Median tulevaisuustrendit
Sanomalehtien kysyntään vaikuttavat
keskeiset tekijät, ennuste 2020
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Heikki Nikali, tutkimusjohtaja
Itella Oyj

1)

Unelmien media

” Unelmien media on laadukas, puolueeton, asiantunteva,
kriittinen, visuaalinen ja paljon muuta - totuutta ja kuvaa”

Esityksen tavoite
Kuvata tulevaisuuden mediatrendejä ja ilmiöitä niiden
taustalla

1) Lähde: 15/30 Research, Itella,Sanomalehtien Liitto ja Aikakausmedia: Yhteisöllistyvä media 2012
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Median megatrendi
Fyysiset
viestintäpalvelut
Luotettavat
peruspalvelut

Analoginen
tekniikka
Kaikille
yhteiset
palvelut,
reaaliaikaisuus

Digitaalinen
tekniikka
Yhdistyvät
palvelut,
laskevat
hinnat

Yhteisöllistyvä
media
Vuorovaikutteiset
palvelut,
ilmaisuus

Keskeiset mediatrendit
•

Digitoituminen. Se ei ole suoraviivainen prosessi, koostuu erillisistä
digitoitumisvaiheista – tällä hetkellä mobiiliteknologian esiinmarssi
Ilmaisuus. Suomeen on syntynyt digiajan sukupolvi, joka pitää itsestään selvyytenä
digipalvelujen halpuutta/ilmaisuutta. Se vaikeuttaa digipalvelujen ansaintalogiikkaa ja
pitää maksullisten palvelujen hintajouston suurena
Kiire ohjaa median kuluttamista, mutta myös tuottamista
Journalismi. Usko ammattimaiseen journalismiin on vahva ja sellaisena pysyy
Sanomalehtimainonta. Kuluttaja toivoo sanomalehtimainontaa ja sen oheen
digitaalisia palveluja. Mainostajat pyrkivät digitoimaan koko prosessin
Ikä. Ero alle 40 v ja yli 40 v kuluttajien mediakäytössä on suuri ja raja siirtyy koko
ajan yhä vanheneviin polviin

•

•
•
•
•
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Esitys on koottu useasta eri tutkimuksesta

• Nikali, H: Sanomalehtien kysyntä Suomessa, Sanomalehtien kysynnän
kehittymistä selittävä ekonometrinen malli. Itella BI, tutkimussarja 7/2014
• 15/30 Research Oy: Yhteisöllistyvä media 2013, kuluttajahaastattelut.
Yhteistyöhanke 15/30 Research, Aikakausmedia, Itella ja Sanomalehtien
Liitto
• Elkelä, K: Posti 2020. Itella tutkimussarja 26/2013
• Elkelä, K: Posti-brändi 2013. Joulukuu 2013. Itella tutkimussarja 44/2013
• Elkelä, K: Lehtibarometri 11/2013. Itella BI, tutkimussarja 33/2013
• Elkelä, K: Markkinointiviestinnän kanavapreferenssit kuluttajilla 2013. Itella
BI, tutkimussarja 50/2013
• Elkelä, K: Posti kuluttajien viestintäbrändinä 2014. Itella BI, tutkimussarja
3/2014
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Median tulevaisuuteen vaikuttavia keskeisiä
trendejä
Esityksen rakenne:
• Painetun median kysynnän kehittyminen
• Media kuluttajan silmin, nyt ja 2020
• Media ja yhteisöllisyys
• Sanomalehtien kysyntä ja siihen vaikuttavat tekijät,
ennuste 2020
• Johtopäätökset mediatrendeistä

5

5.5.2014

Heikki Nikali Itella BI

Lehtimarkkinan kehittyminen

Sanoma- ja aikakauslehtien kokonaismarkkinat
1980-2014
2014 Ennuste

• Sanomalehtien murros alkoi jo 1990-luvun alussa
• Aikakauslehdillä vasta 2000-luvun lopulla
• 2014: Lehtibarometrin mukaan sanomalehtien kysyntä laskee – 4 % ja
aikakauslehtien -11 %
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Lähteet: Sanomalehtien Liitto ja Itella, Elkelä, K, Lehtibarometri 11/2013

