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Tiivistelmä
Teema

Digitaalisen uutissisällön myynti pala palalta kiinnostaa maailmanlaajuisesti, ja sen myyntiä pientuotteina tai -palveluina kokeillaan käytännössä jo monessa maassa. Uutismedia on kokenut 2000-luvulla suuria rakennemuutoksia digitalisoitumisen sekä siitä johtuvan ansaintalogiikan
muutoksen seurauksena. Printtiaikakauden pääasialliset tulovirrat
(vuositilauksien, irtonumeroiden ja mainosten myynti) eivät enää riitä,
vaan on selvää, että tulevaisuudessa tulovirrat täydennetään monilla
pienillä puroilla (vrt. Mosaiikkimalli, ks. kuvio 1). Yhtenä vaihtoehtona
nähdään sisällön myyntiä pala palalta pientuotteina.

Keskustelu

Pientuotteita kohtaan kohdistuu kuitenkin monia epäilyksiä. Tarkoittaako pieni tuote myös pieniä tuloja vai onko päinvastoin pientuotteilla
laajempi potentiaali? Jaksaako lukija ostaa pientuotteita vai olisiko Spotify-kaltainen ratkaisu fiksumpi? Miten lukija ylipäänsä löytää tiensä
tarjolla oleviin pientuotteisiin? Jos pientuotteita lanseerataan, kannibalisoivatko nämä isompia tilauksia? Voiko pientuote olla kannattava?

Kysymys

Tässä keskustelun avauksessa esitetään näkökohtia edellä mainittuihin
kysymyksiin ja kommentoidaan alla mainitun tutkimusprojektin tuloksia. Lisäksi pohdinnan alla ovat seuraavat kysymykset:
Miten pientuotteiden potentiaali voidaan arvioida?
- Millä tavalla voidaan laskea pientuotteen kannattavuus?
- Miten pientuotteet markkinoidaan?
-

Laskentamallit

Pientuotteiden potentiaali hahmotetaan tässä kahdella tavalla:
- Arvioidaan pientuotteiden volyymi nojaten printtiajan irtonumeromyynnin osuuteen.
- Arvioidaan kotitalouksien uutisten ostovalmiutta suhteessa mediatalojen nykytarjontaan sekä pientuotteisiin.

Raportti Viestintäalan tutkimussäätiölle 11.11.2016. Sähköinen versio raportista on vapaasti
saatavilla tutkimusta tukeneen Viestintäalan tutkimussäätiön verkkosivuilta.

Pientuotteen kannattavuutta arvioidaan esittämällä pientuotteen rajatuottolaskelma. Pientuotteiden markkinoinnista esitetään havainnollistava laskelma hittijutun myyntituloista, joita verrataan saman jutun
mainostuloihin.
Tulokset

Eri tulevaisuusskenaarioiden valossa pientuotteiden potentiaali vaikuttaa merkittävältä – niin merkittävältä, ettei mediatalo voi niitä kevyesti
jatkossa ohittaa:
- Pientuotteiden varovainen volyymiarvio on arviolta 10 % koko sisältömarkkinoista, mutta rohkeassa skenaariossa arvio nousee 30
%:iin.
- Mediatalojen nykytarjonta (isot printtitilaukset, printin irtonumerot ja digitilaukset) ei kaikilta osin kohtaa kotitalouksien uutissisältöjen ostovalmiutta. Ilmaistarjonta ei myöskään täytä kaikkia
aukkoja. Pientuotteiden markkinarako tulevaisuudessa on näin
ollen merkittävä, arviolta kolmasosa kotitalouksista voisi ostaa
uutiset pientuotteiden avulla. Arvio perustuu historiatietoihin ja
kulutusvalinnan teoriaan, mutta kaipaa lisätutkimusta.
- Pientuotteina saatavasta lisämyynnistä syntyy korkea rajatuotto.
Voitto ennen veroja (EBT) voi hyvinkin nousta tasolle 50 %. Pientuotteet voivat lisämyynnin lisäksi tuoda merkittävää lisäarvoa
lehden lukija-analyysiin sekä mainosmyyntiin.

Kontribuutio

Muiden Pohjoismaiden sanomalehdistön vaikeuksia käsittelevän tutkimuksen julkaisutilaisuudessa (1.9.2016) Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola ennusti vaikeita aikoja myös Suomelle: ”Pahimmat
ajat ovat vasta edessä. Tämä on alkusoittoa, missä nyt ollaan” (ks. luku
2.4 ja 5). Tässä raportissa kiteytetty pientuotteiden potentiaali voisi
parhaassa tapauksessa osoittaa Mervolan olleen väärässä. Lanseeraamalla pientuotteita ripeään tahtiin mediatalot voisivat jo muutaman
vuoden sisällä löytää uutta kasvua.

Tausta

Keskustelunavaus perustuu Viestintäalan tutkimussäätiön rahoittamaan tutkimusprojektiin ”Pienmaksamiseen perustuva liiketoimintamalli. Digitaalisen uutismedian pientuote- ja pienpalvelutoiminnan sisäisten edellytysten tutkiminen 2015–2016”.
Haaga-Helian opiskelijoiden suorittaman haastattelututkimuksen avulla
selvitettiin suomalaisten mediatalojen digikehityksen nykytilannetta,
millä tavoin pientuotteiden kustannusrakenne muodostuu ja millä perusteilla ne tulisi hinnoitella.
VTT Carl-Gustav Lindénin erillisessä analyysissa tarkasteltiin pääasiassa
perinteisten sanomalehtitoimitusten suhtautumista yleisöön ja ensisi2

jaisesti maksaviin asiakkaisiin, joiden vaikutus median menestykseen ja
journalismin tulevaisuuteen kasvaa koko ajan.
Lindénin työn perusteella vaikuttaa siltä, että toimittajilla on myllerrysten keskellä vaikeuksia hahmottaa itselleen uutta taloudellisesti kestävää toimintamallia. Mediatalouden näkökulmasta tilannetta ei helpota
se, että myös lehtien yleisjohdolta puuttuu selkeä liiketoimintamalli.
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1 Johdanto: Uutismedian ansaintamallien murros
Uutismedia on 1990-luvulta alkaen kokenut suuria rakennemuutoksia sisällön
sähköistymisen sekä ansaintalogiikan muutoksen seurauksena. Vanhan ansaintamallin sovittaminen digitaalisen uutismedian toimintamalliin ei ole onnistunut. Journalistisen sisällön myynti, eli maksettu levikki, on pienentynyt kuten
myöskin mainosmyynti.
Uutismediat ovat vastanneet murrokseen karsimalla kustannuksia tehostamisja kulusopeutusohjelmien avulla sekä lisäämällä investointeja digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Kokonaisvaltainen panostus printti- ja digituotteiden sekä -palveluiden hyödyntämiseen ja tulovirtojen nostaminen vanhalle tasolle on kuitenkin haasteellista, sillä toimialalta ei löydy suunnannäyttäjiä, joiden toimintamalleja tai ideoita pystyttäisiin hyödyntämään Suomen
markkinoilla. (Barland 2013, LVM 7/2014.)
Alalle syntyi uusi käsite, mosaiikkimalli, jossa haetaan perinteistä tulovirtaa täydentäviä tulopuroja (Hurmeranta 2012), ks. kuvio 1, jossa on korostettu tähän
keskustelunavaukseen liittyvät teemat.

Kuvio 1. The New Revenue Model Mosaic (WAN-IFRA 2010).
(Korostus kirjoittajien).

