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Johdanto
Vuosi 2020 on haastanut mainostajia keksimään tapoja, joilla myyn-
tiä on saatu tehtyä siitäkin huolimatta, että liikenne kivijalkamyymä-
löihin on merkittävästi vähentynyt. Tämä on tarkoittanut esimerkiksi 
verkkokauppojen kehittämistä edelleen tai niiden ottamista käyttöön. 
Poikkeusolot ovat aktivoineet uusia kohderyhmiä verkko-ostamisen 
pariin ja tämä trendi tulee varmasti jatkumaan myös tulevina vuosi-
na. Markkinoinnin tekniikat kehittyvät harppauksin ja mikäli kehityk-
sessä haluaa pysyä mukana, on mainostajan aktiivisesti kehitettävä 
omaa osaamistaan pysyäkseen virran mukana. Yksin digiloikan te-
keminen on haastavaa, joten myös osaavat kumppanit ovat arvok-
kaita.

Mediatrendit 2021 raportista luet ajankohtaiset kuulumiset media-
ryhmittäin.



4

Mediamainonta 2019

Suomalaisten mediapäivä pirstaloituu

	3Suomalaisen mediapäivän pituus on noin 8 tuntia.  Media-
päivän minuutteja lisää eri medioiden samanaikainen 
käyttö. 

	3Kun tarkastellaan yksittäisiä medioita, suurin osa media-
päivästä (42 %) kulutetaan erilaisten liikkuvan kuvan 
sisältöjen parissa. Online-katselu tuo 7 % lisää TV:n 
katseluaikaa. Nuoremmassa, 15-24-vuotiaiden ryhmässä, 
online-katselu tuo kolmanneksen katseluajasta (32 %). Kun 
tavoitteena on saada kiinni nuoria kuluttajia, on kampan-
jassa hyvä olla mukana jokin online TV-palvelu. 10 % 
15-24-vuotiaista tavoitetaan ainoastaan online TV:n kautta.

	3Media on läsnä 24/7. Fast media, eli halu käyttää nopeasti 
kulutettavia sisältöjä, on etenkin nuorten juttu. Toisaalta 
slow media, eli rauhassa keskittyminen laaja-alaisten 
artikkelien lukuun, ilmenee tasaisesti kaikissa ikäryhmissä, 
mutta painottuu vanhempaan väestöön.

	3Pirstaloituva mediapäivä tekee mainostajan työstä entistä 
vaikeampaa ja mediahälyssä on yhä hankalampi kiinnittää 
kuluttajan huomio. Tämän vuoksi monikanavainen mainon-
ta onkin tärkeää, koska mainonta on sitä tehokkaampaa 
mitä useammasta eri kanavasta kuluttaja altistuu viestille. 
Kampanjoita suunniteltaessa on kuitenkin varmistettava, 
että budjetti takaa riittävän tavoittavuuden jokaisessa 
valitussa mediassa.

	3Pandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat vaikuttaneet 
kuluttajien käyttäytymiseen ja arvoihin, esimerkiksi lähes 
puolet kiinnittää nykyisin aikaisempaa enemmän huomio-
ta vastuullisuuteen liittyviin teemoihin. Tulevaisuudessa 
kuluttajat arvioivat käyttävänsä enemmän rahaa mm. 
kotimaan matkailuun sekä kahvila- ja ravintolapalveluihin. 
Poikkeusolot ovat synnyttäneet uudenlaista yhteisölli-
syyttä ja paikallisten yrittäjien ja tuotteiden suosiminen on 
kasvanut pandemiasta johtuen. 

	3Median käytön koetaan lisääntyneen poikkeusolojen 
seurauksena. Netin, TV:n ja suoratoistopalveluiden ja 
sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt selvimmin poik-
keustilan aikana. Kevään poikkeusolojen aikana median-
käytössä tapahtuneet muutokset olivat suuria, mutta nyt 
syksyn myötä nämä muutokset ovat tasaantuneet ja kulut-
tajien median käyttö noudattelee lähes alkuvuoden tasoa.   
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Mediamainonnan panostukset 2019

	3Mediamainontaan käytettiin yhteensä 1 259 miljoonaa 
euroa vuonna 2019 ja mainonnan määrä kasvoi +1,2 % 
edellisvuoteen verrattuna. 

	3Mediaryhmien panostuksia tarkastellessa suurin osuus 
on verkkomainonnalla (37 %) ja toiseksi suurin paine-
tuilla sanomalehdillä (20 %).

	3Verrattuna edellisvuoteen, elokuva- ja ulkomainonta 
ovat suurimmat kasvajat, mutta niiden osuudet media-
kakusta ovat maltillisia (elokuva 1 % ja ulkomainonta 6 
%). 

	3Suurin pudotus edellisvuoteen nähden oli painetuilla 
aikakaus- ja sanomalehdillä.

Lähde: Kantar Mind Kuluttaja H1/2019
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Suomalaisen mediapäivä on noin 8 tuntia

	3Suomalaisen mediapäivän pituus on noin 8 tuntia, kasvua 
edellisen vuoden vastaavaan aikaan on 6 minuuttia

	3Edellisen vuoden vastaavaan aikaan (H1/2018) verrattuna 
mediaryhmiin käytetyssä ajassa ei juurikaan ole tapahtu-
nut muutoksia.

	3Suurin osa kuluttajan mediapäivästä vietetään liikku-
van kuvan parissa, joko TV:tä tai erilaisia suoratoisto- tai 
videopalveluita kuluttaen.

	3Kun lasketaan kaikkien mediakategorioiden nettipalvelut 
yhteensä, vievät Internetin sivustot ja palvelut lähes puolet 
suomalaisten päivittäisestä media-ajasta.

