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Yhteenveto päätuloksista 1/2

Johdanto

• Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää televisioita ja digibokseja 

myyvien liikkeiden valmiuksia informoida asiakkaitaan DVB-T2 -

siirtymästä. Tutkimus on jatkoa vuonna 2016 toteutetulle 

tutkimukselle. Tällä kertaa tavoitteena oli selvittää erityisesti 

digiboksien tarjontaa myymälöissä. 

Kokonaiskuva

• Tutkimuksen mukaan asiakas on hyvin riippuvainen myyjältä 

saamastaan informaatiosta mikäli haluaa tietoa siirtymästä ja 

siihen liittyvistä laitevaatimuksista. Toisaalta todennäköisyys sille, 

että ostaisi tietämättään laitteen, joka ei toimi siirtymän jälkeen on 

pieni. 

• Myyjät eivät kuitenkaan ota siirtymää kovin innokkaasti 

spontaanisti esiin, joten asiakkaalta vaaditaan omaa aktiivisuutta. 

Asiasta kysyttäessä, noin kahdessa tapauksessa kolmesta tietoa 

siirtymästä ja digibokseista saatiin hyvin tai riittävästi. 

• Noin 90 % myymälöistä on valikoimassaan DVB-T2-digibokseja. 

Osuus on jokseenkin sama kuin kaksi vuotta sitten. Kuluttajan 

kannalta ongelmallista on kohtuuhintaisten ei-tallentavien 

digiboksien huono saatavuus ja tallentavien boksien kalleus.
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Antenna Ready HD -logon käyttö liikkeissä

• Kuluttajan ostopäätöstä helpottamaan tarkoitetun Antenna Ready 

HD-logon käyttö on verrattain vähäistä eikä television ostajan 

opasta ole enää juurikaan tarjolla. 

• Lähes kaksi kolmasosaa myymälöistä ei käytä logoa lainkaan 

televisioiden yhteydessä. Sen sijaan tallentavien digiboksien 

pakkauslaatikoista logo yleensä löytyy. 

• Logon sijaan laitteiden tiedoissa käytetään yleisesti merkintää 

DVB-T2. Myös Antenna Ready HD-mainintaa (ilman logoa) 

käytetään selvästi yleisemmin kuin -logoa.

Miten kuluttajille kerrotaan siirtymän edellyttämistä laitevaatimuksista 

• Noin joka neljäs myyjä kertoi spontaanisti DVB-T2-siirtymästä 

ostotilanteessa. Osuus on selvästi pienempi kuin pari vuotta sitten.

• Myyjät tyytyivät usein vain toteamaan, että kaikki myynnissä olevat 

tuotteet toimivat siirtymän jälkeenkin. 

• Digiboksia ei myöskään tarjottu nyt yhtä aktiivisesti ensisijaisena 

vaihtoehtona vanhan television käyttöiän jatkamiseen siirtymän 

jälkeen. Joka neljäs myyjä suositteli ensisijaisesti boksia.
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Yhteenveto päätuloksista 2/2

Ei-tallentavien DVB-T2-digiboksien saatavuus ja hinta

• Tällä hetkellä, kun siirtymään on kaksi vuotta aikaa, 57 % 

myymälöistä on valikoimassaan ei-tallentavia digibokseja. 

• Laitteiden hintahaitari on suuri. Halvimmillaan boksin saa alle 40 

eurolla, kalleimmillaan hinta on yli 140 euroa. Markkinoilla on 

ainakin kuutta eri merkkiä, mutta ketjulla/myymälällä on usein vain 

yksi merkki valikoimassaan.

• Boksien puuttumista perusteltiin mm. vähäisellä kysynnällä, 

huonolla saatavuudella toimittajalta tai boksien huonolla laadulla. 

Useat myyjät mainitsivat, että niitä olisi tulossa lähiaikoina tai 

viimeistään lähempänä siirtymäajankohtaa. Ei-tallentavien 

digiboksien saatavuudessa ei ollut alueittain eroa, mutta ketjujen 

välillä saatavuus vaihteli 13 prosentista 100 prosenttiin.

Tallentavien DVB-T2-digiboksien saatavuus ja hinta

• Tallentavien digiboksien saatavuus on parempi (86 %), mutta 

ongelmaksi nousee niiden korkea hinta. Rahaa kuluu saman verran 

kuin DVB-T2 perustelevisioon, joten digiboksiksi sitä ei myyjien 

mukaan kannata hankkia ellei ole suurta tallennustarvetta. 

• Hinnoissa on vähemmän vaihtelua myymälöiden välillä kuin ei-

tallentavissa laitteissa, koska markkinoilla on pääasiassa vain 

kahta merkkiä tarjolla. Tallentavat digiboksit maksavat 

tavallisimmin yli 340 euroa ja halvimmillaankin yli 240 euroa.

• Tallentavia oli usein vain muutamia kappaleita hyllyssä ja myyjät 

mainitsivat menekin huonoksi, koska laitteet ovat kalliita ja 

tallentamiseen on nykyään tarjolla paljon muitakin vaihtoehtoja. 

Osa myyjistä piti digibokseja katoavana tuotteena.
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Vanhan television käyttö siirtymän jälkeen 

• Kysyttäessä, miten vanhan television suhteen pitäisi toimia 

siirtymän jälkeen, myyjältä sai parhaimmillaan hyvinkin 

seikkaperäisen selvityksen mitä asioita pitää huomioida, kun 

vaihtoehtoina on digiboksin tai uuden television hankkiminen. 

• Digiboksiin liittyen mainittiin mm. hintaero uuteen televisioon, 

tallennustarve, kahden kaukosäätimen ongelma sekä vanhan 

television ikään, kuvanlaatuun, antenniin, liitäntöihin ja HDMI-

valmiuksien testaamiseen liittyviä asioita. Osa mainitsi, ettei 

asian/hankinnan kanssa kannata kiirehtiä. 

• Noin 80 % myyjistä mainitsi digiboksin yhtenä mahdollisuutena. 

Digiboksit olivat kuitenkin useissa myymälöissä vaatimattomasti 

esillä ja/tai vaikeasti löydettävissä, eivätkä myyjät aina olleet kovin 

halukkaita niitä esittelemään. 

Myynnissä olevat vanhenevan tekniikan laitteet

• Muutamissa myymälöissä oli vielä joitain yksittäisiä televisioita  

ja/tai digibokseja, joissa ei ole DVB-T2-viritintä. Ja parissa 

tapauksessa sellaista myös esiteltiin ostajalle. 
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• Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten hyvin tv-vastaanottimia myyvät liikkeet kertovat kuluttajille DVB-T2-

siirtymän edellyttämistä laitevaatimuksista, miten Antenna Ready HD -testatuista laitteista kertova merkintä ja 

informaatio ovat esillä liikkeissä, ja minkälainen on digiboksien tarjonta liikkeissä.  

• Tutkimuksen kohderyhmänä olivat televisiovastaanottimia myyvät kodinkoneliikkeet ja elektroniikkaa myyvät marketit 

eri puolilla Suomea. Käynnit tehtiin viikoilla 6-10/2018. Aineistossa on 201 havaintoa. Käyntejä tehtiin 182 eri 

liikkeessä. Osassa suurimmista liikkeistä (19) käyntikertoja oli kaksi. Useammilla käyntikerroilla haluttiin varmistaa 

riittävä määrä myyjäkohtaisia arviointeja tulosten ketjukohtaista tarkastelua varten. Mikäli samaan liikkeeseen tehtiin 

useampia asiointeja, asioinnin teki eri shoppari ja kysymykset esitettiin eri myyjälle. Neljässä liikkeessä myynnissä oli 

vain digibokseja. 

• Aineisto kerättiin Mystery Shopping -menetelmällä niin, että tiedot kerättiin sekä havainnoimalla että 

vuorovaikutuksessa myyjän kanssa. Testiasiakkaat saivat kirjallisen työohjeen ja suullisen perehdytyksen työhön. 

Analyysia varten tietotallenteet käytiin läpi ja tarkistettiin tietojen täydellisyys ja loogisuus. Useamman käyntikerran 

liikkeistä saatuja havaintoja verrattiin keskenään osana loogisuustarkistusta ja syyt mahdollisiin poikkeamiin selvitettiin. 

• Tutkimukseen sisältyneistä kysymyksistä osa koski myymälää ja osa myyjän toimintaa. Graafeissa ja sanallisessa 

yhteenvedossa on puhuttu liikkeistä myymälää koskevissa asioissa ja havainnoinneista myyjän toimintaa koskevissa 

asioissa.

• Tämä tutkimus on jatkoa vuonna 2016 toteutetulle vastaavan sisältöiselle tutkimukselle. Raportissa on vertailtu näiden 

kahden eri tutkimuksen tuloksia soveltuvin osin. Vuoden 2016 tutkimukseen verrattuna näytteessä on nyt enemmän 

pieniä kuntia eri puolilla Suomea ja suhteessa enemmän havaintoja pienemmillä paikkakunnilla toimivista ketjuista ja 

ketjuihin kuulumattomista liikkeistä. 

• Tutkimus on tehty SFS-ISO 20252 laatustandardin mukaisesti.

• Tutkimuksen toteutti Otantatutkimus Oy Viestintäviraston toimeksiannosta.  
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Tutkimuksen tavoite ja toteutus 2/2

• Näyte edustaa valtakunnallisesti tv-vastaanottimia myyviä liikkeitä Suomessa 

alueittain ja ketjuittain.