Tässä avauksessa käsitellään digitaalisen uutismedian sisällön pientuotteita1,
joissa olemassa oleva sisältö paketoidaan pienempiin osiin, jolla tähdätään nykyistä laajempaan ostavaan lukijakuntaan.
Pientuotteet maksettaisiin mikromaksuratkaisulla.2 Uudet kokonaisuudet2 voidaan pitää toisaalta niche-yleisön tuotteina2, mutta myöskin yksittäisten hitti1

Ks. määritelmä luvussa 2.1.
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juttujen myynti valtavirralle on mahdollista. Pientuotteita voidaan myös myydä
digitilauksina2. Myös sellainen tuote on mahdollinen, joka ei koostuisi pelkästään päivän uutisista, vaan voisi myös sisältää arkistojuttuja 2 yllä.
Digitaalisen uutismedian sisällön myynti pala palalta kiinnostaa maailmanlaajuisesti ja digitaalisen sisällön myyntiä pientuotteina tai -palveluina kokeillaan käytännössä jo monessa maassa. Uusiin pientuotteisiin ei kuitenkaan kannata satsata, jollei niiden merkitys ole muutamien vuosien sisällä vähintään ns. toimitusjohtajatasolla eli toisin sanoen vähintään 10% sisältömyynnin liikevaihdosta.
Mutta onko näin, eli kuinka suuri merkitys pientuotteilla voi olla?
Pientuotteita kohtaan kohdistuu monia epäilyksiä. Onko niin, että pieni tuote
tarkoittaa myös pieniä tuloja vai onko päinvastoin pientuotteilla laajempi potentiaali? Jaksaako lukija ostaa pientuotteita vai olisiko Spotify-kaltainen ratkaisu
fiksumpi? Miten lukija ylipäänsä löytäisi yhden tai useamman pientuotteen? Ja
jos pientuotteita lanseerataan, kannibalisoivatko nämä isompia tilauksia? Voiko
pientuote olla kannattava?
Tässä keskustelunavauksessa esitetään näkökohtia edellä mainittuihin kysymyksiin ja kommentoidaan tutkimusprojektin (ks. luku 6) tuloksia. Luvussa kaksi tartutaan kysymykseen pientuotteen potentiaalista ja luvussa kolme pohditaan
pientuotteen kannattavuutta. Luvussa neljä tehdään huomioita pientuotteiden
markkinoinnista ja luku viisi hahmottaa pientuotepohjaisen vision tulevaisuudesta.

2

Korostettu kuviossa 1.
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2 Pientuotteiden potentiaali
Pientuotteiden potentiaali ei rajoitu uutisiin, vaan pientuotteina voidaan ajatella
myytävän laajemmin uutismedian kaikkea sisältöä. Tämän takia tässä käytetään
käsitettä uutissisältö hyvin laajasti, eli keskusteluun sisällytetään uutisia aiheesta kuin aiheesta, pääkirjoituksia, kolumnistien juttuja, syväluotaavia analyysejä,
lehden itse tuottamaa uniikkia sisältöä, yleisesti tarjolla olevia sähkeuutisia,
perheilmoituksia, mielipidekeskustelua, jne.

2.1 Pientuotteen ja mikromaksun määritelmät
Printtiaikakautena uutisia sai paperilla joko irtonumerona tai koko lehden tilauksena. Kun puhutaan digitaalisista uutissisällöistä, ”irtonumero” ei riitä käsitteenä, koska netissä voi verkkovälitteisesti myydä irtonumeroa pienempiäkin
tuotteita, esimerkiksi yksittäisiä juttuja. Tässä tekstissä nojataan perinteiseen
kaksijakoon (irtonumero – tilaus), mutta laajennetaan irtonumeron määritelmä
käsittämään kaikkia mahdollisia pieniä digituotteita mediatalon nettipalvelussa
ja luodaan sille käsite, pientuote3.
Digiuutismedian pientuote

Koko digilehti

Artikkeli

Kapea tilaus

Iso tilaus

Yksittäinen juttu

Pieni siivu

Koko lehti

Ostoksen
ajanjakso

Ostoshetki

Viikko, kuukausi
tai jatkuva

Kuukausi, vuosi
tai jatkuva

Tyypillinen
hinta

20 senttiä – 5 EUR
(kertaostos)

2–4 EUR
(viikossa)

150–400 EUR
(vuodessa)

Esimerkkiostos
Sisältö

Ostokynnys
Ostoväli

Matala
Usein
(päivittäin,
viikoittain)

Vaatii harkintaa
Lukija–
lehtisuhde
Maksuprosessi

Korkea

Säännöllinen
(tilauksen keston
mukaan)
Vähän

Kevyt

Harvoin
(kerran vuodessa)
Paljon

Säännöllinen

Kevyt ja joustava

Syvä
Monivaiheinen

Taulukko 1. Pientuoteostosten ja digilehden ison tilauksen eroja.
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Tässä haetaan laajempaa käsitettä kuin ”irtojuttu”, ”uutissiivu”, tms.
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Pientuote määritellään tässä koko digilehden sisällön vastakohtana seuraavasti:
”Koko digilehden sisällön vastakohtana, pientuotteella tarkoitetaan yksittäisen
digilehden pientä osaa tai siihen liittyvää lisäpalvelua tai digisisältöä.” Taulukossa 1 haarukoidaan pientuoteostosten ja ison tilauksen eroja.
Pientuote voi sisällöltään olla mitä tahansa lehti vain keksii. Esimerkiksi muutama artikkeli tietyn teeman ympärillä tai tietyn toimittajan kirjoittamana sekä yksittäiset artikkelit, artikkelisarjat, erikoisnumerot, dokumentit, päivän näköislehti, jne. Määritellylle sisällölle voidaan ostaa erikestoisia lukuoikeuksia. Nämä
voivat olla esimerkiksi päivän, viikon, tai kuukauden pituisia tai sitten toistaiseksi
jatkuvia.
Tutkimusprojektin ajatuskulkuun kuuluu, että pientuote on sellainen, joka voidaan maksaa mikromaksu-ratkaisulla. Erilliset mikromaksut ovat tarpeen, koska
alle euron ostoja on vaikea laskuttaa laajasti käytössä olevien maksukanavien
kautta (esim. korttimaksut, tilisiirrot, mobiililaitteiden sovelluskaupat). Lisäksi
lehdet ovat toteuttaneet maksujärjestelmänsä siten, että lukijan pitää tunnistautua kaikkine tietoineen, mikä karsii pois satunnaiset ostajat. (Ks. lisää alla,
erit. luku 2.8)
Mikromaksua voidaan luonnehtia näin: ”Mikromaksulla tarkoitetaan yleisesti
hyvin pientä verkkomaksua” (Wikipedia n.d.). Mikromaksuista on erilaisia määritelmiä ja jotkut asiantuntijat pitävät 5 USD löyhänä maksimirajana, toiset 10
EUR4. Kuitenkin esimerkiksi PayPal maksujenvälitysjärjestelmässä ei ole tarkkaa
rajaa asetettu, mutta mikromaksutariffin hyöty on suurin alle 3 EUR maksuissa.
Olennaista tälle tarkastelulle ei kuitenkaan ole se, missä raja täsmälleen kulkee,
vaan se, että mikromaksuilla voidaan maksaa ”matalan kynnyksen” ostoksia
kuten pientuotteita.
Noudatamme tässä samaa järkeilyä kuin EU-parlamentti, joka säätelee rahamarkkinoita. Tuoreessa ns. PSD2 -direktiivissä (Directive on Payment Services,
EU 2015/2366) vuodelta 2015 tehdään eroa isojen ostojen ja pienten matalankynnyksen ostojen välillä. Pieni maksutapahtuma ei tarvitse samalla tavalla valvontaa tai turvallisuutta kuten iso maksutapahtuma. Esimerkkeinä mainitaan
4

