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MURROS ON OLLUT VILKASTA viime vuosina ja 
jatkuu yhä » kustannusala supistuu, sähköinen 
viestintä kasvaa

MEDIAMARKKINA ON SUPISTUNUT tai kasvu on 
hidasta talouskriisin ja digimainonnan myötä »  
nyt loiventunut ja joltain osin jopa kasvua »  
joukkoviestintämarkkinat ja alan yhteenlaskettu 
liikevaihto kasvoivat v. 2016 juuri ja juuri 
ensimmäisen kerran sitten 2011/2012

PRINTTI JA KUSTANTAMINEN LASKEE edelleen, 
sähköinen viestintä kasvaa »  ennen kaikkea verkko 
mutta myös televisio

MAINOSKAKKU ON SUPISTUNUT v. 2012 lähtien, 
nyt pysähtynyt nollakasvuun » verkkomainonnan 
varassa »  mainostajien näkymät historiallisen 
valoisat »  panostukset verkkoon

DIGITALISOITUMINEN ON HAASTANUT 
eritysesti sanoma- ja aikakauslehdistön » osa 
saanut levikkimäärät kasvuun digitilausten myötä 

YRITYSKAUPAT & UUDET tulonlähteet esim. 
data, verkkokauppa & sisältö- ja natiivimainonta

GOOGLELLA JA FACEBOOKILLA lähes 50 % 
digimainospotista »  ei ole kasvanut viime 
vuosina, muissa Pohjoismaissa ja esim. USAssa 
huomattavasti enemmän »  Suomeen jäävä osuus 
isoimpien toimijoiden taskuihin

VERKKOMAINONNAN MÄÄRÄ ohitti tv-mainon-
nan v. 2015, muissa Pohjoismaissa jo selvästi 
aiemmin

MEDIOIDEN KULUTUS ei vähentynyt, jopa kasva-
nut »  erot suuria eri sukupolvilla »  halukkuus 
maksaa verkkosisällöistä ehkä kasvussa?

1 
Johdanto
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2.
Joukkoviestintämarkkina 
ja media-alan liikevaihto

VUONNA 2016 SUOMEN joukkoviestintämarkki-
noiden volyymi kasvoi ensimmäisen kerran sitten 
vuoden 2011. Mediamarkkinat kasvoivat 1990-lu-
vun jälkipuolella tasaisesti 4-5 prosentin vauhdilla, 
mutta kasvu hidastui 2000-luvun alussa ja saavutti 
huippunsa vuonna 2012. Tässä ajassa mediamark-
kinoiden arvo nousi noin 2,7 miljardista eurosta 
hieman yli 4 miljardiin euroon. Vuosina 2012–2015 
mediamarkkina supistui vuosittain 2–3 prosentil-
la, jolloin sen arvo laski hieman alle 3,8 miljardiin 

euroon. Pitkän laskukauden jälkeen vuosi 2016 
merkitsi käännettä viestintämarkkinan kasvaessa 
1,2 prosentilla, eli runsaalla 40 miljoonalla eurolla. 
Vuonna 2016 mediamarkkinan arvo kohosi hieman 
yli 3,8 miljardiin euroon, mikä vastaa suurin piirtein 
vuoden 2009 tasoa. Suhteessa bruttokansantuot-
teeseen joukkoviestintämarkkinoiden arvo on nyt 
noin 1,8 prosenttia, kun se oli vuonna 2007 noin 2,1 
prosenttia ja vuonna 1997 peräti 2,5 prosenttia. 1 

1 http://www.tilastokeskus.fi/til/jvie/2016/jvie_2016_2017-11-24_tie_001_fi.html; http://tietotrendit.stat.fi/mag/article/221/  
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Toimialakohtaiset muutokset myötäilevät pidem-
piaikaista median murrosta, jossa sähköisen vies-
tinnän arvo on kasvanut ja kustannustoiminnan 
sekä tallenneviestinnän arvo laskenut. Kustannus-
toiminta (2,1 mrd. €) on edelleen suurin toimiala, ja 
sen osuus mediamarkkinoista on noin 55 prosenttia. 
Sähköisen viestinnän kasvu on ollut ripeää viime 
vuosina, ja sen osuus mediamarkkinoista on 
noussut alle 20 prosentista lähes 40 prosenttiin 
2000-luvun aikana ollen nyt noin 1,5 miljardia 
euroa. Tallenneviestinnän arvo on nyt noin 214 
miljoonaa euroa, ja se on ollut selvässä laskussa 
2010-luvulla video- ja äänitemyynnin tyrehtymisen 
seurauksena. Viime vuosien kehityksessä 
huomioitavaa on, että kustannustoiminnan

pitkään jatkunut keskimääräinen supistuminen on 
loiventunut ja melkein pysähtyi (-0,2 %) vuonna 
2016. Tallenneviestinnän arvon tasaantuminen sen 
sijaan jäi ohimeneväksi ilmiöksi sen supistuttua 
(-7,1 %) jälleen reilusti vuonna 2016. Sähköinen 
viestintä sen sijaan palasi kasvu-uralle (+4,5 %) 
heikommin menneen edellisvuoden jälkeen. 
Vuonna 2016 selvästi eniten kasvoi verkkomainon-
ta (+ 13,4 %), minkä lisäksi kirjojen (+6,0 %), radion 
(+2,8 %) ja television (+2,2 %) tulos koheni yli kah-
della prosentilla. Sen sijaan päivälehtien (-2,8 %) ja 
aikakausilehtien (-3,0 %) tulokset laskivat hieman 
edellisvuodesta, kun taas DVD- ja VHS-tallenteiden 
(-24,4 %) arvo sukelsi lähes neljänneksen. 2

Media-alan yhteenlaskettu liikevaihto 
on laskenut vuodesta 2012. Vuonna 
2016 lasku pysähtyi, ja ylsi 0,005 
prosenttia plussalle.

Lähde: Tilastokeskus, 
joukkoviestintätilasto.

Kuvio 1. Joukkoviestintämarkkinat Suomessa 2010–2016 (milj. €).

2 http://www.tilastokeskus.fi/til/jvie/2016/jvie_2016_2017-11-24_tie_001_fi.html 
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Vuosi 2016 merkitsi media-alalle käännettä parem-
paan myös liikevaihdolla mitattuna. Toimialojen 
yhteenlasketun liikevaihdon vuodesta 2012 jatkunut 
supistuminen pysähtyi kavuten juuri ja juuri positii-
visen puolelle (+0,005 %) noin 4,7 miljardiin euroon. 
Painamisen ja tallenteiden jäljentämisen liikevaih-
to supistui edelleen (-4,9 %) ja on nyt hieman alle 
1,1 miljardia euroa. Kun jätetään pois tallenteiden 
jäljentäminen, painamisen ja siihen liittyvien pal-
veluiden liikevaihto on supistunut voimakkaasti 

vuoden 2012 noin 1,5 miljardista eurosta alle miljar-
diin euroon vuonna 2016. Kustannustoiminta pysyi 
käytännössä edellisvuoden tasolla noin 3 miljardissa 
(+0,05 %), mutta radio- ja televisiotoiminta kasvoi 
(+7,7 %) jo toisena perättäisenä vuotena kavuten 610 
miljoonaan euroon. Vuonna 2016 Suomen suurin 
media-alan yritys oli Sanoma Oyj 1,64 miljardin eu-
ron liikevaihdolla3 ennen Yleisradiota (470 milj. €) ja 
Bonnier AB:ta (332 milj. €).4

Kuvio 2. Eri toimialojen osuus joukkoviestintämarkkinoista vuonna 2016.

Lähde: Tilastokeskus, joukkoviestintätilasto.

3 http://www.medialiitto.fi/media-ala/talouskatsaus/2016 ; Mediakatsaus IV/2017.
4 Mediatalouskatsaus III/2017; Mediatalouskatsaus IV/2017; Tilastokeskus; Mainostajien liitto. 
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Liikevaihdossa käänne parempaan tapahtui kesällä 
2016, minkä jälkeen media-alan liikevaihdon kas-
vu jatkui neljänä peräkkäisenä vuosineljännekse-
nä, ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2011. Loiva 
kasvukausi näyttäisi kuitenkin päättyneen vuoden 
2017 kolmannella neljänneksellä, jolloin media-alan 
liikevaihto kääntyi jälleen 2,3 prosentin laskuun. 
Kasvua kertyi vain radio- ja televisiotoiminnas-
ta kustannustoiminnan ja painoalan liikevaihdon 
painuessa pakkaselle.5  Mainosmarkkinat 
supistuivat kokonaisuudessaan 3 prosenttia, eikä 
perinteisen mediamainosmarkkinan kehityksessä 
ole tapahtunut käännettä, sillä painettujen 
sanomalehtien mainosmyynti laski yli 11 prosenttia

ja aikakausilehtien yli 7 prosenttia. Ainoastaan 
digimainosmarkkinat ovat vahvassa kasvussa, 
mutta taloustilanteen piristymiseen nähden 
vuoden 2017 mainosmyynti on ollut heikkoa. 
Tilanne saattaa kuitenkin helpottaa tulevana 
vuonna, sillä mainostajien liiton mainos-
barometrin mukaan vuodelle 2018 on lupa odottaa 
merkittävästi lisää panostuksia. Printtimainonnan 
alamäkeen ei ole odotettavissa käännettä myöskään 
ensi vuonna, sillä mainospanostukset kohdentuvat 
ennen kaikkea verkkoon sekä jossakin määrin myös 
televisioon ja radioon. 6 

Kuvio 3. Media-alan liikevaihto toimialoittain 2012–2016 (milj. €).

Lähde: Tilastokeskus, Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. 

Vuonna 2016 media-alan yritykset 
työllistivät 21 000 henkilöä. Eniten 
työllistää kustannustoiminta, 13 979 
henkilöä. 

5 http://www.medialiitto.fi/media-ala/talouskatsaus/2016 ; Mediakatsaus IV/2017.
6 Mediatalouskatsaus III/2017; Mediatalouskatsaus IV/2017; Tilastokeskus; Mainostajien liitto. 



medialiitto8     Otto Tähkäpää / MindMill Network / 03/2018

Vuonna 2016 Suomen noin 2 000 media-alan 
yritystä työllisti yhteensä 21 000 henkilöä. Eniten 
yrityksiä on kustannustoiminnassa (974) ennen 
painamista ja tallenteiden jäljentämistä (949) sekä 
radio- ja televisiotoimintaa (66). Yritysten 
lukumäärä väheni kaikilla toimialoilla (95), myös 
radio- ja televisiotoiminnassa, missä yritysten 
määrä pysyi ennallaan vuonna 2014 ja kasvoi vuon-
na 2015. Henkilöstöltään suurin media-alan toimi- 

ala on kustannustoiminta (13 979), joka työllistää 
noin kaksi kertaa enemmän kuin painaminen ja 
tallenteiden jäljentäminen (6 490) sekä 20 kertaa 
enemmän kuin radio- ja televisiotoiminta (666). 
Media-alan yrityksissä työskentelevien lukumäärä 
putosi 1 700:lla. Henkilöstön määrä väheni kaikilla 
toimialoilla, mutta suurin muutos koettiin kustan-
nustoiminnassa, jossa henkilöstömäärä supistui yli 
650:llä.