• NUTS2-alueittain havainnot jakautuvat seuraavasti: 23 % Helsinki-Uusimaa, 

24 % muu Etelä-Suomi, 24 % Länsi-Suomi ja 29 % Pohjois- ja Itä-Suomi. 

• Asiointeja tehtiin 73 kunnassa ja 11 ketjussa sekä ketjuihin kuulumattomissa 

kodinkoneliikkeissä. 4 käyntiä tehtiin myymälöihin, joissa on myynnissä vain 

digibokseja.

• Asioinneista 20 % tehtiin aamupäivällä, 51 % iltapäivällä ja 29 % illalla klo 16 

jälkeen.  
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Yhteenveto havainnoinneista

• Antenna Ready HD-logon käyttö on verrattain vähäistä 

televisioiden yhteydessä. Lähes kaksi kolmasosaa 

myymälöistä ei käytä logoa lainkaan. Digiboksien 

yhteydessä ja etenkin niiden pakkauslaatikoissa logo on 

selvästi yleisempi.

• Ostajan opasta on enää vain harvoissa myymälöissä 

tarjolla.

• Vain noin joka neljäs myyjä kertoi spontaanisti DVB-T2-

siirtymästä ostajalle. Asiasta kerrottiin selvästi 

harvemmin kuin pari vuotta sitten. Digiboksia ei 

myöskään tarjottu nyt yhtä aktiivisesti ensisijaisena 

vaihtoehtona vanhan television käyttöiän jatkamiseen. 

• Noin 90 % televisioita myyvistä liikkeistä on saatavilla 

DVB-T2-digibokseja. Tarjontaa on vähän etenkin ei-

tallentavista bokseista, jota oli saatavilla 57 % 

myymälöistä. Kalliimpien tallentavien digiboksien 

saatavuus oli selvästi parempi. Huonoa saatavuutta 

perusteltiin mm. vähäisellä kysynnällä, tallennustarpeen 

vähenemisellä tai, että siirtymään on vielä aikaa.

• Lähes kaikki myyjät suosittelivat perustelevision ostajalle 

televisiota, jossa on DVB-T2-viritin. Muutamissa 

myymälöissä oli vielä tarjolla yksittäisiä televisioita ja/tai 

digibokseja, joissa ei ole DVB-T2-viritintä. 

%

% havainnointikäynneistä ²

% myymälöistä ¹

% myymälöistä ³

¹ Televisiot: % myymälöistä, joissa tv-vastaanottimia myynnissä (n=178) /
Digiboksit: % myymälöistä, joissa digibokseja myynnissä (n=166)

² % havainnointikäynneistä myymälöissä, joissa tv-vastaanottimia myynnissä (n=197)
³ % kaikista myymälöistä (n=182)
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Logojen havaitseminen televisioiden yhteydessä

Antenna Ready HD -logon tarkoituksena on helpottaa 

kuluttajan ostopäätöstä viestimällä, että laite on kotimaassa 

testattu DVB-T2-vastaanotin antennitalouteen. 

• Tutkimuksen mukaan vain runsaat 10 % myymälöistä 

käyttää logoa lähes kaikkien myynnissä olevien 

televisioiden yhteydessä. Kaiken kaikkiaan 35 % 

myymälöistä on näkyvillä Antenna Ready HD-logo 

ainakin joissain televisioista.

• Alueittain tarkasteltuna logon käyttö on vähäisintä 

pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla, jossa 

antennitalouksien suhteellinen osuuskin on pienempi.

• Logon käytössä on eroja ketjuittain ja myös saman 

ketjun liikkeiden välillä. Vallitsevin käytäntö on 

kuitenkin kaikissa, että logoa ei käytetä.

5. Näkyykö tv-vastaanottimien yhteydessä Antenna Ready HD -logoa?

% myymälöistä, joissa tv-vastaanottimia myynnissä

Jollei myyjä olisi erikseen 

kertonut, että (kaikki) 

heidän laitteensa ovat 

sopivia, mistään ei olisi 

voinut päätellä, että telkkarit 

ja digiboksit ovat soveltuvia 

uuteen lähetystekniikkaan.
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Logojen havaitseminen televisioiden pakkauslaatikoissa

• Tv-vastaanottimien lähistöllä olevissa 
pakkauslaatikoissa logoa havaittiin enemmän kuin 
laitteiden yhteydessä. 

• Esiintymisessä oli eroja alueittain ja 
ketjuittain/myymälöittäin.

6. Onko tv-vastaanottimien yhteydessä näkyvillä olevissa PAKKAUSLAATIKOISSA Antenna 

Ready HD -logoa?

% myymälöistä, joissa tv-vastaanottimia myynnissä

Erikoista ettei isompien 

televisioiden 

pakkauksissa ole 

Antenna Ready HD 

merkintää, mutta 

halvemmista ja 

pienemmistä se löytyi.

Antenna Ready HD 

logo painettuna vain 

Finluxin 

pakkauslaatikoissa, ja 

tallentavan digiboksin 

laatikossa, muuten 

logoa ei näkynyt.
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Logojen havaitseminen digiboksien yhteydessä

• Antenna Ready HD -logoa havaittiin digibokseissa 

selvästi enemmän kuin tv-vastaanottimissa. 

• Havaintojen mukaan noin 40 prosentissa 

myymälöistä logo oli näkyvissä digiboksin yhteydessä 

kaikissa tai lähes kaikissa bokseissa. Toisaalta lähes 

joka toisessa myymälässä, jossa digibokseja oli 

myynnissä, logo puuttui.

7. Näkyykö digiboksien yhteydessä Antenna Ready HD -logoa? 

% myymälöistä, joissa digibokseja myynnissä
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Expert

Pienet, ei kuulu ketjuun

Verkkokauppa.com

Prisma

Kärkkäinen /Hobby Hall

Hong Kong tavaratalot

Kaikissa tai lähes kaikissa pakkauksissa Yli puolessa pakkauksista

Alle puolessa pakkauksista Vain muutamissa pakkauksissa

Ei lainkaan Pakkauslaatikoita ei näkyvillä

(n=166)

(n=39)

(n=38)

(n=42)

(n=47)

(n=29)

(n=23)

(n=26)

(n=29)

(n=6)

(n=12)

(n=3)

(n=29)

(n=5)

(n=4)
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Logojen havaitseminen digiboksien pakkauslaatikoissa

• Yleisimmin Antenna Ready HD-logoa havaittiin 

digiboksien pakkauslaatikoissa.

• Noin joka toisessa myymälässä logo löytyi kaikista tai 

lähes kaikista digiboksien pakkauslaatikoista.

• Osassa liikkeitä logoa ei havaittu missään muussa 

yhteydessä kuin digiboksi-pakkauksessa.

8. Onko digiboksien yhteydessä näkyvillä olevissa PAKKAUSLAATIKOISSA 

Antenna Ready HD -logoa? 

% myymälöistä, joissa digibokseja myynnissä

Tässä liikkeessä oli 

digiboksit myös esillä 

(poissa laatikoista). 

Hyllyn vieressä ei ollut 

Antenni Ready HD 

logoa erikseen, mutta 

alapuolella oli 

pakkauslaatikot, joista 

logo näkyi.
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• Tavallisin antenniverkon viritintä koskeva merkintä laitteiden 
yhteydessä on DVB-T2-viritin. Vajaat kaksi kolmasosaa myymälöistä 

käyttää tätä merkintää laitteissaan. Toiseksi yleisin merkintä on Antenna 

Ready HD maininta ilman logoa. Myös merkintää HD-viritin 
antenniverkkoon ja/tai T2-viritin käytetään melko yleisesti. 

• DVB-T2 on yleisimmin käytetty merkintä kaikissa muissa ketjuissa paitsi 

Expertillä, jossa Antenna Ready HD maininta on tavallisin. 

• Osa ostajista koki haastavaksi, että logoon verrattuna muut merkinnät 

ovat usein vaikeasti havaittavissa pienellä fontilla pienessä lapussa ja 

usein yhtenäinen käytäntö vastaanottimien merkinnöissä puuttui. 