Järkevää yksittäistä viitettä mikromaksujen määritelmään ei ole vaikka keskustelua on laajalti, koska käytäntö vaihtelee sovelluskohdittain ja yrityksittäin.
Mikromaksun käsite lanseerasi Ted Nelson 1960-luvulla, mutta hän tarkoitti silloin tätä keskustelua vielä pienempiä transaktioita. Vastaavan suuruusluokan
transaktioita laskee tänään esimerkiksi Spotify, joka maksaa artisteille luokkaa
0.0006 USD per suoratoisto, ja tietyt nettimainosyhtiöt, jotka maksavat sentin
tai sentin osia per klikkaus. Kuitenkin kun puhutaan artikkelien myynnistä, kokeilut maailmalla ovat olleet tasolla 0,10–2 EUR, ks. luku 2.8.
7

pienen arvon digitaalisen sisällön palvelut ja äänipohjaiset palvelut kuten video,
musiikki, pelit, säätiedot, osakekurssit, äänestäminen, premium tekstiviestit,
jne.
Vastaava eronteko pienten ja isojen summien välillä löytyy myös muualla finanssivalvonnassa. Esimerkiksi pieniä tuontitavaroita saa tiettyyn rajaan asti
(vaihtelee maittain) tuoda vapaasti ilman arvonlisäveron tai muiden verojen käsittelyä, koska tämä on kätevää kaikille osapuolille ja vähentää systeemikustannuksia.
Klassisissa rahateorioissa ei tehdä eroja isojen ja pienien summien välillä, mutta
viime vuosikymmenten talous- ja kulutussosiologiassa on huomattu, että ihmiset korvamerkitsevät rahaa tiettyihin tarkoituksiin. Isot investoinnit (esim. auto,
asunto, mökki, ulkomaan matkat) mielletään erillisinä asioina ja eri budjeteilla
kuin päivittäiset, viikoittaiset tai kuukausittaiset ostokset kotitaloudessa. Samoin
ihmisillä on omat rutiininsa pienen arvon ostoksille ja heräteostoksille, vaikka ne
usein tehdään harkitumpien ja hinnaltaan isompien ostosten ohessa. (Ilmonen
2007, Zelizer 2011) Tämä yleinen ”erityisrahan” käytäntö selittää osin sen, miksi
erityyppisillä tuotteilla ja erikokoisilla raha-asioilla on eri järjestelyt. Samalla se
puoltaa pientuotteiden ja mikromaksujen välistä tiivistä kytkentää.
Näin ollen kaikissa tässä paperissa esitetyissä laskelmissa oletetaan, että pientuotteita voidaan ostaa ja myydä kustannustehokkaasti jonkun mikromaksuratkaisun avulla. PSD2-direktiivissä mainitaan matalan kynnyksen maksujen yhteydessä usein ns. Direct Carrier Billing (DCB) eli teleoperaattorilaskutus, jolla tarkoitetaan sitä, että tuote maksetaan lisäämällä summa puhelinlaskuun. Toinen
mikromaksuratkaisu on esimerkiksi Bitcoin, joka kuitenkin hajautettuna järjestelmänä poikkeaa merkittävästi muista maksutavoista.5

2.2 Pientuotetoiminta irtonumeromyynnin jatkeena
Jos palataan hetkeksi printtiaikakauteen, voidaan todeta, että lehtien irtonumeromyynti on ollut aina osa lehtien myyntiä. Parhaimmillaan se on ollut esim.
USA:ssa News Media Alliancen (ent. NAA) tilastojen mukaan jopa 20 %. (Johnson 2014):
According to the 2012 NAA Circulation Facts, Figures and Logic, single
copy makes up around 13% of daily paid circulation and 20% on Sunday.
The most common price charged for a newspaper is US$1 daily and US$2
on Sunday. Single-copy sales still make up a significant portion of a newspaper’s audience and circulation volume.
5

Mikromaksuratkaisuja on myös mahdollista kehittää esim. bonuspisteiden ja
virtuaalivaluuttojen avulla tai niputtamalla / pinoamalla yksittäiset ostokset
isompiin laskutettaviin kokonaisuuksiin.
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Siirtymisessä printistä digiin, lehtitalot ovat kuitenkin tähän mennessä ottaneet
mukaansa vain kaksi suurta liiketoimintamallia6, eli (1) ilmaisjakelun ja (2) ison
tilauksen. Kohta (1) viittaa Suomessa ennen kaikkea Ilta-Sanomiin ja Iltalehteen,
kohta (2) perinteiseen ison lehteen, joka sisältää laajasti erityyppistä lukemista.
Kolmas perinteinen liiketoimintamalli, eli (3) irtonumeromyynti, tai laajemmin
nähtynä pientuotteiden myynti, on käytännössä jätetty verkkomaailmassa kehittämättä. Asia on siltä kannalta merkittävää, että Internetin kovassa kilpailussa iso (ja kalliimpi) tilauspaketti menee lähtökohtaisesti heikommin kaupaksi
kuin matalamman kynnyksen omaava pienempi tuote. Pieni yhden klikkauksen
maksulla ostettava sisältöpaketti, johon ei kuulu muita sitoumuksia, on periaatteessa lukijalle helpompi ostos kuin iso paketti.
Ostokynnyksen madaltaminen onkin ollut muissa yhteyksissä tärkeää, kuten
tunnettu mediamaailman vaikuttaja Frederic Filloux (Filloux 2016a) kommentoi
asiaa:
The importance of one-click purchase. It worked wonders for Amazon, Apple, and for top grossing games… Making further contents and services
accessible through a single click could be a game changer in the industry.

2.3 Pientuotteet ratkaisevat lukijoiden ongelmia
Lukijoiden hyöty pientuotteista on ilmeinen. Digissä paperiajan kiinteät tuotepaketit ovat uhattuina: se mitä on käynyt tiettyjen kirjojen kohdalla (esim. tietosanakirja, oppikirja, käsikirja) tapahtuu lehdillekin. Tämä väite nojaa kahteen digitalisaation piirteeseen: (1) digituotteiden rajakustannus on lähes nolla, koska
niiden kopiointikustannukset ovat minimaalisia. Rajakustannus ei toki ole täysin
nolla, koska digikopio ja digijakelukin maksavat7, mutta vain hyvin vähän verrattuna paperilehden kopiointiin ja jakeluun. (2) Koska rajakustannus on lähes nolla, digissä ei ole syitä pitäytyä paperiajan tuotepakettiin, vaan sisältöjä voi periaatteessa pilkkoa ja liittää toisiinsa kuinka haluaa. Vain immateriaalioikeudet ja
tavaramerkit asettavat rajoituksia.
Näin ollen lukijan ei tarvitsisi tyytyä kustantajien tarjoamiin paketteihin, vaan on
mahdollista pohtia tulevaisuutta, jossa kuluttaja valitsee ja räätälöi itse omaa
lukupakettiaan. Esimerkiksi tilaisiko jalkapallon ystävä ison digilehden X lukeakseen vain kaksi kertaa viikossa sen jalkapallosivut? Ja haluaisiko hän tilata koko
digilehti X:ää vain jalkapallosivujen takia, vaikka hänen mielestään jääkiekkoa
6

Vaikka tässä keskustelunavauksessa puhutaan ansainnasta ja ansaintalogiikoista, tässä käytetään käsitettä ”liiketoimintamalli”, koska uutismedian ansaintalogiikat vaikuttavat monella tavalla koko tuotantoprosessiin.
7

Se on hyvin pieni siivu pilvitallennuksen hinnasta, lukijoiden nettiliittymän hinnasta, lukulaitteiden hinnoista sekä sähkönkulutuksen hinnasta.
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käsitellään paremmin toisessa tilattavassa digilehdessä Y? Voiko ajatella että
hän ostaisi rajatun jalkapallotilauksen digilehdestä X ja jääkiekon digilehdestä Y?

2.4 Laskennan peruste: potentiaali, ei vain nykytilaajat
Tässä artikkelissa halutaan tuoda esille, että järkeily tyyliin ”koska isojen tilausten määrä on laskussa, pientuotteiden potentiaali on sekin pieni” on perustelematon. Sen sijaan väitämme päinvastoin, että pientuotteiden potentiaali on
sitä isompi mitä enemmän isojen tilausten määrä laskee. Tämä väite perustellaan alla.
Jos nopeasti vilkaisee levikki- ja sisältömarkkinatilastoja, voi saada kuvan, että
kaikki on hyvin. Menneiden vuosien korkea printtilevikki Suomessa (yli 80% kotitalouksista tilasi yhtä tai useampaa lehteä) näyttää jatkuvan digissäkin, koska
uusi mittari, ns. kokonaistavoittavuus, on myöskin korkealla tasolla. Samaten sisältömyynnin volyymi on pysynyt kutakuinkin samoissa euromäärissä (ks. kuvio
2).