Kuvio 4. Mainostajien näkemyksiä vuoden 2018 panostuksista. 

Kuvio 5. Media-alan yritysten ja henkilöstön lukumäärä 2013–2016.

Lähde: Tilasto-
keskus, Yritysten 
rakenne- ja tilin-
päätöstilasto. 

Lähde: Mainostajien 
liitto, Mainosbarometri, 
lokakuu 2017.
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MEDIAMAINOSVUOSI 2017 PÄÄTTYI nollakasvuun. 
Mainontaan käytettiin kaikkiaan 1 217 miljoonaa 
euroa. Mainonnan panostukset laskivat painetuissa 
medioissa ja televisiossa, kun taas verkkomainonta 
jatkoi kasvuaan. Suomi on edelleen mediamainon-
nassa melko sanomalehtikeskeinen maa siitäkin 
huolimatta, että sanomalehtimainonta supistui noin 
10 prosentilla sen arvon ollessa nyt yhteensä noin 
303 miljoonaa euroa. Aikakauslehtien 
ilmoitusmyynnin kokonaispanoksesta on kuihtunut 
vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen huomattava 
osa. Kehitys näyttäisi jatkuvan edelleen, kun aika-
kauslehtimainonta on supistunut -2,8 prosenttia 72 
miljoonaan euroon. 

Mediamainonta printissä ja 
verkossa

3
Televisiomainonnasta hävisi -5,1 prosenttia, ja sen 
arvo oli nyt 240,1 miljoonaa euroa. Panostukset 
sähköisessä mediassa kasvoivat 4,6 prosenttia ja 
ovat nyt 680,7 miljoonaa euroa eli 56 prosenttia 
mainonnan kokonaisinvestoinneista. 
Verkkomainonta kasvoi kaksinumeroisin luvuin 
11,8 prosentilla ja on nyt 370,4 miljoonaa euroa. 
Eniten kasvoivat natiivimainonta ja sosiaalisen 
median mainonta, molemmat lähes 40 prosentilla.7  
Verkkomainonnan kasvun ennakoidaan jatkavan 
vahvaa kasvuaan myös vuonna 2018, jolloin se 
tuleekin Suomessa todennäköisesti ohittamaan 
sanomalehtimainonnan suurimpana mediaryh-
mänä. 8

7 http://www.dentsuaegisnetwork.fi/Media/DentsuAegisNetworkNewsDetaila/2017/2017-06-29 
8 https://www.tns-gallup.fi/uutiset/mainonnan-maara-2016; https://www.iab.fi/ajankohtaista/digimarkkinoinnin-uutiset/kvartaalitiedotteet/ 
   digimainonnan-kasvuvauhti-tuplaantui-edellisvuodesta.html;  Tilastokeskus, Joukkoviestintätilastot
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Pidemmällä aikavälillä, vuosina 2007–2017, mainon-
nan kokonaisuus on vähentynyt lähes 170 miljoonaa 
euroa. Painettujen sanomalehtien mainoseurot ovat 
pudonneet yli puolella 622 miljoonasta 303 miljoo-
naan. Aikakauslehdillä pudotus on puolestaan ollut 
vielä dramaattisempi, 210 miljoonasta 75 miljoonaan 
euroon, eli lähes kaksi kolmasosaa. Kehitykselle 
ei näy loppua, sillä mainonta painetussa medias-
sa supistui vuonna 2017 yhteensä yli 8 prosenttia. 
Sanomalehtien tulonmuodostuksessa mainonta on 
ollut perinteisesti keskeinen tulonlähde, mutta 
sen merkitys on vähentynyt tasaisesti talouskriisin 
ja digitaalisten mainoskanavien myötä. Nykyisin 

mainonnan osuus sanomalehtien tuloista on enää 
keskimäärin 45 prosenttia, vaikka nimikekohtaista 
vaihtelua on runsaasti, ja esimerkiksi iltapäiväleh-
tien ansainta nojaa mainontaan. Aikakauslehtien 
tuottojakaumassa mainostulojen osuus on puoles-
taan laskenut 17 prosenttiin eli noin puoleen verrat-
tuna vuosituhannen alun huippuvuosiin. Aikakausi-
lehtimainonnan kasvu on kohdistunut viime vuosina 

lähinnä digitaaliseen mainontaan, joka oli vuonna 
2016 aikakauslehdissä noin 22 miljoonaa euroa – 
noin 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.10 

Television mainostulot ovat pudonneet 2010-luvulla 
283 miljoonasta 240 miljoonaan. Televisiomainon-
nan kokonaisuus ei olekaan merkittävästi pienempi 
kuin vuonna 2006, mutta sitä jakaa huomattavasti 
useampi yhtiö kuin kymmenen vuotta sitten. Radion 
mainostuloihin talouskriisi ei vaikuttanut käytän-
nössä lainkaan. Radiomainonnan kokonaisarvo 
pysyi pitkään noin 50 miljoonassa eurossa, mutta 
on viime vuosina kasvanut 60 miljoonaan euroon. 
Eniten ovat kasvaneet verkkomainontaan käytetyt 
panostukset, jotka ovat yli kolminkertaistuneet 
kymmenessä vuodessa 113 miljoonasta eurosta 370 
miljoonaan euroon. Verkkomainonnan kasvu näytti 
jo lähes pysähtyneen vuonna 2012, minkä jälkeen se 
on kuitenkin lähtenyt uudelleen nousuun: vuonna 
2017 kasvua kertyi lähes 12 prosenttia. 11

Kuvio 6. Mediamainonta Suomessa 2007–2016 (milj. euroa).

  10 Tilastokeskus, joukkoviestintätilastot; Aikakausmedia.
  11 Tilastokeskus, Joukkoviestintätilastot 

Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta, Kantar TNS. 
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Mainonnan kokonaispanostusten odotetaan kas-
vavan vuonna 2018. Mainostajien liiton vuosittain 
teettämän mainosbarometrin mukaan 55 prosenttia 
vastaajista aikoo lisätä panostuksiaan markkinointi-
viestintään, ja vain kaksi prosenttia vähentää panos-
tuksiaan. Vastausten erotuksena saatava saldoluku 
53 on korkein koko 2000-luvulla. Printtimedian 
mainostulojen laskulle ei tämän kyselyn valossa ole 
näkyvissä loppua. Mainostajista panostuksiaan sa-
noma- ja kaupunkilehtiin aikoo vähentää yli puolet 
ja kasvattaa alle 10 prosenttia kyselyyn vastanneista. 

Vuonna 2016 digitaalinen 
mainonta oli 56 
prosenttia mainonnan 
kokonaisinvestoinneista.

Aikakauslehtien osalta panostuksia aikoo vähen-
tää kolmannes mainostajista ja kasvattaa hieman 
useampi kuin joka kymmenes. Mainosbarometrin 
perusteella televisiomainonta tulee pysymään suu-
rin piirtein edellisvuoden tasolla, kun taas panos-
tukset radioon tulevat kasvamaan kolmanneksella. 
Selvästi eniten tulee kasvamaan verkkomainonta, 
johon lisäpanostuksia kaavailee yli 80 prosenttia 
mainostajista. Kysely on suuntaa-antava. 13

Kuvio 7. Verkkomainonta Suomessa (milj. euroa) 2005–2016.

Lähde: Tilastokeskus, 
joukkoviestintätilasto.

13 https://mainostajat.fi/mainosbarometri-mainostajat-luottavaisina/; https://mainostajat.fi/wp-content/uploads/
sites/2/2017/10/Mainosbarometri_graafit_lokakuu_2017.pdf;   
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Digitaalisen mainonnan kasvu on ollut nopeaa jo 
vuosia, mutta siihen sijoitetuista mainoseuroista 
vain osa jää Suomeen. Digitaalisen mainonnan 
suurimmat yksittäiset pelurit ovat kansainväliset 
teknologiayhtiöt, käytännössä yhteisöpalvelu 
Facebook sekä hakukonejätti Google ja sen 
omistama videopalvelu Youtube. Käytännössä 
Google ja Facebook haukkaavat miltei viidesosan (18 
%) koko mediamainonnan arvosta14  ja verkkomai-
nonnasta lähes puolet (49 %)15. Ulkomaiset teknolo-
giajätit ovat kasvattaneet systemaattisesti markki-
naosuuttaan 2010-luvulla, mutta niiden suhteellisen 
osuuden kasvu näyttäisi kuitenkin pysähtyneen 
viimeisen kolmen vuoden aikana. Puolet digimai-
noseuroista jää Suomeen, mikä on kansainvälisessä 
vertailussa kohtuullinen tulos. Digimainontaan 
käytettyjen panostusten jatkaessa kasvuaan tar-
koittaa tämä sitä, että Suomeen jäävä osuus on 
kasvanut euromääräisesti. 14 

Mainostajat suuntaavat panostuksia yhä enemmän 
verkkoon, mutta suomalaisille kuluttajille sano-
malehdet ovat edelleen ylivoimaisesti mieluisin 
mainosväline. Lähes puolet suomalaisista pitää 
painettuja sanomalehtiä mieluisimpana välineenä 
vastaanottaa mainoksia, ja vaikka eri ikäryhmien 
välillä on eroja, sanomalehdet peittoavat sosiaalisen 
median eri kanavat jopa kaikkein nuorimpien kes-
kuudessa.15  Verkkomainonnan esteeksi saattaakin 
muodostua ihmisten asenteet, sillä suomalaisista 
peräti 75 prosenttia pitää esimerkiksi uutissivusto-
jen mainoksia häiritsevinä. Mainostenesto-ohjel-
mien käytössä suomalaiset (26 %) ovat Euroopan 
keskitasoa, ja mainostajien kannalta lohduttava 
uutinen on se, että esto-ohjelmistojen 
käyttäjäosuus ei kasvanut edellisvuoteen 

verrattuna. 16, 17, 18

14 https://www.tns-gallup.fi/uutiskirje/2017/mediaryhmien-markkinaosuudet 
15 https://www.iab.fi/ajankohtaista/digimarkkinoinnin-uutiset/kvartaalitiedotteet/digimainonnan-kolmas-kvartaali-kiri-kasvulla.html 
16 https://yle.fi/uutiset/3-9691591; https://www.reuters.com/article/us-toyota-panasonic/toyota-panasonic-consider-joint-development-of-ev-batter-
ies-idUSKBN1E707L?il=0  
17 https://www.sanomalehdet.fi/ajankohtaista/lehdist%C3%B6tiedotteet/25-9-2017-sanomalehdet-mieluisimpia-mainosv%C3%A4lineit%C3%A4 
18  Digital News Report – Suomen maaraportti: Uutismedia verkossa 2017, 40

Kuvio 8. Eri mediaryhmien volyymien kehittyminen 2018 vs. 2017. 

