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Viite: Maija Strandbergin sähköposti 18.2.2020, Lausuntopyyntö – Posti-työryhmä 

Lausunto Posti-työryhmälle 
Sanomalehtien Liitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Posti Group Oyj:n roolia julkisten 
palvelujen tuottamisessa arvioivalle valtiosihteerityöryhmälle. Vastaamme liitolle esitettyihin 
tietopyyntöihin ja lisäkysymyksiin seuraavasti: 

1. Pyytäisimme useampana viikonpäivänä ilmestyvien sanomalehtien digitalisaatioasteista tiedot, sekä 
levikkitiedot (printti/digi/kombinaatio) 

Lausunnon liitteenä olevaan esitykseen on koottu tiedot sanomalehtien digitaalisten tulojen 
osuudesta koko myynnistä ja lukijatuloista sekä levikkien kehitys eri tilausmuodoissa. (Diat 5–8, 
11–12) 

Digitaaliset tulot olivat vuonna 2019 kaikilla sanomalehdillä noin 17 prosenttia kaikista kuluttaja- ja 
mediamyyntituloista. Tässä luvussa ovat mukana myös iltapäivälehdet ja erikoissanomalehdet. 
Tilattavilla päivälehdillä digitaalisten tulojen osuus oli 13 prosenttia ja paikallislehdillä vain 4 
prosenttia. Tilaajatuloista digitilausten osuus oli päivälehdillä 12,6 prosenttia ja paikallislehdillä 5,4 
prosenttia. (Diat 5–8)  

Vuonna 2018 päivälehdillä puhtaasti digitaalisten tilausten osuus tilauksista (levikistä) oli 18 
prosenttia. Painetun lehden tilaukseen kuului digitaalinen tilaus 58 prosentissa tilauksista. Vain 
painetun lehden sisältävien tilausten osuus oli 24 prosenttia. (Dia 11) 

Paikallislehdillä 64 prosenttiin tilauksista kuului paperilehden lisäksi digitaaliset lukuoikeudet ja 
vain 3 prosenttia tilauksista sisälsi pelkästään digitaalisen lukuoikeuden. (Dia 11) 

Lausunnon liitteenä olevassa diaesityksessä (dia 12) on kuvattu sanomalehtien tilausmuotojen 
jakautuminen alueittain Suomessa. Pelkän digitaalisen lehden tilaajien osuus on suurin Etelä-
Suomessa, missä noin joka neljäs päivälehtien tilaus on pelkästään digitaalinen. Muilla alueilla 
vaihteluväli on 7–16 prosenttia. Paikallislehdillä pelkkien digitaalisten tilausten osuus on vain 
muutama prosentti. 

2. Digilehtien levikin kuukausi/vuosikehitys 

Päivälehtien pelkkien digitaalisten tilausten määrä kasvoi vuosien 2017–2018 välillä hieman yli 30 
prosenttia (noin 50 000 kappaletta). Vuonna 2018 pelkästään digitaalisten tilausten osuus kaikista 
päivälehtien ja paikallislehtien tilauksista oli vain 8 prosenttia. Vuonna 2019 levikkejä tarkastettiin 
niin vähän, ettei tuoreempaa vertailukelpoista tietoa ole saatavilla.  
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3. Jäsenistönne kannalta, tiedonjakelun digitalisoituessa kiihtyvällä tahdilla, mitkä ovat kannaltanne 
toisaalta keskeiset haasteet / keskeiset mahdollisuudet? 

Tiedonjakelun digitalisoituminen on vaikuttanut uutismediayritysten toimintaan jo pitkään hyvin 
paljon ja sen merkitys kasvaa yhä tulevaisuudessa. Silti sanoma- ja kaupunkilehdistön 
yhteenlasketuista kuluttaja- ja mediamyyntituloista edelleen 83 prosenttia tuli painetuista lehdistä 
ja 17 prosenttia digitaalisista lehdistä vuonna 2019.  