Muut antenniverkon tv-viritintä koskevat merkinnät

9. Onko televisioissa muita antenniverkon tv-viritintä koskevia merkintöjä/mainintoja? 

10. Onko digibokseissa muita antenniverkon tv-viritintä koskevia merkintöjä/mainintoja? 

% myymälöistä, joissa tv-vastaanottimia / digibokseja myynnissä 

Muita antenniverkon tv-viritintä koskevia 

merkintöjä/mainintoja
KAIKKI

Helsinki - 

Uusimaa

Etelä-

Suomi

Länsi-

Suomi

Pohjois- 

ja Itä-

Suomi Gigantti Power

Tekniset - 

Euronics

Veikon 

Kone Expert

Pienet, ei 

kuulu 

ketjuun

Verkko-

kauppa. 

com Prisma

Kärkkäi-

nen / 

Hobby 

Hall

Hong 

Kong

% myymälöistä, joissa tv-vastaanottimia myynnissä         n= 178 38 40 45 55 29 24 30 30 10 13 3 34 5  - 

TELEVISIOISSA % % % % % % % % % % % % % % %

DVB-T2-viritin  65 74 53 73 62 62 50 63 77 40 31 100 88 60

Antenna Ready HD (asiasta kerrottu ilman logoa)  44 47 53 47 35 52 21 37 47 40 23 33 65 80

HD-viritin antenniverkkoon  39 47 35 47 31 38 38 43 60 30 15 0 41 0

T2-viritin  25 37 23 38 9 14 21 30 17 10 8 33 56 0

Muu T2 -viritintä koskeva merkintä/maininta  6 11 5 2 7 10 8 0 3 10 8 0 6 20

 % myymälöistä, joissa digibokseja myynnissä               n= 166 39 38 42 47 29 23 26 29 6 12 3 29 5 4

DIGIBOKSEISSA % % % % % % % % % % % % % % %

DVB-T2-viritin  63 82 45 57 66 76 52 54 59 33 33 100 72 100 100

Antenna Ready HD (asiasta kerrottu ilman logoa)  34 31 34 38 32 24 17 42 41 50 8 0 52 60 0

HD-viritin antenniverkkoon  22 13 32 31 13 24 13 23 31 33 8 0 17 0 75

T2-viritin  19 15 21 24 17 21 13 12 17 0 8 0 38 40 25

Muu T2 -viritintä koskeva merkintä/maininta  8 18 5 0 9 10 4 4 3 17 25 0 7 0 25
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(n=178)

(n=38)

(n=40)

(n=45)

(n=55)

(n=29)

(n=24)

(n=30)

(n=30)

(n=10)

(n=13)

(n=3)

(n=34)

(n=5)

5

5

3

2

9

14

7

3

10

3

95

95

98

98

91

86

100

93

97

90

100

100

97

100

0% 50% 100%

KAIKKI

Helsinki - Uusimaa

Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Pohjois- ja Itä-Suomi

Gigantti

Power

Tekniset - Euronics

Veikon Kone

Expert

Pienet, ei kuulu ketjuun

Verkkokauppa.com

Prisma

Kärkkäinen /Hobby Hall

On jaossa liikkeessä Ei ole

13

Television ostajan opas

• Tutkimuksen perusteella vain noin 5 prosentissa 

myymälöistä on jaossa Viestintäviraston ja Kilpailu- ja 

kuluttajaviraston opasta uuden television ostajalle. 

• Kaksi vuotta sitten opasta oli saatavilla lähes joka 

toisessa liikkeessä. 

• Parhaiten opasta oli saatavilla Gigantissa (14 %).

11. Onko liikkeessä jaossa Viestintäviraston, Kilpailu- ja kuluttajaviraston television

ostajan opasta?

% myymälöistä, joissa tv-vastaanottimia myynnissä

Kysyin esitettä, 

myyjä sanoi ei 

ole, mutta kun 

löysin sen 

kassan edestä 

myyjä sanoi "no 

nuo nyt on vaan 

tuommoisia". 

Ostajan 

opasta ei ollut 

saatavilla 

kummassaka

an liikkeessä 

tai ainakaan 

näkyvillä sitä 

ei ollut.

TV:n ostajan opasta 

löysin pienen nipun 

kalliimpien 

televisioiden alta 

hyllyltä; myyjä ei 

niitä tarjonnut:

Oppaita tai 

mitään muuta 

materiaalia ei 

ollut saatavilla. 

Sain kattavan 

ohjeistuksen asiaan. 

Lisäksi sain 

nettiosoitteen mistä 

saa viimeisimmät ja 

vieläkin tarkemmat 

tiedot asiasta.
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(n=197)

(n=43)

(n=48)

(n=48)

(n=58)

(n=37)

(n=32)

(n=30)
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(n=10)

(n=13)

(n=6)

(n=34)

(n=5)
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16
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16
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50
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17
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60
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59

78
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50
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80
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5

8

8
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14
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7

15
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KAIKKI

Helsinki - Uusimaa

Etelä-Suomi

Länsi-Suomi

Pohjois- ja Itä-Suomi

Gigantti

Power

Tekniset - Euronics

Veikon Kone

Expert

Pienet, ei kuulu ketjuun

Verkkokauppa.com

Prisma

Kärkkäinen /Hobby Hall

Myyjä kertoi spontaanisti DVB-T2-siirtymästä

Myyjä kertoi DVB-T2-siirtymästä, vasta kun otin itse asian esiin

Myyjä ei halunnut tai osannut kertoa DVB-T2-siirtymästä, vaikka kysyin asiasta

14

Siirtymästä kertominen asiointitilanteessa

• Noin joka neljäs myyjä kertoi spontaanisti uuteen 

lähetystekniikkaan siirtymisestä antenniverkossa. 

• Enemmistö myyjistä kertoi asiasta kysyttäessä, mutta 

lähes 10 % ei halunnut tai osannut kertoa DVB-T2-

siirtymästä edes kysyttäessä. 

• Alueittain tarkasteltuna siirtymä otettiin spontaanisti 
esiin parhaiten lännessä, idässä ja pohjoisessa, joissa 
antennitalouksien suhteellinen osuuskin on suurempi.

• Myyjien välillä oli suuria eroja sekä ketjuittain että 

saman ketjun myyjien välillä. Epätasaisuutta 

informoinnissa oli havaittavissa etenkin Gigantissa, 

Prismassa ja pienemmissä ketjuihin kuulumattomissa 

myymälöissä. Siirtymästä informoitiin parhaiten 

Expert-ketjun myymälöissä. 

• Shopparit arvioivat myyjiltä saamansa informaation 

(siirtymästä ja digibokseista) yleensä hyväksi tai 

riittäväksi. Noin joka kolmannessa asioinnissa 

myyjältä saatu informaatio koettiin riittämättömäksi.  

• Myönteisiä kokemuksia oli selvästi enemmän kuin 

kielteisiä Expertillä, Teknisillä ja Kärkkäisellä 

asioineilla. 

12. Kertooko myyjä spontaanisti uuteen lähetystekniikkaan (DVB-T2) siirtymisestä antenniverkossa 

vuonna 2020? (Jos myyjä ei kerro spontaanisti DVB-T2-siirtymästä) Muistan jostain lukeneeni, että 

antennilähetyksiin olisi tulossa muutoksia?

% havainnointikäynneistä myymälöissä, joissa tv-vastaanottimia myynnissä
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DVB-T2 -boksin avulla vanhan 

television katselua voi jatkaa 

uudistuksen jälkeenkin. Boksi on 

helppo liittää vanhaan 

televisioon. Ei-tallentavan boksin 

hinta on edullinen ja se on 

toimiva vaihtoehto myös vuoden 

2020 jälkeen. 

Informoi hyvin, kaikki keskeiset 

seikat <- > Perusasiat ja myös 

harava- antennin mahdollisen 

päivitystarpeen.

Erittäin hyvin ja asiantuntevasti, 

selvitti myös edullisen ratkaisun 

vanhalle tv-vastaanottimelle eli 

ei-tallentava digiboksi 

Kertoi asiallisesti vaihtoehdot 

sekä television uusimisesta, että 

digiboxista. <- > eri vaihtoehtojen 

käytännöllisyyden ja hinnat.

Kertoi spontaanisti heti alussa 

muutoksesta ja että heillä on 

kaikki laitteet uuden tekniikan 

mukaisia. Kuitenkin oli hieman 

epävarma siitä loppuvatko 

kokonaan kaikki vanhan 

tekniikan lähetykset. 

Tiesi hyvin muutoksesta, 

ajankohdasta ja kanavien 

tilanteesta ja tarjonnasta. 

Digiboksi käy vaihtoehdoksi, jos 

kuvan laatu riittävä käyttäjän 

mielestä.

Erittäin asiantunteva 

myyjä. Myyjä pohti 

monelta kantilta, onko 

järkevämpää ostaa uusi 

televisio vai digiboksi, tai 

mahdollisesti molemmat 

Suositteli Elisa viihdettä, 

mutta sanoi että myös 

uudella telkkarilla tai 

digiboksilla pärjää.

Mielestäni kertoi faktat 

todella hyvin, ja kertoi, 

kuinka pystyn 

tarkastamaan näkyykö 

vanha tv vuonna 2020

Myyjä ei tuntunut tietävän 

asiasta mitään ja 

kysyttäessä vastaili hyvin 

ympäripyöreästi ja antoi 

väärää tietoa. 

Todella kehnosti, lähes 

kaikki piti kysyä. Ei 

mitään infoa tekniikasta, 

jos ei osaa kysyä. 

Myyjä kertoi kysyttäessä, 

että muutos on tulossa, 

mutta se ei tuntunut kovin 

merkittävältä asialta. 

Myyjä vähätteli bokseja ja 

sanoi niiden jäävän 

historiaan. Telkkareita 

myydään paljon ja 

bokseja ei. Myyjä sanoi, 

että boksin voi ostaa, 

mutta uusi telkkari on 

järkevämpi ostos. 

Oma-aloitteisesti ei mitään, 

mutta, kun kysyin, niin 

silloin vuosi 2020 tuli esille, 

ei käytännössä muuta, 

Ei oikein hyvin ja myyjä 

sekoitti minut vielä 

väittämällä, että tarvitsen 2 

antenniakin, 

Asiat tulivat selviksi mitä 

tulemaan pitää, millä 

aikataululla ja mitä 

mahdollisuuksia vanhan 

television kanssa on. 

Myynnissä olevista 

digibokseista täytyi 

kysyä. 

Sen jälkeen kun otin asian esille, 

osasi kyllä antaa kattavan ja 

asianmukaisen informaation: 

kuvalaatu, kanavahaulla 

nykyisen television 

tarkistaminen, siirtymisen 

ajankohta.