Heikki Nikali Itella BI

Lehtimarkkinan kehittyminen

Sanoma- ja aikakauslehtien
kokonaismarkkinoiden muutos 1990-2014

2014 Ennuste

• Sanomalehtien määrä vuodesta 1990 on pudonnut 43 %
• Aikakauslehtien määrä vuodesta 2008 kolmanneksella
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Lähteet: Sanomalehtien Liitto, Itella

Heikki Nikali Itella BI

Kirjekysynnän kehittyminen eri lähettäjä- ja
vastaanottajasegmenteissä Suomessa 1990-2013

Correlations:
GDP/B2C = +0.97
GDP/B2B = -0.97
GDP/C
1991-1999 = +0.96
1999-2013 = -0.94

• Digitoituminen selittää kehityspolkujen erilaisuuden
• Digitoituminen on kuin tango – siihen tarvitaan aina kaksi,
viestien lähettäjät ja vastaanottajat
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Substitution process
Substitution process

Technological
diffusion

Different technologies

Fast
No
Slow
substitution substi- substitution tution
period
period period

Fast
substitution
period

Time

Substitution is a combination of different technologies and their diffusions
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Kohdeviestinnän markkinakehitys

Kohdeviestinnän kokonaismarkkina Suomessa on
saturoitumassa

Kohdeviestintä = puhelut, sähköpostiviestit, teksti/multimediaviestit, kirjeet ja telefax-viestit
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Kohdeviestinnän markkinakehitys

Kohdeviestinnän liikevaihto Suomessa on jo
pienenemässä
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Johtopäätös markkinakehityksestä
• Painetun median markkina pienenee
• Kehitys on ennakoitavissa – oleellista on tunnistaa kehitykseen
vaikuttavat tekijät ja niiden merkitykset
• Ilmaisuus valtaa alaa
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Median tulevaisuuteen vaikuttavia keskeisiä
trendejä
Esityksen rakenne:
• Painetun median kysynnän kehittyminen
• Media kuluttajan silmin, nyt ja 2020
• Media ja yhteisöllisyys
• Sanomalehtien kysyntä ja siihen vaikuttavat tekijät,
ennuste 2020
• Johtopäätökset mediatrendeistä
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Paperisten ja sähköisten sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen iän mukaan,
minuuttia/päivä
50
Internetin sanomalehtien ja uutisten lukeminen
Paperisten sanomalehtien lukeminen
Paperisten aikakauslehtien lukeminen
Aikakauslehtien nettiversiot ja -aineistot

40

30

20

10

0
18 - 24 v

25 - 34 v

Itella Oyj - KE 2014-01-23

35 - 44 v

45 - 54 v

55 - 64 v

65 - 75 v

M3 paneeli (n=1000), T ammikuu 2014

• Sähköiset lehdet korvaavat paperisia sanomalehtiä alle 40-vuotiailla
• Vanhemmilla ikäryhmillä sähköiset lehdet täydentävät paperilehtiä
• Aikakauslehtiä rasittaa sosiaalisessa mediassa kulutettu aika
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Lähde: Elkelä, K: Posti kuluttajien viestintäbrändinä 2014. Itella BI, tutkimussarja 3/2014

Heikki Nikali Itella BI

Kuluttajien mediaan suhtautumistavat iän mukaan
Pääkomponenttien keskiarvot asteikolla 1=täysin eri mieltä...5=täysin samaa mieltä
Arvostaa ammattijournalismia

Ilmaislehdet korvaavat maksulliset

Suhtautuu kyynisesti mediaan

Alle 25
25-34
35-44
45-54
55-64
Yli 65

Paperilehtien lukeminen jäsentää arjen

Internet korvaa sanomalehdet
2
Itella Oyj - KE 2013-11-20

2,5

3

3,5

4

GallupKanava (n=872), Marras kuu 2013

Printtimedian ongelman ydin on:
Vaikka kaikki arvostavat journalismia ja pitävät sitä tärkeänä,
painettu lehti ei enää jäsennä nuorille arkea, se haetaan muusta mediasta sosiaalisesta tai journalistien toteuttamasta - jossa ilmaisuus korostuu
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Lähde Elkelä, K: Posti-brändi 2013. Itella tutkimussarja 44/2013

Heikki Nikali Itella BI

Markkinointiviestinnän kanavapreferenssit kuluttajilla 2013
Suos ikki (top3)

