenyt kasvuun, joka tuskin on vielä 

saavuttanut huippuaan. Vuosi 2014 merkitsi käännekohtaa musiikkiliiketoiminnassa, sillä 

digitaalinen musiikkimyynti ohitti ensimmäistä kertaa (ja todennäköisesti lopullisesti) 

fyysisten äänitteiden myynnin. 
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Kuvio 5. CD -levyjen myynnin kehitys 2000-2016. 

Kuvio 5 esittää CD -levyjen, entisen musiikkiformaattien kuninkaan syöksyä kohti 

marginaalia. Jopa yli 65 miljoonan euron levymyynneistä on reilussa vuosikymmenessä 

tultu alas alle 10 miljoonaan euroon. On mielenkiintoista nähdä tulevina vuosina, säilyykö 

CD -levyillä oma käyttäjäkuntansa, vai kuihtuuko formaatti kokonaan pois. Olisi ironista, 

mikäli aikoinaan LP -levyn syrjäyttänyt formaatti kokisi tappion vinyylin uudelle nousulle 

muutaman vuoden päästä. 
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Kuvio 6. Muiden fyysisten ääniteformaattien myynnin kehitys 2000-2016. 

Kuviossa 6 on muiden fyysisten ääniteformaattien, Singlelevyjen, C-kasettien sekä 

vinyylilevyjen tilastot vuosilta 2000-2011. Vuodesta 2012 eteenpäin näiden formaattien 

myyntituloja ei enää esitetty erikseen IFPI:n tilastoissa. Huomioitavaa on singlemyynnin 

lähes täydellinen häviäminen, mahdollisesti YouTuben ja Spotifyn kaltaisten palveluiden 

takia. C-kasetin myyntejä ei Musiikkituottajien jäsenyhtiöillä (eli isoilla levy-yhtiöillä) ole 

ollut ollenkaan vuoden 2005 jälkeen, mutta formaatti on Suomessakin vielä jollain tavalla 

hengissä underground -omakustanteiden puolella. LP- eli vinyylilevyjen paluu alkoi 2000-

luvun loppupuoliskolla, ja olisikin mielenkiintoista, jos IFPI ottaisi taas tarkemman tason 

musiikkitilastoihinsa mukaan tämän ainoan fyysisen musiikkiformaatin, jossa kasvua vielä 

on. 
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Kuvio 7. Yksittäisten kappaleiden, kokonaisten albumien ja musiikkivideoiden lataustulot 2006-2016. 

Digitaalisen musiikin aikakausi alkoi kuvion 7 osoittamalla tavalla yksittäisten mp3 -

kappaleiden ja kokonaisten digitaalisten albumien myynnillä. Markkina kehittyi melko 

mukavasti streaming -palveluiden saapumiseen asti, jonka jälkeen markkina on 

suorastaan syöksynyt alas. Nähtäväksi jää, onko tämä liiketoiminnan muoto vielä laajalti 

olemassa viiden vuoden päästä, vai siirtyvätkö suurimmat toimijat kaikki 

kuukausimaksullisiin palveluihin. Kuten kuviosta näkee, digitaalisten musiikkivideoiden 

myynti ei ole tällä ajanjaksolla ollut merkityksellistä liiketoimintaa. 
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Kuvio 8. Ei-kuukausimaksullisten suoratoistojen sekä mobiilimyynnin kehitys 2005-2016. 

Kuvio 8 näyttää musiikin mobiililatausten kovan kasvun vuosina 2005-2007 ja vielä 

kovemman laskun tämän ajanjakson jälkeen. Tämä tulonlähde muodostui pääosin 

soittoäänimyynnistä, mutta modernien älypuhelimien ajanjaksolla on helppoa laittaa 

haluamansa kappale soittoääneksi itse, etenkin kun moni käyttäjä maksaa digitaalisesta 

musiikista muutenkin. Streaming- palvelut eivät vielä ennen kuukausimaksullista 

hinnoittelua päässeet kunnolla vauhtiin, parhaan vuoden 2007 tuottaessa noin 25.000 

euron tulot ja myynnin lopahtaessa kokonaan vuonna 2012. 
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Kuvio 9. Kuukausimaksullisten streaming -palveluiden ja mainosrahoitteisen musiikin myynti 2005-2016. 

