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Ericsson tarjoaa asiakkailleen viimeisen teknologian mukaisia uusia ja innovatiivisia 
televisiopalveluita. Se pystyy hallinnoimaan mediasisältöjä mihin tahansa jakelukanavaan 
riippumatta siitä, onko kyseessä perinteinen lähetystoiminta tai vaikka on-demand-katselu 
internet-selaimen kautta.

Vankka asema lähetys- ja media-
palveluissa 
Ericsson on merkittävä kansainvä-
linen TV-lähetyspalveluiden toimi-
ja. Joka päivä kaikilla mantereilla 
ihmiset katsovat Ericssonin 2 500 
TV-alan ammattilaisen valmistelemia, 
hallinnoimia ja lähettämiä TV-ohjel-
mia. Vuositasolla Ericsson jakelee yli 
2,7 miljoonaa tuntia ohjelmaa yli 90 
kielellä ja yli 330 TV-kanavalla. Tämän 
lisäksi toimitamme yli 200 000 tuntia 
tekstitystä joka vuosi – 80 000 tuntia 
tästä live-lähetyksessä. 

Kesällä 2013 Ericsson osti mediapal-
veluita tarjoavan Red Bee Median. 
Kaupan myötä Ericssonille siirtyi 
1500 media-alan osaajaa sekä  
mediapalveluita ja toimitiloja Isossa-
Britanniassa, Ranskassa, Saksassa, 
Espanjassa ja Australiassa. 

Televisiolähetyksiin erikoistuneen 
eurooppalaisen Technicolorin Broad-
cast Services -yksikön Ericsson osti 
puolestaan vuonna 2012. Kauppa toi 
Ericssonille noin 900 lähetystoimin-
nan huippuammattilaista.

Pohjoismaissa Ericsson on ollut jo 
pidempään suurin itsenäinen TV-
lähetyspalveluiden tarjoaja. Se hoitaa 
muun muassa ruotsalaisen TV4:n, 
HBO Nordicin ja C Moren (entinen 
Canal+) televisiosisältöjen lähetys- ja 
mediahallintapalveluita.

Teräväpiirtoa antennitalouksiin
Suomessa hyvä esimerkki Ericssonin 
TV-teknologiaosaamisesta ja laajojen 
projektikokonaisuuksien hallinnasta 
on DNA:lle toteutettu teräväpiirtoisen
TV:n antenniverkko, joka tavoitti 
vuoden 2012 kesäkuussa jo noin 85 
prosenttia suomalaisista kotitalo-
uksista. DNA palkittiin hankkeesta 
vuonna 2011 arvostetulla IBC Award 
-innovaatiopalkinnolla.

TV-toiminnassa käynnissä suuri 
murros
Televisioalalla on parhaillaan käynnis-
sä perustavanlaatuinen muutos, kun 
kuvaan ovat astuneet on-demand-te-
levisio ja monella eri alustalla toimivat 
televisiopalvelut. Ericsson on määrätie-
toisesti mukana tässä kehityksessä.

TV-lähetyksiä nauhoitetaan koko ajan 
vähemmän, ja nauhoittamisen korvaa 



on-demand-palveluiden kuten Yle 
Areenan ja MTV Katsomon kaltaisten 
palveluiden käyttö.

Mobiili olennainen osa television 
katselua
Ericssonin vuoden 2013 TV And  
Media -tutkimuksen raportin mukaan 
72 prosenttia televisionkatselijoista 
katsoo videokuvaa nykyään mobiili-
laitteilla vähintään viikoittain. Lisäksi 
42 prosenttia katselee sisältöjä myös 
kodin ulkopuolella.

Perinteiseen televisionkatseluun 
puolestaan yhdistyy voimakkaasti 
multitasking: jo 75 prosenttia käyttää 
mobiililaitteita samaan aikaan, kun 
katselee TV:tä. 25 prosenttia jopa 
katselee älylaitteillaan muuta liik-
kuvaa kuvaa television katselun 
lomassa.

Yli puolet tutkimukseen vastaajista 
pitää tietokonettaan ja internetyh-
teyttään erottamattomana osana 
television ja videon katseluaan. 
Tärkeänä pidetään, että mobiililait-
teiden ja verkkoyhteyksien ansiosta 
voi itse päättää, mitä, miten ja milloin 
televisiota ja videokuvaa katsoo.