Sanomalehti

Ei haluttu

47

Tuotekuvasto tai -vihkonen

49

44

Sähköposti

31
53

33

Osoitteeton kirje, esim. tarjous tai esite

Internetin uutissivujen mainokset ja linkit
Aikakauslehti

5

Radio

4

Myyntipuhelu 1
0%

22
80

13

Tekstiviesti

13

61

14

Sosiaalisen median vinkit, linkit ja mainokset

29
67

17

Mielipiteitä
jakavat

27

42

20

Suosikit

11

40

29

Televisio

8
32

36

Osoitteellinen kirje, esim. tarjous tai esite

4

49

37

Internetin hakupalvelut

Itella Oyj - KE 2013-11-17

Hyväks ytty

Neutraalit

6

55

32

27

68
74

13

Häiriköt

22
86

20%

40%

60%

80%

100%

GallupKanava (n=872), Marras kuu 2013

• Sanomalehti ja netin uutissivut lisänneet suosiotaan verrattuna 2012
• Erot naisten ja miesten välillä pienet
• Ikä hajottaa suhtautumista sanomalehtiin, netin suosioon sekä Someen
• mitä enemmän ikää sitä enemmän preferoidaan sanomalehtiä, nettiä ja
somea päinvastoin
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Lähde: Elkelä, K: Markkinointiviestinnän kanavapreferenssit kuluttajilla 2013. Itella BI, tutkimussarja 50/2013

Heikki Nikali Itella BI

Kuluttaja-arviot eri medioitten tärkeydestä nyt ja vuonna 2020, keskiarvot
Nyt

Vuonna 2020

1=T äys in turha...5=Erittäin tärkeä

Tilattujen painettujen sanomalehtien lukeminen

Netin ilmaissanomalehtien ja -uutisten lukeminen

•TV:n katselu
siirtymässä
päivittäisen
ohjelmavirran
seuraamisesta
tallennesisältöjen
katseluun itse
valittuina
ajankohtina

TV-ohjelmien katselu itse valittuna ajankohtana

TV:n katselu ohjelmien varsinaisena lähetysaikana

Tilattujen painettujen aikakauslehtien lukeminen

Netin ilmaislehtien ja viihdesivujen lukeminen

Maksullisten sähköisten sanomalehtien lukeminen

Maksullisten sähköisten aikakauslehtien lukeminen
1
Itella Oyj - KE 2014-01-19

2

3

4

5

GallupKanava (n=910), Syys kuu 2013

• Nykyisin tärkeiksi koetuista medioista maksullisten painettujen lehtien
lukemisen arvioidaan selvästi vähenevän
• Netin ilmaislehtien lukemisen odotetaan entisestään lisääntyvän; sen sijaan
kiinnostus maksullisiin nettilehtiin ei juurikaan kasva
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Lähde: Elkelä, K: Posti 2020. Itella tutkimussarja 26/2013

Heikki Nikali Itella BI

Sanomalehtien kokonaismarkkina, kotitalouksien
tietoliikennemenot ja telepalvelujen hinta 1975-2012

Korrelaatio
+0,96
tietoliikennemenot /
sanomalehtimarkkinan koko
10.9.2012

-0,78
Korrelaatio sanomalehtimarkkinan koko /
telepalvelujen hinta 1990-2011 = 0,95

Lähteet: Tilastokeskus, Viestintävirasto, Sanomalehtien Liitto, Itella

Itella BI

18

Johtopäätös kuluttajan suhtautumisesta mediaan
nyt ja 2020
Printtimedian ongelman ydin on:
• Kaikki arvostavat journalismia ja pitävät sitä tärkeänä – myös
tulevaisuudessa
• Kuitenkaan painettu lehti ei enää jäsennä nuorille arkea - se haetaan
muusta mediasta - sosiaalisesta tai journalistien toteuttamasta
• Tässä kehityksessä ilmaisuus korostuu – ilmaisuuden edellytys on niin
vahvaa, että se on muodostunut jopa itsetarkoitukseksi
- Se vaikeuttaa digitaalisten palvelujen ansaintalogiikkaa ja pitää
maksullisten palvelujen hintajouston suurena

19

5.5.2014
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Median tulevaisuuteen vaikuttavia keskeisiä
trendejä
Esityksen rakenne:
• Painetun median kysynnän kehittyminen
• Media kuluttajan silmin, nyt ja 2020
• Media ja yhteisöllisyys
• Sanomalehtien kysyntä ja siihen vaikuttavat tekijät,
ennuste 2020
• Johtopäätökset mediatrendeistä
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Mielikuva median yhteisöllisyydestä
%

20%

40%

42%

Pidän kiinnostavina juttuja, jotka syntyvät
toimittajien ja lukijoiden
vuorovaikutuksessa.