Hyvin, kertoi paljon aika 

spontaanisti <- > T2, HD-kuvan, 

muistutti että HD-kanavat vaativat 

uuden antennin tällä seudulla, tiesi 

siirtoajankohdan.
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Tiesi hyvin muutoksesta 

ja ajankohdasta. Totesi 

että moni joka kysyy 

antennipuolen HD-

lähetyksistä, selviääkin 

että ne ovatkin näkyneet 

jo vanhalla laitteella 

myös. <- > Epäili 

kasvaako HD-digiboksien 

kysyntä vaihtoehtona.

Kertoi kattavasti 

muutoksesta ja 

digiboksien tilanteesta. 

tv:t suhteellisen edullisia 

ja moni ei edes harkitse 

digiboksia. Ottavat kyllä 

myyntiin ei-tallentavaa 

boksia, jos tulee 

luotettava malli 

saataville.

Näytti, mistä tietää, vaatiiko 

vanha televisio digiboxia 

tulevaisuudessa. 

Informoi hyvin ja 

selkeästi, mutta oli hyvin 

varma siitä, että edullisia 

uusia digibokseja ei saa. 

<- > Tv halvempi kuin 

tallentava digiboksi.

Tiesi paljon. Kertoi myös 

kanavatarjonnasta 

paikkakunnalla. Ihmetteli 

miksi MTV3 vaatii vielä 

katselukorttia, jotta HD-

kanava näkyy. 

Kertoi kysyttäessä hyvin <-

> HD-viritin, ajankohta, 

kanavista, paikkakunnalla 

ei vielä näy HD-kanavat 

antennipuolella, piti tulla 

uusi linkkiasema mutta ei 

tiedä 

Myyjä näytti boksin 

takaosaa ja kertoi, 

millainen johto pitää olla 

telkkarin ja boksin välissä 

sekä kehotti katsomaan 

kotona vanhan telkkarin 

takaosaan, millaisia 

"liitinaukkoja" siellä on.

Kannattaako kovinkin 

vanhaa telkkaria päivittää 

boksilla, ottaen huomioon 

telkkarien hinnan ja 

vanhojen telkkarien 

virrankulutuksen.

Koin, että informaatio 

uuden lähetystekniikan 

suhteen oli selvästi 

riittämätöntä. 

Informaation suhteen 

arvosana 6-7 asteikolla 

(4-10), mutta muuten 

palvelu itsessään oli 

erinomaista 

Myyjä ei kertonut 

mitään tulevasta 

muutoksesta, sanoi 

vain kun kysyin että 

tulee jos tulee. <- > Ei 

kertonut mitään 

asiasta.

Huonosti. Jäi tunne, 

ettei sillä ollut 

merkitystä, vaikka yritin 

esittää asiaa useaan 

kertaan. Enemmän 

myyjä mainosti 

mahdollisuutta katsoa 

netin kautta ohjelmia, ja 

se oli tärkeintä. 

Itse asiassa myyjä 

sanoi, että koko 

asiasta tiedotus on 

todella heikkoa, n. 

85% ihmisistä ei 

tiedä asiasta 

mitään. 

Ei kertonut oma-

aloitteisesti, piti boxin 

ratkaisua kalliina 

suhteessa uuteen 

edulliseen 2020 

vuonna toimivaan 

televisioon nähden 

Myyjältä löytyi 

vastaukset 

lisäkysymyksiin 

mutta ei 

spontaanisti tuonut 

esille paljoakaan 

informaatiota. 

Sain kattavan 

ohjeistuksen asiaan. 

Lisäksi sain 

nettiosoitteen mistä saa 

viimeisimmät ja vieläkin 

tarkemmat tiedot asiasta.

Sanoi, että uudistuksen piti 

tulla jo 2017, mutta nyt tulossa 

2022-2023 paikkeilla. Myyjän 

mukaan kaikissa laitteissa on 

T2-viritin ja asiakkaat 

kuulemma tätä asiaa kovasti 

aina tarkistelevat/kysyvät eli 

asiakkaille tämä ollut tärkeää 

tietää ostaessa.
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Hän vain totesi sen 

muutoksen tulevan ja kertoi, 

että siitä syystä liikkeessä 

olevat tuotteet ovat kaikki 

sellaisia, että ne toimivat 

jatkossakin. Ja totesi, että ei 

ole mitään järkeä pitää 

hyllyssä tuotetta, joka on 

vanhentumassa piakkoin. 

Boksi on aivan kelpo 

ratkaisu, mutta jos hinnat 

pysyvät nykytasolla niin 

kannattavuus on 

kyseenalainen, heille oli 

tulossa maaliskuun alusta 

Finlux DVB-T2 pelkkää 

boksia hintaan 149€ <- > 

Useammat kaukosäätimet, 

lisäkaapelit.

Hyvin. <- > Kyse on virittimestä, 

myös digiboksi riittää.

Antennin voi joutua 

uusimaan. Vanhalla 

televisiolla ei tee ilman 

digiboksia "mitään"(eli ei 

voi ottaa lähetyksiä 

vastaan).

Myyjä kertoi, että kaikki 

kanavat siirtyvät 

käyttämään uutta tekniikkaa 

kahden vuoden sisällä ja 

että osa maksukanavista 

käyttää jo uutta tekniikkaa

Kertoi kysyttäessä aika 

kattavasti. <- > T2-viritin 

ollut jo pidempään 

myytävissä laitteissa. 

Digibokseja ei juuri kukaan 

kysy tai osta tänä päivänä. 

Ostajat haluavat paremman 

kuvalaadun ja siksi moni 

ostaa uuden TV:n.

Myyjä kertoi lähetystekniikan 

muutoksesta heti. Tänäänkin oli 

asiaa tiedustellut 5 henkilöä vaikka 

kertovat asiasta heti. 

Kokonaisuudessa jäi hyvä kuva, 

tietoa kerrottiin heti ja kattavasti. <-

> Vanhaan telkkariin voi asentaa 

boksin ja sen jälkeen kanavat 

näkyvät.

Myyjällä oli laaja tietopohja 

aiheesta ja hän oli innokas siitä 

kertomaan. <- > Kysyi tarkasti 

tarpeesta ja kertoi erilaisten 

digiboksien ja televisioiden 

heikkoudet ja vahvuudet. 

Kertoi tarkan päivämäärän ja 

kertoi että bokseilla saa vanhan 

tv:n näkymään muutoksen 

jälkeen

Lähetykset 

loppuvat. Ei osannut 

mainita siirtymäajan 

pituudesta mitään, 

vaikka kysyin.

T2-viritin pitää olla, 

spontaanisti ei muuta 

kertonut. Digiboksi käy 

vaihtoehdoksi, heillä 

vain tallentavia tällä 

hetkellä, samalla 

hinnalla saa uuden 

TV:n.

Niukka valikoima ja 

niukka keskustelu <-

> "nämä toimii", ei 

kai siinä muuta

Tämän käynnin perusteella 

ei liikkeestä saanut 

riittävää tietoa 

antenniverkon 

uudistuksesta. Jos en itse 

olisi johdatellut asiaa, se 

olisi jäänyt täysin 

huomiotta. Samoin vanhan 

television kohtalo jäi 

avoimeksi.
Kertoi, että heillä on ollut 

ongelmia etenkin 

iäkkäämpien asiakkaiden 

kanssa joille on myyty 

televisio ja digiboksi, kun 

siinä on kummallekin 

laitteelle oma 

kaukosäädin, käyttö ei 

tahdo onnistua ollenkaan. 

Eivät ole innostuneita koko 

digibokseista.
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Kun kysyin, tiesi hyvin asioista. 

Ei kuitenkaan kysymättä ollut 

halukas informoimaan sen 

enempää. <- > HD-lähetyksiin 

siirtyminen - vanha 

huonolaatuisemmat lähetykset 

loppuvat. Ei suosittele vanhan 

tv:n käyttöä digiboksin kanssa 

koska "kuvanlaatu on silloin 

paljon huonompi".

Kertoi että 2020 muuttuu. Kaikki 

myytävät telkkarit käyvät myös 

silloin antenniin. Ja jos vanha 

telkkari on HD ready niin silloin 

riittää boksi. 

Vanhat televisiot eivät pysty 

vastaanottamaan lähetyksiä 

muutoksen jälkeen, ei välttämättä 

edes digiboksilla

Tiesi tarkkaan siirtymään 

liittyvistä asioista. Vaikka 

digiboksi on vaihtoehto kuvan 

näkymiselle, harva vanhempi 

TV pystyy hyvään kuvan 

laatuun. HD-ready (720p) 

kuvalaadut poistumassa 

valikoimista, heillä vain Full 

HD-kuvaan pystyviä jatkossa. 

Kertoi myös antennin 

vaatimuksista ja epäili 

mahtaako 4K-kuvalaatua olla 

tulevaisuudessa antennin 

kautta saatavilla.

Liikkeen kaikki mallit testattuja 

laitteita, myös kaikissa muissa 

ketjun liikkeissä myynnissä vain 

testattuja

Minun mielestä riittävän 

hyvin. Sanoi, että pelkkä 

boksikin riittää, jos ei halua 

uutta televisiota ostaa. <- > 

Myyjä kertoi, että jossain 

tapauksissa pitää silti 

tarkistaa/uusia katolla oleva 

antennitekniikka, eli vaikka 

olisi uusi televisio, niin 

antenni voi olla 

vääränlainen.