Sanomalehtien kustantajat ovat jo useita vuosia investoineet paljon digitaalisen sisällön 
tuottamiseen ja käytettävyyteen. Suomalaiset ovat kuitenkin edelleen hyvin printtikeskeisiä. 
Muutos kohti digiaikaa tapahtuu hyvin hitaasti. 

Digitalisoitumisen keskeiset haasteet: 

• Globaalit alustajätit ottavat valtaosan kasvavista digitaalisista mainostuloista. Suomen 
verkkomainonnasta vuonna 2019 oli Googlen ja Facebookin osuus 56 prosenttia, yhteensä 
257 miljoonaa euroa.  Sanomalehtien ja kaupunkilehtien yhteenlasketut digitaaliset 
mainostulot olivat vain 91 miljoonaa euroa. Painettujen sanomalehtien yhteenlasketut 
mainostulot olivat 246 miljoonaa euroa.  

• Maksuttoman tiedon kasvanut tarjonta vähentää mahdollisuutta journalismin 
kustantamiseen tilaustuloilla. Maksuhalukkuus verkkouutisista on Suomessa ollut 
toistaiseksi erittäin vähäistä (dia 14). Halukkuus maksaa verkkouutisista on Suomessa 
kansainvälisen vertailun häntäpäässä (dia 15).  

• Digitaalisen liiketoiminnan kehitystyö vaatii printtiliiketoiminnan tuottoja. Kehitystyö on 
vaikeaa ja kallista erityisesti pienille yksittäisille lehdille. 

• Sanomalehtialan sisäinen kysely kertoo, että digitulojen osuuden arvioidaan säilyvän 
vaatimattomana. Vain joka kolmas vastaaja ennakoi digitulojen osuuden olevan yli 30 
prosenttia lehden kaikista tuloista viiden vuoden päästä (dia 9). 

Digitalisoitumisen keskeiset mahdollisuudet: 

• Reaaliaikainen julkaisutoiminta mahdollistaa luotettavan sisällön jakamisen kaikkiin 
päätelaitteisiin reaaliaikaisesti kaikkialle Suomeen ja muualle maailmaan. Digitalisaatio on 
helpottanut myös journalistista tiedonhankintaa lehden tuotantoprosessia. 

• Journalismin ja mainonnan kohdentaminen, personointi ja kehittäminen käyttäjädatan 
perusteella voivat lisätä sisällön merkittävyyttä ja mainonnan arvoa. 

• Robotiikka auttaa tiedonhaussa ja datan hallinnassa. Rutiiniasioiden automatisoituminen 
jättää enemmän aikaa analysoivalle journalismille. 

• Painamisen ja jakelun kustannukset pienenevät hyvin pitkällä aikavälillä. 
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4. Alalla tapahtuu konsolidoitumista – miten näette kehityksen? 

Uutismedioiden keskittyminen on luonnollinen vastaus digitaalisen aikakauden 
liiketoimintahaasteisiin. Voimien yhdistäminen järjestelmissä, kehitystyössä, markkinoinnissa ja 
hankinnoissa mahdollistaa lehtinimikkeiden säilymisen ja päätoimittajavastuulla julkaistavan 
suomalaisen lehdistön moniäänisyyden.  

Kotimaiset kustannusyhtiöt ovat tehneet viime vuosikymmeninä paljon lehtikauppoja. 
Keskittymisen lisäksi niissä on ollut myös erisuuntaisia omistajavaihdoksia, riippuen yritysten 
strategioista ja taloudellisista mahdollisuuksista.  

Kokonaisuutena suomalainen uutismedia on hyvin monipuolinen ja alueellisesti kattava. 
Maaliskuussa 2020 Sanomalehtien Liittoon kuului 96 kustantajayhtiötä, jotka julkaisivat yhteensä 
233 sanomalehteä ja kaupunkilehteä. Liiton jäsenlehdistä 171 on tilattavia sanomalehtiä ja 62 
kuluttajalle ilmaisia kaupunki- tai verkkolehtiä.  
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