45%

38%

Mielestäni sanomalehdet ovat yhteisöllisiä
medioita.

Mielestäni aikakauslehdet ovat yhteisöllisiä
medioita.

60%

42%

31%
35%

2012
2013

Lehdistä odotetaan sosiaalista vuorovaikutusta ja ne koetaan yhteisöllisiksi
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Lähde: 15/30 Research Oy: Yhteisöllistyvä media 2013, kuluttajahaastattelut

Heikki Nikali Itella BI

Lehdet täyttävät lukijoiden tarpeita
huonommin kuin niiden tekijät kuvittelevat

Sanomalehdet
- Yksinäisyyden tunteen
lievittäminen
- Johonkin yhteisöön
kuuluminen
- Itseni ja elämäni
pohdiskelu
Media
elämänkumppanina
Sosiaalinen
media
täyttää tuota
aukkoa

Uutisten seuraaminen
100
80

ASTEIKKO

60

40

Tiedonhaku

20
0

Internet monine
sisältöineen täyttää
tuota aukkoa

Ja molemmat
murtavat
aamulukemisen
kulttuuria
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26.11.2012

Elämykset ja
rentoutuminen

100 =
erittäin
hyvä
.
.
.
0=
erittäin
huono

Media keskustelun
tukena
Kuluttajalle mieluisin sanomalehti
Sanomalehtijournalistin oma lehti

Lähde: Itella ja 15/30 Research, Journalistitutkimus, huhtikuu 2010

Itella BI

Lehdet täyttävät lukijoiden tarpeita
huonommin kuin niiden tekijät kuvittelevat

Aikakauslehdet
Media elämänkumppanina:
- Yksinäisyyden tunteen
lievittäminen
- Johonkin yhteisöön
kuuluminen
- Itseni ja elämäni
pohdiskelu
Media
elämänSosiaalinen kumppanina
media
täyttää tuota
aukkoa

Uutisten seuraaminen

100
80

ASTEIKKO

60
40

Tiedonhaku

20

0

Internet monine
sisältöineen täyttää
tuota aukkoa
Elämykset ja
rentoutuminen

100 =
erittäin
hyvä
.
.
.
0=
erittäin
huono

Media keskustelun
tukena

Kuluttajalle mieluisin aikakauslehti
Aikakauslehtijournalistin oma lehti
26.11.2012

Itella BI

Lähde: Itella ja 15/30 Research, Journalistitutkimus, huhtikuu 2010
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Sanomalehtien lukeminen puhelimen
välityksellä ikäryhmittäin
50%

45%

40%

36%

44%

2012

41%

2013

33%

30%
23%
19%

20%

15%

12%
9%

10%

7%

9%

0%
15 - 24 vuotta 25 - 34 vuotta 35 - 44 vuotta 45 - 54 vuotta 55 - 64 vuotta 65 - 74 vuotta

•
•
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Matkapuhelimesta on jo tullut ja tabletista tulossa tärkeä osa kuluttajan mediakäyttöä,
niitä käytetään samanaikaisesti muiden medioiden ohessa
Puolet 18-75 vuotiaista suomalaisista käyttää somea joka päivä, 33 % ei lainkaan
5.5.2014

Lähteet: 15/30 Research Oy: Yhteisöllistyvä media 2013, kuluttajahaastattelut ja
Elkelä, K: Kuluttajien jakelukysely 2020, maaliskuu 2014)

Heikki Nikali Itella BI

Kiinnostus mainontaa kohtaan
%

20%

40%

Minusta olisi mukavaa, että voisin poimia puhelimeeni
painetuissa lehdissä julkaistut tarjouskupongit ja käyttää
ne kaupoissa puhelintani näyttämällä.