Kysyi kuinka paljon 

tarvitsen 

tallennusominaisuutta, 

koska tallentavan 

digiboksin hinnalla saa 

hyvän dvb-t2 tv-

vastaanottimen ja jää 

vielä rahaa ylikin.

Ei spontaanisti kertonut, 

mutta kysyttäessä tiesi 

asioista ja vastasi hyvin. 

Hyvin ja kattavasti kertoi 

muutoksesta. <- > 

Digibokseista epäili 

löytyykö valmistajia 

tekemään pelkkää ei 

tallentavaa mallia, koska 

niiden kysyntä on tosi 

vähäistä. Ne jotka ovat 

ostamassa digiboksia, 

haluavat ostaa 

tallentavan.

Ei juuri mitään infoa. <- > 

Kaikki laitteet toimivat 

muutoksen jälkeen joita 

heillä myynnissä.

Tyytyi vain varmistamaan 

asiakkaalle, että kaikki 

laitteet (tv) toimivat 

siirtymän jälkeenkin. 

Arvioi siirtymän 

tapahtuvan vasta 2022-

2023 paikkeilla ja että 

sen piti tapahtua jo 

vuonna 2017.Ei pitänyt 

boxia hyvänä ratkaisuna, 

turhaa säätämistä ja 

hässäkkää.

Myyjä ei informoinut asiasta. 

Kaupassa oli myyntitilassa 

selkeästi esillä erittäin hyvät 

info-laput muutoksesta ja 

siitä, että kaikki heidän 

tuotteet toimivat muutoksen 

jälkeen. 

Pakolliset asiat sieltä tuli 

ennen pitkää, mutta jäi 

sellainen olo, että jos en olisi 

tiennyt niin en oikein tietäisi 

vieläkään. Kaupan omien 

nettisivujen tuote-esittelyissä 

mainittuihin spekseihin 

nojaava esittely. 

Myyjillä ei ollut yhtään 

tietoa asiasta, ohjasivat 

viereiseen 

erikoisliikkeeseen jossa 

asiantuntemusta 

enemmän

Myyjä tuntui tietävän hyvin 

tulevan muutoksen mutta ei 

ollut kiinnostunut 

kertomaan asiasta muuta 

kuin että heidän boksinsa 

on uuden tekniikan 

mukainen. 
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Miten hyvin myyjä informoi uuteen lähetystekniikkaan (DVB-T2) siirtymisestä antenniverkossa vuonna 2020, ja 
erityisesti DVB-T2-boxeista ratkaisuna vanhalle televisiolle?

- Poimintoja myyjien kommenteista -
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Suositeltu vastaanotin

• Perustelevision ostajalle suositeltiin lähes kaikissa 

tapauksissa televisiota, jossa on DVB-T2-viritin.

• Luonnollisena syynä tähän on, että vain harvoissa 

myymälöissä on enää myynnissä televisioita, joissa 

ei ole DVB-T2-viritin.

”Televisiota olen hankkimassa. Minulle riittää perustelevisio, sellainen 30-40 tuumaa, ei tarvitse olla 

mikään älytelevisio. Minkälaista suosittelisit? Meillä on antennitalous…” 13. Suositteliko myyjä…?

% havainnointikäynneistä myymälöissä, joissa tv-vastaanottimia myynnissä

Ei paljoa kertonut, kun 

kysyin vastasi. Kysyin 

halpaa telkkaria, josta 

paljastui vasta 5 

minuutin tutkinnan 

jälkeen, ettei toimi 2020, 

Suositteli sitten siihen 

digiboksia. Tai 

ostamaan kalliimman 

tv:n jossa on T2-viritin.

Kysyessäni, löytyykö 

vielä vanhojen 

vaatimusten 

mukaisia televisioita, 

tokaisi hän: "ei 

meiltä, niitä myyvät 

enää vain huijarit. 

Eikä niitä tuoda 

maahan." 
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• Siirtymään liittyen myyjät haluavat yleensä kertoa ostajalle, että kaikissa 

liikkeen televisioissa on DVB-T2-viritin tai että kaikki televisiot toimivat 

muutoksen jälkeenkin. Myös siirtymän ajankohta vuonna 2020 ja se, 

että uusi lähetystekniikka edellyttää DVB-T2-viritintä tuodaan usein 

esiin. Mahdollisuuden hankkia DVB-T2-boksi mainitsi noin joka neljäs.   

• Pienemmissä ketjuihin kuulumattomissa myymälöissä esiintyi 

keskimääräistä enemmän haluttomuutta tai osaamattomuutta kertoa 

DVB-T2-siirtymästä. 

Mitä siirtymästä kerrottiin

14. Mitä myyjä kertoo siirtymästä? 

% havainnointikäynneistä myymälöissä, joissa tv-vastaanottimia myynnissä

Mitä myyjä kertoo siirtymästä?

KAIKKI

Helsinki - 

Uusimaa

Etelä-

Suomi

Länsi-

Suomi

Pohjois- 

ja Itä-

Suomi Gigantti Power

Tekniset - 

Euronics

Veikon 

Kone Expert

Pienet, ei 

kuulu 

ketjuun

Verkko-

kauppa. 

com Prisma

Kärkkäi-

nen / 

Hobby 

Hall

n=    197 43 48 48 58 37 32 30 30 10 13 6 34 5

% % % % % % % % % % % % % %

Liikkeen kaikissa televisiomalleissa on DVB-T2 viritin / 

kaikki toimivat muutoksen jälkeen
77 74 77 85 71 70 84 80 83 80 69 50 74 80

Siirtymän ajankohta vuonna 2020 62 42 67 65 72 57 69 73 60 90 85 33 47 40

Uusi lähetystekniikka edellyttää DVB-T2-viritintä  60 70 50 67 55 57 47 70 80 60 38 67 53 80

DVB-T2 mahdollistaa HD-sisällöt  43 51 33 48 40 38 31 63 40 50 38 33 41 60

DVB-T2-boksin hankinta riittää  27 7 31 38 31 24 25 37 23 50 31 17 21 40

Koskee vain antenniverkkoa  21 9 21 38 17 16 31 30 20 20 15 17 18 0

HD-kanavien tarjonnasta 13 14 13 17 10 11 16 13 7 10 8 33 21 0

Suomessa testatut laitteet (testatutlaitteet.fi) 1 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 20

Myyjä antaa television ostajan oppaan  1 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0

Muu  11 30 6 2 7 22 13 3 10 0 8 0 12 0

Myyjä ei halunnut tai osannut kertoa DVB-T2-siirtymästä, 

vaikka kysyin asiasta
4 2 2 8 2 3 3 0 3 0 15 0 6 0
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Ehdottaa ratkaisuksi vain digiboksin hankintaa (ei ehdota uuden television hankkimista)

Mainitsi sekä uuden television että -digiboksin

Ehdottaa ratkaisuksi vain uuden television hankinta (ei ehdota digiboksin hankintaa)

21

Vanhan television käyttö siirtymän jälkeen

• Kysyttäessä miten vanhan television suhteen pitäisi 

toimia siirtymän jälkeen, valtaosa myyjistä (79 %) otti 

esiin mahdollisuuden jatkaa television käyttöikää 

digiboksin avulla. 

• Neljännes myyjistä ehdotti ratkaisuksi vain digiboksia. 

Vaihtoehto tuotiin parhaiten esiin Helsingin ja 

Uudenmaan alueen myymälöissä.

• Ketjujen/myymälöiden välillä oli eroja sen suhteen 

mitä vaihtoehtoa ensisijaisesti suositeltiin.

15. Mitä vanhan television suhteen pitäisi tehdä? (…että saa HD-lähetykset näkyviin – tai miten 

saisin näkyviin HD-kuvan – pitääkö ostaa uusi televisio)?

% havainnointikäynneistä myymälöissä, joissa tv-vastaanottimia myynnissä

Kertoi, että mikäli 

television kanavahaun 

jälkeen televisiosta ei 

löydy kanavaa 24, 

kannattaa hankkia joko 

uusi teräväpiirto-

televisio tai digiboksi.

Kuvan laadussa häviää, 

jos laittaa digiboksin 

verrattuna uusi tv. 

Hintaero pieni.

Vanha televisio ei 

välttämättä toimi edes 

uuden digiboksin 

kanssa.

Oikeastaan suositteli 

suoraan ostamaan 

uuden television, koska 

tallentavat digiboksit 

joita heillä myynnissä 

oli niin hintavia. 

Suositteli pelkkää 

boxia, kun pääsee 

halvemmalla eikä 

tarvitse uutta telkkaria.
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Hong Kong tavaratalot

Ei-tallentavia Tallentavia

16. (Observoi / jos et löydä laitteita, kysy myyjältä): En löytänyt digibokseja, onko teillä täällä DVB-

T2-digiboksia myynnissä? 

On myynnissä; % myymälöistä

22

Myynnissä olevat DVB-T2 digiboksit

• Vain runsaalla puolella myymälöistä (57 %) oli ei-

tallentavia DVB-T2 digibokseja valikoimassaan. 

• Kalliimpien tallentavien digiboksien saatavuus oli 

selvästi parempi (86 %). 

• Ei-tallentavien digiboksien saatavuudessa ei ollut 

alueittain eroa, mutta ketjujen välillä sitäkin 

enemmän. Heikoin saatavuus oli Tekniset & 

Euronics -ketjun myymälöissä (13 %), paras 

Gigantissa ja Powerissa. Myös kaikissa 

havainnoiduissa Hong Kong tavarataloissa ei-

tallentavaa digiboksia oli saatavilla. 