Lähde: Kantar Mind Kuluttaja H1/2019
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Yhteenveto mediamainonnan trendeistä

	3Suomalaisen kuluttajan mediapäivä on noin 8 tuntia. Suuria 
muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna ei ole, kun katso-
taan ajankulutusta mediaryhmittäin.

	3Liikkuvan kuvan asema kuluttajan mediapäivässä on vahva. 
Videosisältöjä kulutetaan useilla eri välineillä. Tästä johtu-
en, TV:n katselu ei enää ole yhtä paikkariippuvaista kuin 
aikaisemmin, vaan lempiohjelmaa voidaan katsoa vaikka-
pa puutarhakeinussa kännykän näytöltä, kun aikaisemmin 
katsominen on ollut sidottu kotisohvaan. Tulevaisuudessa 
myös hybridi-TV:n tarjoamat mahdollisuudet tuovat oman 
mausteensa soppaan, tosin tällä hetkellä näitä mahdolli-
suuksia käytetään vielä hyvin vähän. 

	3Pandemian seurauksena kuluttajat kokevat mediankäyt-
tönsä jonkin verran lisääntyneet. Kuitenkin nyt syksyllä 
nähdään, että muutokset ovat kevään jälkeen tasaantuneet 
ja mediankäyttö noudattelee nyt lähes samaa tasoa alku-
vuoden kanssa.

	3Media on läsnä 24/7 ja nopeiden sisältöjen kulutus on tämän 
myötä kasvanut. Uutisvirtaa tai Facebookin feediä selataan 
puhelimen näytöllä ja mainostajalla on vain silmänräpäys 
aikaa pysäyttää kuluttajan peukalo. Tässä mainoksen sisäl-
tö nousee arvossaan. Erityisesti otsikolla on suuri vaikutus 
siihen, pysähtyykö selailu. Onhan myös logo/brändi heti 
kuluttajan nähtävillä?

	3Sosiaalinen media, videopalvelut sekä musiikin suoratois-
to- ja audiopalvelut korostuvat etenkin nuorten median-
käytössä. Jos kohderyhmäsi koostuu nuorista, on hyvä 
pitää mielessä myös nämä kanavat ja erityisesti huomioida 
näiden erityispiirteet. 

	3Koska kuluttajan mediapäivä on pirstaleinen, on kampan-
jassa hyvä maksimoida kohtaamiset kuluttajan kanssa. 
Kampanjan tehoa voidaan nostaa räätälöimällä mainos-
viestiä esimerkiksi vuorokauden ajan tai viikon päivän 
mukaan. Viestiä kannattaa muokata myös niin, että se 
huomio käytettävän median erityispiirteet. 
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Digitaalinen media

Digiloikka

	3Elämme tällä hetkellä maailmassa, jossa markkinoinnin 
teknologiat muuttuvat nopeasti ja kuluttajan käyttäyty-
mistä on hankala ennustaa. Myös koronasta aiheutuvat 
poikkeusolot ovat vaikuttaneet kuluttajien käyttäytymiseen 
verkossa ennennäkemättömällä tavalla ja siirtyminen koti-
konttoreille ja karanteeneihin on aiheuttanut digitaalisen 
kehitysloikan, jonka ottamiseen olisi normaaleissa olois-
sa mennyt useita vuosia. Menestyäkseen tässä uudessa 
normaalissa, markkinoija ei voi enää haudata päätään 
hiekkaan strutsin lailla, vaan erilaisiin teknologioihin on 
otettava aktiivinen ote viimeistään nyt. 

	3Alati muuttuva digimarkkina asettaa haasteita osaamisel-
le, digimarkkinoijan on jatkuvasti oltava hereillä ja opiskel-
tava uutta. Osa digitaalisesta suunnittelusta ja ostamisesta 
tehdään asiakkaiden toimesta in-house, mutta osaavat 
kumppanit nostavat arvoaan. Tulevaisuudessa häämöt-
tävät muutokset saattavat aiheuttaa epävarmuutta, jonka 
rauhoittamisessa luotettavat kumppanit voivat olla jatkos-
sakin apuna.

	3Digitaalisen mainonnan vahvuuksia ovat olleet erityisesti 
kohdennettavuus ja datan kerääminen. Lähivuosina eväs-
tekäytännön muutokset vaikuttavat kuitenkin suuresti 
kohdentamisen mahdollisuuksiin. Lopullisia vaikutuksia ei 

vielä tiedetä, mutta jo nyt mainostajan on hyvä aktiivises-
ti miettiä uusia mahdollisuuksia esim. kontekstuaalisen 
kohdennuksen kautta.

	3Teknologioiden puolelta tekoäly on tullut vahvasti mukaan 
markkinoinnin työkalupakkiin eikä sen mahdollisuuksia 
kannata enää sivuuttaa. Maailmalla tekoälyn nähdään 
olevan suurin kaupallinen mahdollisuus tulevien vuosikym-
menten aikana. Tekoälyn avulla on mahdollista mm. analy-
soida kuluttajakäyttäytymistä sekä selvittää mitä polkuja 
käyttämällä kuluttajat löytävät mainostajan tuotteen äärel-
le (sosiaalinen media, blogit, jne.). Yksi yleistyvä tekoälyyn 
pohjautuva mainosmuoto on esimerkiksi asiakkaan kanssa 
keskustelevat Chatbotit.
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Mainosmuotojen osuudet verkkomainonnasta

	3Kolmannella kvartaalilla verkkomainontaan 
käytettiin 128,7 Milj. €. Kasvua viime vuoden 
vastaavaan ajankohtaan on 4,4%. Muutos on 
merkittävä, sillä vuoden toisella kvartaalilla verk-
komainonnan määrä laski 18%. 

	3Suurimmat kasvut löytyvät sosiaalisen medi-
an (sis. Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, 
LinkedIn ja Snapchat) mainonnasta sekä haku-
mainonnasta.