Kuvio 2. Sanomalehtien nettomyynti Suomessa 1988–2014.
(Tilastokeskus 2016a)

Kuitenkin mediataloilla on kriisi8. Yllä mainitut numerot peittävät alleen sen tosiasian, että maksavia lukijoita on vähemmän, kun kokonaistavoittavuuteen sisällytetään ilmaislehdet netissä. Myös tilaushintoja on nostettu, jotta myynti
euroissa pysyisi samoissa luvuissa.
Sen sijaan kannattaa kiinnittää huomiota maksettuun levikkiin. Lehtien nykyinen maksullinen tarjonta lukijoille koostuu pääosin kolmesta tuotteesta: iso
printtitilaus (joskus sisältäen myös digiversion), iso digitilaus ja printtipuolen irtonumeromyynti. Näistä koostuvaa maksettua levikkiä voidaan verrata koko vä-

8

Mediatalojen kriisiin tärkeä toinen tekijä, eli mainosmarkkinoiden pienentyminen, on käsitelty laajasti media-alalla, joten se jätetään tässä käsittelemättä.
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estöön tai vaikkapa kotitalouksien lukumäärään9, jotta saadaan kansainvälisesti
vertailtavissa olevia numeroita.
Sanomalehtien tulevaisuuden kuvauksista on unohdettu tärkeä potentiaali.
Usein pessimistisissä tulevaisuudennäkymissä nojataan kahteen asiaan, toisaalta laskevaan printtilevikkiin ja toisaalta vain vähän kasvavaan digimyyntiin. Lehtien nykyinen lukijoihin päin suuntautuva toiminta on Keskisuomalaisen päätoimittajan Pekka Mervolan mukaan puolustuksellinen, keskittyen uutismedioiden pystyssä pitämiseen säilyttäen niiden nykyiset lukijansa, kuulijansa ja katsojansa (Muukkonen 2016).
Tällöin unohdetaan mahdollisten maksajien joukosta heti ajatuksellisesti
pois se iso osa lukijoista, joka ei ole aiemmin ostanut mitään lehteä sekä ne
lukijat, jotka aiemmin ostivat, mutta eivät osta enää. Yhteensä tämä on iso
joukko, erityisesti englanninkielisissä maissa (ks. luku 2.5), mutta jo tänään
myös Suomessa.
Yllä kuvattu ”unohdetun potentiaalin huomioiminen” perustuu ajatukseen, että
uutismarkkinoilla vallitsee epäkohta lukijoiden ostovalmiuden ja tarjonnan välillä: lukijat eivät voi tällä hetkellä tilata juuri niitä uutisia mitä haluaisivat. Laajasti on tutkittu sitä, että osasyy levikin laskuun on ilmaisen uutistarjonnan paljous verkossa. Väitämme kuitenkin, että toinen mahdollinen osasyy levikin laskuun on se, että lukijat eivät pysty vielä kustannustehokkaasti poimimaan uutisiaan sieltä täältä, niin kuin edellä (luku 2.3) hahmoteltiin. Tämä on yhä tärkeämpää, kun eri mediat taistelevat pääuutisten hallinnasta ja kuluttajat kokevat
aikaisempaa enemmän päällekkäistä uutistarjontaa.
Lukijoiden paperilehtien tilaamattomuutta on aikaisemmin selitetty eri tekijöillä
kuten puutteellinen integraatio yhteiskuntaan, vähäiset taloudelliset resurssit
tai vaihtelevat ja kiireiset elämäntilanteet (Hujanen 2002). Kuitenkin nämä tekijät eivät riitä uutisten ostokäyttäytymisen havainnollistamiseen. Ostokäyttäytymistä ja kulutusvalintaa on tutkittu useita vuosikymmeniä ja kulutussosiologian professori Kaj Ilmonen tiivistää tutkimuksen seuraavasti (Ilmonen 2007): Kulutusvalintaan vaikuttaa kolme toisistaan riippumatonta tekijää: (1) tarjonta, (2)

9

Maksetun levikin suora vertailu kotitalouksien lukumäärään ohittaa tilaajat yrityksissä, valtion ja kuntien palvelussa sekä kirkon toimihenkilöt. Jos arvioi, että
yli 9 hengen yritys tekee yhden tilauksen, yritystilauksia on Suomessa n. 18.000.
Samaten jos arvioi, että muissa mainituissa organisaatioissa on yksi tilaus per 10
henkilöä, tilausten määrä on Suomessa noin 8.500, 44.000 ja 2.100. Yhteensä
tämä on 72.600 tilausta, joka on suuruudeltaan 35 kertaa pienempi kuin esim.
kotitalouksien määrä, joka on noin 2,6 miljoonaa. Näin ollen tämä yksinkertaistus (kotitalouksien määrään keskittyminen) antaa vain 2–3 % virheen, mikä on
näissä laskelmissa pieni asia.
11

käytössä olevat resurssit sekä (3) tilanteen tulkinta ja subjektiivinen käyttöarvolupaus (ts. vakuuttelu itselle, että osto on ”tarpeellinen”). Ks. kuvio 3.

Kuvio 3. Kulutusvalintaan vaikuttavat tekijät
(perustuen Ilmosen tiivistelmään, 2007, luku 7, s. 167–250)

Kuluttaja voi toimia rationaalisesti, mutta usein arjessa nojataan päätöksiä helpottaviin oikoteihin kuten esim. traditio, konventio, rutiini, tyyli ja muoti (ns.
kulttuurisia valintamekanismeja). Harkittuun valintaan vaikuttaa keskeisesti
myös käytettävissä oleva aika, esimerkiksi ruuan tutkimuksesta tiedetään, että
kuluttajat käyttävät työviikolla vähemmän aikaa ostoksiin kuin viikonloppuisin.
Kulutusvalinnan teorioiden valossa pientuotteiden potentiaali tarkentuu. Alla
olevalla ei-tilaajien esille nostamisella on syvempi merkitys. Voisi olettaa eitilaajilla olevan vapaata rahaa ja aikaa, koska he eivät tilaa sanomalehteä, mutta
tämä on vain puolet tarinasta10. Järkeily uutisten tarjoamisesta pientuotteina
perustuu myös siihen, että tällainen ostos muuttaa asemansa kotitalouden budjeteissa, koska ostos ei ole enää rahallisesti iso vaan pieni. Uutisten kuluttaminen ei tarvitsisi enää kerran vuodessa paljon harkintaa vaativaa päätöksentekoa
sanomalehden vuositilauksesta. Sen sijaan, uutisten kuluttaminen kapeana tilauksena vaatisi vain silloin tällöin tilanteen mukaan pientä harkintaa koskien
räätälöitävissä olevaa uutispakettia, johon sisältyvät osat voidaan harkita erikseen11.

10

Joillekin tämä voi pitää paikkaansa, mutta monelle aika on aina kortilla ja
käyttämätön kuluerä hajautuu nopeasti pankkitilillä muihin kuluihin.
11

Taloustieteen teorioiden (esim. ”kysynnän hintajousto”) mukaan usean hyödykkeen kohdalla hinnoittelulogiikka menee yksinkertaistaen niin, että monesta
12

Lisäksi pientuoteostos ei sido kuluttaja kovinkaan tiukasti tiettyyn lehteen, mutta ei myöskään tiettyyn vallitsevaan kuluttajamalliin (”olenko minä sellainen, joka tilaa lehteä X vai sellainen, joka tilaa lehteä Y”). Sen sijaan pientuotteiden
avulla kuluttaja voi väistää tarjolla olevia kulttuurisia ”leimoja” ja olla vapaammin ”oman sekoituksensa”. Laajempi pientuotetarjonta mahdollistaisi myös eri
uutissisältöjen tyyli- tai intressikokeiluja ja jättäisi tilaa satunnaisuudelle (esim.
heräteostoksille)12.
Haaga-Helian raportti (Harjunpää ja kumpp. 2016) käsittelee levikkitilastoja raportin luvussa 2.3 tarkemmin, mutta kokonaiskuva Suomen sanomalehtien levikin kehityksestä suhteessa kotitalouksiin on hyvä esitellä tässä.