Heidän 

mielestään 

digiboksit eivät 

ole tätä 

päivää, 

hoidettava 

muulla tavoin.

Heidän 

toimittajien 

kautta ei ole 

ollut hyvin 

saatavilla 

pelkkiä 

digibokseja.

Heille ja muihin 

ketjun liikkeisiin on 

tulossa digibokseja 

myyntiin vasta 

lähempänä 

siirtymäajankohtaa

Myyjä kertoi, 

että digibokseja 

tulee myyntiin 

lähiviikkoina. 

Eivät vielä tässä 

vaiheessa ole 

ottaneet 

digiboxeja 

myyntiin, sillä 

televisioissa on 

valmiudet ottaa 

vastaan 

muutokset..

Tällä hetkellä 

loppu. 

Olympialaiset vei 

kaikki.
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Mitä myyjä sanoi DVB-T2-bokseista ja niiden hankkimisesta
(myynnissä vain tallentavia bokseja)
- Poimintoja myyjien kommenteista -

Luotettavia ei-tallentavia 

digibokseja ei saatavilla, sellaisia 

joita uskaltavat ottaa myyntiin. 

Testanneet itsekin muutamia, 

mutta ollut ongelmia tekstityksen 

kanssa. Myyjä arvioi, että 

lähempänä 2020 voi tulla 

saataville luotettava digiboksi. Ei 

luota halpoihin "kiinakopioihin".

Digibokseja on vaikea 

saada kaupaksi -

kannattaa miettiä 

ostaako jo uuden 

television, kun hintaero 

on niin pieni.

T2-boksi tarvitaan, 

ellei televisiossa ole 

vastaavaa viritintä.

Myyjä sanoi, että 

laitteen voi hankkia, 

jos haluaa tallentaa 

lähetyksiä. 

Televisioissa on 

valmiudet valmiina.

Myyjä mainitsi vain, 

että tämä heidän 

myymänsä malli 

toimii sitten 

jatkossakin.

Mainitsi vain, että jos 

vanhasta televisiosta 

ei halua luopua, niin 

onnistuu katsominen 

vuoden 2020 jälkeen 

digiboksilla.

. Television katselemiseen 

tarvitsee nyt kaksi 

kaukosäädintä, kun toisella 

ohjataan televisiota ja 

toisella digiboxia. Digiboxin 

lisäksi tällä alueella täytyisi 

uusia myös antenni.

Digiboxin hinnalla 

saa uuden television 

mikä sisältää tuon 

digiboxi-virittimen.

Heillä oli ollut erä ei-

tallentavia bokseja, 

mutta ne eivät oikein 

menneet kaupaksi, 

vaikka niissä oli erittäin 

hyvä teräväpiirto.

Ei-tallentavia ei 

myynnissä, tällä hetkellä 

ei ole hyvin saatavilla. Ei 

tosin ole ollut 

kysyntääkään. Voi olla, 

että kysytään kun 

muutosajankohta 

lähempänä mutta vähän 

epäili sitä.

Myynnissä vain 

tallentavia malleja, 

jotka maksoivat 

saman verran kuin 

uusi perusmallin tv

Nettitelevisiot ovat 

vieneet jalansijaa tai 

tarvetta tallentaviin 

digibokseihin. Ei ole 

myynnissä tällä hetkellä 

eikä ole ollutkaan ei-

tallentavia bokseja. Eli 

pelkästään tallentavia on 

myymälässä. (Talon 

antennin voi joutua 

uusimaan)

Ei-tallentavia ei 

osteta tai kysytä, 

niiden saatavuus on 

ollut huono, ei juuri 

valmisteta.

Meillä on liikkeessä vain tätä 

tallentavaa, joka on kalliimpi 

kuin itse uusi televisio. 

Perusmalli kannattaa boksista 

ottaa, jos ei tarvitse 

tallennusta. Jos ostaa boksin, 

pitää varmistaa, että siinä on 

antenna hd-ready-logo, tai 

muuten boksi on aikanaan för 

mitätön.

Tallentavaa digiboksia kehui 

hyväksi vaihtoehdoksi 

vanhalle televisiolle, sillä voi 

tallentaa useampaa kanavaa 

ja katsoa samalla ohjelmia 

televisiosta. Ja näin ollen 

vanhan television voi 

säästää ja jatkaa sen 

käyttöikää.
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Mitä myyjä sanoi DVB-T2-bokseista ja niiden hankkimisesta
(myynnissä vain tallentavia bokseja)
- Poimintoja myyjien kommenteista -

Ei-tallentavia ei kysytä 

ja niitä huonosti 

saatavilla. Digiboksilla 

saa kuvan näkymään 

muutoksen jälkeen 

vanhan TV:n kanssa, 

digiboksi toimii tällöin 

virittimenä.

On niin kallis laite, että ei 

tässä tapauksessa hyödytä 

lainkaan. Toki vielä on 2v 

aikaa siirtymään niin 

edullisempia laitteita vielä voi 

tulla markkinoille.

Uuden tekniikan tavallisia 

digibokseja on vaikea saada 

myyntiin, on vain tallentavia. 

Kannattaa ostaa uusi tv, koska 

se tulee halvemmaksi. 

Heillä oli vain uuden tekniikan 

omaavaa tallentavaa boksia. Ei 

tallentavia ei ollut, koska 

luotettavaa ja hyvää boksia ei 

ollut tarjolla. Suositteli 

tallentavaa.

Boksin hankinta on 

ajankohtainen vasta siirtymän 

aikoihin, ja nyt ei oikein osaa 

ennustaa millainen tarjonta 

tulee silloin olemaan. Heillä ei 

ollut nyt pelkkää DVB-T2 

digiboksia, vain tallentavia 

jotka olivat kalliimpia kuin 

haetun kokoluokan televisiot.

Sanoi että boksin ostaminen ei 

kannata se maksaa melkein 

saman kuin uusi tv. Sanoi 

kuitenkin, että boksilla saa kyllä 

vanhan tv:n näkymään. Mutta 

ehdotti kaatopaikkaa sille.

Suositteli pelkkää boxia, kun 

pääsee halvemmalla eikä 

tarvitse uutta telkkaria.

Ei-tallentavia bokseja ei ollut 

hyllyssä yhtään myynnissä, 

mutta kuulemma niitä on 

sinne tulossa. Myyjä ei pidä 

isoa varastoa, koska liike on 

pieni ja digiboksit olivat 

hänen sanojensa mukaan 

katoamassa ja jäämässä 

pois (varsinkin ei-tallentavat) 

ja sen takia ei ole niitä 

hyllyyn hommannut. 

Kysyin tavallisista ei-

tallentavista bokseista, jolloin 

myyjä sanoi, että niitä ei enää 

ole, mutta markkinoille on 

tulossa nyt joku Finluxin ei-

tallentava boksi, joka on 

tarkoitettu lähinnä vanhan 

TV:n omistajille

Ei-tallentavia ei tällä 

hetkellä myymälässä, 

on tilannut mutta 

tukkurilla on ollut 

vaikeuksia 

saatavuuden kanssa. 

Myynnissä vain 

tallentavia, ei ole 

muita. Ensin sanoi, 

etten tee vanhalla 

televisiolla mitään, 

sitten ehdotti/kertoi 

että mikäli haluaa 

tallentaa, kannattaa 

ostaa digiboksi.

Tarvitaan ohjelmien 

tallennukseen, mutta 

ei television 

katsomiseen, jos 

televisiossa on DVB-

T2.

Ei-tallentavia huonosti 

saatavilla. Finluxilta 

tulossa uusi malli, 

mutta senkin hinta 

tulee olemaan yli 100 

euroa., epäili 

kiinnostaako 

ostamaan. 

Periaatteessa digiboksi 

riittää, jos kuvan laatu 

tyydyttää.

Heillä ainoa myytävä 

malli HDThunder, 

Topfield mennyt 

konkurssiin ja tämän 

vuoksi heidän 

valikoimastaan sitä ei 

löydy. 
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Mitä myyjä sanoi DVB-T2-bokseista ja niiden hankkimisesta
(myynnissä vain tallentavia bokseja)
- Poimintoja myyjien kommenteista -

Vanha televisio ei 

välttämättä toimi edes 

uuden digiboksin kanssa.

Digibokseja myynnissä vain 

tilauksesta. Ei-tallentavia ei ole 

ollut hyvin saatavilla. Tallentavana 

ollut myynnissä Topfield-merkkistä, 

toimittaja konkurssissa, ei ole sen 

jälkeen tilannut. HD-digiboksilla 

saa kuvan vanhaan televisioon, jos 

löytyy liitännät ja HD-kuvan jos TV 

pystyy siihen.

Digiboksin käyttö edellyttää, että 

vanhasta TV:stä löytyy HDMI-

liitäntä. Ja HD-kuvaa varten, että 

TV pystyy näyttämään HD-tason 

kuvaa.

Ei ole kysyntää ollut. 

Televisioiden hinnat ovat niin 

halventuneet, että ihmiset ostavat 

saman tien uuden television joka 

on saman tien parempi myös 

kuvanlaadultaan ja mukana 

nykyaikaisemmat ominaisuudet, 

smartit saa samalla käyttöön.

Kysyttäessä onko ei-

tallentavia tulossa myyntiin 

epäili onko niitä tulossa 

jatkossakaan. Sanoi että 

niille on niin vähän kysyntää 

ja ihmiset haluavat, että 

viritin on mukana jo tv-

laitteessa. 