*Luvut perustuvat Kantarin kuukausittaiseen mediamainonnan seurantaan 
sekä IAB Finlandin keräämään some- ja hakumainonnan määrään.

Haku- ja somemainonnan määrän luvut ovat IAB Finlandin estimaatteja, joiden 
pohjana on paikallisilta media- ja digitoimistoilta kerätty näyte. Markkinoijien 
suorat ostot sekä tiedonkeruun ulkopuolelle jäävien toimistojen ostot estimoi-
daan.

Some
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Muu mainosmuoto
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22%

Instream 
Video; 4%

Luokiteltu; 
7%

Muu mainosmuoto; 1%

Some Haku Display
Instream Video Luokiteltu Muu mainosmuoto



10

Ohjelmallinen ostaminen Suomessa ja maailmalla

	3Verkkomedioihin käytetyt investoinnit jatkoivat kasvuaan 
2019 ajurina kasvussa on edelleen ohjelmallinen ostotapa.  

	3Euroopassa ohjelmallisen ostamisen eurot ovat ylittäneet 
23 miljardin rajapyykin ja ohjelmallisen ostamisen odote-
taan lisääntyvän edelleen tulevina vuosina. Mainosformaa-
teista video on ajurina ohjelmallisen ostamisen kasvussa. 
Vuonna 2019 eurooppalaisista digimainonnan ostoista 
77% kulki ohjelmallisen kautta, kun vastaava luku vuonna 
2013 oli 20%. 

	3Maailmalla ja myös 
Suomessa ohjelmallinen 
ostamistapa on laajentu-
nut bannereista ja vide-
oista myös ulkomainon-
nan ja audion puolelle, 
tosin näiden medioiden 
osalta ohjelmallinen ei 
vielä ole pääsääntöinen 
ostotapa. On kuitenkin 
mielenkiintoista nähdä 
miten mediamarkkina 
Suomessa tämän osalta 
kehittyy.

	3Ohjelmallisen ostamisen yhteydessä erityisen puhuttava 
aihe on nyt myös keksien kuolema. 3. osapuolen evästeet 
tulevat poistumaan parin vuoden sisällä, mainostajien 
ja julkaisijoiden on keksittävä uusia tapoja mainonnan 
kohdentamiselle. Jatkossa kontekstiin kohdentaminen 
tulee olemaan aikaisempaa merkityksellisempää. Jatkossa 
ohjelmallisessa mainonnassa voidaan käyttää ostotapana 
diilejä kolmannen osapuolen datan sijaan, joten esimerkiksi 
Safari-selaimet ovat jo nyt mukana kohdennuksissa.

Lähde: IAB Finland, IAB Europe

Eurooppa: Ohjelmallisen ostamisen mainoseurot (€m)
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Keksien kuolema?

	3Näillä näkymin vuoteen 2022 mennessä kaikki kolman-
nen osapuolen keksit tullaan kieltämään

	3Mainostajan onkin hyvä jo hyvissä ajoin ennakkoon miettiä 
mitä tämä muutos tarkoittaa heidän mainonnalleen.

	3Muutoksen jälkeen kolmannen osapuolen evästeisiin perus-
tuva kohdentaminen tulee muuttumaan tai jopa katoa-
maan kokonaan. Samalla muutos lisää kontekstuaalisen 
mainonnan määrää ja mainostajalta vaaditaan aikaisem-
paa luovempia ratkaisuja kohdentamisen osalta. Jatkossa 
ohjelmallisen kautta kiinni saatavien yleisöjen koko saattaa 
myös pienentyä huomattavasti. Kirjautumiseen perustu-
vien palveluiden ja ensimmäisen osapuolen datan rooli 
tulee kasvamaan.

	3Nähtäväksi jää millä tavoin jatkossa tulemme seuraamaan 
digimainontaa ja samalla myös kuluttajan digitaalisen 
ostopolun seuraaminen vaikeutuu. Avoinna on myös kysy-
mys siitä miten retargetointi asiakkaan sivuilta jatkossa 
toimii, sillä usein tämä data perustuu juurikin kolmannen 
osapuolen evästeisiin. 

	3Keksien poistumisessa on myös kuluttajan kannalta positii-
vinen puoli. Jatkossa kuluttajien data on vahvemmin luotet-
tujen brändien käsissä ja julkaisijat voivat tarjota enemmän 
läpinäkyvyyttä datan käsittelyyn. 

Eväste (keksi) on tekstitiedosto selaimessa, jonka avulla mediat ja mainosjärjestelmät seu-
raavat sitä, millä sivustoilla käyttäjä liikkuu. Evästeitä käytetään mm. mainonnan kohdenta-
miseen ja mittaamiseen. 
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Kolmannen osapuolen evästeisiin perustuva kohdentaminen  
tulee muuttumaan tai jopa katoamaan

Hyödynnetään mm. mainonnan kohdentamiseen ja 
seurantaan. Kohderyhmän digitaalisen käyttäyty-
misen perusteella luodaan datakohderyhmiä. Mai-
nostaja voi myös seurata kuinka moni ostaa tuotteen 
mainontaa nähtyään.

Esimerkiksi Iltasanomat personoi käyttäjän artikke-
linäkymää perustuen siihen mitä artikkeleita käyt-
täjä selaa. Verkkokaupat hyödyntävät ensimmäisen 
osapuolen evästeitä ostoskorin ylläpidossa, kun liikut 
osiosta toiseen.

Ei mahdollista jatkossa Mahdollista jatkossa

Kolmannen  
osapuolen eväste

Muilta sivustoilta lähtöisin  
oleva eväste 

Ensimmäisen  
osapuolen eväste

Sivuston oma eväste,  
vain ko. sivuston käytössä



13

Video jatkaa kasvuaan kaikissa muodoissa

	3Liikkuvan kuvan asema kuluttajan mediapäivässä on vahva  
ja videosisältöjä kulutetaan useilla eri välineillä. 