Kuviossa 9 nähdään ns. subscription -mallin eli kuukausimaksullisten streaming -

palveluiden sekä mainosrahoitetun musiikin myyntitulot vuosilta 2005-2016. Molemmat 

ottivat ensiaskeliaan vuonna 2008. Mainosrahoitettu musiikki on viime vuosina päässyt 

kelpo tulokseen noin 2,5 miljoonalla eurolla, joka on jo lähellä yksittäisten kappaleiden ja 

digialbumien markkinaa huippuvuonnaan 2012, kuten voimme kuviosta 7 nähdä. 

Mittakaava vain sattuu olemaan kuukausimaksullisten streaming -palveluiden eduksi. 

Spotify, Tidal, Apple Music ja Pandora muun muassa ovat palveluita, jotka nykypäivänä 

ovat juuri sitä, mitä suurin osa kuluttajista haluaa. Streaming- palvelut vastaavatkin 

nykyään suurinta osaa digitaalisen musiikkimyynnin kokonaismyynnistä, ja suunta on 

aivan alkuvuosia 2008-2009 lukuun ottamatta ollu koko palveluiden olemassaoloajan 

jyrkästi ylöspäin. On vaikeaa ennustaa, milloin ensimmäinen notkahdus tapahtuu. 

Päättyykö kultakausi uuteen innovaatioon, joka vie käyttäjiä pois, vai tuleeko raja vastaan 

vasta sitten, kun kaikilla on jo streaming -palvelu, eikä ole uusia käyttäjäryhmiä, mistä 

saada lisäkasvua? 
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Kuvio 10. Digitaalisen musiikkimyynnin kasvuprosentit verrattuna edelliseen vuoteen 2006-2016. 

Kuvio 10 esittää digitaalisen musiikkimyynnin kasvuprosentteja edelliseen vuoteen 

verraten. Alkuvaiheessa on ollut huikeita kasvuprosentteja, mutta myös yllättävän huonoja 

kasvulukuja (2008 ja 2011). 2012 eteenpäin kasvu tuntuukin tasoittuneen, mutta silti 

markkina on noin 15 prosentin kasvuvauhdissa tälläkin hetkellä. Volyymia on nykyään 

paljon alkuvuosia enemmän, joten pienemmätkin prosentit tuottavat silti hyvin tuloa levy-

yhtiöille ja muille musiikintekijöiden edustajille.  
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4 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

4.1 Yhteenveto tuloksista 
 

Tässä työssä esiteltiin musiikin ostamista Suomessa vuosina 2000-2016. Ostopäätöksen 

tekeminen teorian tasolla sekä musiikin ostamiseen sekä verkko-ostoksiin liittyvät 

erityispiirteet käsiteltiin aluksi. Eräs aihealue oli myös erilaiset musiikkiformaatit kuluttajan 

vaihtoehtoina. Lisäksi tutkittiin piratismin ja ilmaisen musiikin vaikutusta musiikin 

ostamiseen. Lopuksi tutkittiin musiikkimyyntitilastoja sekä internetin käyttötilastoja ja 

käsiteltiin fyysisen ja digitaalisen musiikin ominaisuuksia kuluttajan kannalta. 

Musiikkimyynti Suomessa vuosina 2000-2016 voidaan tulosten perusteella jakaa karkeasti 

kolmeen aikakauteen. Ensimmäinen aikakausi on 2000-luvun alun CD -johtoinen 

valtakausi 2000-2004, jolloin internetin käyttöön vasta siirryttiin ja laajakaistaliittymät olivat 

harvinaisempia. Tällöin musiikkimyynti ylsi parhaisiin myyntilukuihinsa IFPI:n tilastoinnin 

aikana (2001: 67,9 MEUR). Vuosien 2001-2002 aikana ylitettiin eräs rajapyykki, kun puolet 

suomalaisista oli siirtynyt internetin käyttäjiksi. 

Toiselle aikakaudelle (2005-2011) omaleimaista olivat mobiilimyynnin (lähinnä 

soittoäänien) nousu ja lasku, hiljalleen heikentyvä CD -levyjen kysyntä, C-kasettien 

katoaminen kaupoista ja vinyylin uudelleen ilmaantuminen. Tällä aikakaudella myös 

yksittäisten kappaleiden sekä digialbumien lataaminen kasvoi jatkuvasti. Streaming -

palveluita kokeiltiin, kunnes markkinoille ilmestyivät kuukausimaksulliset 

suoratoistopalvelut, jotka ottivat ensiaskeleitaan syrjäyttämällä erillishinnoitellut streamit. 