38%
44%
41%
42%

Haluaisin lukea mainoksia lähikauppojen tarjouksista
myös internetistä.
Haluaisin, että voisin siirtyä aikakauslehdessä olevasta
mainoksesta suoraan verkkokauppaan, josta voisin
hankkia mainostetun tuotteen.

29%
31%

Haluaisin, että voisin siirtyä sanomalehdessä olevasta
mainoksesta suoraan verkkokauppaan, josta voisin
hankkia mainostetun tuotteen.

30%
31%

Mielestäni on hyvä asia, että yritysten markkinointi
muuttuu yhä enemmän journalismin kaltaiseksi
viestinnäksi.
On hyvä asia, että mainoksia tarjotaan minulle verkkoon
jättämieni tietojen (kuten Facebook-profiili tai internetin
selaushistoria perusteella.

60%

14%
18%
10%
13%

2012
2013

Kuluttaja haluaa paperimainonnan oheen digitaalisia palveluja
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Lähde: 15/30 Research Oy: Yhteisöllistyvä media 2013, kuluttajahaastattelut
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Paikallisuus
%

20%

40%

60%

80%

78%

Minulle on tärkeää, että media kertoo
lähiympäristöni tapahtumista.

75%

Tulevaisuuden sanomalehdessä pitää olla
lukijan lähipaikkakunnan uutiset sisältävä
paikallisosuus kaupunginosa- tai
taajamatasolla.

Seuraan säännöllisesti ulkomaisia
uutismedioita.

100%

63%

61%

33%
33%

2012
2013

• Reaaliaikaista uutisvälitystä käyttää yli puolet suomalaisista
• Se kertoo, mitä tapahtui ja journalistisesti toteutettu taustoitus miksi ja
mitä siitä seuraa!
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Lähde: 15/30 Research Oy: Yhteisöllistyvä media 2013, kuluttajahaastattelut

Heikki Nikali Itella BI

Käytännön hyödyt selittävät sosiaalisen
median suosion
• Noin 70 % 15-64-vuotiaista suomalaisesta käyttää sosiaalista mediassa
• Sosiaalinen media tarjoaa kattavat ja monipuoliset hyödyt kuluttajien arjessa
– vuorovaikutusmahdollisuuksia
– kanava itsensä ilmaisemiseen
– auttaa ostopäätöksissä (suostuttelun kulttuuri)
– uutisten välittäjä
– tukee työtä ja opiskelua
• Sosiaalinen media on jo nyt nuorimpien ikäluokkien arkirutiini
- mediankulutuksen suodin - ja siitä on tulossa myös keski-ikäisten arkirutiini

26.11.2012

Lähteet: Elkelä, Nikali: ‘Social media challenges the whole postal industry,’ manuscript for Reforming the Postal
Sector in the Face of Electronic Competition , edited by Paul Kleindorfer and Michael Crew, 2012 ja
15/30 Research, Itella, Sanomalehtien Liitto ja Aikakausmedia: Yhteisöllistyvä media 2012
Itella BI
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Johtopäätös mediasta ja yhteisöllisyydestä
Kuluttaja sitoutuu painettuun mediaan jatkossakin, jos
• Hän kokee painetun lehden tärkeäksi
• Hän luottaa mediaan
• Hän kokee median toimintatavat joustaviksi ja vuorovaikutteisiksi
Kuluttaja ei sitoudu painettuun lehteen, jos
• Hän kokee ilmaiseksi tarjotun uutisvälityksen ja mainonnan itselleen
riittäviksi
• Hän on sitoutunut sosiaalisen median antamaan vuorovaikutukseen
• Hän kokee lehtitalojen juoksevan liikaa rahan perässä (vrt. painetun lehden
tilaushinnan hintajousto myöhemmin)
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Median tulevaisuuteen vaikuttavia keskeisiä
trendejä
Esityksen rakenne:
• Painetun median kysynnän kehittyminen
• Media kuluttajan silmin, nyt ja 2020
• Media ja yhteisöllisyys
• Sanomalehtien kysyntä ja siihen vaikuttavat tekijät,
ennuste 2020
• Johtopäätökset mediatrendeistä