Lähde: Mainostajien 
liitto, Mainosbarometri 
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Lähde: Tilastokeskus, 
joukkoviestintätilasto.

Kuvio 9. Verkkomedian mainontaosuudet (milj. euroa) 2013–2016. 
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SIITÄ HUOLIMATTA, ETTÄ median perinteiset 
ansaintamallit ovat vaikeuksissa ja kansainväliset 
teknologiajätit ovat haukanneet ison osan digi-
mainosmarkkinoista, on media-alalle syntynyt myös 
uusia kasvun lähteitä. Mediayhtiöt ovat hakeneet 
kasvua muun muassa some- ja sisältömarkkinoin-
nista, yrityskaupoista, dataan perustuvasta liike-
toiminnasta ja uusista liiketoiminta-alueista mm. 
verkkokaupassa. 

Kasvavia mainonnan osa-alueita ovat some- ja 
sisältömarkkinointi. Sosiaaliseen mediaan käytetty 
mainospotti kasvoikin Suomessa vuosina 2013–2016 
noin 24 miljoonasta eurosta yli 52 miljoonaan eu-
roon. Vuonna 2017 sosiaalisen median mainosinves-

Uutta kasvua ja 
yrityskauppoja

4
toinnit kasvoivat lähes 40 prosenttia, ja trendin 
voi olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa, kuten 
kävi ilmi esimerkiksi Mainostajien liiton 
tuoreimmasta Mainosbarometrista.  
Somemainonnan kasvusta ovat Suomessa 
hyötyneet eniten suurimmat mediatalot, jotka 
jakavat keskenään valtaosan siitä digitaalisesta 
mainosmarkkinasta mikä ei päädy Googlelle, 
Facebookille ja muille kansainvälisille teknologia- 
ja alustajäteille.19 

Somemainnonnan lisäksi trendinomaisesti lisääntyy 
myös sisältömarkkinointi, jonka ennakoidaan kas-
vavan maailmanlaajuisesti yli 412 miljardin dollarin 
bisnekseksi vuoteen 2021 mennessä. Vaikka sisäl-
tömarkkinoinnista on puhuttu Suomessakin paljon 

19  Mainosbarometri 2017; https://www.tns-gallup.fi/uutiset/mediamainonnan-muutokset/mainosvuosi; Tiina Järvilehto.
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viime vuosina, varsinainen kasvu näyttäisi olevan 
vasta edessä. Esimerkiksi Fonectan sekä Spoonin 
ja Norstatin tutkimukset antavat erilaiset luke-
mat sille, kuinka paljon yritykset ovat toistaiseksi 
tehneet sisältömarkkinointia. Yhteistä molemmille 
tutkimuksille sen sijaan on, että niiden kummankin 
mukaan yritykset aikovat lisätä sisältömarkkinointia 
huomattavasti. Hankaluuksia tuottaa edelleen se, 
että suurin osa yrityksistä on edelleen sisältömark-
kinoinnin alkuvaiheessa, ja vain pienellä osalla 
on sisällöntuotantoon kattava strate-
gia. Sisältömarkkinointia tekevistä 
yrityksistä noin 60 prosenttia 
levittääkin sisältöjä sekä 
printissä että sosiaa-

lisessa mediassa ja 
hakukonemarkki-
noinnin avulla. 20

Some- ja sisäl-
tömarkkinoin-
nin kasvu ei ole 
kuitenkaan pys-
tynyt paikkaa-
maan perinteisen 
mediamainonnan 
supistumisen ai-
heuttamia mene-
tyksiä. Taloustilan-
ne on kiihdyttänyt 

yrityskauppoja ja 
työntänyt mediayri-
tyksiä etsimään uusia 
liiketoimintoja yli perinteisten 
mediarajojen. 21 Mediayritykset ovat 
järjestelleet toimintaansa toisaalta kar-
simalla joitakin toimintoja ja toisaalta vahvis-
tamalla ydinliiketoimintojaan yritysostojen kautta. 
Sama ilmiö on havaittavissa kaikissa Pohjoismaissa: 
mediatoimialan kaupankäynti on ollut ennätysvil-
kasta viime vuosina. 22  Perinteisen medialiiketoi-

minnan lisäksi mediayhtiöt ovat yritysostojen kaut-
ta hankkineet itselleen digiosaamista ja laajentaneet 
perinteisiä ansaintamallejaan esimerkiksi datan ja 
verkkokaupan puolelle. 

Viime vuosina lähes kaikki merkittävät suomalaiset 
mediayhtiöt ovat tehneet huomattavia yrityskaup-
poja.  Loppuvuonna 2015 Alma Media hankki media-
yhtiö Talentumin ja vuotta myöhemmin Uusi Suomi 

-verkkosivuston, jolla on yli 300 000 viikoit-
taista kävijää. Vuonna 2017 ostoslistalla 

oli terveysalan uutis- ja ajankohtais-

media Mediuutiset Oy, ja Alma 
Media myi kolme Pohjois-Poh-

janmaan paikallislehteä
Kalevalle.23 Sanoma on 

karsinut toimin-
tojaan ulkomailla. 

Yhtiö vetäytyi 
Itä-Euroopasta 
myymällä Sanoma 
Media Russian 
-yrityksen vuonna 
2015, ja Baltiasta 
yhtiö lähti vuon-
na 2017. Samana 
vuonna yhtiö myi 
myös enemmistö-
osuutensa hollan-
tilaisesta tv-yhtiö 
SBS:stä. 24 MTV myi 

vuonna 2015 radiolii-
ketoimintansa eli radioka-

nava Novan sekä Novan, NRJ:n 
ja Nostalgian myynti- ja markki-

nointitoiminnot kansainväliselle Bauer 
Medialle. Aiemmin samana vuonna Bauer osti SBS 
Discoveryn radiokanavat, muun muassa Voicen, 
Iskelmän, Radio Cityn, Radio Pookin ja Radio Jyväs-
kylän. 25

   Vuonna 2014 Aller osti itselleen Bonnier 
Publicationsin kotimaiset aikakauslehtikonseptit. 

Some-mainonta 
kasvoi 2013-
2016 noin 24 
miljoonasta yli 
52 miljoonaan 

euroon. 

20 https://www.marmai.fi/uutiset/sisaltomarkkinointi-kasvaa-satojen-miljardien-markkinaksi-6686257; https://digitieto.fonecta.fi/info/tag/yritys-
ten-markkinointipanostukset/; https://spoonagency.com/fi/academy/sisaeltoemarkkinointi-kiinnostaa-suomessa-mittaaminen-ja-strategia-unohtuvat/; 
https://www.kubo.fi/sisaltomarkkinoinnin-trendit-suomessa-2017/  
21 https://www.marmai.fi/lehti/yritysjarjestelyt-kasvattavat-mediayhtioita-6673970 
22 https://www.bdo.fi/fi-fi/nakemyksia/julkaisut/bdo-horizons/bdo-horizons-katsaus-vuoden-2016-yrityskauppoihi
23 https://www.arvopaperi.fi/uutiset/op-alma-saamassa-talentum-kaupan-synergiat-kokoon-nopeasti-6300418; https://yle.fi/uutiset/3-9097802; 
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/alma-media-myy-kolme-pohjois-pohjanmaan-paikallislehtea-kalevalle/SQ3BHFt7; https://www.kauppalehti.fi/uutiset/
alma-media-ostaa-mediuutiset-omistukseensa/YGkASr7t    
24 https://www.arvopaperi.fi/porssitiedotteet/sanoman-hollannin-sbs-televisiotoimintojen-myynti-paatokseen-6663960; https://www.arvopaperi.fi/
porssitiedotteet/sanoma-myy-sanoma-balticsin-6633077  
25 https://www.marmai.fi/uutiset/saksalainen-bauer-media-osti-novan-6296337 
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Kolme vuotta myöhemmin se ilmoitti myyvänsä 
kaikki julkaisemansa kuukausilehdet ja keskittyvänsä 
kuluttajaliiketoiminnassaan digisisältöihin ja -palve-
luihin sekä viikkolehtiin. Aller osti lokakuussa 2017 
strategiatoimisto CEO Helsingin. Saman vuoden 
lopulla Allerin tytäryhtiö Data Refinery Oy hankki 
dataliiketoimintaan erikoistuneen teknologiayritys 
Cheerlead Marketing Oy:n. Aller onkin ollut Suo-
messa edelläkävijänä asiakasdatansa kaupallistami-
sessa ja siihen perustuvaan liiketoimintaan keskitty-
misessä.26

Sosiaalinen media on tehnyt kaikista yrityksistä 
sisältöä tuottavia mediayrityksiä. Vastaavasti monet 
mediayritykset ovat laajentaneet liiketoimintaansa 
ja hakeneet uutta kasvua esimerkiksi verkkokau-
pasta. Toiminnan laajentaminen verkkokauppaan 
on luontevaa varsinkin, kun verkkokaupan osuus 
vähittäiskaupasta kasvaa yhä voimakkaasti. Postin 
verkkokauppatutkimuksen mukaan suomalaisista jo 
80 prosenttia on ostanut verkosta ja vuonna 2016 
suomalaiset käyttivät verkko-ostoksiin yhteensä yli 
5 miljardia euroa. Yksi media-alan varhaisista 
kotimaisista edelläkävijöistä on Hämeen Sanomat, 
joka ryhtyi etsimään uusia kasvualueita ja 
uudistamaan perinteisten liiketoimintojen 
ansaintaa neljä vuotta sitten. Tammikuussa 2013 se 
avasi ensimmäisen yhteistyöverkkokauppansa 
Kalastamo.comin, minkä jälkeen lehti on avannut 
myös Bellapuoti.com-kauneus- ja sisustus-
verkkokaupan sekä lemmikkieläinten ruokia ja 
tarvikkeita myyvän DreamPetStore.com-sivuston. 
Hämeen Sanomien verkkokaupat perustuvat shop-
in-shop -periaatteelle, jossa lehti on 
kokonaisuudesta ja liiketoiminnan pyörityksestä 
vastaava päätoimija, joka ei kuitenkaan itse myy 
tuotteita. Viime vuosina Hämeen Sanomien verkko-
kaupat ovat kasvattaneet liikevaihtoaan 
kolminumeroisin luvuin. 27 