Tällä aikakaudella internetpalvelut tulivat yhä voimakkaammin ihmisten ulottuville,  

Kolmas aikakausi (2012-) alkoi latausmyynnin huippuvuodella, ja jatkui sen jälkeen 

romahduksella. CD -levyjen syöksykierre jatkuu edelleen, mutta vinyyli pistää digitaaliselle 

musiikille kampoihin ainoana fyysisenä ääniteformaattina pienenä, mutta kasvavana niche 

-markkinana. Mainosrahoitteinen musiikki on jo kohtuullisen kokoinen markkina itsessään, 

ja tulee mahdollisesti kasvamaan nykyisestä. Kuukausimaksulliset (subscribe) streaming -

palvelut ovat tulleet ryminällä kuluttajien lompakoille ja ovat tällä hetkellä suosituin ja 

eniten rahaa tuovat musiikkimyynnin muoto. 
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4.2 Johtopäätökset 
 

Elämme tällä hetkellä musiikin suhteen suurta murroskautta, kun fyysiset tuotteet ovat 

pikkuhiljaa katoamassa ja tilalle ovat tulleet kuukausimaksulliset palvelut, jotka tarjoavat 

sisältöä miljoonien kappaleiden edestä. Internetin, ja ennen kaikkea kiinteähintaisten 

laajakaistaliittymien edesauttamana digitaalinen musiikki on edennyt suurin harppauksin. 

Modeemi -internetin aikakautena oli usein halvempaa ostaa single kaupasta kuin ladata 

netistä, sillä puhelinlasku oli tuntuva latausnopeuden ollessa tämän päivän standardeihin 

verrattuna käyttökelvoton. 

Nykyään on tavallista, että ihmiset kuuntelevat puhelimillaan musiikkia samalla kun ovat 

pois kotoa, sillä suoratoistopalvelut tarjoavat saman musiikin myös puhelimeen ilman 

ylimääräistä vaivannäköä. Lisäksi nykyvahvistimet sisältävät tuen ainakin suosituimmille 

musiikkipalveluille, joten suoratoisto onnistuu langattomasti vaikka olohuoneen parhaista 

kaiuttimista tai hifiliikkeessä uutta kalustoa testatessa. Moni talonrakentaja tai remontoija 

hankkii myös kotiinsa monihuonejärjestelmän, jotta perheen kaikki jäsenet voivat 

kuunnella mielimusiikkiaan omissa huoneissaan kännyköillä tai tableteilla ohjaten.  

Kaikki musiikin muodot huomioiden vuoden 2016 kokonaismarkkina (n. 33 MEUR) 

kalpenee vertailussa 2000-luvun alun lihaville vuosille, mutta 1990-luvun tilastoihin ei ole 

enää niin älyttömästi matkaa (1993: 40,2 MEUR). Mikäli digitaalinen musiikkimyynti jatkaa 

nousukauttaan, näihin myyntimääriin voidaan päästä jo muutaman vuoden kuluttua, sillä 

fyysinen musiikkimyynti ei enää yksinkertaisesti pysty laskemaan kovin montaa miljoonaa 

euroa. Vinyyli on tällä hetkellä monen musiikkiharrastajan suosiossa, sillä CD ei tarjoa 

samaa kokoa ja ääntä, ja lisäksi usein levyn saa digitaalisesti ladattua LP:n mukana 

tulevalla latauslipukkeella. Suurin osa musiikista löytyy totta kai myös 

suoratoistopalveluista. 

Mainosrahoitteinen musiikki, kuten YouTube VEVO ja Spotify Free tuovat lisää tuloja sitä 

mukaa, kuin käyttäjämäärä palveluissa kasvaa. Ottaen huomioon digitaalisen 

musiikkimyynnin kasvuvauhdin voi olettaa myös tämän liiketoiminnan kasvavan 

tulevaisuudessa. Kenties tämän hetken kuluttaja alkaa sietämään mainoksia helpon ja 

miellyttävän musiikkikokemuksen avulla, ilman pelkoa piratismisyytöksistä. Piratismi 

itsessään on vähentymään päin, ja laiton lataaminen tällä hetkellä alimmalla tasolla 

Suomessa Tekijänoikeusbarometrin kymmenvuotisen historian aikana. 



35 
 

5 Lähdeluettelo 
 

Adermon, Adrian; Liang, Che-Yuan. 2004. Piracy and music sales: The effects of an anti-

piracy law. Journal of Economic Behavior & Organization. Vol. 105, September 2014, s. 