29

5.5.2014

Heikki Nikali Itella BI

Sanomalehtien kysyntä - johdanto
• Tutkimuksen tavoitteena on
– mallintaa sanomalehtien kysyntä, löytää kysyntään vaikuttavat keskeiset
tekijät ja arvioida niiden kysyntävaikutukset
– estimoida postimaksujen kysynnän hintajousto
– arvioida eri arvonlisäverokantojen vaikutus kysyntään 2020
Analyysi tehdään ekonometrisella moniyhtälömallilla
- estimoidaan kysynnän kokonaisyhtälö
- arvioidaan postimaksujen osuus kokonaishintajoustosta
• Aineistona käytetään vuositason dataa 1990-2013
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Lähde: Nikali, H: Sanomalehtien kysyntä Suomessa, Sanomalehtien kysynnän
kehittymistä selittävä ekonometrinen malli. Itella BI, tutkimussarja 7/2014

Heikki Nikali Itella BI

Sanomalehtien kokonaiskysyntä jaettuna yli 15vuotiaden määrällä Suomessa 1990-2013

ka -4.8 %/v
ka -1.4 %/v
ka -3.6 %/v
ka -6.0 %/v

Koko tarkastelujaksolla -48 %, ka -2.8 %/v

• Kokonaiskysyntä sisältää tilattujen ja irtonumeroina ostettujen paperisten
sanomalehtien vuosittaiset kokonaiskappalemäärät
• Selitettävänä on kokonaiskysyntä jaettuna yli 15-vuotiaiden lukumäärällä
• Näin vältetään asukasluvun kasvun vaikutus kysyntäyhtälössä
31

5.5.2014

Lähde: Nikali, H: Sanomalehtien kysyntä Suomessa, Sanomalehtien kysynnän
kehittymistä selittävä ekonometrinen malli. Itella BI, tutkimussarja 7/2014

Heikki Nikali Itella BI

Sanomalehtien reaalinen tilaushintaindeksi 1990-2013

Koko tarkastelujaksolla +75 %, ka +2.5 %/v,
ilman alv-muutosta ka +2.1 %/v

• Indeksi on laskettu sanomalehtien kestotilausmaksuista painottaen lehtien
levikeillä ja ilmestymistiheydellä
• Indeksi kuvaa yhden keskimääräisen sanomalehden numerokappaleen
tilaushinnan kehittymistä inflaatiovaikutuksesta puhdistettuna
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Lähde: Nikali, H: Sanomalehtien kysyntä Suomessa, Sanomalehtien kysynnän
kehittymistä selittävä ekonometrinen malli. Itella BI, tutkimussarja 7/2014

Heikki Nikali Itella BI

Sanomalehtien korvautuvuusindikaattori 1990-2013

• Korvautuvuusindikaattori on koottu Internetin kotona käytön ja tablettitietokoneiden kuluttajapenetraatioista
• Indikaattori kuvaa kuluttajien mahdollisuutta korvata sanomalehtien tilaamista tai
ostamista sähköisillä kanavilla
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Lähde: Nikali, H: Sanomalehtien kysyntä Suomessa, Sanomalehtien kysynnän
kehittymistä selittävä ekonometrinen malli. Itella BI, tutkimussarja 7/2014

Heikki Nikali Itella BI

Kysynnän mallintaminen moniyhtälöllä
Sanomalehtien kysyntää kuvataan yhtälöllä


qt / n    Tt  * Pt * et *Dt
ja sanomalehtitalojen hinnoittelua nollavoitto-olettamalla

y i T  K  c

missä

K  p T

q = Sanomalehtien kokonaiskysyntä Suomessa
n = yli 15-vuotiaiden lukumäärä
T = Bruttokansantuotteen volyymi
P = Sanomalehtien reaalinen tilaushintaindeksi
D = Sanomalehtien sähköinen korvausindikaattori i
y = sanomalehtien tilaushinta/kpl
i = sanomalehtien ilmoitustulot/kpl
T = valtion yleinen kuljetustuki/kpl vuosina 1990–1996
K = kuljetuskustannukset/kpl
c = muut tuotantokustannukset/kpl
p = postimaksut/kpl
t = vuodet 1990–2013
𝝰,𝝱,𝝲,𝝳 ovat estimoitavia parametreja
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Sanomalehtien kysyntämalli 1990-2013

qt / n  1698.2  Tt 0.19 * Pt
(13.1)

q
n
T
P
D
t

•
•
•
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=
=
=
=
=
=

(2.1)

0.58

(-7.6)