Kuvio 4. Sanomalehtien levikin kehitys suhteessa kotitalouksien
määrään Suomessa 1980–2014. (Tilastokeskus 2016b)

pienestä hinnasta tulee enemmän kysyntää kuin yhdestä isosta. Uutisten kohdalla ei tiedetä kyseisen suureen arvoa yleisesti, mutta monet lehtitalot tietävät
hyvin tarkkaan mitä ihmiset ovat valmiita maksamaan isoista tilauksista. Pientuotteista on vähemmän tietoa ja asiaan vaikuttaa myös se, että digissä voidaan
vaikka asettaa yksittäiselle jutulle dynaaminen hinta. Toisin sanoen, uutisella voi
olla eri hinta julkaisupäivänä kuin kaksi viikkoa myöhemmin. Dynaamisen hinnoittelun vaikutukset uutisten kuluttamiseen on vaikea arvioida etukäteen, se
selviää vain kokeilemalla tai hyvin tarkalla tutkimusasetelmalla.
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Mediatalouden keskusteluissa tuotetarjontaan liittyy vahvasti ”long-tail” käsite, jonka Chris Anderson lanseerasi vuonna 2004 tutkiessaan massatuotteiden
suhdetta niche-tuotteisiin verkkokaupoissa (esim. Amazon ja iTunes). Koska digituotteiden ”hyllytilan” kustannus verkkokaupoissa on olematon suhteessa tavalliseen vähittäiskauppaan, ”long-tailiin” kuuluvilla niche-tuotteilla on määrällinen ylivoima suhteessa hittituotteisiin, millä on isoja vaikutuksia digituotteiden
kulutukseen ja tuotantoon.
13

Levikin ja kotitalouksien suhde on historiallisesti ollut Suomessa korkea. Huomaamme, että 1990-luvulla suhdeluku oli jopa 188%, mikä tarkoittaa sitä että
kotitaloudet tilasivat keskimäärin melkein kahta lehteä kotiin per talous. Seuraavan luvun kuvioissa esiintyy samainen suhdeluku, josta helposti voi saada
kuvan että 100% on maksimi. Näin ei kuitenkaan ole, kuten kuvio myös kertoo.

2.5 Maksettu levikki muissa maissa
Pientuotteiden potentiaaliin vaikuttaa edellisen luvun mukaan se, kuinka suuri
osuus kotitalouksista ei tilaa sanomalehteä. Ratkaisevaa on siis se, että uutisten
tarjoaminen pientuotteina huomioi piilevän asiakastarpeen13. Pientuotteiden
matalampi osto-kynnys ja niiden joustavuus kuluttajan valinnassa tekevät niiden
hyödystä ilmeisen.
Katsotaan tässä kansainväliset trendit, ensin UK, USACOMPARISONS,
ja Kanada. 2000-2012
16. Total daily newspaper paid circulation as % of households, Canada, USA, and Great Britain’s
national dailies, 2000‐2012
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Kuvio 5. Maksetun levikin suhde kotitalouksien määrään UK:ssa, USA:ssa ja Kanadassa
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Kuvio 3 Sanomalehtien päivittäinen tavoittavuus Norjassa ja Ruotsissa vuosina
2004–2014: paperilehti sekä paperi- ja verkkolehti yhteensä (%)
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Kuvio1)6.
Sanomalehtien
(digi
ilmaislehdet)
päivittäinen
tavoittavuus
Norjassa ja Ruot2) Ruotsin luvuissa ovat mukana myös 4–7-päiväiset ilmaislehdet
sissa 2004–2014. (Lehtisaari, Grönlund et al. 2016)
Huomautus: Tarkasteluajanjakson aikana on käytetty erilaisia menetelmiä, mikä heikentää
vertailukelpoisuutta eri maiden ja vuosien välillä. Lukuja tulisi arvioida sanomalehtien tavoittavuuden
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2.6

aikaisempaa suurempia muutoksia. Sanomalehtien, mukaan lukien ilmaislehdet,
osuus mediamainonnasta oli vuonna 2000 kaikissa kolmessa maassa vielä yli puolet.
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20 %. 2013).
Pientuotteiden
Ruotsista vuodelta 2013 ovat vielä tätäkin hieman korkeammat (Dagpressens

nen volyymiarvio voisi tämän perusteella olla arviolta 10 % koko sisältömarkkinoista. Kuitenkin jos arvioon otetaan huomioon pientuotteiden irtonumeroita
laajempi skaala, rohkeassa skenaariossa pientuotteiden potentiaali voisi jopa
nousta 30 %:iin koko sisältömarkkinoista.

Vertailulla USA:n irtonumeroiden myyntiin on merkitystä digitaalisille pientuotteille, vaikka vertailun merkitys printtituotteille on heikko. On tosiasia, ettei
printin irtonumeromyynnin merkitys Suomessa ole koskaan ollut yhtä suuri kuin
esimerkiksi USA:ssa. Päinvastoin Suomessa on ollut kansainvälisesti katsottuna
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poikkeuksellisen iso aamulehtien tilaajakanta. Digitalisaation myötä edellytykset
kuitenkin muuttuvat. Aamulehtien isoon tilaajankantaan vaikuttaa keskeisesti
ainakin kaksi tekijää: keskitetty aamujakelu ja alhainen väestötiheys. Suomen
kaltaisessa harvaanasutussa maassa irtonumeroiden jakelu on vaikea järjestää
verrattuna tiheämmin asuttuihin maihin.
Vaikuttaa siis siltä, että Suomen perinteinen iso aamulehtien tilaajakanta pohjautuu osin paperilehden jakelun tehokkaisiin järjestelyihin, kun taas verkossa tilanne on toinen. Maantieteelliset edellytykset eivät samalla tavalla vaikuta, ja lisäksi digijakeluun vaikuttavat esimerkiksi hakukoneet, verkkoyhteisöpalvelut ja
verkkosyötteiden kerääjät (Suomessa esim. Ampparit). Koska hakukoneita ja
verkkoyhteisöpalveluja hallitsevat kansainväliset jätit (Google ja Facebook),
maiden väliset erot verkossa digijakelun kannalta ovat vähäisempiä.
Kansainvälisen kehityksen perusteella on hyvinkin todennäköistä, että Suomessakin isojen tilausten ja printin irtonumeroiden ostamisen ulkopuolelle jää 5–10
vuoden sisällä 50–70 % väestöstä. Kuten näimme edellä, paperilehtien tilaukset
ovat olleet laskussa harvaan asutuissa maissa, kuten Ruotsissa ja Norjassa. Monet trendit tulevat Suomeen pienellä viiveellä. On vaikea arvioida, miten nopeasti kehitys kulkee, mutta kun ostovalmius lehtitalojen sisällölle on aikaisemmin
ollut korkea, niin miksei se olisi sitä jatkossakin, mikäli tarjontaa ennakkoluulottomasti kehitetään.
Perustuen ajatukseen, että pientuotteiden potentiaali on sitä isompi mitä
enemmän isojen tilausten määrä laskee, voidaan todeta, että pientuotteille jää
iso markkinarako. Jos isoja tilauksia tekee tulevaisuudessa esimerkiksi enää 33
% kotitalouksista, mutta puolet muista (66 %) suostuu ostamaan pientuotteita,
pientuotteiden ostajia on saman verran kuin isojen tilauksien ostajia14.
Tarkkaa arviota on vaikea perustella ilman laajempaa tutkimuksellista selvitystä,
mutta tätä ostopotentiaalia ei ole vielä kukaan tutkinut. Tämä keskustelun
avaus tuokin tässä esille merkittävän tutkimustarpeen.
Selvyyden vuoksi painotamme myös, että vaikka eräät lehdet, kuten esim. New
York Times, on viime vuosina osannut kasvattaa isojen digitaalisten tilaustensa
määrää, tämä ei muuta yleiskuvaa alenevasta trendistä. Nämä lehdet menestyvät isolla alueella. Vain jos New York Times todistaisi kasvattavansa maksullista
peittoaan New York City:ssä, voisi miettiä, että se on löytänyt menetelmiä joita
muut lehdet voisivat kukin omalla alueellaan kopioida.
Jos oletetaan, että 33% kotitalouksista ostaa tulevaisuudessa uutisten pientuotteita, on mahdollista jo nyt tehdä laskelmia ja mallinnuksia pientuotteiden po14