	3Viime vuosina videon kasvutrendi on ollut tasainen eikä 
loppua sille ole vielä näkyvissä. Mikäli mainostajalla ei ole 
suunnitelmaa tai strategiaa 
videon osalta, olisi sitä hyvä 
miettiä viimeistään nyt. 

	3Tulevaisuudessa myös inte-
raktiivisten videoiden rooli 
mainonnassa kasvaa. Tällai-
sissa videoissa kuluttajalla on 
mahdollisuus vaikuttaa siihen 
mihin suuntaan video kehittyy. 
Tällä hetkellä nousussa ovat 
erilaiset live-videot, joissa 
katsojien kanssa kommuni-
koidaan reaaliajassa. Myös 
pelillisyyden kautta saadaan 
kasvatettua interaktiivisuutta 
ja samalla aikaa, jonka kulut-
taja viettää brändin kanssa. 

	3Videomainonnassa tulem-
me tulevaisuudessa näke-
mään myös entistä enemmän 
videosisältöjä, jotka on räätä-
löity tietylle kohderyhmälle tai 
tiettyyn ajankohtaan sopiviksi. 

Lisäksi pyritään vielä enemmän pois mainonnasta, jossa 
kaikissa välineissä on käytetty vain yhtä videomateriaalia 
muokkaamatta sitä sopimaan eri medioihin/alustoihin.

Lähde: IAB Europe
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Yhteenveto digimediasta

	3Vuosi 2020 on haastanut mainostajia keksimään tapoja, 
joilla myyntiä on saatu tehtyä siitäkin huolimatta, että liiken-
ne kivijalkamyymälöihin on merkittävästi vähentynyt. Tämä 
on tarkoittanut esimerkiksi verkkokauppojen kehittämistä 
edelleen tai niiden ottamista käyttöön. Poikkeusolot ovat 
aktivoineet uusia kohderyhmiä verkko-ostamisen pariin ja 
tämä trendi tulee varmasti jatkumaan myös tulevina vuosi-
na. 

	3Markkinoinnin tekniikat kehittyvät harppauksin ja mikäli 
kehityksessä haluaa pysyä mukana, on mainostajan aktii-
visesti kehitettävä omaa osaamistaan pysyäkseen virran 
mukana. Yksin kaiken hallitseminen on työlästä, joten myös 
osaavat kumppanit ovat arvokkaita.

	3Kolmannen osapuolen evästeet poistuvat todennäköisesti 
kokonaan vuonna 2022. Tämä tarkoittaa sitä, että mainos-
tajan on hyvä jo nyt miettiä millä tavoittaa kohderyhmänsä 
jatkossa kun se ei enää ole mahdollista evästeiden kautta. 
Vuosi 2021 on hyvä omistaa esimerkiksi erilaisille konteks-
tikohdennuksen mahdollisuuksien kokeilemiselle ja tutkimi-
selle.

	3Kuluttajan mediapäivä on repaleinen etenkin digitaalisten 
välineiden osalta. Sisältöjä kulutetaan nopeasti ja mainok-
selta vaaditaan paljon, jotta kuluttaja sen äärelle pysähtyy. 
Tulevaisuudessa materiaalien räätälöiminen mediaan ja 
kohderyhmään sopiviksi nousee vielä entistäkin tärkeäm-
mäksi. Kun viestiä räätälöidään kohderyhmä ja ympäris-
tö huomioon ottaen, saadaan kasvatettua myös viestin 
autenttisuutta ja sitä myöden myös sen läpimenovoimaa.
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Printtimedia

Printissä tärkeintä on luotettavuus

	3Lehtien lukijamäärän trendi on laskeva lehtitalosta riippu-
matta. Vain muutamien lehtien kohdalla nähdään nousua 
viime vuoteen verrattuna. Tästä huolimatta suomalais-
ten erityispiirre printin suurkuluttajina on säilynyt. Puolet 
suomalaisista kertoo lukevansa aikakauslehtiä viikoittain ja 
ainoastaan 4% kertoo, ettei lue aikakauslehtiä ollenkaan

	3Kuluttajille on aiempaa tärkeämpää keskittyä  rauhassa 
lukemaan laaja-alaisia artikkeleita.  Mainonnan huomioar-
vo kasvaa kun se huomataan häiriöttömässä lukutilantees-
sa. Aikakauslehdissä mainosviestin läpimenoa tehostaa 
myös median henkilökohtaisuus. Aikakauslehti on pääsään-
töisesti kotiin tilattu ja sen ilmestymistä odotetaan. Viestin 
muistamista tukee myös median tarjoama ympäristö, joka 
teemaltaan tai äänensävyltään vastaa mainosta.

	3Korona-aika on lisännyt mediankäyttöä. Ihmisillä on 
voimakas tarve laadukkaaseen journalismiin poikkeuso-
loista johtuen. Sanomalehtien kulutus on kasvanut tasai-
sesti maaliskuun koronahuipusta kesään saakka. Myös 
aikakauslehtien lukeminen on lisääntynyt. Kevään huipun 
jälkeen tämä trendi on tosin syksyn myötä tasoittunut.

	3Mainostaja hyötyy median luomasta halo-efektistä, jolloin 
myös mainostaja koetaan luotettavaksi.

	3Sanomalehtien Liiton tilaamasta ja IRO Research  Oy:n 
elokuussa 2020 tekemästä Tuhat suomalaista –tutkimuk-
sesta ilmenee, että suomalaisten mielestä uutis- ja ajan-
kohtaismedian tärkeimmät ominaisuudet olivat tänäkin 
vuonna luotettavuus, asiantuntevuus, riippumattomuus ja 
laadukkuus.