Ei tallentavia ei ole 

myynnissä, ei ole 

kysyntää ja eikä 

usko, että niitä on 

enää tulossa 

myyntiin.

Myyjä sanoi, että tänä 

päivänä on jostain syystä 

vähän digibokseja 

myynnissä. Ihmiset 

ilmeisesti käyttävät 

suoratoistopalveluja ja äly-

TV -palveluja mieluummin, 

kuin perinteistä boksia. 

Tässä hintaluokassa 

TV:tä katsellessa ei ole 

mitään järkeä hankkia 

digiboksia, koska koko 

TV on huomattavasti 

edullisempi.

Ei tallentavia ei tällä 

hetkellä valikoimassa 

koska niille ei ole 

kysyntää. Aiemmin 

kuulemma on ollut. Ei 

tiennyt tuleeko 

jatkossa valikoimaan.

Suositteli uutta 

televisiota, ei pitänyt 

digiboksia oikein 

järkevänä 

ratkaisuna – turhaa 

hässäkkää tv:n 

yhteyteen. 

Oikeastaan suositteli 

suoraan ostamaan 

uuden television, koska 

tallentavat digiboksit 

joita heillä myynnissä oli 

niin hintavia. 

Perustelkkarit on 

halventuneet niin 

paljon, että ihmiset 

mieluummin vaihtavat 

saman tien koko 

vanhan toosan 

uuteen...

Myyjä sanoi 

digiboksien maksavan 

kolme ja puoli sataa, 

joten kannattaa ostaa 

vaan uusi tv. Myyjä ei 

esitellyt digibokseja, 

vaikka kysyin niitä 

parikin kertaa.

Tällä hetkellä ei 

valikoimissa ei-

tallentavia. Sopivia ja 

luotettavia ei ole hyvin 

saatavilla. Niitä saattaa 

tulla saataville 

lähempänä siirron 

ajankohtaa, jos joku 

valmistaja alkaa tehdä 

niitä. 

Ei-tallentavia huonosti 

saatavilla. HD-digiboksi 

on myös vaihtoehto 

vanhalle televisiolle, jos 

pitää kuvan laatua 

riittävänä.
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Mitä myyjä sanoi DVB-T2-bokseista ja niiden hankkimisesta
(myynnissä sekä ei-tallentavia että tallentavia bokseja)

- Poimintoja myyjien kommenteista -

Digiboksi käy vaihtoehdoksi, jos 

vanhan TV:n kuvanlaatu riittävä 

katsojan mielestä. Digiboksien 

kysyntä nyt pientä, mutta epäili 

että kysyntä voi 

muutosajankohtana olla 

suurempi.

Jos haluaa pienen television, 

niin tällöin suosittelee suoraan 

television ostoa, koska esim. 

32-tuumaisen saa jopa 

halvemmalla kuin boksin. Ja 

siinä valmiiksi viritin ja hieman 

kalliimmissa jopa 

tallennusmahdollisuus.

Myyjä kertoi, että boksit ovat 

katoavaa kansanperinnettä 

pikkuhiljaa. Niitä myydään yhä 

vähemmän. 

On halpoja digibokseja joihin voi 

liittää ulkoisen kovalevyn ja tallentaa 

mutta niissä ei ole kahta viritintä. 

Areenat ja Netflixit yms. 

vähentäneet tarvetta eli kysyntää 

tallentaville bokseille + kallis hinta. 

Digiboksilla saa kuvan näkyviin 

mutta niitä ei paljoa myydä, koska 

edullisimman hinta noin 100 € ja 

moni haluaa ostaa uuden TV:n 

missä parempi kuvan laatu. 

Hintaero edullisiin TV-laitteisiin ei 

ole niin iso. Ei siksi tule 

suositeltua digiboksia

Digiboksien saatavuus 

vaihdellut, mm. Topfield

lopettanut. Vaikea 

arvioida saatavuutta 

2020.

Mainitsi että 

tallentavissa etuna, että 

on kaksi viritintä - voi 

tallentaa useampia yhtä 

aikaa / katsoa. 

Myyjä oli sitä mieltä, 

että vanha televisio 

kannattaa säilyttää ja 

muuttaa se jatkossa 

toimivaksi boksin avulla. 

Suositteli kuitenkin Elisa 

viihdettä mieluummin kuin 

digiboksia. Perusteli hyvin.

Onnistuu digiboksilla, jos 

löytyy liitännät. Ei tarvitse olla 

HD-tason näyttö, kuva näkyy, 

vaikkei näyttö pysty HD-tason 

kuvaan.

Tällä hetkellä ei ole kuin 

kaksi firmaa joka tekee 

tallentavia digiboxeja, muut 

on lopettanut toiminnan tai 

ovat mennyt konkkaan.

Aika pintapuolisesti myyjä 

kertoi digibokseista, kun oli 

vain yksi ei-tallentava boksi. 

Selvästi ei-tallentavaa koetti 

myydä, kun halvimmat 

tallentavat maksoivat 

enemmän kuin halvimmat 

televisiot.

Toimivat myös 2020 jälkeen 

alle 10 v vanhoissa 

televisioissa.

Voi kytkeä vanhaan 

televisioon ja jatkaa tv:n 

kahtomista, tulee vain 

kaukosäädin lisää 

käytettäväksi

Voi ottaa satelliittiantennipaketin. 

Talon vanha antenni pitää ehkä 

vaihtaa tai tehdä muutoksia

Paikkakunnalla ei näy 

vielä antennin kautta 

HD-kanavia

On halpoja bokseja, mutta 

niissä ei ole hyvä kuva. 

Paremmissa bokseissa on 

mahdollisuus tallennukseen 

ja kuva hyvä. Hinta kuitenkin 

melkein uuden television 

hintainen. Suosittelen uutta 

televisiota.
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Mitä myyjä sanoi DVB-T2-bokseista ja niiden hankkimisesta
(myynnissä sekä ei-tallentavia että tallentavia bokseja)

- Poimintoja myyjien kommenteista -

HD-digiboksilla saa kuvan 

vanhaan televisioon. 

Tosin edullisimmat 

digiboksit maksavat tällä 

hetkellä noin 100 euroa, ja 

ne eivät ole hinnaltaan 

kovin houkuttelevia.

Vanhan tekniikan televisioon 

on hankittava vähintään ei-

tallentava tai tallentava 

digiboksi. Tallentava boksi oli 

kuitenkin yhtä kallis kuin tuo 

DVB-T2 telkkari. (40 tuumaa 

antennitalous)

Digiboksilla saa HD-tason 

kuvan, jos vanha TV pystyy 

näyttämään HD-kuvaa. Pitää 

olla HDMI-liitäntä.

Mahdollista hankkia digiboksi, 

jolloin saa vanhan television 

näkymään. Suositteli ensin 

perusdigiboksia ja kysyttäessä 

tallentavaa. 

Myyjä kertoi hd-boxin riittävän, 

vaikka tv olisi vanhakin ja 

silloin tv toimisi ns. näyttönä ja 

boxi tuo kuvan. hdr parantaa 

kuvan laatua.

Digiboksissa pitää olla hdmi

piuha ei tallentavassa ja 

tallentavassa löytyi vielä 

scart liitin myös myyjän 

yllätykseksi. Muuten toimivat 

2020 alkaen vaikka ei enää 

ole paljoa myynnissä 

bokseja.

"Jos vanhassa tv:ssä on 

HDMI-liitäntä niin riittää 

digiboksi"

Boxi tai sopiva televisio on 

välttämätön, boxin haittana 2 

kaukosäädintä.

Kannattaa miettiä onko järkeä 

ostaa Boxia, kun paremman 

television kannattaa ostaa. Ja 

niissä on parempi kuvalaatu.

Myyjä kertoi, että digiboksilla 

saa vanhan telkkarin 

toimimaan uuteen 

lähetystekniikkaan 

siirryttäessä, mutta 

digibokseja ei paljoa enää 

myydä vaan suositumpaa on 

ostaa uusi telkkari.

Heillä ei ole myynnissä 

tallettavia digiboxeja kuin 

kausiluontaisena, niitäkin 

tulee vain 10kpl kerralla.

Kuvan laadussa häviää, 

jos laittaa digiboksin 

verrattuna uusi tv. 

Hintaero pieni.

Digiboksi hyvä 

vaihtoehto, jos vanhassa 

TV:ssä hyvä kuvanlaatu. 

Ei-tallentavat eivät 

kuitenkaan ole kovin 

edullisia ja niitä on välillä 

huonosti saatavilla.

Ehdotti, että odottelen 

rauhassa vuoteen 2020, 

koska tilanne saattaa, 

vaikka muuttua, ja televisiot 

näkyvät kuten tähänkin asti.

Sanoi että vihdoin saatu 

taas perusboxeja myyntiin 

ja ovat menneet hyvin 

kaupaksi. Sanoi myös ylen 

peruskanavien säilymisen 

hd-siirtymän jälkeen.

Vanhan TV:n näyttöpaneelille 

voi tulla ongelmia DVB-T2 

lähetyksiin boksinkin kanssa.



OTANTATUTKIMUS OYOTANTATUTKIMUS OYDVB-T2-vastaanottimet / Mystery Shopping –tutkimus, 3/2018

28

Mitä myyjä sanoi DVB-T2-bokseista ja niiden hankkimisesta
(myynnissä sekä ei-tallentavia että tallentavia bokseja)

- Poimintoja myyjien kommenteista -

Ei tallentavat poistumassa 

valikoimista, niitä ei juuri 

osteta. Tallentavia löytyy ja 

niissä kaikissa on T2-viritin.