Tässä ei ole huomioitu, että isonkin tilauksen tekijä saattaa myös ostaa pientuotteita.
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tentiaalista, koko maan tasolla, lehtien välisistä suhteista, yksittäisen lehden potentiaalista, aihepiireistä ja tuotteista. 15 Arvio pientuotteiden potentiaalista
saattaa olla liian iso tai pieni, mutta toivomme, että jatkotutkimusten ja uutismedian laskennan asiantuntijoiden keskusteluissa luku tarkentuu.

2.7 Pientuotteiden ensiaskeleita muutamissa maissa
Alankomaisen Blendle-palvelun kokemus osoittaa selvästi, että lukijat eivät
suostu mikromaksuilla maksamaan sellaisista yleisuutisista, jotka ovat muutenkin tarjolla ilmaiseksi kaikkialla, eivätkä ns. clickbait-sisällöstä. Sen sijaan
ihmiset maksavat lehtien omasta, uniikista ja syvemmästä sisällöstä (Señor ja
kumpp. 2016). Tämä on loogista, mutta nyt siis myös kokeiluin testattu.
Saksalainen Bergedorfer Zeitung on jo vetänyt johtopäätöksen ja vastaavasti
jakanut aineistonsa siten, että yleisuutiset ovat ilmaisia, mutta oma sisältö on
maksumuurin takana ja luettavissa vain tilaamalla tai mikromaksulla (Bergedorfer Zeitung 2016):
Die Bezahlpflicht betrifft lokale und regionale Artikel, die unsere Mitarbeiter und Redakteure erarbeiten. Überregionale Nachrichten von Presseagenturen bleiben frei abrufbar.
Pohjoismaisten iltapäivälehtien ns. Plus-tilaukset ansaitsevat erityismaininnan.
Norjan VG:llä ja Dagbladetilla on yhteensä noin 120.000 Plus-tilausta ja Ruotsin
(norjalaisen Schibsted-kustantamon omistamalla) Aftonbladetilla noin 250.000
Plus-tilausta. Nämä tilaukset antavat ilmaislehtien lukijoille pientä kuukausimaksua vastaan lisää luettavaa. Esimerkiksi Aftonbladet on rakentanut Pluspalvelunsa vuodesta 2003 alkaen, monta vuotta noin 3 euron tilaushinnalla (29
SEK, nyt korotettu tasolle 39 SEK). Niitä voidaan pitää edellä mainittuina kapeina tilauksina. Lehtien kannalta Plus-tilauksia voidaan pitää menestyksenä, sillä
niistä saatavat tulot täydentävät ilmaistarjonnasta saatavia ilmoitustuloja, mutta ne eivät kuitenkaan laajemmin kata printin menetyksiä.

2.8 Pienimmät sisäiset yksiköt ja niiden vaikutus tuotteistamiseen
Printtilogiikalla ajateltuna pientuotetoiminnan tarvitseman yksikkökustannuslaskennan yksikkönä voisi olla ”artikkeli”. Mutta artikkeli on hatara käsite. Artikkeli on kaikkea pienestä tiedotteesta syvään analyyttiseen juttuun. Lindén käsittelee tutkimusprojektin omassa raportissaan kysymystä, mitkä pienemmät
yksiköt voitaisiin ottaa uuden mahdollisen yksikkökustannuslaskennan välineeksi. Ratkaisu ei ole selvä, mutta Lindén mainitsee tutkimuksen ja tuotekehityksen
teknistä ja analyyttistä pyrkimystä artikkelitasolta pienempiin yksikköihin, Minimum Information Unit.
15

Näitä ei tähän sisällytetä, mutta kiinnostunut lukija voi kysyä lisää kirjoittajilta.
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Kysymys myytävästä yksiköstä on merkittävä siltä osin, että samasta perusaineistosta tehdään nykyään monesti sekä tekstiä että esimerkiksi videokuvaa eri
julkaisuihin. Samasta aiheesta ja rungosta saatetaan tehdä sekä päivityksiä alkuperäisen jutun otsikon alla että jatkaa uusilla otsikoilla uusia juttuja.
Mikromaksujen puolella tämä on myös johtanut siihen, ettei voida normaalin
verkkoaineiston osalta ajatella ”päivän lehden” myyntiä. Ei olisi mahdollista perustella lukijalle miksi tietty juttu tai jutun versio on osa ”eilispäivää” ja miksi
toinen versio osa ”tämän päivän lehteä”. Mikromaksukokeiluissa on sen takia
laajasti siirrytty myymään ”yhden päivän” (daypass) tai ”yhden viikon lukuoikeuksia” (weekpass) joiden puitteissa koko aineisto on kulloinkin luettavissa.
Vain yksittäiset artikkelit, PDF-näköislehdet ja erikoisnumerot voidaan myydä
perinteisen irtonumeron tavoin.
Pienten artikkelimyyntien hintataso on kokeiluissa maailmalla ollut 0,10–2 EUR
(jolloin usean artikkelin sisältävä paketti on määritelmällisesti kalliimpi). Alle
0,50 EUR maksuissa maksujärjestelmien vaatima marginaali on yleensä tasoa
25–30 %. Mutta voi syntyä tarvetta vielä pienempiin transaktioihin (0,01–0,05
EUR), joiden pitää lukijalle, lehdelle ja maksujärjestelmälle olla vielä joustavampia. Tällainen tuote voi esimerkiksi olla ostetun jutun päivitys tai jokin muu tiedote, joka tulee lukijan sähköpostiin puitesopimuksella, mutta ilman yksittäistä
ostotapahtumaa.
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3 Pientuotteiden kannattavuuden laskenta
Jotta voidaan tarttua pientuotteen kannattavuuden laskelmiin, pitää ensin
hahmottaa pientuotteiden mahdollista asemaa tyypillisessä lehdessä. Toisin sanoen, kuvataan lyhyesti pientuotteisiin perustuva liiketoimintamalli.

3.1 Pientuote monituote-liiketoimintamallissa
Voidaan olettaa, että alkuvaiheessa pientuotteina tarjotaan ostettavaksi sellainen aineisto, joka on jo muutenkin tuotettu tilaajia varten16. Tällöin lehtitalon
aineisto voi kolmella eri tuotelinjalla palvella eri lukijakuntia maksua vastaan:
Perinteisille ydinasiakkaille myydään edelleen (1) printin tilauksia (ja irtonumeroita). Lehden omasta sisällöntuotannosta leikataan (2) eri kokoisia teemoja ja
pakkauksia jotka myydään digitaalisina kullekin sopivalle asiakasryhmälle. Ja
kaikille halukkaille tarjotaan myös (3) kattava digitaalinen tilaus. Seuraava kuvio esittää pientuotteiden aseman monituote-liiketoimintamallissa (muutamalla
esimerkinomaisella aihepohjaisella tuotteella).

Kuvio 7. Pientuotteiden asema monituote-liiketoimintamallissa
(kirjoittajien tekemä kuvio).