Toinen verkkokauppabisnekseen varhain lähtenyt 
media-alan pioneeri on A-lehdet, joka hankki suo-

malaista muotoilua maailmalle kauppaavan Finnish 
Design Shopin konserniinsa vuonna 2014. Lehtitalo 
omistaa verkkokaupasta noin 65 prosenttia, min-
kä lisäksi mukana on muita omistajia pienemmillä 
osuuksilla. Elokuussa 2017 A-lehdet hankki puoles-
taan enemmistöosuuden Oma Terveys Oy:stä. Oma 
Terveys Oy tuottaa paitsi hyvinvoinnin ja terveyden 
palveluita, joista merkittävimpänä Terve.fi-verkko-
sivusto, se omistaa myös enemmistöosuuden 
Hyvinvoinnin Tavaratalosta, joka on Suomen suurin 
hyvinvoinnin ja terveyden verkkokauppa. Näiden 
lisäksi A-lehdet hallinnoi myös noin 20:tä muuta 
verkkopalvelua, ja tulevaisuudessa yhtiön 
tavoitteena onkin yhdistää näistä saatavaa ulkoista 
tietoa yhtiön omiin asiakastietoihin. Ennakoivaan 
analytiikkaan yhdistettynä tietoja vodaan käyttää 
havaitsemaan piileviä trendejä, rakentamaan 
ilmiöitä, vastaamaan kuluttajien vaatimuksiin sekä 
uusien liiketoimintamallien rakentamiseen. 28 

Viime vuosina myös Suomen suurimmat mediayri-
tykset Alma Media ja Sanoma ovat laajentaneet 
omia toimintojaan verkkokaupan puolella. Alma 
Media hankki huhtikuussa 2016 Rantapallo 
-matkailusivuston enemmistöomistajuuden. 
Rantapallo on matkailun verkkopalvelu, joka tarjoaa 
matkailuun liittyvää tietoa ja palveluita. 
Mediayhtiön laajeneminen matkailuun ei ole uusi 
ilmiö, sillä jo aiemmin esimerkiksi ruotsalainen 
Shibstedt, tanskalainen Aller Media ja saksalainen 
ProSiebanSat ovat ostaneet erilaisia 
matkailupalveluita tarjoavia sivustoja.29  MTV 
puolestaan lanseerasi vuoden 2017 lopulla 
pohjoismaisen johtavan verkkokauppatoimija 
Adlibris-konsernin kanssa keittiö- ja 
leivontatarvikkeisiin erikoistuneen Makujakauppa-
verkkokaupan. Kyseessä on alun perin ruotsalainen 
konsepti, joka on haluttu tuoda Suomeen, jossa 
alalla on vielä verrattain vähän kilpailua. MTV:n 
digitaalisen liiketoiminnan suunnittelujohtaja Pasi 
Raassinan mukaan konseptin tavoitteena on 
täydentää MTV:n ruokaan liittyviä sisältöjä. 30

26 https://www.marmai.fi/uutiset/aller-myy-kaikki-kuukausilehtensa-fokus-medialle-6685348; https://www.aller.fi/aller-ostaa-ceo-helsingin/; http://
news.cision.com/fi/aller-media-oy/r/data-refinery-ostaa-cheerlead-marketingin,c2418800  
27 https://www.hameensanomat.fi/uutiset/kanta-hame/309698-hameen-sanomien-uudet-toiminnat-kasvavat-nopeasti; http://www.suomenlehdisto.
fi/hameen-sanomille-kolmas-verkkokauppa/; https://www.epressi.com/tiedotteet/kauppa/postin-verkkokauppatutkimus-yli-40-suomalaisista-os-
taa-verkossa-joka-kuukausi.html; https://blogi.checkout.fi/shop-in-shop-kauppapaikan-pioneeri
28 https://www.marmai.fi/uutiset/finnish-design-shop-avasi-ovet-heti-maailmalle-teemme-hyvaa-ja-parannamme-koko-ajan-6664788; https://www.
julkaisija.fi/a-lehdet-vahvistaa-terveyden-ja-hyvinvoinnin-liiketoimintaansa/; https://www.sas.com/fi_fi/customers/a-lehdet-fi.html; http://news.cision.
com/fi/aller-media-oy/r/suomen-aller-vauhdittaa-digitalisoitumistaan-ja-myy-kaikki-kuukausilehtensa,c2381213    
29 https://www.marmai.fi/uutiset/alma-osti-enemmiston-rantapallo-fi-sta-6537317; https://www.almamedia.fi/uutishuone/uutinen/05-10-2016-matkai-
lubisnes-siirtyy-yh%C3%A4-enemm%C3%A4n-verkkoon  
30 https://www.marmai.fi/uutiset/mtv-ja-kirjakauppa-perustavat-verkkokaupan-keittiotarvikkeille-6684393; https://www.mtv.fi/lifestyle/makuja/artik-
keli/mtv-lanseeraa-yhteistyossa-adlibris-konsernin-kanssa-uuden-keittio-ja-leivontatarvikkeisiin-erikoistuneen-makujakauppa-fi-sivuston/6633182#gs.
YyXTscE  
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5.1.1 Sanoma- ja aikakauslehdet 
Vuonna 2016 Suomessa ilmestyi 174 sanomalehteä, 
kuusi vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 30 vähem-
män kuin kymmenen vuotta sitten. Päivälehtiä näistä 
on 39, mikä on neljä vähemmän kuin edellisvuonna.29

Painettujen sanomalehtien ja verkkosanomalehtien 
kokonaistavoittavuus on 93 prosenttia, mikä on 
Reutersin kansainvälisen vertailun toiseksi korkein 
lukema. 30 Painettujen sanomalehtien levikki oli 
vuonna 2014 noin 2,3 miljoonaa, miljoona vähemmän 
kuin 1990-luvun lopussa. Jos tarkastellaan levikiltään 
kymmentä suurinta sanomalehteä, huomataan, että 
painettujen lehtien levikki jatkaa edelleen laskuaan, 
mutta samaan aikaan digitilaajien määrä kasvaa. Di-
gitilausten kolminkertaistuminen vuosina 2012–2016 
onkin ensin loiventanut kokonaislevikkimäärien 

Median kulutus Suomessa
5.1 Katsoja-, kuuntelija-, tilaaja- ja lukijamäärät

5
laskua ja kääntänyt ne jopa hienoiseen kasvuun 
vuonna 2016 (+ 10 892). Levikiltään Suomen kolme 
suurinta sanomalehtiyhtiötä ovat Sanoma Oyj, Alma 
Media Oyj ja Keskisuomalainen Oyj, joiden 
yhteenlaskettu osuus kokonaislevikistä on 45 
prosenttia. Kymmenen suurinta sanomalehtiyhtiötä 
puolestaan hallitsevat 75 prosenttia 
kokonaislevikistä. Tilanne on kuitenkin hyvin 
erilainen verrattuna 2010-luvun alkuun, jolloin 
Sanoma hallitsi yksin yli viidesosaa (21,3 %) ja 
kymmenen suurinta alle 70 prosenttia (68 %) koko-
naislevikistä. Sanomalehtien tuotosta 55 prosenttia 
tulee tilauksista ja irtomyynnistä ja 45 prosenttia 
mainonnasta. Tuottojakaumassa ei ole tapahtunut 
merkittäviä muutoksia viimeisten vuosien aikana, 
mutta vielä ennen 2010-lukua sanomalehtien 
tuotosta yli puolet tuli mainoksista.31

29 Tilastokeskus, joukkoviestintätilasto
30 Reuters Digital News Report.
31Tilastokeskus, joukkoviestintätilasto; http://mediaauditfinland.fi/levikit/tilastot/levikkitrendihaku/
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Vuonna 2016 Suomessa ilmestyi 3 007 aikakausleh-
teä, 238 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja  
1 900 vähemmän kuin vuonna 2006. Näissä Tilas-
tokeskuksen luvuissa ovat kuitenkin mukana myös 
ammatti- ja järjestölehdet sekä asiakaslehdet. Uusia 
yleisölehtiä on vastaavan ajanjakson aikana perus-
tettu 301 ja näistä lopettaneita on hieman yli puolet 
eli 168. 34  Vuonna 2016 kotimaisia aikakauslehtien 
irtonumeroita myytiin 11,8 miljoonaa kappaletta, yli 4 
miljoonaa vähemmän kuin vuonna 2012. Euromääräi-
sesti tämä merkitsee 20 miljoonan euron pudotusta 
71,9 miljoonasta 51,8 miljoonaan euroon.35  Kaiken 
kaikkiaan aikakauslehtien tuotto vuonna 2016 oli 
490 miljoonaa euroa, noin 215 miljoonaa vähemmän 

kuin 2010-luvun alussa. Lukijamäärällä mitattuna 
Suomen suosituin aikakauslehti on Yhteishyvä  
(1 930 000) ennen Pirkkaa (1 710 000) ja OP-lehteä 
(621 000). 36  Suomen suosituin yleisölehti on Aku 
Ankka 674 000 lukijalla ennen ET-lehteä (470 000) ja 
Hyvä Terveys -lehteä (384 000). Useimmilla aika-
kauslehdillä ei ole ollut vuoden 2014 jälkeen voimas-
sa olevaa tarkastettua levikkiä, minkä takia niistä 
ei ole saatavilla ajantasaisia tietoja tämän jälkeen. 
Vuonna 2014 levikillä tarkasteltuna suurimpien ylei-
sölehtien kärki näytti kuitenkin samalta kuin lukija-
määrällä mitattuna: kärjessä oli Aku Ankka (228 
050) ennen ET-lehteä (187 000), Apua (136 000) ja 
Seuraa (136 000). 37

Kuvio 10. Painettujen sanomalehtien levikki 2006–2014, 1 000 kappaletta.
Lähde: Tilastokeskus, 
joukkoviestintätilas-
to.

Kuvio 11. Kymmenen suurimman sanomalehden kokonaislevikki 2012–2017.

Lähde: MediaAudit.

34 http://www.aikakauslehdet.fi/uudetlehdet/ 
35 http://www.aikakauslehdet.fi/irtonumeromyynti/ 
36 http://www.aikakauslehdet.fi/Etusivu/Tietoa--Tutkimuksia/Levikkeja-ja-lukijamaaria/Lukijamaarat-Suomessa/Lukijamaariltaan-suurimmat/ 
37 Yleisölehtien levikkitilastosta puuttuvat TV-maailma ja Seiska. Tilastokeskus, joukkoviestintätilasto.
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Tilastokeskuksen tuoreimmat tiedot suurimpien 
kustantajien keskinäisistä markkinaosuuksista 
yleisölehtien vuosivolyymistä ovat peräisin vuo-
delta 2013. Tuolloin markkinoita hallitsivat Sano-
ma Magazines Finland (38 %), Otavamedia (26 %), 
A-lehdet (19 %) sekä Aller Media (11 %). Vuonna 2016 
aikakauslehtien tuotosta 77 prosenttia oli peräisin 

tilauksista, 17 prosenttia mainoksista ja 7 prosenttia 
irtonumeromyynnistä. Irtonumeromyynnin suh-
teellinen osuus on pysynyt muuttumattomana koko 
2010-luvun, sen sijaan tilauksien suhteellinen osuus 
noussut ja mainosmyynnin osuus laskenut seitse-
män prosenttiyksikköä. 36

Kuvio 12. Koti- ja ulkomaisten aikakauslehtien irtonumeromyynti (milj. kpl) 2006–2016.

Lähde: Tilastokeskus, 
Aikakausmedia.