Myyjä sanoi, että DVB T2 bokseja ei 

kannata ostaa, koska boksin hinnalla 

saa ostettua hyvän television, jossa 

on parempi kuvanlaatu ja pienempi 

virrankulutus kuin vanhassa 

televisiossa, hän kehotti tuoda vanha 

televisio kauppaan kierrätystä varten 

ja uuden television ostamista.

Kertoi että bokseilla saa vanhan tv 

näkymään muutoksen jälkeen ja 

bokseihin voi laittaa kortin maksullisten 

tv kanavia varten.

Kysyttäessä kertoi, että digiboksi käy 

vanhan TV:n kanssa, jos kuvan laatua 

pitää riittävänä. Ei-tallentavia 

kohtuuhintaisia digibokseja ei ole 

kovin hyvin saatavilla.

2020 pitää olla DVB-T2, 

meillä ei ole myynnissä 

lainkaan sellaisia 

televisioita, joissa tätä 

tekniikkaa ei olisi.

Digiboksi mahdollistaa 

teräväpiirtolähetykset, eikä 

ole välttämätöntä ostaa 

uutta televisiota. Tosin 

käytännössä riippuu paljon 

televisiosta, kuinka 

tarkkana kuva näkyy.

Hinnat tulevat pysymään 

samana myös ajankohdan 

tullessa (2020), vain 

muutamia laitevalmistajia. 

Digiboxit tehdään 

maakohtaisiksi. 

Ei tallentava laite 150 eur 

König on samalla myös 

mediasoitin, mutta toimii siis 

digiboksinakin. 

Myyjä ei kertonut olenkaan 

siirtymisestä dvb-t2-

lähetystekniikkaan. Myyjä 

suositteli smart-tv:n ostoa 

ja painotti ainoastaan 

nettitv:tä. Yritin kuitenkin 

ohjata keskustelua 

oikeaan suuntaan, mutta 

myyjä tuntui olevan 

enemmän kiinnostunut 

Netflixistä kuin dvb-

jutuista.

Ei-tallentavia 1 kpl 

hyllyssä jäljellä. Ei ole 

tulossa eikä tiedossa 

tällä hetkellä onko 

tulossa jokin malli 

valikoimiin. Niitä 

myydään niin vähän.

Boksi ei ole tulevaisuuden 

valinta, mutta vanhan 

telkkarin se pelastaa.

Jos löytyy HDMI-valmius 

niin silloin riittää digiboxin 

osto. Pienessä 

telkkarissa kuvan 

laadulla ei niin väliä 

olekaan. 

Myynnissä on boksi missä 

on viritin, pystyy 

tallentamaan ja katsomaan 

Blue-ray elokuvia. Nyt 

tarjouksessa.

Vanhaan telkkariin saa 

digiboksilla DVBT2 

lähetykset. Smart 

ominaisuudet saa 

perustelkkariinkin Google 

Chromecastilla. Lisäksi 

myyjä itse spontaanisti 

kertoi sivustosta, jossa voi 

tarkistaa oman vanhan 

laitteen yhteensopivuuden. 

Mainitsi T2-virittimen. Digiboksi voi 

olla vaihtoehto, jos niitä tulee 

luotettavilta valmistajilta tarjolle.
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• Ei-tallentavat digiboksit ovat tyypillisimmin hintaluokissa 81-100 euroa 

(39 %) tai 61-80 euroa (24 %). Halvimmat ovat alle 40 euroa, 

kalleimmat yli 140 euroa. 

• Tallentavat digiboksit ovat selvästi kalliimpia, tyypillisimmin hintaluokissa 

341-360 euroa (43 %) ja 281-300 euroa (26 %). 

DVB-T2 digiboksien halvimmat hinnat

17. Minkä hintainen on HALVIN ei-tallentava DVB-T2-digiboksi (ilman tallennusmahdollisuutta)?

18. Minkä hintainen on hintainen on HALVIN tallentava DVB-T2-digiboksi?  

% myymälöistä, joissa myynnissä ko. digibokseja

10
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Ei tallentava (n=103)
Keskiarvo: 93 €
Mediaani: 99 €

Tallentava (n=156)
Keskiarvo: 326 €
Mediaani: 349 €
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17. Minkä hintainen on HALVIN ei-tallentava DVB-T2-digiboksi (ilman tallennusmahdollisuutta)?

18. Minkä hintainen on hintainen on HALVIN tallentava DVB-T2-digiboksi? 

Halvin hinta (€); keskiarvot myymälöistä, joissa myynnissä ko. digibokseja

30

DVB-T2 digiboksien halvimmat hinnat

• Halvimman ei-tallentavan digiboksin hinta on 

keskimäärin 93 euroa ja tallentavan 326 euroa. 

• Hinnoissa ei ole alueittaisia eroja, mutta ketjujen 

välillä hinnassa voi olla suuriakin eroja. 

• Edullisimmat ei-tallentavat digiboksit löytyvät Hong 

Kong tavarataloista ja Kärkkäiseltä, joista boksin 

saa alle 40 eurolla. 

• Verkkokauppa.comissa ja Tekniset & Euronics –

ketjun myymälöissä halvimmankin ei-tallentavan 

digiboksin hinta on reilusti yli sata euroa. 

€
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24

21

14

11

11

9

10

Clint

Maximum

DNA:n Wbox

König

Valueline

Finlux

Muu

%
Yleisimmät 

hinnat
Ketjut / liikkeet

69 €

99 €

99 €

139 €
149 €

50…75 €

150 € *

35…40 €
Pienet, ketjuihin kuulumattomat

99 €
119 €
149 €

69…159 €
Pienet, ketjuihin 

kuulumattomat

17. Minkä hintainen on HALVIN ei-tallentava DVB-T2-digiboksi (ilman tallennusmahdollisuutta)?

Minkä merkkinen se on? 

% myymälöistä, joissa myynnissä ei-tallentavia digibokseja (n=103)
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Myynnissä olevat ei-tallentavat DVB-T2 digiboksit

• 57 %:ssa havainnoiduista myymälöistä oli ei-

tallentavia DVB-T2 digibokseja myynnissä.

• Ei-tallentavista digibokseista on useampaa merkkiä 

markkinoilla. Ketjuilla/myymälöillä on kuitenkin 

yleensä vain yhtä tai korkeintaan kahta merkkiä 

valikoimassaan.

• Edullisinta Valuelinen boksia on saatavilla Hong 

Kong tavarataloissa, Kärkkäisellä ja joissain 

pienissä ketjuihin kuulumattomissa liikkeissä. 

* Mediasoittimella varustettu versio

Pienet ketjuihin kuulumattomat
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53

29

13

4

HDThunder

Topfield

Samsung
(mukana Blue-

ray-soitin)

Muu

%
Yleisimmät 

hinnat
Ketjut / liikkeet

329 / 339 € (10 %)

349 € (55 %)

369 / 379 € (13 %)

399 € (6 %)

295 / 299 € (57 %)

349 € (25 %)

359 / 369 € (9 %)

249…260 € (20 %)

299 € (45 %)

349 € (15 %)

140…349 €

18. Minkä hintainen on hintainen on HALVIN tallentava DVB-T2-digiboksi?

Minkä merkkinen se on?  

% myymälöistä, joissa myynnissä tallentavia digibokseja (n=156)
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Myynnissä olevat tallentavat DVB-T2 digiboksit

• 86 %:ssa havainnoiduista myymälöistä oli 

tallentavia DVB-T2 digibokseja myynnissä.

• Tallentavista digibokseista markkinoilla on hyvin 

suppea tarjonta merkkien suhteen. Markkinoita 

hallitsee HDThunder ja kakkosena on Topfield, joilla 

kummallakin on useampia malleja.  Pienet ketjuihin 

kuulumattomat

Pienet ketjuihin 

kuulumattomat

Pienet ketjuihin 

kuulumattomat
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Televisioita Digibokseja

19. Onko liikkeessä myynnissä televisioita tai digibokseja, joissa ei ole DVB-T2-viritintä

(eivät toimi vuonna 2020)? 

On myynnissä; % myymälöistä

33

Myynnissä olevat DVB-T (ei HD) laitteet

• Muutamissa myymälöissä on vielä yksittäisiä 

televisioita (6 %) ja/tai digibokseja (2 %), joissa ei 

ole DVB-T2-viritintä. 

• Tällaisia televisioita oli mm. Verkkokauppa.comissa, 

mutta joitain myös muiden ketjujen liikkeissä ja 

pienissä ketjuihihn kuulumattomissa myymälöissä.  

Oli tarkoitettu 

asuntovaunuun ja oli 

vain yksi kappale

Ei tiennyt aivan 

varmaksi onko enää, 

ei tiedä merkkiä tai 

hintaa, koska 

poistotorin tuotteita

Tämä tv tuli ilmi vain 

ohimennen ja se 

kuulemma on jossain 

pahvilaatikossa, ei 

edes esillä

… heillä on edelleen 

myynnissä 2kpl 

isokokoisia televisioita 

joissa ei ole T2-viritintä 

tarvitsevat DVB-T2 

digiboksin, kaikissa 

muissa on T2 viritin. 

Myynnissä on myös 

1kpl T2-digipokseja 

ilman 

tallennusmahdollisuutta.
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