Yleisuutiset, jotka joudutaan hankkimaan printin lukijoita varten, jätetään Bergedorfer Zeitungin esimerkin mukaisesti myös sisäänvetotuotteina ilmaiseksi
luettaviksi lehden kotisivuille.

16

Sisällön laittaminen maksumuurin taakse vähentää tietenkin mainostuloihin
kelpaavien klikkausten määrän, mutta päätös maksumuurista on jo erikseen
tehty ja mikromaksut ja pientuotteet ovat vain maksumuurin täydennystä.
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3.2 Pientuotteen rajatuottolaskelma
Edellä hahmotetulla alkuvaiheen ratkaisulla – pientuotteina tarjotaan ostettavaksi sellainen aineisto, joka on jo muutenkin tuotettu tilaajia varten – pientuotteina saatavasta lisämyynnistä syntyy korkea rajatuotto. Voitto ennen veroja
(EBT) voi hyvinkin nousta tasolle 50 %.
Sisällön pientuotemyynnin lisätulovaikutus voi siten olla suuri. Käytämme pyörein luvuin seuraavaa työmallia:
Mikromaksulla myydyn pientuotteen kulut ja voitto
Myyntihinta (alv. vähennettynä)

100 %

Maksujärjestelmän kustannus

-20 %

Markkinoinnin kustannus

-10 %

Tuotannon rajakustannus

-20 %

Liikevoitto EBT / liikevaihto

50 %

Taulukko 2. Pientuotteen rajatuottolaskelma

Taulukossa maksujärjestelmän kustannuksessa oletetaan maksujärjestelmän
toimivan alv-alaisen digitaalisen lehtikioskin tavoin eli huolehtivan kaikista maksuihin liittyvistä kustannuksista ja luottoriskin lisäksi myös kehitystyöstä. Lehden
kustannukseksi jää enintään integrointi lehtikioskin järjestelmään.
Maksujärjestelmän kustannus vaihtelee maksutapahtuman koon, eli pientuotteen hinnan (ks. luku 2.8), mukaan ja 20 % voidaan pitää keskiarvona. Markkinoinnin (käsitellään luvussa 4.1) kustannuksesta ei ole vielä kokemusperäistä
tietoa. Tässä käytetty 10 % on oletettu keskiarvo lehden oman markkinoinnin ja
välikäsien suorittaman markkinoinnin välillä. Tuotannon rajakustannus voi digitaalisessa toiminnassa olla lähellä nollaa, mutta tässä oletetaan alkuvaiheen
pientuotteiden konseptoinnin tarvitsevan jonkun verran toimituksellista työtä,
jonka arvoksi tässä lasketaan 20 %.
Tässä esitetty korkea liikevoiton suhde liikevaihtoon, eli 50 %, on tavoitteenakin
merkittävän suuri. Norjan, Ruotsin ja Tanskan lehtitalojen nettotulokset (eli EBT
miinus verot) ovat olleet huomattavasti alle 10 % prosentin luokkaa (Lehtisaari
ja kumpp. 2016). Mutta edellä hahmotetulla ratkaisulla päädytään tulokseen,
että pientuotteiden tuoma lisämyynti antaa korkean EBT/liikevaihto-suhteen.

3.3 Pientuote lehden laskennan tason edistäjänä
Pientuotteet voivat lisämyynnin lisäksi tuoda merkittävää lisäarvoa lehden tai
mediatalon lukija- tai käyttäjätiedon analyysiin.
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Nykyään lehtien lukija-analyysissä on haastavaa määritellä, mikä osa sisällöstä
on lukijoille todella arvokasta ja mikä osa luetaan, koska se on kätevästi tarjolla
samassa paketissa, vaikka se olisikin muun ilmaistarjonnan kautta saatavilla. Ilmaiset klikkaukset tai ison tilauksen puitteissa tehdyt klikkaukset eivät paljasta
yksittäisen jutun arvoa.
Blendlen kokemukset kuitenkin osoittavat pientuotteiden ja mikromaksujen paljastavan lehtitaloille lukijoiden silmissä arvokkainta sisältöä. Blendle-palvelun tilastot näyttävät, mitkä osat lehden sisällöstä ovat lukijoille maksamisen arvoisia
ja mitkä osat ovat mukana vain joustavan palvelun tarjoamiseksi tilaajille tai lukijoiden haalimiseksi mainoksia lukemaan. Mikromaksamisen ja pientuotteen
logiikka auttaa siis paljastamaan lehden sisällöstä ja kustannusrakenteesta sen
vähätuottoiset osat.
Pientuotteilla suoritettava kilpailu voi opettaa lehdille, mikä on minkäkin uutissisällön arvo17. Tämä laskenta voidaan tehdä ennakoivasti uutissisältöjä tyypittelemällä, jolloin saadaan etukäteen tiettyä juttua varten tuottoarvio, jota voidaan
käyttää hyväksi kustannuksien ja panostuksien arvioinnissa.
Pientuotetoimintaa ei kannata ottaa käyttöön synnyttämällä rinnakkaista laskentalogiikkaa lehtitalon sisään. Sen sijaan pientuotteiden pohjana oleva yksikkökustannuslaskenta (vrt. luku 2.8) voi korvata perinteisen laskennan siten, että
iso (printti- tai digitaalinen) tilaus nähdään vain yhtenä tuotteena muiden joukossa, mutta sellaisena, joka on koottu pienyksiköistä lajitelmatyyppisenä. Seuraava kuva esittää, miten kaksi aiemmin maantieteellisesti suojattua lehteä tulevat kilpailemaan Internetissä sekä isoilla että pienillä tuotteilla18.

17

Uutissisällön arvo ja hinnoittelu ei ole vain kyseisen uutismedian toimituksen
asia, koska jutun arvoon vaikuttaa edellä olevan keskustelun lisäksi myös toisissa medioissa samaan aikaan ja ennen julkaistut asiat, jotka määrittävät kyseisen jutun uniikkiutta ja lisäarvoa toisiin juttuihin. Tämä tuo lisää reunaehtoja
uutissisällön mahdolliselle dynaamiselle hinnoittelulle.
18

Tilanne muistuttaa ilmiselvästi makeisteollisuuden, virvoitusjuomateollisuuden ja meijeriteollisuuden kilpailuasetelmien muutoksia viime vuosikymmenillä.
Samansuuntainen yksikkökustannuslaskennan mullistus joka on näillä eri aloilla
jo tapahtunut on nähtävissä media-alalla.
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Kuvio 8. Siirtyminen printtiaikakaudesta digiaikakauteen
(kirjoittajien tekemä kuvio).

3.4 Pientuotteisiin kohdistuvia epäilyksiä
Hajautettua pientuotteiden mallia on kritisoitu toisaalta siitä lähtökohdasta, että musiikin Spotify-malli toimisi paremmin ja toisaalta siitä, että pientuotteet
kannibalisoisivat isoja tilauksia. Tässä kommentoimme näitä keskusteluja.
Pidämme musiikkialan Spotify-mallin ideaa toteutuskelpoisena myös uutismedia-alalla, mutta mahdollisesti ennenaikaisena ja liian haastavana. Haaste tällaiselle palvelukehitykselle on toisaalta sisällön hinnoittelussa ja toisaalta riittävän
laajan sisällön tarjoamisessa. Spotify:ta edelsi iTunes-palvelu joka toi vallitsevan
käytännön, jossa jokainen kappale oli dollarin/euron arvoinen. Vastaavaa hinnoittelua ja pientuotteita ei ole vielä uutismedia-alalla nähty, joten suora hyppäys Spotifymalliin ennen iTunesia voi olla vaikea.
Kaikkia lukijoita tyydyttävän riittävän kattavan sisällön hankkiminen mahdolliseen uutismedian Spotify-palveluun edellyttää joko valtavaa lehtitalojen yhteenliittymistä tai myynnin ulkoistamista jollekin Google- tai Facebook tyyppiselle jätille. Tietyllä tavalla vastaavanlainen uutisten yleispalvelu on toki jo
Suomessa olemassa, mutta se on valtion kontrollissa oleva YLE, jonka tarjonnan
yhdistäminen kaupallisiin ratkaisuihin olisi vaikea keskustelu19.
Toinen kysymys liittyi esitettyyn epäilykseen, että mahdollisuus ostaa sisältöä
pientuotteena vähentäisi isojen tilaajien määrän. Tätä voi kommentoida niin,
ettei tällä hetkellä ole nähtävissä yleistä ryntäystä isoihin tilauksiin, eivätkä pientuotteet sitä kapeaa virtaa taida häiritä. Päinvastainen lukijoiden liikenne voi
sen sijaan tulla kysymykseen. Jos lukija tottuu ostamaan tietystä lehdestä paljon
pientuotteita, on vain ajan kysymys, kun hän huomaa, että tulee halvemmaksi
siirtyä isoon tilaukseen kuin jatkaa pientuotteiden ostamista. Tarkkaa arviota
tästä ei voi esittää ilman lisäselvityksiä, joten tässäkin olisi uuden tutkimustiedon paikka.
19