90-106. 

Aguiar, Luis; Martens, Bertin. 2016. Digital music consumption on the Internet: Evidence 

from clickstream data. Information Economics and Policy. Vol. 34, s. 27-43. 

Aguiar, Luis; Waldfogel, Joel. 2016. Even the losers get lucky sometimes: New products 

and the evolution of music quality since Napster. Information Economics and Policy. Vol 

34. s. 1-15. 

Baumgartner, Hans; Steenkamp, Jan-Benedict E.M.. 1996. Exploratory consumer buying 

behavior: Conceptualization and measurement. International Journal of Research in 

Marketing. Vol 13, s. 121-137. 

Bhatnagar, Amit; Misra, Sanjog; Rao, H. Raghav. 2000. On risk, convenience and Internet 

shopping behavior. Communications of the ACM. Vol 43, No. 11, s. 98-105. 

Borja, Karla; Dieringer, Suzanne; Daw, Jesse. 2014. The effect of music streaming 

services on music piracy among college students. Computers in Human Behavior. Vol 45 

(2015), s. 69-76. 

Borja, Karla; Dieringer, Suzanne. 2016. Streaming or stealing? The complementary 

features between music streaming and music piracy. Journal of Retailing and Consumer 

Services. Vol. 32, s. 86-95. 

Borreau, Marc; Doğan, Pınar; Hong, Sounman. 2015. Making money by giving it for free: 

Radiohead's pre-release strategy for In Rainbows. Information Economics and Policy. Vol 

32. s.77-93. 

Boshi, Shlomi; Lavie, Moshik; Weiss, Avi. 2015. The demand for free goods: An 

experimental investigation. Journal of Economic Behavior & Organization. Volume 123, s. 

108-121. 

Bounagui, Mounia; Nel, Jacques. 2009. Towards understanding intention to purchase 

online music downloads. Management Dynamics. Volume 18, No. 1, s. 15-26. 



36 
 

Cox, Joe; Collins, Alan. 2014. Sailing in the same ship? Differences in factors motivating 

piracy of music and movie content. Journal of Behavioral and Experimental Economics. 

Vol. 50, s. 70-76. 

Doolin, Bill; Dillon, Stuart; Thompson, Fiona; Corner, James L.. 2005. Perceived Risk, the 

Internet Shopping Experience and Online Purchasing Behavior: A New Zealand 

Perspective. Journal of Global Information Management. Vol. 13, No.2, s.66-88. 

Edelman, David C. 2010. Branding in the Digital Age: You're Spending Your Money in All 

the Wrong Places. Harvard Business Review, December 2010, s. 1-8. 

Fung, Wan Man Jason; Lakhani, Avnita. 2013. Combatting peer-to-peer sharing of 

copyrighted material via anti-piracy laws: Issues, trends, and solutions. Computer law & 

security review. Vol. 29, s. 382-402. 

George, Joey F. 2002. Influences on the intent to make Internet purchases. Internet 

Research. Vol 12, No. 2, s. 165-180. 

George, Joey F. 2004. The theory of planned behavior and Internet purchasing. Internet 

Research. Vol 14., No. 3. s. 198-212. 

Gordon Rouse, Kimberly A.. 2004. Beyond Maslow's Hierarchy of Needs: What Do People 

Strive For?. Performance Improvement, Vol. 43, Iss. 10, s. 27-31. 

Hiller, R. Scott. 2016. Sales displacement and streaming music: Evidence from Youtube. 

Information Economics and Policy. Vol. 24, s. 16-26. 

Leung, Tin Cheuk. 2015. Music piracy: Bad for record sales but good for the iPod?. 

Information Economics and Policy. Vol. 31, s.1-12. 

Liikkanen, Lassi A.; Salovaara, Antti. 2015. Music on YouTube: User engagement with 

traditional, user-appropriated and derivative videos. Computers in Human Behavior. Vol. 

50, s. 108-124. 

MarketLine Advantage. 2016. Country Statistics: Finland - Technology and 

Communications - Internet - Internet users - as % of total population. [e-dokumentti]. 

[viitattu 10.12.2016]. Saatavissa: Marketline Advantage -tietokanta. Vaatii käyttöoikeudet. 



37 
 

Maslow, Abraham H. 1943. A Theory of Human Motivation. Psychological Review. Vol. 50, 

Iss. 4., s. 370-396. 