	3Nuoret 18-24 –vuotiaat arvostivat laadukkuutta (79%) 
huomattavasti enemmän kuin kaikki vastaajat (45%). 
Kaikkien näiden ominaisuuksien merkitys oli vähenty-
nyt viimeisen vuoden aikana seuraavasti: luotettavuus  
(90%->89%), asiantuntevuus (82%->76%), riippumattomuus 
(72 %->67%) ja laadukkuus (57 %-> 45%). 

	3Uutismedian kulutus on perustarve joka ei vähene, kanavat 
ja käyttötavat vain elävät jatkuvasti.  Monikanavaisuus eli 
koko uutismediaa kuluttavan yleisön tavoittaminen pääte-
laitteesta  riippumatta kasvattaa lehtien kokonaistavoitta-  
vuutta. Digitaaliset sanomalehdet ovat tulleet tutuksi myös 
vanhemmalle ikäryhmälle.
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Sanomalehtien tavoittavuus eri ikäryhmissä

	3Sanomalehtien sisältö tavoittaa viikoittain 93% suomalai-
sista.

	3Digitaalisesti sanomalehtiä lukee 87% suomalaisista.

	3Digitaaliset sisällöt korostuvat nuorilla mutta myös 
vanhempi väestö on löytänyt digitaaliset sanomalehdet. Yli 
65-vuotiaista 72% lukee digitaalisia sanomalehtiä. 

LŠhde: KMT 2019 / MediaAuditFinland Oy.
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Aikakausmedioiden  
tavoittavuudet

	3Aikakauslehtiä luetaan suomessa edelleen paljon. Puolet 
suomalaisista kertoo lukevansa aikakauslehtiä. Yhtä lehteä 
luetaan keskimäärin 2,5 kertaa. 

	3Kansallinen mediatutkimus (KMT) julkaisi 13.10.2020 uudet 
lukijamäärät. Tänäkin vuonna suurimmat lehdet olivat asia-
kasmedioita: Yhteishyvä, Pirkka, Terveydeksi! Ja OP-lehti. 
Ammatti- ja järjestömedioista suurin oli Taloustaito. Ylei-
sömedioista suurimpia olivat Eeva (336.000 lukijaa), Aku 
Ankka (317.000 lukijaa ja Apu (305.000 lukijaa).

	3Tänä vuonna on perustettu 22 uutta aikakauslehteä. Useim-
mat niistä keskittyvät harrastuksiin ja käsillä tekemiseen.

Lähde: KMT 2020
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Printtimainontaan suhtaudutaan myönteisesti

Aikakauslehtien lukeminen on usein odotettu hetki, jolloin mai-
nokset koetaan positiivisina ja lehden sisältöön kuuluvina. Jos-
kus mainokset menevät kuitenkin ohitse, tutkimusten mukaan 
siksi että kuva ei ole riittävän hyvä jotta huomio kiinnittyisi mai-
nokseen.

Esimerkkejä hyvistä kuvista voit tutkia kuukauden aikkarimainos 
–kisan voittajista.

Mainontaan suhtautuminen / KMT 2020

https://epaper.fi/read/5852/3KL9Ywi8
https://epaper.fi/read/5852/3KL9Ywi8
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Aikakauslehtimainonta  
huomataan!

	3Kuluttaja kohtaa päivittäin tuhansittain erilaisia mainos-
viestejä, mikä puolestaan kasvattaa vaatimuksia mainok-
sen toteutukselle. 

	3Aikakauslehtien lukuhetki on kuluttajalle rauhallinen ja 
henkilökohtainen, mikä vaikuttaa siihen, että aikakausleh-
dissä oleva mainonta huomataan edelleen erittäin hyvin. 

	3Reseptit ja tuotenäytteet mainoksen yhteydessä ovat myös 
edelleen hyvä huomioarvon nostattaja. Reseptien huomio-
arvo (koko sivu) on keskimäärin 70%, kun taas tuotenäyt-
teillä huomioarvon keskiarvo nousee 81%:iin.

66%

Kokosivun huomioarvo on pysynyt 
ennallaan

Aukeaman huomioarvo on  
kasvanut!

2016

2016

2020

vs.

vs.

2020

71%

66%

76%
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Yhteenveto printtimainonnasta

	3Korona-aika on lisännyt kuluttajien mediankäyttöä. Lukijat 
ovat poikkeusoloissa kaivanneet hyvää ja luotettavaa uutis-
sisältöä ja tässä printtimedia on ollut hyvä valinta. Keväällä 
mediankulutuksessa (myös sanoma- ja aikakauslehdet) 
nähtiin kasvua, mutta syksyn myötä tuo kasvu on tasaan-
tunut.

	3Uutis- ja ajankohtaismedian luotettavuudesta hyötyy myös 
mainostaja. Median luoma halo-efekti kasvattaa myös 
mainostajan luotettavuusmielikuvaa. 

	3Uutismedian mediankäyttötavat ovat  muutoksessa. Moni-
kanavaisuus on  erityisen tärkeää, sillä uutissisältöjä kulu-
tetaan päivän aikana useilla eri välineillä.

	3Pirstaloituneesta mediapäivästä ja lisääntyneestä media-
hälystä huolimatta aikakauslehtimainontaa huomataan 
erittäin hyvin. Reseptit ja tuotenäytteet kasvattavat mainok-
sen huomioarvoa ja lisäävät positiivisia tunteita mainosta-
jaa kohtaan.



21

Televisio- ja videomedia

Kulutustavat ja sisällöt monipuolistuvat

	3Mediankäytön pirstaloitumisesta huolimatta televisio on 
massamedia, joka tavoittaa suomalaisia laajasti. Käyttö-
tottumukset kuitenkin muuttuvat ja televisiosisältöjä kulu-  
tetaan erilaisilla välineillä ja myös moninaisemmissa tilan-
teissa.