Kuvio 13. Levikiltään (2014) kymmenen suurimman yleisölehden lukijamäärät (milj.) 2010–2016.

Lähde: Tilastokeskus, 
Aikakausmedia.

Puolet digimainoseuroista jää 
Suomeen, mikä on kansainvälisessä 
vertailussa kohtuullinen tulos. 

36 Tilastokeskus, joukkoviestintätilasto.
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5.1.2 Kirjat ja oppimateriaalit
Kirjojen myynti kääntyi vuonna 2016 hieman yli 3 
prosentin kasvuun monen vuoden tauon jälkeen, ja 
sen arvo kohosi lähes 240 miljoonaan euroon. 
Yleisen kirjallisuuden myynti jatkui supistumistaan 
vajaalla 3 prosentilla, ja käänteen takana olikin ni-
menomaan oppimateriaalien myynnissä tapahtunut 
voimakas, lähes 15 prosentin kasvu. Oppimateriaa-
lien myynti kohosi lähes 93 miljoonaan euroon eli 
noin 39 prosenttiin kokonaismyynnistä. Tämä on 

miltei viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 
2012, vaikka vastaavassa ajassa euromääräinen 
kasvu on ollut vain noin 3,6 miljoonaa euroa.  
Tietokirjojen osuus potista on 34 prosenttia, 
kaunokirjallisuuden 13,5, lasten- ja nuortenkirjojen 
11 prosenttia sekä sarjakuvien 2,8 prosenttia. 
Kokonaisuudessaan kirjamyynti on supistunut noin 
10 prosenttia vuoteen 2012 verrattua, ja laskusuunta 
olisi jatkunut myös vuonna 2016 ilman 
oppimateriaalien myynnissä tapahtunutta 
käännettä. 39

Oletettavaa kuitenkin on, että kyseessä on pikem-
minkin kertaluontoinen piristysruiske kuin pysyvä 
käänne. Opetusmateriaalin myynnin nopean kasvun 
taustalla on nimittäin vuonna 2016 kouluissa käyt-
töön otettu uusi opetussuunnitelma, minkä yhtey-
dessä uudistettiin myös oppimateriaaleja. Sama ilmiö 
on havaittavissa myös, jos kirjamyyntiä tarkastellaan 
julkaisumuodoittain. Painettujen kirjojen myynti kas-
voi hienoisesti (+1,5 %), mutta pääasiassa kasvu kes-
kittyi sähköisiin julkaisuihin (+22 %), minkä takana 

oli ennen kaikkea ladattavien oppikirjojen myynnin 
lähes kymmenkertaistuminen. Myös tässä selittävä-
nä tekijänä on opetussuunnitelmauudistus ja valtion 
pyrkimys kannustaa kouluja digioppikirjojen käyt-
töön. Pidempiaikaista piristystä sähköisten kirjojen 
myyntiin sen sijaan saattaisi tuoda arvonlisäveron 
alentaminen samalle tasolle painotuotteiden kans-
sa, mikäli EU-maat pääsevät asiasta sopuun. 40

Kuvio 14. Kirjojen kokonaismyynti 2012–2016.

Lähde: Suomen 
Kustannusyhdistys.

39 Suomen Kustannusyhdistys.
40 Suomen Kustannusyhdistys; https://www.journalisti.fi/artikkelit/2017/15/oppikirjat-pitavat-myynnin-plussalla/; http://www.sss.fi/2017/11/ksml-dig-
ilehtien-arvonlisaveron-alennus-voi-lykkaantya-vuoteen-2019/. 
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5.1.3 Televisio
Televisio tavoittaa viikoittain 91 prosenttia suo-
malaisista, jotka katsovat televisiota keskimäärin 2 
tuntia ja 52 minuuttia vuorokaudessa. Suurimman 
siivun television katseluun käytetystä ajasta nap-
paavat Ylen kanavat, yhteensä 45 prosenttia, kun 
taas MTV:n osuus on 24 prosenttia ja Nelonen 
Median 17 prosenttia. Kanavista suosituimmat ovat 
YLE 1 (28,1 %), MTV3 (16,3 %), YLE2 (12,4 %) sekä 
Nelonen (9,6 %). Katseluosuuksissa on selkeä ero 

alle ja yli 45-vuotiaiden välillä: siinä missä 
nuoremmassa ikäryhmässä Yle, MTV ja Nelonen 
Media ovat lähes tasavahvoja noin neljänneksen 
katseluosuuksilla, vanhemmassa ikäryhmässä Yle 
on selvästi suosituin yli 50 prosentin 
katseluosuudella. Suosituimpien televisio-
ohjelmien keskikatsojamäärät kohoavat reilusti yli 
kahden miljoonan ja katsotuimpien ohjelmien 
joukossa on vuodesta toiseen itsenäisyyspäivän 
linnan juhlat, erilaiset urheilutapahtumat ja 
televisiouutiset. 41

Kuvio 15. Katseluosuudet kanavittain 2016.

Lähde: TV-vuosi 2017.

Painettujen sanomalehtien levikki 
oli vuonna 2014 2,3 miljoonaa, 
miljoona vähemmän kuin 
1990-luvun lopussa.

41 TV-vuosi 2017; https://www.finnpanel.fi/tulokset/tv/vuosi/sharev/viimeisin/sharev.html 
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Vuonna 2016 kaikesta television seuraamiseen käy-
tetystä ajasta 60 prosenttia oli perinteistä lähetysai-
kaan tapahtuvaa katselua, kun vielä vuonna 2013 sen 
osuus oli 83 prosenttia. Suosiotaan perinteisen tele-
vision katselemisen kustannuksella ovat kasvatta-
neet erityisesti kotimaiset netti-tv-palvelut (Areena, 
Katsomo, Ruutu), suoratoisto- ja tilausvideopalvelut 
(esim. Netflix, HBO) sekä muut videopalvelut (esim. 
Youtube). 42  Kotimaisten tv-yhtiöiden palveluita 
katsoo viikoittain 40 prosenttia suomalaisista, kun 
Youtuben kohdalla vastaava luku on 42 prosenttia ja 
Netflixillä 23 prosenttia.43 44 Vuonna 2016 kotimaiset 
netti-tv-palvelut käynnistettiin keskimäärin 50 
miljoonaa kertaa kuukaudessa ja vuoden katsotuin 
ohjelma oli Syke-sarjan jakso, jota seurasi Yle Aree-
nan kautta 177 000 suomalaista. 45 

Tv-vastaanotin on edelleen selvästi yleisin tele-
vision katseluun käytetty laite, jota vuonna 2016 
ilmoitti käyttävänsä 94 prosenttia suomalaisista 
kotitalouksista. Kotitalouksista 45 prosenttia ilmoit-
ti katsovansa televisiota tietokoneelta, 27 prosent-
tia tabletilta ja 22 prosenttia älypuhelimelta. Siinä 
missä television, tietokoneen ja tabletin osuuksissa 
ei ole tapahtunut merkittävää kasvua enää viime 
vuosina, television katselu älypuhelimelta lisääntyi 
vuosina 2015–2016. 46 Koko väestöstä 19 prosenttia 
katselee televisiota viikoittain tietokoneelta, table-
tilta tai älypuhelimelta, ja 13 prosenttia kotita-
louksista ilmoittaa katselevansa televisiosisältöjä 
pääasiassa näillä laitteilla. 47

Kuvio 16. Ajankäytön jakautuminen (%) tv- ja videopalveluihin.

Sanomalehtien tuloista 45 % tulee 
mainonnasta. Ennen 2010-lukua se 
oli yli puolet.

Lähde: https://www.finnpanel.fi/lataukset/tv_vuosi_2017_kati_alijoki.pdf 

42 https://www.finnpanel.fi/lataukset/tv_vuosi_2017_kati_alijoki.pdf 
43 https://www.finnpanel.fi/tulokset/tiedote.php?id=213 
44 Perinteisen, lineaarisen television rinnalla erilaiset suoratoistopalvelut ovat yleistyneet 
voimakkaasti viimeisten vuosien aikana. Samsungin vuonna 2015 teettämän tutkimuksen 
mukaan 81 prosenttia suomalaisista oli käyttänyt TV-ohjelmien, elokuvien tai videoiden 
suoratoistopalveluita, mikä oli eniten selvästi eniten kaikista Pohjoismaista. ePressi.

45 TV-vuosi 2017 
46 TV-vuosi 2017.
47 https://www.finnpanel.fi/tulokset/tiedote.php?id=213;    
      https://www.finnpanel.fi/tulokset/tiedote.php?id=216  
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Suomalaisista 94 prosenttia kuuntelee radiota vii-
koittain, keskimäärin noin kolme tuntia päivässä. 
Sen enempää radion viikkotavoittavuus kuin sen 
kuunteluun käytetty aika eivät ole juuri muuttuneet 
2010-luvulla. Kaupallisen radion viikkotavoittavuus 
on pysynyt noin 75 prosentissa koko tämän ajan, 
mutta Yleisradion viikkotavoittavuus on laskenut 63 

prosentista 56 prosenttiin. Kaupallisista yhtiöistä 
Bauer Median kanavat tavoittavat 50 prosenttia ja 
Nelonen Median kanavat 45 prosenttia suomalaista. 
Yksittäisistä radiokanavista parhaiten suomalaiset 
tavoittaa viikoittain Yle Radio Suomi (35 %) ennen 
Radio Novaa (25 %) ja Radio SuomiPOPia (25 %). 48

Taulukko 1. Radion tavoittavuudet ja kuunteluun käytetty aika.

Lähde: Finnpanel.

Kuunteluosuuksia tarkasteltaessa Ylen kanavat 
haukkaavat lähes puolet (49 %) kaikesta radion 
kuunteluun käytetystä ajasta, mikä on selvästi 
enemmän kuin kaupallisten kilpailijoiden Bauer Me-
dia Groupin (22 %) ja Nelonen Median (18 %) kuun-
teluosuudet. Koko väestön keskuudessa kuunnelluin 
kanava on Yle Radio Suomi (32 %) ennen Radio Suo-

miPOPia (9 %) sekä Radio Novaa (8 %) ja Yle Radio 
1:stä (8 %). Ikäryhmittäin tarkasteltuna huomataan, 
että Ylen kanavat ovat suosituimpia yli 55-vuotiais-
sa, kun taas nuorempien ikäryhmien kuuntelussa 
korostuvat kaupalliset radiokanavat, joista suosi-
tuimpina Radio SuomiPOP ja Radio Nova. 49 50 

5.1.4 Radio

Kuvio 17. Kanavaosuudet (%) ikäryhmittäin.

Lähde: Finnpanel.