Musiikkituottajat. Tilastot. [Musiikkituottajien www-sivuilla]. [Viitattu 16.10.2016]. 

Saatavissa: http://www.ifpi.fi/tilastot/ 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. Tekijänoikeuden kehittäminen. [Opetus- ja 

kulttuuriministeriön www-sivuilla]. [Viitattu 16.10.2016]. Saatavissa: 

http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeuden_kehittaeminen/?lang=fi 

Peitz, Martin; Waelbroeck, Patrick. 2005. Why the music industry may gain from free 

downloading - The role of sampling. International Journal of Industrial Organization. Vol. 

24 (2006), s. 907-913. 

Plowman, Sacha; Goode, Sigi. 2009. Factors Affecting the Intention to Download Music: 

Quality Perceptions and Downloading Intensity. Journal of Computer Information Systems. 

Vol. 49, Issue 4, s.84-97. 

Puccinelli, Nancy M.; Goodstein, Ronald C.; Grewal, Dhruv; Price, Robert; Raghubir, 

Priya; Stewart, David. 2009. Customer Experience Management in Retailing: 

Understanding the Buying Process. Journal of Retailing, Vol. 85, Iss. 1, s. 15-30.  

Raymond, Mary Anne; Mittelstaedt, John D.; Hopkins, Christopher D.. 2003. When is a 

hierarchy not a hierarchy? Factors associated with different perceptions of needs, with 

implications for standardization - Adaptation decisions in Korea. Journal of Marketing 

Theory and Practice. Vol. 11, Iss. 4, s. 12-25. 

Regner, Tobias. 2014. Why consumers pay voluntarily: Evidence from online music. 

Journal of Behavioral and Experimental Economics. Vol. 57 (2015), s. 205-214. 

Sarpong, David; Dong, Shi; Appiah, Gloria. 2015. 'Vinyl never say die': The re-incarnation, 

adoption and diffusion of retro-technologies. Technological Forecasting & Social Schange. 

Vol. 103 (2016), s. 109-118. 

Shankar, Venkatesh; Smith, Amy K.; Rangaswamy, Arvind. 2003. Customer satisfaction 

and loyalty in online and offline environments.  International Journal of Research in 

Marketing. Vol. 20, s. 153-175. 



38 
 

Siteworthtraffic. Popular torrent sites. [Siteworthtrafficin www-sivuilla]. [Viitattu 16.10.2016]. 

Saatavissa: http://www.siteworthtraffic.com/top-popular-torrent-websites 

Smith, Joanne R.; Terry, Deborah J.; Manstead, Antony S. R.; Louis, Winnifred R.; 

Kotterman, Diana; Wolfs; Jacqueline. 2008. The Attitude-Behavior Relationship in 

Consumer Conduct: The Role of Norms, Past Behavior, and Self-Identity. The Journal of 

Social Psychology, Vol. 148, Iss. 3, s. 311-333. 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. 

ISSN=2341-8699. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2016]. 

Saatavissa: http://www.stat.fi/til/sutivi/tie.html 

Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK). 2016. Tekijänoikeusbarometri: 

sisältöjä laittomasti lataavien määrä puolittunut viime vuodesta. Ajankohtaista. [TTVK:n 

www-sivuilla]. [viitattu 10.12.2016]. Saatavissa: 

http://antipiracy.fi/ajankohtaista/339/tekijanoikeusbarometri-sisaltoja-laittomasti/ 

Tilastokeskus. Väestön ikärakenne 31.12.2015. [Tilastokeskuksen verkkosivuilla]. [viitattu 

10.12.2016]. Saatavilla: http://www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto.html  

Thomes, Tim Paul. 2013. An economic analysis of online streaming music services. 

Information Economics and Policy. Vol. 25, April 2013, s. 81-91. 

Vedenpää, Ville.  2014. Näkökulma: Musiikin kuuntelemisen sietämätön helppous. YLE 

Uutiset. [YLE Uutisten www-sivuilla]. [viitattu 6.11.2016]. Saatavissa: http://yle.fi/uutiset/3-

7320392 

Vida, Irena; Kos Koklič, Mateja; Kukar-Kinney, Monika; Penz, Elfriede. 2012. Predicting 

consumer digital piracy behavior - The role of rationalization and perceived consequences. 

Journal of Research in Interactive Marketing. Vol. 6, No. 4, s. 298-313. 

 
 

 