	3Tv-talojen Video on Demand -palveluissa tapahtuu edel-
leen kehitystä ja sisältöjen monipuolistuessa maksullisten 
palveluiden käyttö kasvaa. Uusia ohjelmia ja jaksoja tarjo-
taan palveluihin ennen kuin ne siirtyvät lineaarisen TV:n 
puolelle, mikä monipuolistaa televisionkatselutottumuk-
sia. Myös jako mainoksia sisältäviin ja mainoksettomiin 
palveluihin hämärtyy kun mediatalot tuovat markkinoille 
palveluita, joissa kuluttaja maksaa pienen kuukausimaksun 
palvelusta, joka sisältää jonkin verran mainoksia. 

	3Hybridi TV tuo TV-ohjelmiin uusia interaktiivisia ominaisuuk-
sia, joiden avulla katsoja pääsee aikaisempaa enemmän 
osallistumaan ohjelmien sisältöihin. Näiden uusien ominai-
suuksien kautta aukeaa mainostajille uusia, kiinnostavia 
mahdollisuuksia. 

	3TV-mainonta on perinteisesti koettu valtakunnalliseksi 
tavaksi mainostaa. Ensi vuonna uskomme kuitenkin näke-
vämme aikaisempaa enemmän myös alueellisia TV-kam-
panjoita alueellisten vaihtoehtojen lisääntyessä

	3Kaupallisten TV-yhtiöiden pyrkimys on saada markkinoille 
yhtenäinen mittaustapa lineaarisen ja online TV:n mittaa-
miseksi (yhteismitallisuus). Kun televisiokatselu muuttuu, 
on myös mittauksen ja raportoinnin muututtava relevantim-
maksi.  
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TV-ruutujen ääressä vietetään entistä enemmän aikaa

	3Vuonna 2020 TV:n päivittäinen katseluaika kasvoi 3%. Tämä 
tarkoittaa sitä, että viikossa TV:tä katseltiin puoli tuntia enem-
män kuin vuonna 2019. 

	3Päivittäin TV:n ääressä viihdyttiin 3,5 tuntia. 

	3Myös muu kuuntelu jatkoi kasvuaan. Muu katselu sisältää esim. 
suoratoistopalvelut, vanhat tallenteet, pelaamisen sekä DVD/
Blueray-katselun.

Lähde: TV-Mittaritutkimus (4+). 
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Online-katselu korostuu erityisesti nuorissa

	3Nuorten kohderyhmien TV:n katselu on tällä 
hetkellä suurelta osin striimattua. Kun nuor-
ten TV-katseluun lisätään suoratoistopal-
veluihin käytetty aika, kasvaa esimerkiksi 
15-24-vuotiaiden katselu 41%. Koko väes-
tön osalta vaikutus on +8%.

	3Oheisessa kuvassa on kuvattuna striima-
uspalveluiden viikkotavoittavuus 2020. 

	3 Joka neljäs suomalainen katsoo viikoittain 
suomalaisten toimijoiden palveluita.

Lähde: TV-Mittaritutkimus ja TotalTV-tutkimus 2020
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Televisio on suosituin päätelaite myös online-katselussa

	3Suurin osa striimauspalveluista katsottavista sisällöistä katso-
taan suurilta ruuduilta. Isojen ruutujen osuus kasvoi koronavuo-
den aikana selvästi ja kasvun uskotaan jatkuvan edelleen.

	3Vajaa puolet ohjelmista katsotaan joko älypuhelimien tai tietoko-
neen ruuduilta.

Lähde: TotalTV-tutkimus 2020, eri laitteiden osuus online-katselusta (neljännesvuosittain)
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HybridiTV tuo mainostajalle lisää mahdollisuuksia 

	3 Interaktiivisuus ja mahdollisuus  vuorovaikutukseen on 
tullut mainostajien ulottuville hybridiTV:n myötä. Mainos-
taja voi  aktivoinnin avulla tehostaa  videon taktisuutta ja 
saada kuluttajan reagoimaan mainokseensa  haluamal-
laan tavalla reaaliaikaisesti. HybridiTV laitteiden määrä 
on jatkuvassa kasvussa 
vanhojen laitteiden vaih-
tuessa uusiin.

	3Katsoja pääsee käyt-
tämään Hybridi TV:n 
ominaisuuksia paina-
malla kaukosäätimen 
punaista nappia.

	3Mahdollisuuksia mainos-
tajalle löytyy mm. ohjel-
mayhteistöistä ja myös 
bannerityyppisestä 
mainonnasta.

	3Tulevaisuudessa tulem-
me näkemään entistä 
enemmän aktivoivaa 

Lähde: Digita

ja interaktiivista mainossisältöä myös TV:ssä.  Mainon-
nan kohdennettavuus ja personointi myös kasvavat mikä 
puolestaan vaikuttaa positiivisesti siihen kuinka relevantti-
na mainonta kuluttajan päässä koetaan.
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Aikakauslehdet

Sanomalehdet

Podcastit (esim. Supla, aCast)

Radio

Musiikin suoratoistopalvelut
(esim.Spotify)

TV

Sosiaalinen media

Suoratoistopalvelut (esim.
Ruutu, CMore, Netflix)

Internet

Lisääntynyt Pysynyt ennallaan Vähentynyt En osaa sanoa

Median käytön koetaan lisääntyneen poikkeusaikana 

	3Kevään poikkeustilan aikana 
mediankäytössä nähtiin reipas-
ta kasvua, joka nyttemmin on jo 
tasaantunut. Kuitenkin edelleen 
heinäkuussa tehdyn tutkimuk-
sen mukaan osa suomalaisista 
kertoo aikovansa edelleen lisä-
tä median käyttöä. TV:n käytön 
lisäämistä suunnittelee 21% 
vastaajista.