48 Radiovuositilaisuus 2017; Finnpanel.
49 https://www.finnpanel.fi/tulokset/radio/krt/2017/35/tavoittavuus.html; https://www.  
      finnpanel.fi/tulokset/radio/krt/2017/35/kanavaosuusikaryhma.html 
50 https://www.finnpanel.fi/lataukset/radiovuosi_2017.pdf 
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Tilastokeskuksen mukaan suomalaisten mediaan 
päivittäin käyttämä aika väheni vuodesta 2012 vuo-
den 2017 alkuun asti. Arvio pitää sisällään myös so-
men käytön. Vuoden 2017 alussa mediaan käytetty 
aika kääntyi nousuun. Suomalaisten mediapäivä on 
nyt jo lähes kahdeksan tuntia, melkein 20 minuuttia 
enemmän kuin vuonna 2016. Eniten osuuttaan lisä-

sivät videopalvelut, sosiaalinen media, maksulliset 
suoratoisto- ja tilauspalvelut sekä televisio. Eniten 
aikaa suomalaiset kuluttavat internetissä, yhteensä 
215 minuuttia päivässä. Televisiota seurataan 119 
minuuttia, radiota 76 minuuttia, sanomalehtiä 33 
minuuttia, kirjoja 24 minuuttia ja aikakauslehtiä 10 
minuuttia vuorokaudessa. 51 

5.2 Suomalaisten mediapäivä

Kuvio 18. Suomalaisen mediapäivä (min/vrk) 2017

Television katseluun käytetty keskimääräinen aika 
on pysynyt lähes muuttumattomana koko 2010-lu-
vun. 52 Kuitenkin kun suomalaisilta itseltään kysyt-
tiin vuonna 2016 heitä itseään parhaiten television-
katsojana kuvaavaa luonnehdintaa, alle puolet (44 %) 
piti itseään perinteisinä tv-katsojina, jotka katsovat 
pääasiassa televisiosta lähetysaikaan esitettäviä oh-
jelmia. Ero edelliseen, vuonna 2014 tehdyn kyselyn 
tulokseen oli huomattava, sillä silloin vastaava luku 
oli 55 prosenttia. TV-sisältöjä katsotaan edelleen 
suorana eniten televisiosta, mutta sen osuus on vä-
hentynyt viime vuosina kaikkien muiden laitteiden 
käytön kasvaessa. Myös tallenteiden katselemisessa 
vallitsee sama kehitys kuitenkin niin, että muiden 
laitteiden kuin television merkitys on suurempi 
suorien lähetysten katseluun verrattuna.53

Median kulutuksen sähköistyminen heijastuu myös 
siihen, mistä suomalaiset hankkivat uutisensa: verk-
ko on suomalaisten pääasiallinen uutislähde, mutta 
ei ainoa, sillä esimerkiksi verkkolehtien lukijoista 
ylivoimaisesti suurin osa seuraa uutisia myös paine-
tusta lehdestä.54 Tilanne on silti haastava erityisesti 
sanomalehtien kannalta. Levikkien laskun myötä ti-
lausmaksuista saatavat tulot ovat huvenneet vuosia. 
Verkossa uutisista maksavien käyttäjien osuus on 

vain 14 prosenttia, mikä on käytännössä saman ver-
ran kuin vuonna 2014. Toisaalta eräät viime aikaiset 
tutkimukset ovat osoittaneet, että verkkosisällöistä 
maksaminen on tapa, jonka voi oppia ja joka saattaa 
olla yleistymässä.55 Myös vuoden 2018 alun uutiset 
Helsingin Sanomien tilausmäärän kääntymisestä 
kasvuun ensimmäistä kertaa 25 vuoteen antavat 
toiveita samansuuntaisesta kehityksestä. 

Lähde: https://www.tns-gallup.fi/uutiskirje/2017/suomalaisen-mediapaiva

51 https://www.tns-gallup.fi/uutiskirje/2017/suomalaisen-mediapaiva 
52 Finnpanel.
53 Sonera Koti ja tv -tutkimus, 2016.
54 Reuters Digitaäl News Report – Suomen maaraportti: Uutismedia verkossa 2017, 4, 11.
55 Reuters Digital News Report – Suomen maaraportti: Uutismedia verkossa 2017, 34;  
     http://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/joukkoviestintatilasto/pdf/teksti_01.pdf
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Muuttuvista median kulutukseen liittyvistä merki-
tyksistä kertoo myös se, että Soneran tekemässä 
Koti ja tv -tutkimuksessa havaittiin historiallinen 
käänne vuonna 2016. Ensimmäistä kertaa jokin muu 
kuin televisio nousi kodin viihtyvyyden kannalta 
tärkeimmäksi tekniseksi välineeksi langattoman 

nettiyhteyden noustessa selvästi kärkisijalle. Tele-
vision rinnalle on noussut myös älypuhelin, jonka 
merkitys on kasvanut kaikkein nopeimmin viimeis-
ten vuosien aikana. 56 

Kuvio 19. Suomalaisten internetissä käyttämä aika (min/vrk) tammi-kesäkuu 2017

Lähde: https://www.tns-gallup.fi/uutiskirje/2017/suomalaisen-mediapaiva

Kuten aiemmin on jo viitattu, keskimääräiset koko 
väestön kattavat median kulutuksen tunnusluvut 
kattavat alleen huomattavia ikäryhmien välisiä 
eroja. Siinä missä yli 45-vuotiaat seuraavat ahke-
rasti painettuja lehtiä sekä perinteistä televisiota ja 
radiota, alle 45-vuotiaat käyttävät yli puolet me-
dioiden seuraamiseen käyttämästään ajasta inter-
netissä. Suurimmat erot ovat kaikkein nuorimman 

ja vanhimman ikäryhmän välillä: siinä missä 15–24 
-vuotiaat kuluttavat ajastaan jo 68 prosenttia in-
ternetissä, kuluttavat yli 60-vuotiaat 77 prosenttia 
ajastaan muualla kuin verkossa. Huomionarvoista 
on kuitenkin se, että myös tässä kaikkein vanhim-
massa ikäryhmässä internetissä vietetty aika vastaa 
jo lähes neljännestä kaikesta medioiden seuraami-
seen käytettävästä ajasta. 57 

5.3 Kulutustottumuksien eriytyminen eri ikäryhmissä

56 Sonera Koti ja tv -tutkimus, 2016.
57 Tilastokeskus, joukkoviestintätilasto.
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Kun tarkastellaan tarkemmin eri viestimiä, huoma-
taan, että sanomalehtien tilaajatalouksien lukijois-
ta peräti 80 prosenttia on yli 45-vuotiaita ja 43 pro-

senttia yli 65-vuotiaita. 58  Yli 60-vuotiaiden painet-
tujen sanoma- ja aikakauslehtien lukemiseen käyt-
tämä aika on kasvanut 2010-luvulla ja on nyt yli tun-
nin päivässä. Sen sijaan alle 25-vuotiaat käyttävät 

aikaa painettujen lehtien lukemiseen vain 18 
minuuttia päivässä. Samankaltainen sukupolvien 
välinen ero on havaittavissa myös aikakauslehtien 
osalta: siinä missä yli 60-vuotiaat käyttävät niiden 
lukemiseen keskimäärin 17 minuuttia vuorokau-
dessa, nuorimmassa ikäryhmässä vastaa luku on 
vain 6 minuuttia. Mielenkiintoista kyllä, kirjojen 
lukemiseen käytetyn ajan kohdalla nuorimman ja 
vanhimman ikäryhmän välillä on vain kahden mi-
nuutin ero ja kaikkein vähiten aikaa kirjoihin 
käyttävät 25–59-vuotiaat. 59

Samankaltainen ilmiö on havaittavissa myös li-
neaarisen television kohdalla: 2010-luvulla televi-
sion seuraamiseen käytetty aika on laskenut alle 
45-vuotiaissa ja kasvanut yli 45-vuotiaissa. Suurim-
pia muutokset ovat olleet ikähaitarin kummassakin 
päässä. Alle 25-vuotiaiden television seuraamiseen 
käyttämä aika on vähentynyt ja yli 65-vuotiaissa 
lisääntynyt puolella tunnilla vuosina 2010–2016. Yli 
65-vuotiaat viettivät vuonna 2016 television ääressä 
lähes viisi tuntia vuorokaudessa. Nuorilla televisi-
oon käytettävä aika on kutistunut tuntiin.60 TV:n

Kuvio 20. Eri medioiden seuraamisen käytetty aika (min/vrk) ikäryhmittäin.

murros näkyykin selvimmin kaikkein nuorimmissa 
ikäryhmissä. Viidesosalla 18–24-vuotiaista ei ole 
televisiota tai he eivät käytä sitä. Tälle ikäryhmälle 
perinteinen, lineaarinen tv-katselu on enää 
satunnaista, sillä heistä alle kolmannes katsoo suoria 
lähetyksiä televisiosta harvemmin kuin kerran 
viikossa. 61 
Nuorten keskuudessa suosituin televisiokanava on 
MTV3 (15,7 %) ennen Nelosta (15,0 %) ja Yle TV2:ta 
(14,5 %), kun taas vanhimmassa ikäryhmässä Yle 
TV1:n katseluosuus on lähes puolet (42,4 %) MTV3:n 
(17,4 %) sekä Yle TV1:n (10,7 %) jäädessä kauas taakse. 
62 Perinteinen radio on edelleen koko väestön 
keskuudessa suosituin audio. Yli 45-vuotiaiden 
kuuntelusta se haukkaa peräti 97 prosenttia, mutta 
alle 25-vuotiaiden keskuudessa sen osuus putoaa 
enää 52 prosenttiin. Vuonna 2016 nuoret kuuntelivat 
radiota keskimäärin tunnin ja 40 minuuttia 
vuorokaudessa, mikä on 23 minuuttia vähemmän 
kuin vuonna 2010. Vastaavasti nuorten muuhun 
kuunteluun käyttämä aika on lisääntynyt viime 
vuosina. Suosiota ovat kasvattaneet erilaiset 
internetin audio- ja musiikkipalvelut. Näistä 
Spotifyihin (30 %) ja Youtubeen (10 %) käytetyn ajan 
yhteen laskettu osuus alkaa lähestyä perinteistä 
radiota.63 Perinteisen radion puolella eri ikäryhmien 
kuuntelutottumukset noudattelevat samoja 
pääpiirteitä kuin televisiossa siten, että Ylen kanavat 
ovat suositumpia yli 45-vuotiaiden ikäryhmässä, kun 
taas sitä nuoremmat kuuntelevat 

Lähde: Tilastokeskus, 
joukkoviestintätilasto.

58 Kärkimedialehtien tilaajatalouslukijoiden peitot ja osuus lukijoista,  
     KMT 2011–2016.
59 Tilastokeskus, joukkoviestintätilasto.
60 TV-vuosi 2017; https://www.finnpanel.fi/tulokset/tv/vuosi/sharev/2016/45-64.html

61 https://www.epressi.com/tiedotteet/telekommunikaatio/tutkimus-netti-paihitti-en     
      si-kertaa-television-kodin-viihdyttajana.html 
62 https://www.finnpanel.fi/tulokset/tv/vuosi/sharev/2016/45-64.html 
63 https://www.finnpanel.fi/tulokset/tiedote.php?id=206 
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Kuvio 21. Audion kuuntelu (%) radiossa ja eri musiikkipalveluissa ikäryhmittäin.

