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Ajankohtaiset kuulumiset
Jani Saari, liiketoimintapäällikkö



Digitan ajankohtaiset kuulumiset

• Digita hankkinut uusia 
mastoja 
mastoportfoilioonsa

• Digitan IoT-ratkaisut 
vesiyhtiöille ja –laitoksille



Digitan ajankohtaiset kuulumiset

• Telia, Digita ja Nokia aloittivat yhteistyön 
privaattiverkkojen tarjoamiseksi yrityksille ja 
julkishallinnolle

• Ylen radion siirtojärjestelmän
muutokset



AntenniTV
Jani Saari, liiketoimintapäällikkö



Toimialan 
ajankohtaiset
• Vuonna 2020

• 1.1. AntenniTV:n maksu-tv-kanavat 
siirtyivät Digitan omistukseen DNA:lta

• 1.4. Ylen HD-muotoiset kanavat 
aloittivat kanavanippu B:ssä 90 % 
peittoalueella

• 1.6. Ylen HD-muotoisten kanavien 
peittoalue laajeni kanavanippu B:ssä 
99,96 %

• 1.9. MTV3 HD-kanava aloitti 
kanavanippu B:ssä 90 % peittoalueella

• Vuoden aikana aloitti antenni-tv:ssä 
kolme lyhytaikaisella toimiluvalla 
toimivaa TV-kanavaa (One Way 
Mission, Rex TV ja Koti TV)

LÄHDE: Finnpanel



AntenniTV voi edelleen hyvin

• Viemme antennitelevision tulevaisuuteen ja 
mahdollistamme entistä yhteisöllisemmän ja 
vuorovaikutteisemman tv-
katselukokemuksen HybridiTV:n avulla

• Suomessa siirrytään lähivuosina 
teräväpiirtolähetysten piiriin. HD/T2-
laitteiden penetraatio on yli 70 % talouksista 
(vähintään yksi T2-televisio, 11/2020)

• AntenniTV tarjoaa noin 20 vapaasti 
vastaanotettavaa kanavaa ja 31 maksu-tv-
kanavaa, joista 12 HD-tasoisena ja 11 
HybridiTV:n kautta



T2-siirtymä (HD-siirtymä)

• Antenni-tv muodostaa edelleen suomalaisen TV-jakelun 
perustan
• Valtakunnallinen jakelu, alueelliset ohjelmat ja mainonta
• Puolet suomalaisista kotitalouksista, suurin osa vapaa-

ajan asunnoista + matkailuautot/-vaunut, veneet, jne., 
kaapelitalouksien 2-vastaanottimet

• Siirtyminen DVB-T2-lähetyksiin vaatii antennitalouksilta 
Antenna Ready HD -vastaanottimet, tällä hetkellä 
sellainen löytyy reilu 70% antennitalouksissa
• Antenna Ready HD -merkinnän saaneet vastaanottimet 

on testattu toimiviksi Suomen antenni-tv-lähetysverkoissa 
myös HD-siirtymän jälkeen.

• Siirtymästä keskustellaan paljon toimialan yhteisissä 
työryhmissä

• Milloin siirtymä tapahtuu?



Menossa olevia muutoksia

• Täytelähettimien 
releointimuutokset
• Aiheutuvat yleensä 

maakuntarajoissa 
tapahtuvista muutoksista

• TV-yhtiöt päättävät itse 
alueellisuuden sisällöstä eri 
alueilla
• Ylen alueuutiset
• MTV3:n ja Nelosen 

aluemainonta

• Hakunilan vesitornin kunnostus
• Hakunilan täytelähetin siirtynyt väliaikaisesti viereiseen mastoon 17.2.2021



Teknologian kehitys

• Digita seuraa tiivisti yhdessä suomalaisten tv-toimijoiden kanssa 
kansainvälistä kehitystä tv-jakelussa sekä videon koodausratkaisuissa

• Digita testaa jo nyt seuraavan sukupolven tv-lähetysteknologiaa
• Digitalla pääkaupunkiseudulla 5G-broadcasting pilotti
• Vastaavaa teknologiaa testataan myös muualla Euroopassa (esim. 

Saksassa)
• ETSI (European Telecommunications Standards Institute) standardoi 5G-

broadcastingin TV:n jakelustandardiksi
• Selvitetään kuluttajien tarvetta ja tahtotilaa esim. 4k-lähetyksiä



Digita Info terveisiä

• Uudet kanavat aiheuttavat paljon kyselyitä (kaapeliasiakkaat soittelevat paljon Koti 
TV:stä)

• Alkuvuoden kovien pakkasten aiheuttamat ongelmat vastaanottoon (signaalin 
voimakkuus oli liian kova)
• Saattoi voimistaa myös 4G-signaaleja

• Viimeaikoina ollut hieman radiokelejä (pääosin ovat olleet paikallisia)
• Taajuustalkoiden osalta ollaan havaittua hieman laskua LTE-suotimien 

asennuksissa



Maksu-tv
Ossi Ilveskoski, johtaja, maksu-tv



Digita maksu-tv osana kokonaisuutta



White-label

• Perinteiset maksu-tv tilaajien määärät
jatkavat tasaista laskua. 