	3Muuttuneessa maailmassa 
myös TV:n kehittyneet data-
kyvykkyydet ja tehokkuus 
ovat tukeneet sen toimivuut-
ta ja houkutelleet myös uusia 
mainostajia TV:n pariin.

	3TV koetaan edelleen luotetta-
vana mediaympäristönä ja tuo 
luotettavuus heijastuu myös 
TV:ssä mainostaviin brän-
deihin. Brändit, jotka mainos-
tavat TV:ssä nähdään kulut-
tajan silmissä taloudellisesti 
vahvoiksi ja luotettaviksi mikä 
voi johtaa nopeisiin ostopää-
töksiin tai vierailuihin mainos-
tajan sivuilla.

Median käytön muuttuminen poikkeustilanteen aikana

”Miten koet, että oma median käyttösi seuraavissa medioissa on muuttunut  
poikkeustilanteen aikana?”

Kaikki vastaajat, N=830

Lähde: Koronan vaikutukset suomalaiseen kuluttajaan - Sanoma 07/2020 
Lähde: Lindsey Clay is chief executive of Thinkbox 
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Yhteenveto televisio- ja videomediasta

	3Televisio on edelleen vahva massamedia, jolla tavoitetaan 
iso yleisö nopeasti. Se tulee olemaan jatkossakin merkittä-
vä media pitkäkestoisessa brändinrakentamisessa, lansee-
rauskampanjoissa sekä taktisessa viestinnässä. Televisio 
mediana on ylivertainen tunteiden herättäjä, jonka muisti-
jälki on tutkitusti mediaryhmistä kaikkein pisin. Televisiossa 
nähty mainos ohjaa kuluttajia tehokkaasti verkkoon sekä 
kasvattaa ostoaietta.

	3Edelleen ylivoimainen enemmistö katselusta on lineaari-
sen TV-lähetyksen äärellä vaikkakin online-TV kasvattaa 
suosiotaan. Ruutukokojen kasvaessa on iso ruutu oleellinen 
osa  kokonaisvaltaista TV-palveluiden kuluttajakokemusta.

	3TV-mainonta koetaan luotettavaksi. Mainostaminen televi-
siossa antaa brändistä tai tuotteesta luotettavan ja vahvan 
kuvan verrattuna videoon somekanavissa (Thinkbox).
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Audiomedia

Audion kulutus monipuolistuu

	3Radion kuuntelu lähetysaikaan perinteisen vastaanottimen 
tai autoradion kautta on edelleen kulutetuin audion muoto.

	3Tulevaisuudessa audiopalveluiden käyttö monipuolis-
tuu, lisääntyy ja kasvaa kokonaiskulutukseltaan. Kasvuun 
vaikuttavat teknologian kehittyminen, ihmisten tottu-  
musten muuttuminen ja mediatalojen kasvaneet sisältöpa-
nostukset.

	3Audion kulutuksessa näkyy edelleen monipuolistumisen 
trendi sekä kulutettujen palveluiden, että käytössä olevien  
päätelaitteiden osalta. Radiota kuunnellaan nyt perin-  
teisen FM:n ohella myös ondemand-palveluista  ja netin 
kautta.

	3Lisääntynyt kuulokkeiden käyttö avaa aikaisempaa enem-
män mahdollisuuksia audion kulutukseen paikasta riippu-
matta. Kuulokkeiden kautta kuunnellaan erityisesti äänikir-
joja, podcasteja tai radio-ohjelmia jälkilähetyksenä.

	3Kuulokkeilla kuuntelu on keskittyneempää  ja mainosvies-
titkin huomataan paremmin.  Suomalaiset käyttävät keski-
määrin kolmea  audiopalvelua.

	3Audion ajankäytöstä suurin osa on radion  kuuntelua lähe-
tysaikaan, tämä korostuu  varsinkin yli 25-vuotiaissa. 
Nuoremmissa  ikäryhmissä ajankäyttö pirstaloituu enem-
män  ja musiikkipalvelut ja podcastit korostuvat  vahvasti.

	3Radiota lähetysaikaan kuunnellaan eniten  autossa, muissa 
audiopalveluissa korostuu  koti kuuntelupaikkana. Audio on 
mukana myös  töissä, kaupungilla sekä harrastuksissa.

	3Supla on alle 55-v. kuunnelluin radiopalvelu. Kuuntelijapro-
fiili on selvästi nuorempi kuin muiden kotimaisten audiopal-
veluiden.   
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V. 2019

V. 2018
V. 2017

Audion kulutus monipuolistuu

Graafissa on esitetty joka päivä 
tai lähes joka päivä kyseistä pal-
velua käyttävien osuudet vuosina 
2017-2020.

Edellisvuosien tapaan lähes puo-
let radion livekuuntelijoista kuun-
telee radiota päivittäin tai lähes 
päivittäin.

Äänikirjapalveluita usein käyttä-
neiden määrä on kasvanut vuo-
sittain.

Radiosta kuunnellaan musiikkia, 
uutisia ja ajankohtaisia asioita.

Radio- ja podcast -palveluissa  
kuunnelluinta sisältöä ovat viih-
de- ja asiaohjelmat sekä doku-
mentit. Vuoteen 2019 verrattuna, 
nousua on juttusarjojen kuunte-
lussa, myös radio-ohjelmia kuun-
nellaan jälkikäteen aikaisempaa 
enemmän.