* et0.0037*Dt
(-4.8)

Sanomalehtien kokonaiskysyntä Suomessa
yli 15-vuotiaiden lukumäärä
Bruttokansantuotteen volyymi
Sanomalehtien reaalinen tilaushintaindeksi
Sanomalehtien sähköinen korvausindikaattori i
vuodet 1990–2013

Malli selittää sanomalehtien kysynnän vaihtelusta 98 %
Kaikki sen kertoimet ovat merkitseviä
Kysynnästä ei ole jäänyt selittämättä systemaattista tekijää

Lähde: Nikali, H: Sanomalehtien kysyntä Suomessa, Sanomalehtien kysynnän
kehittymistä selittävä ekonometrinen malli. Itella BI, tutkimussarja 7/2014

Heikki Nikali Itella BI

Sanomalehtien kysyntämalli 1990-2013

qt / n  1698.2  Tt 0.19 * Pt

•
•

0.58

* et0.0037*Dt

Bkt:n (T) kerroin tarkoittaa: kun bkt kasvaa 2 %, sanomalehtien kysyntä kasvaa 0.19*2=0.38 %
Tilaushinnan joustokerroin on -0.58: Tämä tarkoitta, että reaalisen tilaushinnan noustessa 10 %
kysyntä vähenee noin -6 %
Sähköinen korvautuvuusindikaattori mittaa sanomalehtien kysynnän vähenemistä sähköisen
korvautuvuuden takia ja se näyttää suoraan vuosittaisen kumulatiivisen korvautuvuuden tason
(eksponenttimuoto yhtälössä)

•
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Kysyntämalli sovitettuna sanomalehtien
kokonaiskysyntään 1990-2013

Käännekohdissa malli hieman oikaisee, mutta kokonaisuutena se
kuvaa sanomalehtien kokonaismarkkinaa erittäin hyvin
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Paperisten sanomalehtien korvautuminen
sähköisillä kanavilla 1990-2013

•
•
•
•
•

Substituutioaste kuvaa sähköisten verkkojen käytön vaikutusta sanomalehtien kysyntään
Korvautuminen lähti käyntiin 1990-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, heti laman jälkeen
Vuosiin 1997-2008 ajoittuu nopean suoraviivaisen korvautumisen jakso
Lama hidastaa korvautuvuutta, näin tapahtui myös sanomalehdille heti 2009 jälkeen
Tablettien yleistyminen aikaansai korvautumisen kiihtymisen uudelleen 2010 jälkeen
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Eri kysyntätekijöiden kokonaisvaikutus
sanomalehtien kysyntään 1990-2013

Vuosina 1990-2013
• bkt on nostanut sanomalehtien kysyntää +8 %
• korvautuminen on vähentänyt kysyntää -27 %
• reaalisten tilaushintojen kohoaminen on vähentänyt kysyntää -28 %
Toteutunut kysyntä/yli 15-vuotiaat on laskenut 48 %
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Sanomalehtien tilaushinnan ja postimaksujen
reaaliset indeksit 1990-2013

• Valtion yleinen kuljetustuki poistui vähitellen vuosina 1990-1996
• Vuoden 1996 jälkeen alv-muutokseen saakka ”Sanomalehtien postimaksu” ja ”
Sanomalehtien postimaksu + kuljetustuki”-sarjat kehittyvät samaa tahtia
• Postimaksut on osa tilaushintaa, sen osuus on noin 30 %, mikä tarkoittaa, että
postimaksun hintajousto on noin 30 % tilaushinnan hintajoustosta eli noin -0.2
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Sanomalehtien toimituksellisen henkilöstön määrä
ja sanomalehtien kokonaiskysyntä 1990–2013

• Toimituksellisen henkilöstön määrä on seurannut tarkasti kysyntää vain lehtien
kysynnän nopean vähenemisen vaiheissa
• Vuosina 1995-2007 bkt kasvoi nopeasti ka. +3.8 %/v ja sillä on vahva
riippuvuus mainonnan määrään
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Sanomalehtien kokonaiskysynnän ennusteita
vuoteen 2020

• Ennusteet perustuvat 10 %:n alv-kantaan
• Tilaushintojen oletetaan kehittyvän, kuten 10 viime vuoden aikana (alvmuutoksesta puhdistettuna)
• Ennusteiden suunta sama, kokonaiserot melko pienet
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Sanomalehtien kysynnän ennusteet 2014–2020
tilattujen lehtien eri alv-tasoilla