• Avoin maksu-tv platform (white-label) 
muuttaa maksullisten sisältöjen ostotapaa
ja (suoratoisto sisältää lineaarikanavat) 
kasvattaa tilaajien kokonaismäärää

Maksu-tv 
tilaajamäärä

Perinteinen maksu-tv

Perinteinen vs. white-label



Ensimmäiset 12 kuukautta

• 2020 – tapahtumarikas vuosi

• Digita hyppäsi kuluttajaliiketoimintaan

• DNA yhteistyö haki muotoaan

• Korona pakotti tekemään nopeita ratkaisuja tuotteiden hinnoittelun suhteen

• C Moren white-label tuotteistus lanseerattiin kesällä 2020:
• Ensimmäisessä vaiheessa sisälsi C More Total suoratoiston ja antenniverkon

lineaarikanavat
• Syyskuussa pakettiin lisättiin Liigapassi suoratoistona
• Joulukuussa lanseerattiin Liiga 1 (HD) kanava antenniverkossa



Katse tulevaan
• Uusia white-label tuotteita ja kumppaneita:

• C More tuotteistus laajenee torstaina 18.3.
• C More Total+ AntenniTV – C More Total + Liigapassi
• C More Sport
• C More “leffat/sarjat”

• Fiamax lanseeraamassa Adulttv.fi white-label tuotteen maaliskuussa

• Eurosport 2 SD-kanavasta HD maaliskuun aikana

• Vuonna 2021 Digitan AntenniTV ja maksu-tv tulee näkymään ja kuulumaan mediassa:
• Kiihdyttää TV-laitemyyntiä
• Lisää tarvetta laittaa antennivastaanotot kuntoon
• CAM-lisälaitemyynti

• Digita on myös kehittämässä ratkaisua maksullisten sisältöjen ostamiseen suoraan HybridiTV:n ruudulta
kaukosäätimellä.



Kumppanien puheenvuorot
Suomen KTV-palvelu Oy
Tele-Tukku Oy
Laatuantenni Oy 
Finnsat Oy



Suomen KTV-palvelu Oy
Kari Johansson
Toni Johansson





Tele-Tukku Oy
Paul Bergman



Mikontie 3 04430 JÄRVENPÄÄ – FINLAND   | shop.tele-tukku.fi
PUH +358 9 4133 2200
FI01149077

SMATV
• Johansson KIT7373L2 & Profino/Profiler
• ALCAD
• Valikoimassa uudet masto- ja antennikiinnikkeet

Mobiili
• Eupen – Markkinoiden laadukkaimmat 50 Ohm kaapelit + vuotavat kaapelit
• Sierra Wireless edustus – Maailman ensimmäinen ajoneuvo 5G-reititin MG90
• 2/3/4G Kenttävoimakkuusmittari CS2389C – Taso/Laatumittaukset, Masto ID
• Yli 50kpl eri 5G antenneja valikoimassa. 

Kaapelit
• Tietoverkko-, Audio-, Mikrofoni-, AES&EBU-, DMX-, XLR-, Induktiosilmukkakaapelit

Tulevat tapahtumat
• CS2389C koulutus & käyttödemowebinaari
• Poynting webinaari

Shop.tele-tukku.fi  myynti@tele-tukku.fi +358 (0)9 4133 2200

https://shop.tele-tukku.fi/shop.tele-tukku.fi


Laatuantenni Oy
Pasi Löppönen



Antennitekniikkaa ammattilaisille



Finnsat Oy
Vesa Mikkilä



Markkinoiden parhaat älyantennit (ja älyttömät)
Digitan UHF-lähetysten vastaanottoon

Meillä saat vastaukset
puhelimessa tai verkossa

3 SYYTÄ MIKSI DIGITAPRO ASENTAJA ♥ FINNSAT

Älytön
antenni

Ellipse

Tilaukset verkkokaupasta
aina ilman toimituskuluja

Verkkokaupan tilaukset
maaliskuun loppuun
-10% alennuskoodilla
DIGITAPRO

1 2 3



Kysymyksiä?



Kiitos!
Webinaarin tallenne on nähtävissä DigitaPRO-extranetissä 

(salasana DigitaPRO1).

Jani Saari
jani.saari@digita.fi

Ossi Ilveskoski
ossi.ilveskoski@digita.fi

Maiju Huttunen
maiju.huttunen@digita.fi

mailto:jani.saari@digita.fi
mailto:ossi.ilveskoski@digita.fi
mailto:maiju.huttunen@digita.fi
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