Alle 30-vuotiaiden mediapäivä on kasvanut viime 
vuodesta erityisesti älypuhelimella netissä kulute-
tun ajan seurauksena. Tämän ikäryhmän 
ajankäytössä suurimman siivun nappaavat 
sosiaalinen media, lineaarinen televisio sekä 

videoiden ja musiikin suoratoistopalveluiden 
käyttö. 66 Erityisesti netin tilausvideopalveluiden, 
kuten Netflixin ja Viaplayn, suosio on kasvanut 
nopeasti viime vuosina erityisesti 16–34-
vuotiaiden keskuudessa.67 

Useimmilla aikakauslehdillä ei 
ole vuoden 2014 jälkeen ollut 
tarkastettuja levikkitietoja.

64  https://www.finnpanel.fi/tulokset/radio/krt/2017/35/tavoittavuus.html; https://www.finnpanel.fi/tulokset/radio/krt/2017/35/kanavaosuusikaryhma.html 
65  https://www.finnpanel.fi/lataukset/radiovuosi_2017.pdf 
66  https://www.tns-gallup.fi/uutiskirje/2017/suomalaisen-mediapaiva 
67 Tilastokeskus, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö.

Lähde: Radiovuositilaisuus 2017.

enemmän kaupallisia radiokanavia, joista suosi-
tuimpia ovat Radio SuomiPOP sekä Radio 
Nova.64 Ikäryhmien välillä on myös merkittävä 
ero siinä, missä radiota kuunnellaan. Yli 45-

vuotiaat kuuntelevat radiota ylivoimaisesti eniten 
kotona (65 %), kun taas alle 45-vuotiaiden kuuntelu 
jakautuu melko tasaisesti auton (35 %), työpaikan (32 
%) ja kodin (27 %) välillä.65
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SUOMALAISISTA 60 PROSENTTIA on kirjautunut 
ainakin yhden sosiaalisen median yhteisöpalvelun 
käyttäjäksi. Keskimäärin suomalaiset käyttävät 2,3 
eri sosiaalista mediaa, mikä on selvästi vähemmän 
kuin Norjassa (3,4) ja Ruotsissa (3,1).68 Nuorista 
yhteisöpalveluiden käyttäjiä on yli 90 prosenttia, ja 
osuus tippuu alle 50 prosentin vasta yli 54-
vuotiaissa.69 Vähintään viikoittain jotakin 
yhteisöpalvelua seuranneiden osuus koko väestössä 
on 56 prosenttia ja nuorissa lähes 90 prosenttia. 
Viikossa aikaa sosiaalisessa mediassa kuluu 
suomalaisilta keskimäärin 4,5 tuntia, mutta 15–24-
vuotiaissa sosiaalisen median käyttö nousee

Sosiaalinen media 

6
8 tuntiin viikossa eli yli tuntiin vuorokaudessa.70

Tästä huolimatta sosiaalisen median yhteisö-
palveluita käyttävien nuorten osuus on jopa 
vähentynyt parilla prosenttiyksiköllä viime vuosien 
aikana. Koska lähes kaikki nuoret ovat jo 
sosiaalisen median käyttäjiä, niiden suosion kasvu 
on ollut nopeinta 35–64-vuotiaiden ryhmässä.
Sen lisäksi, että nuoret käyttävät sosiaalista mediaa 
enemmän kuin vanhat, on niiden käyttö yleisempää 
naisten kuin miesten keskuudessa sekä suurissa 
kaupungeissa maaseutuun verrattuna. 71

68 AudienceProject: Device Study 2016. Social media across the Nordics.
69 http://www.stat.fi/til/sutivi/2017/13/sutivi_2017_13_2017-11-22_tau_026_fi.html 
70 http://vizeum.fi/p/news-item/suomalaiset-sosiaalisessa-mediassa/ 
71  http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/tau.html
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Suomalaisten internetin käyttäjien keskuudessa 
kaksi ylivoimaisesti suosituinta sosiaalisen median 
palvelua ovat Facebook (75 %) ja pikaviestipalvelu 
WhatsApp (68 %) ennen Instagramia, LinkedIniä ja 
Twitteriä. Facebookia ja WhatsAppia myös käytetään 
useimmin, sillä Facebookia useita kertoja viikossa 
käyttävien osuus on 90 prosenttia ja WhatsAppilla 
88 prosenttia. Huomattavaa on, että vaikka 
Snapchat on vasta seitsemänneksi suosituin sosiaa-
linen media, sitä käytetään huomattavan usein, sillä 
lähes puolet sen käyttäjistä käyttää palvelua useita 
kertoja päivässä.68 Vaikka usein kuuleekin nuorten 
hylänneen Facebookin, ei väite näyttäisi pitävän 
paikkansa ainakaan Suomessa, sillä se on edelleen 
18–24-vuotiaiden toiseksi yleisimmin käyttämä 
sosiaalisen median palvelu heti Youtuben jälkeen.69  
Toisaalta ainakin pohjoismainen tarkastelu antaa 
viitteitä siitä, että Facebookin suosio alle 25-vuotiai-
den parissa olisi todella laskemassa (-4 %), kun taas 

Kuvio 22. Yhteisöpalveluita ainakin kerran viikossa seuranneet (%) 2014–2017.

Lähde: Tilastokeskus,  
Väestön tieto- ja viestintä-
tekniikan käyttö.

Instagram (+7 %), Snapchat (+8 %) ja WhatsApp (+ 4 
%) ovat kasvattaneet suosiotaan. 70

Sosiaalisen median eri alustoja käytetään myös 
hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Facebookissa pide-
tään ennen kaikkea yhteyttä ystäviin (82 %), mutta 
sieltä haetaan myös viihdettä (42 %) ja uutisia (34 %). 
WhatsAppia puolestaan käytetään lähes yksinomaan 
ystäville viestittelyyn (98 %), kun taas esimerkiksi 

Twitteriä käytetään useimmiten uutisten (61 %) ja 
viihteen (41 %) etsimiseen. Vaikka Facebook onkin 
Suomen suosituin sosiaalisen median alusta, pitä-
vät suomalaiset WhatsAppia itselleen tärkeimpänä 
sosiaalisen median sovelluksena sekä molemmissa 
sukupuolissa että kaikissa ikäryhmissä. 71 WhatsAp-
pin sekä muiden viestipalveluiden suosion kasvu ei 
ole ainoastaan suomalainen ilmiö, sillä maailman-
laajuisesti niiden suosio käyttäjämäärillä mitattuna 
ohitti sosiaalisen median alustat jo vuonna 2015.72

Aikakauslehtien mainosmyynnin 
osuus tuloista on laskenut 
seitsemän prosenttia 2010-luvulla.

68 Facebookilla 2,6 miljoonaa käyttäjää, WhatsAppilla 2,3 miljoonaa. AudienceProject: Social Media & Apps in the Nordics. Insights 2016.
69 Reuters Digital News Report 2016 – Suomen maaraportti.
70 AudienceProject: Device Study 2016. Social media across the Nordics.
71 Facebookilla 2,6 miljoonaa käyttäjää, WhatsAppilla 2,3 miljoonaa. AudienceProject: Social Media & Apps in the Nordics. Insights 2016; https://harto.wordpress.
com/2017/03/29/suomalaiset-sosiaalisessa-mediassa-q12017/; https://twitter.com/Piritta/status/847024682452815873; https://www.marmai.fi/uutiset/facebook-on-
suomessa-suurin-mutta-whatsapp-tarkein-6612093   
72 http://www.businessinsider.com/the-messaging-app-report-2015-11?r=US&IR=T&IR=T
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Kuvio 23. Suosituimmat sosiaaliset mediat (%) suomalaisten internet-käyttäjien keskuudessa.

Lähde: AudienceProject.

Vaikka sosiaalisen median eri alustoilla on huomat-
tavia eroja, on niiden suosio uutislähteenä kasvanut 
viime vuoteen saakka, jolloin kasvu pysähtyi niin 
Suomessa kuin useissa muissakin maissa. Sosiaali-
sen median uutiskäyttö on Suomessa (47 %) edel-
leen vähäisempää kuin esimerkiksi Ruotsissa tai 
Tanskassa (55 %), ja nähtäväksi jää, onko kasvun 
pysähtyminen hetkellinen ilmiö. Kuitenkin nuor-

ten keskuudessa sosiaalisen median yleistyminen 
pääasiallisena uutislähteenä ei osoita hidastumisen 
merkkejä – päinvastoin. Nuorista jo lähes kolman-
nes (29 %) pitää sosiaalista mediaa pääasiallisena 
uutislähteenään, mikä on puolestaan äärimmäisen 
harvinaista yli 34-vuotiaiden keskuudessa. 77 
 

77 Reuters Digital News Report – Suomen maaraportti: Uutismedia verkossa 2017, 6; vrt: Reuters Institute Digital News Report 2017, 10
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Suomalaisista 77 prosentilla oli vuonna 2017 käytös-
sään älypuhelin, mikä on 5 prosenttiyksikköä enem-
män kuin vuotta aiemmin ja yli 20 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin vuonna 2013. Alle 55-vuotiaista lähes 
kaikilla on älypuhelin, mutta yli 75-vuotiaista vain 15 
prosentilla. Huomionarvoista on, että älypuhelimat 

ovat huomattavan yleisiä jo nuorilla lapsilla. Esi-
merkiksi yli 11-vuotiaista jo yli 90 prosentilla on oma 
älypuhelin, mikä on samalla ylivoimaisesti yleisin 
lasten ja nuorten omistama laite. 78

7 Median käyttö eri laitteilla
7.1 Mobiili jatkaa kasvuaan

7

78 Merikivi et al. (2016): Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 2016 mediasta ja liikunnasta. Nuoristutkimusseuran julkaisuja, nro. 104.
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Älypuhelinten myynti ei näyttäisi pysähtyvän tulevi-
nakaan vuosina, ja niiden osuus kaikista myydyistä 
matkapuhelimista on noin 90 prosenttia.79  Älypu-
helinten yleistymisen lisäksi niiden helppo käytet-
tävyys ja niihin tarkoitettujen sovellusten lisään-
tyminen ovat kasvattaneet puhelimella tapahtuvaa 
netinkäyttöä. Nykyisin älypuhelin on yleisin väline 
internetin käyttöön. Suomalaisista älypuhelimen 
haltijoista kolme neljästä käyttää puhelimellaan net-
tiä viikoittain. 80 

Kuvio 24. Internetin käyttötavat matkapuhelimella 2017, %-osuus väestöstä.

Lähde: Tilastokeskus, Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö.