Radion kuuntelu lähetysaikaan =  radiovastaanottimesta kotona, työssä, autossa  
Musiikkipalvelut = esim Spotifyn, Deezer 
Radio- ja podcast-palvelut = esim. Supla, Radiot.fi, Tuneln, Yle Areena, Radioplay 
Podcast palvelut  = esim. iTunes-podcastit, Acast, Soundcloud, Spotify-podcastit

Termistöä muokattiin vuonna 2019, mutta eri vuosien tuloksia voidaan pitää vertailukelpoisina. Lähde: Nelonen Media:  
Audio- Nyt ja tulevaisuudessa 2020  
/  Kantar TNS Oy
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Ajankäytön jakautuminen audiopalveluiden kesken

	3Radio tavoittaa jopa 4,5 miljoonaa suomalaista viikoittain.

	3Radio lähetysaikaan on edelleen suurin audion ajankäytön 
muoto kaikissa ikäryhmissä.

	3Liveradion osuus audion ajankäytöstä on 67 % (9+).

	3Nuoremmat kohderyhmät käyttävät audiopalveluita muuta 
väestöä monipuolisemmin, jolloin  ajankäyttö jakautuu 
enemmän eri palveluille.

67%
3%

12%

5%

7%
3%2%

Kaikki 9+

Radiokanavia lähetysaikaan

Ohjelmia tallenteina esim podcastit

Spotify

YouTube musiikki

Muut musiikkipalvelut

Oma musiikki

Äänikirjat
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Yhteenveto audiomainonnasta

	3Audiopalveluiden käyttö tulee jatkossakin kasvamaan 
ja monipuolistumaan. Mobiililaitteiden  lisääntyminen ja 
ondemand-palvelut muuttavat kuuntelukäyttäytymistä.

	3Audio on lähellä kuluttajaa koko  ajan, joten sillä tavoitetaan 
kuluttaja  juuri oikeaan aikaan. Se muistuttaa  ja aktivoi 
ostopäätös- ja käyttötarvehetkellä.

	3Mainostajan kannattaa miettiä  mediabudjetin jakamista 
myös  radioon – tai vaikkapa podcastin  testaamista.

	3Lisäämällä radiokampanjaan myös radio-tai podcast-pal-
velu, on mahdollista kasvattaa kampanjan peittoa etenkin 
nuoremmissa kuluttajissa.



Lopuksi

Poikkeusoloista selviytyminen on vaatinut monelta yritykseltä 
uusia innovaatioita ja rohkeita ratkaisuja. Myös kuluttajien käyt-
täytyminen on muuttunut, olemme ottaneet digiloikan, joka on 
kiihdyttänyt digitaalisten palvelujen käyttöönottoa, kuten verk-
kokauppoja, markkinoinnin automaatiota ja etätapaamisia. 

Kuluttajan mediapäivä on repaleinen etenkin digitaalisten väli-
neiden osalta. Sisältöjä kulutetaan nopeasti ja mainokselta vaa-
ditaan paljon, jotta kuluttaja sen äärelle pysähtyy. Tulevaisuu-
dessa materiaalien räätälöiminen mediaan ja kohderyhmään 
sopiviksi nousee vielä entistäkin tärkeämmäksi. Kun viestiä rää-
tälöidään kohderyhmä ja ympäristö huomioon ottaen, saadaan 
kasvatettua myös viestin autenttisuutta ja sitä myöden myös sen 
läpimenovoimaa.

Kun tulee tiukkaa, usein juuri mainonnasta nipistetään. Siksi on 
entistä tärkeämpää seurata ja mitata markkinointia ja sen tuo-
maa myyntiä. Useiden tutkimusten mukaan monimediallinen 
mainonta tuottaa parempaa tulosta kuin yhtä mediaa käyttä-
mällä. Mainonnan panostukset kannattaakin miettiä tarkkaan, 
siksi me Sanoma Markkinointi Roudalla autamme räätälöimään 
juuri sinun tavoitteisiisi ja kohderyhmällesi sopivat mediavalin-
nat.

Ole yhteydessä, kun haluat konsultointia mediavalintoihin liit-
tyen ja varaa sparraushetki!

Vaikka maailma muuttuu – me muutumme sen mukana kun pi-
dämme silmät auki ja annamme luovuuden virrata!
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https://roubotti.markkinointirouta.fi/sparraushetki
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Lähteet 2020

Kantar TNS 

IAB Finland

IAB Europe

Sanoma Media Finland  

Finnpanel Oy KRT

Nelonen Media: Audio- Nyt ja tulevaisuudessa 2020 /  Kantar TNS Oy

KMT-lukijamäärämittaus vuosi 2019 

Aikakausmedia / KMT 2020 

Koronan vaikutukset suomalaiseen kuluttajaan – Sanoma 3,4,7/2020 

Lehtien lukijapaneelit 2016-2020: Digitalist 2016-2020, IRO Research 2016-2020. Aikakauslehtimainonnan tietopankki 2016.

HS Lukeminen 2020 / Kantar TNS Oy

Finnpanel TV Vuosi 2020, Total TV tutkimus

https://www.singlegrain.com/digital-marketing/digital-marketing-trends-2020/

https://media.sanoma.fi/ajankohtaista/2020-02-27-keksit-kuolevat-mita-tilalle

https://www.dagmar.fi/trendit/videotrendit-2021-autenttista-ja-uniikkia/

https://www.singlegrain.com/digital-marketing/digital-marketing-trends-2020/
https://media.sanoma.fi/ajankohtaista/2020-02-27-keksit-kuolevat-mita-tilalle
https://www.dagmar.fi/trendit/videotrendit-2021-autenttista-ja-uniikkia/
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Sanoma Markkinointi Routa
Tuloksellista mainontaa palveluna. 

 
Olemme mitä sopivimman kokoinen markkinointikumppani kaikenlaisille yrityksille, 
kaikkialla Suomessa. Saat meiltä mutkattomasti kaikki markkinointiin ja mainontaan 
liittyvät kokonaisuudet – niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

markkinointirouta.fi

https://www.markkinointirouta.fi/