•
•
•
•
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Mahdollista alv-muutosta on tarkasteltu vuodesta 2015 alkaen
Alv:n laskeminen 5 %:iin toisi piristysruiskeen kysyntään, mutta ei kääntäisi sitä kasvuun
Alv:n nostaminen 24 %:iin olisi lehdille katastrofi, se vähentäisi kokonaiskysynnästä 20152020 noin 400 milj. numerokappaletta (-13 %) verrattuna 10 %:n alv:iin
Ero 5 %:n ja 25 %:n alv-kantojen välillä olisi noin 550 milj. nrokpl (-17 %)
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Sanomalehtien kysyntä - Johtopäätöksiä
•
•
•

Painettujen sanomalehtien kysyntä on hyvin mallinnettavissa
Kysyntä per asukas on likimain puolittunut vuodesta 1990, markkinakoko -41 %
Siihen on kaksi keskeistä tekijää
–
–
–

•
•

Kysyntä on hyvin hintaherkkää, tilaushinnan joustokerroin -0.6 eli nostettaessa reaalihintaa esim.
10 %, kysyntä laskee noin -6 %
Sähköisen korvautuvuuden ja hintajouston vaikutukset kokonaiskysyntään ovat vuosina 19902013 olleet likimain samat, vajaat -30 % molemmat
Kansantalouden vaikutukset kysyntään jäävät vähäisiksi

•

Itellan perimät postimaksut ovat kehittyneet samaa tahtia tilaushintojen kanssa
Postimaksu on osa tilaushintaa ja sen hintajousto on noin -0.2 eli nostettaessa postimaksuja
reaalisesti esim. 10 %, sanomalehtien kysyntä laskee noin -2 %
Arvonlisäveron muutokset 0% -> 9 % -> 10 % vähensivät vuosina 2012 ja 2013 sanomalehtien
kysyntää noin -5 %
Ennen alv-muutoksia trendi -3 % vuodessa, niiden jälkeen pudotus lähes kaksinkertainen

•

Seuraavat 10 vuotta tulevat olemaan painetuille sanomalehdille erityisen vaikeita

•
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–

5 % alv olisi piristysruiske, mutta ei kääntäisi kysyntää kasvuun

–

24 % alv olisi katastrofi, kokonaismuutos 2015-2020 noin -400 milj. nrokpl (-13 %) verrattuna
10 % alv, muut tekijät huomioiden markkina puolittuisi 2020 mennessä

–

Ero 5 %:n ja 24 %:n alv-kantojen välillä olisi noin -550 milj. nrokpl (-17 %) v. 2020
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Median tulevaisuuteen vaikuttavia keskeisiä
trendejä
Esityksen rakenne:
• Painetun median kysynnän kehittyminen
• Media kuluttajan silmin, nyt ja 2020
• Media ja yhteisöllisyys
• Sanomalehtien kysyntä ja siihen vaikuttavat tekijät,
ennuste 2020
• Johtopäätökset mediatrendeistä
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Edessä haastavat ajat kohti
vuorovaikutusyhteiskuntaa
Sisältää monia mahdollisuuksia
• Journalismin arvostus korkealla - eikä se sieltä mihinkään katoa
• Paikallisuutisointi pysyy tärkeänä jatkossakin
• Kuluttajat haluavat lehdiltä joustavuutta ja vuorovaikutusta
• Kuluttajat pitävät kiinni painettujen lehtien mainoksista – valitettavasti
yritykset ja mainostajat eivät sitä tee
• Kuluttajat haluavat painettujen lehtien mainosten oheen digitaalisia palveluja
• Lehtitalojen kustannusten kurissapitäminen on tärkeämpää kuin palvelujen
hinnoittelu
• Arvonlisäveron laskemisella (5 %) on piristävä ja rajulla nostamisella (24 %)
kuolettava vaikutus painettujen lehtien kysynnälle
• Palvelun turvaaminen lailla ei takaa, että palvelun menestys on turvattu

Kysymys on pitkälti kulttuurista
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Kiitos
Heikki Nikali fil. tri
Tutkimusjohtaja Itella Oyj
heikki.nikali@itella.com
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