79 http://gotech.fi/2017/12/06/kodintekniikan-kauppa-1-10-2017/ 
80 http://tilastokeskus.fi/til/sutivi/2017/13/sutivi_2017_13_2017-11-22_tie_001_fi.html; http://www.stat.fi/til/sutivi/2017/13/
      sutivi_2017_13_2017-11-22_kat_002_fi.html  
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Nopeiden ja rajattomien nettiliittymien ansiosta 
mediaa kulutetaan yhä enemmän älypuhelimilla. 
Suomalaiset käyttävät mobiilidataa ylivoimaisesti 
eniten kaikista OECD-maista.81 Älypuhelimia käyte-
tään aktiivisesti eri medioiden seuraamiseen. Äly-
puhelimien omistajista 60 prosenttia on käyttänyt 
laitetta verkkolehtien ja televisiokanavien uutissi-
vustojen seuraamiseen, 51 prosenttia yhteisöpal-

veluiden seuraamiseen ja kahdeksan prosenttia on 
lukenut kirjoja ja kuunnellut podcasteja. 82 Televisi-
ota älypuhelimelta katselee jo yli viidennes (22 %) 
suomalaisista, ja suomalaisten netti-tv-
palveluiden katselusta 17 prosenttia tapahtuu 
älypuhelimella.83 Erityisesti nuorilla netin käyttö 
puhelimella on lisääntynyt viime vuosina. 84

Kuvio 25. Matkapuhelinverkossa siirretty data (teratavua)

Lähde: http://findikaattori.
fi/fi/125

Kuvio 26. Tiedotusvälineiden seuraaminen (%) eri välineillä.

Lähde: Tilastokeskus; Finnpanel; Sanomalehtien liitto.

83 OECD Digital Economy Outlook 2017, 146. 
82 http://www.stat.fi/til/sutivi/2017/13/sutivi_2017_13_2017-11-22_kat_002_fi.html; http://www.stat.fi/til/sutivi/2017/13/sutivi_2017_13_2017-11-22_ 
      tau_018_fi.html  
83 TV-vuosi 2017
84  https://www.tns-gallup.fi/uutiskirje/2017/suomalaisen-mediapaiva 
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Uutisten kulutus älypuhelimella kasvoi Suomessa 
vuoteen 2017 saakka. Samaan aikaan älypuhelimesta 
on tullut yhä useammalle uutisten verkkokäytön 
pääasiallinen ja ainoa lähde. 85 Vaikka uutisia älypu-
helimelta seuraavien osuus laski vuonna 2017 kolme 
prosenttia, sitä pääasiallisena verkon uutislähteenä 
käyttävien osuus kasvoi neljällä prosenttiyksiköllä 
34 prosenttiin. Uutisvideotuotanto on voimakkaas-

ti yleistynyt viime vuosina. Niiden seuraamisen 
arvioidaan siirtyvän enimmäkseen älypuhelimiin. 
Uutisvideoiden suosio näyttäisi kuitenkin käänty-
neen laskuun monissa maissa vuoden 2015 jälkeen. 
Esimerkiksi Suomessa uutisvideoiden katselijaosuus 
on laskenut kahtena edellisvuona yhdellä prosentti-
yksiköllä ja on nyt 20 prosenttia. 86 

Kuvio 27. Uutisia viikon aikana eri laitteilla seuranneet (%).

Useimpia sosiaalisia medioita seurataan älypuhe-
limelta. Pohjoismaissa älypuhelimen suosio on 
suurin Snapchattia, WhatsAppia, Instagramia sekä 
Twitteriä käytettäessä. Tietokone voittaa älypuhe-
limen selkeästi ainoastaan Youtuben ja LinkedInin 
kohdalla, kun taas Facebookin osalta molemmat 
laitteet ovat yhtä suosittuja. 87

Lähde: Digital News Report – Suomen maaraportti: Uutismedia verkossa 2017

85  http://mediaauditfinland.fi/enemmisto-suomalaisista-maksaa-sanomalehtien-67-ja-aikakauslehtien-62-tilauksista/; Reuters Digital News Report –  
      Suomen maaraportti: Uutismedia verkossa 2017, 12–13. 
86 Reuters Digital News Report – Suomen maaraportti: Uutismedia verkossa 2017, 42; vrt. Reuters Institute Digital News Report 2017, 18.
87 AudienceProject: Device Study 2016. Social media across the Nordics.
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Lähde: AudienceProject. 

Kuvio 28. Sosiaalisen median seuraaminen (%) eri laitteilla Pohjoismaissa.

Vuonna 2016 kaikesta television 
seuraamiseen käytetystä ajasta 60 
prosenttia oli perinteistä katselua 
lähetysaikana. 2013 sen osuus oli 83 
prosenttia.
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7.2 Muut laitteet

Vuonna 2016 viihde-elektroniikan laitteiden 
vähittäismyynnin arvo on supistunut noin kol-
mannekseen verrattuna vuosien 2007–2008 
huippulukemiin. 88  Suomalaisten kodeissa te-
levisiovastaanottimella on edelleen vakiintunut 
asema. Laite on 96 prosentissa kotitalouksista. 
Keskimäärin suomalaissa kotitalouksissa on 1,7 
tv-vastaanotinta. 

Televisioiden myynti jatkuu edelleen vilkkaana, ja 
viihde-elektroniikan osalta kasvu on ollut nopein-
ta ultra hd -televisioissa. 89 Yhtenä syynä uusien 
televisioiden hankkimiselle on kuluttajien halu 
hyödyntää suoratoistopalveluita kuten Yle Aree-
naa, Youtubea ja Netflixiä. Niin ikään älytelevisiot 
jatkavat yleistymistään, ja neljännes kotitalouksista 
on kytkenyt älyvastaanottimensa internettiin. 90 

Tablettitietokoneiden määrä on kasvanut useana 
peräkkäisenä vuotena, mutta niiden myynti kääntyi 
laskuun (- 16 %) vuonna 2017. Tällä hetkellä hie-
man yli puolet suomalaista kotitalouksista omistaa 
tablettitietokoneen. Älykellojen myynti sen sijaan 
kasvaa edelleen, mutta kappalemäärissä (146 000) 
mitattuna niiden myynti on edelleen huomattavasti 
vähäisempää kuin esimerkiksi tablettien (308 000) 
tai älypuhelimien (1,9 milj.). 91  

AR/VR-markkinoille ennustetaan kansainvälisesti 
merkittävää kasvua lähivuosina. 92 Suomessa alan 
yritykset ovat vielä pieniä. Silti ne ovat yli nelinker-
taistaneet liikevaihtonsa vuosina 2015–2016. Kulut-
tajapuolella kasvu on ollut hitaampaa, ja laitekanta 
on edelleen pieni, mutta senkin ennakoidaan kasva-
van tulevaisuudessa. 93 

Lähde: Gotech-kodintekniikkaindeksi, tammi-lokakuu 2017.

Taulukko 2. Eräiden laitteiden myynti Suomessa 1–10/2017.

88 http://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/joukkoviestintatilasto/pdf/teksti_01.pdf 
89 http://gotech.fi/2017/12/06/kodintekniikan-kauppa-1-10-2017/ 
90 https://www.finnpanel.fi/tulokset/tiedote.php?id=216 
91 Tilastokeskus, väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö; http://gotech.fi/2017/12/06/kodintekniikan-kauppa-1-10-2017/ 
92  https://www.digi-capital.com/news/2017/01/after-mixed-year-mobile-ar-to-drive-108-billion-vrar-market-by-2021/#.WhbwvbTQr-a 
93  https://www.tekes.fi/nyt/uutiset-2017/suomessa-yli-sata-vrar-alan-yritysta--selvitys-paljastaa-tulevaisuuden-miljardibisneksen-suuntaviivoja/; VR/ 
       AR Industry of Finland. 
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SOSIAALISEN MEDIAN UUTISKÄYTÖN yleisty-
misen yhtenä kääntöpuolena on valeuutisilmiö, 
joka nousi kaikkien huulille vuoden 2016 aikana, 
erityisesti Yhdysvaltojen presidentinvaalien myötä. 
Verkossa leviävien valeuutisten lukumäärä on 
kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina. 94 Suo-

Valeuutiset ja luottamus 
mediaan 

8
malaisista lähes 30 prosenttia kertoo törmäävänsä 
valeuutisiin viikoittain. Kaksi kolmasosaa uskoo 
valeuutisten vaikuttavan suomalaisten käsityksiin 
ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien faktoista.95

94  http://journals.sagepub.com/eprint/TZJ4NiU2uyU43gU2hVee/full 
95  http://www.medialiitto.fi/files/4323/Valeuutistutkimus_14.11.2017.pdf 
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Kuvio 29. Suomalaisten näkemyksiä valeuutisista.

Valeuutisilmiöllä arvellaan olevan merkittäviä vaiku-
tuksia kansalaisten luottamukseen tiedotusvälinei-
siin yleisesti. Valeuutisilmiön myötä tiedotusvälinei-
tä kohtaan koettu luottamus on romahtanut useissa 
maissa. Edelman-tutkimusyhtiön luottamusbaro-
metrissa mitattiin uudet ennätysalhaiset lukemat 
vuonna 2017. Peräti 60 prosentissa tutkimuksessa 
mukana olleista maista ja yli 80 prosentissa maista 
alle puolet väestöstä piti mediaa luotettavana. 96 

Suomi ei ollut mukana Edelmanin tutkimuksessa, 
mutta Reuters Instituten Digital News Reportin 
Suomen maaraportin mukaan suomalaisten luotta-
mus uutisia kohtaan on kuitenkin edelleen maail-
man kärkeä (62 %). Tämä siitäkin huolimatta, että se 
putosi edellisvuoteen verrattuna 6 prosenttiyksik-
köä. Näyttäisikin siltä, että kansalaisten epäluotta-
mus kohdistuu nimenomaan mediaan instituutiona, 
ei uutisiin itsessään. Luotettavimpina mediana 
suomalaiset pitävät sanomalehtiä (79 %) sekä Ylen 
televisiokanavia (73 %). Sen sijaan Facebookiin, 
Twitteriin, Youtubeen, Instagramiin tai muihin so-
siaalisen median palveluihin luottaa vain muutama 
prosentti suomalaisista. 97 

34 prosentille 
suomalaisista 
mobiili on 
pääasiallinen 
uutislähde.

Lähde: Medialiitto 2017.

96 Ks. esim. https://www.edelman.com/global-results/; Reuters Institute Digital News Report 2017.
97 https://www.sanomalehdet.fi/ajankohtaista/lehdist%C3%B6tiedotteet/28-3-2017-sanomalehdill%C3%A4-selke%C3%A4-ykk%C3%B6sasema-luo 
      tettavuudessa 
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 Lähde: Reuters Digital News Report 2017.

Media-alan yhteiskunnallisen roolin ja kansalaisten 
luottamuksen kannalta esimerkiksi kouluissa ja jär-
jestöissä toteutettavalla mediakasvatuksella ja sen 
kehittämisellä saattaa näistä syistä johtuen tulevai-
suudessa olla enemmän merkitystä.

Kuvio 30. Kansalaisten luottamus uutisiin Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa. 

Suomalainen mediapäivä kestää 
8 tuntia. Eniten aikaa käytetään 
internetissä, 218 minuuttia päivässä.