On-demand-palveluiden käyttö on 
aiemmin kasvanut hyvin nopeasti, 
mutta trendi on nyt hieman laantu-
massa. Sen sijaan 55–59-vuotiaiden 
keskuudessa on-demand-palvelui-
den suosio kasvaa dramaattisesti ja 
on lisääntynyt merkittävästi vuo-
desta 2011 lähtien. Jopa myöhäiset 
omaksujat ovat nykyään kehittyneitä 
videokuvan katselijoita. 65–69-vuo-
tiaista 41 prosenttia katselee ”stre-
amattua” on-demand-TV- ja  video-
materiaalia – YouTube mukaan lukien 
– useammin kuin kerran viikossa.

Uusista palveluista huolimatta niin 
sanotun lineaarisen TV:n eli perin-
teisen television katselun aika ei 
suinkaan ole ohi. TV:stä katsellaan 
suorana erityisesti urheilulähetyksiä,
tapahtumia ja muita sisältöjä, joissa 
olennaista on olla ruudun ääressä 
tietyllä hetkellä. 36 prosenttia tutki-
muksen vastaajista oli sitä mieltä, 
että urheilun katsominen suorana on 
tärkeä osa heidän television katse-
luaan. Suorien lähetysten katseluun 
linkittyy vahvasti myös muiden kans-
sa tapahtuva sosiaalinen katselu.

Television katselun trendejä:

• Mobiililaitteiden käyttö

• Kodin ulkopuolella tapahtuva katselu

• Multitasking mobiililaitteilla saman- 

   aikaisesti television katselun kanssa

• Ohjelmien katselu pätkissä itselle  

   sopivalla hetkellä ja sopivassa 

   paikassa

• Tietokone ja internet ovat erotta- 

   maton osa television katselua

• À la carte TV -tarjonta viidenneksi 

   tärkein asia katselukokemuksessa

• On-demand-palveluiden suosion  

   nopea kasvu vanhemmissa ikä- 

   luokissa

• Perinteinen television katselu urheilu- 

   lähetysten ja muiden vastaavien  

   suorien tapahtuma- tai tulos- 

   lähetysten kohdalla

televisionkatselijoista katsoo 
videokuvaa mobiililaitteilla 
vähintään viikoittain

72%



75%
kuluttajista käyttää mobiililaitteita 
samaan aikaan, kun katselee TV:tä

Ericsson on maailman johtava viestintäteknologian ja 
-palveluiden toimittaja. Reaaliaikaiset ja tehokkaat ratkai-
summe mahdollistavat verkottuneen yhteiskunnan, jossa 
voimme vapaasti elää, opiskella ja tehdä töitä kestävää 
kehitystä toteuttavissa yhteiskunnissa ympäri maailmaa.

Tarjoamme informaatio- ja viestintäteknologian palve-
luita, ohjelmistoja ja infrastruktuuria teleoperaattoreille 
ja muille toimialoille. Nykyään 40 prosenttia maailman 
mobiililiikenteestä kulkee Ericssonin verkkojen kautta,  
ja tukemiemme asiakkaiden verkot palvelevat yli  
2,5 miljardia palvelunsaajaa.

Toimimme asiakkaidemme kanssa yli 180 maassa,  
ja työllistämme yli 110 000 työntekijää. Vuonna 1876  
perustetun yrityksen pääkonttori on Tukholmassa 
Ruotsissa. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 34,9 
miljardia Yhdysvaltain dollaria (227,4 miljardia Ruotsin 
kruunua). Ericsson on listattu Tukholman NASDAQ 
OMX -pörssissä ja NASDAQ-pörssissä New Yorkissa.

Ericsson työllistää Suomessa noin 950 osaajaa, joista 
suuri osa työskentelee Kirkkonummella. Yrityksen toi-
minta pohjautuu Suomessa kolmeen vahvaan osaamis-
alueeseen: tutkimukseen ja tuotekehitykseen, paikallisia 
asiakkaita palvelevaan myyntiin sekä palveluorganisaa-
tioon, joka keskittyy sekä paikallisiin että kansainvälisiin 
asiakkaisiin. Suomen Ericsson sijoittui Great Place To 
Work -organisaation vuoden 2014 Suomen parhaat 
työpaikat -tutkimuksessa sijalle kolme suurten yritysten 
sarjassa.

www.ericsson.com  
www.ericsson.com/news 
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson 
www.youtube.com/ericsson 
www.twitter.com/ericsson_fi

Oy L M Ericsson Ab 
Suomen pääkonttori
Hirsalantie 11
02420 Kirkkonummi
Puh. +358 9 2991

www.ericsson.com/fi

Lisätietoja ja lehdistön yhteydenotot:
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