Toki STT:n, mediatoimijoiden yhteisen tietotoimiston, olemassaolo osoittaa,
että hyvin määritellyille yhteisille haasteille voi löytyä yhteinen ratkaisu.
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3.5 Pientuotteen vaikutus mainosmyyntiin
Pientuotteiden tuoma lisätieto voi tuoda tarkkuutta ja lisäarvoa mainosten
myyntiin.
Frederic Filloux selostaa tuoreessa blogitekstissään (Filloux 2016b) meneillään
olevaa tutkimusprojektia, jossa tutkitaan miten uutissisältöön panostettu kustannus voitaisiin huomioida kyseisen jutun mainosklikkauksen hinnassa.
Toinen tapa arvioida mainosklikkausten arvo on johtaa se lukijoiden ostokäyttäytymisestä. Jos jokin pientuote myy hyvin, kyseisen pientuotteen sivuilla mainosklikkausten arvoa voidaan pitää korkeampana kuin heikommin menestyvien
tuotteiden sivuilla. Voidaan lisäksi olettaa, että mikromaksulla ostetun sisällön
klikkaus antaisi korkeamman mainosarvon kuin yleisellä selailulla tai ilmaiseksi
kulutettu sisältö. Mikromaksulla ostettu sisältö muistuttaa tavallaan hakutoiminnolla etsittyä sisältöä, jolla tunnetusti on korkea mainosarvo.
Näin ollen luvussa 3.3 esitetty yksikkökustannuslaskentatapa saa täydentävän
dimension. Vaikka julkaisija ei pystyisi tuottamaan yksittäistä juttua kilpailukykyisin kustannuksin mitattuna vain sisältömyynnin mittareilla, laskelma voi
muuttua kun huomioidaan yksittäiseen artikkeliin liitetyt mainokset.
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4 Pientuotteiden markkinoinnista
Palataan tässä kysymykseen, miten lukijat ylipäänsä löytäisivät tiensä ”Peräseudun Sanomien” yksittäiseen juttuun – oli se sitten kirjoitettu kuinka hienosti tahansa ja kuinka ainutlaatuista sisältöä se ikinä sisältäisikään.

4.1 Pientuotteiden myynti: sisällön markkinointi
Pientuotteet tekevät sisällön markkinoinnin taloudellisesti mahdolliseksi.
Edellä olevassa pientuotteiden rajatuottolaskelmassa (luku 3.2) arvioitiin maksujärjestelmän kustannus 20 %:iin, ja noteerattiin erikseen lehden markkinointikustannus (10 %). Tähän sisältyy idea, että pientuotteet todennäköisesti muuttavat lehden sisällön markkinointia.
Vaikka lehti laittaisi kuinka hyvinkin aineistonsa tarjolle omalle verkkosivustolle,
tämä ei tavoita koko potentiaalista lukijakuntaa. Jotta myynnin peitto olisi tehokas, on pientuotteita mainostettava niin kuin mitä tahansa kuluttajatuotetta eli
käytännössä myös muualla netissä.
Sisällön markkinointi ei ole tähän saakka (ennen pientuotteita) ollut taloudellisesti mahdollista. Ilmaiset klikkaukset eivät synnytä mainostuloilla sellaisia rahamääriä, että lehtien kannattaisi rahalla houkutella lisää klikkaajia. Ja toisaalta
lehdet tietävät hyvinkin, että mainoksin houkutelluista uusista lukijoista ani harva päätyy ostamaan ison tilauksen.
Pientuotteiden ilmestyessä mukaan kuvaan tilanne kuitenkin muuttuu. Ostokynnys on selkeästi alhaisempi, jolloin on todennäköistä, että uutta rahavirtaa
syntyy. Otetaan esimerkki. Kajaanin metsissä tapahtuu lentokoneonnettomuus,
ja vain paikallinen lehti on kerinnyt paikan päälle uutisoimaan asiasta. Paikallislehden tilaajien lisäksi jutulla voisi olla jopa puoli miljoonaa muuta lukijaa. Oletetaan, että jutun hinta on 0,50 euroa ja 10% lukijoista maksaa tämän. Silloin
tämä juttu tuottaisi 25.000 euroa. Mainostulot samasta määrästä lukijoista on
arvioilta 5.000 euroa. Pientuotteen sisältömyynti tuottaisi tässä tapauksessa viisi kertaa enemmän kuin mainostulot.
Tämä laskuesimerkki osoittaa, että tällaista sisältöä kannattaa mainostaa. Toki
esimerkki liittyy hittijuttuun, joita ei pienlehdessä todennäköisesti synny kovin
monta vuodessa, mutta laskelma voi laajentaa vähemmän menestyviin juttuihin. Tällöin päästään arvioimaan panostukset mainosmyynnin ja sisältömyynnin
välillä yksittäisen pientuotteen kohdalla. Miten ja millä tavalla sisältömarkkinointi toteutetaan – se on uutistoimijoiden asia, mutta erilaisia ratkaisuja näkyy
horisontissa.
Pientuotteiden avulla uutismedian sisältöä voidaan mainostaa ja myydä samalla
tavalla kuin esim. makeisia tai virvoitusjuomia – eri pakkauksina ja eri paikoissa.
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4.2 Uusien tuotemerkkien tarpeellisuus
Edelliseen sisältyy kuitenkin vääjäämättä myös uusien tuotemerkkien lanseerauksen tarve. Voidaan verrata uutismedian liiketoimintaa muihin aloihin, jossa
tuotantotoiminta on hyvin erilaista, mutta osa liiketoiminnasta toimii samoilla
periaatteilla kuin uutismedia. Makeistehdas ei mainosta vain omalla nimellään,
vaan tehtaan nimi toimii vain takuuna, jonka avulla yksittäiset makeistuotteet
markkinoidaan. Samalla tavalla esim. kaupalliset TV-kanavat ovat aina markkinoineet ohjelmiaan, eivätkä vain kanavaa.
Tämä rinnastus osoittaa, että uutismediassa voi tapahtua iso muutos, jos lehdet
ryhtyvät lähivuosina laajemmin mainostamaan teemojaan ja kirjoittajiaan (byline), eikä enää vain lehden nimeä.
The Economist on tunnettu siitä, että se väittää sellaisenaan yhtenä pakettina
ja tavaramerkkinä tyydyttävänsä kaikki lukijan tarpeet (Lichterman 2015):
...because what we actually sell is what I like to call the feeling of being informed when you get to the very end. So we sell the antidote to information overload — we sell a finite, finishable, very tightly curated bundle
of content. And we did that initially as a weekly print product. Then it turns
out you can take that same content and deliver it through an app.
The “you’ve got to the end and now you’ve got permission to go do something else” is something you never get. You can never finish the Internet,
you can never finish Twitter, and you can never really finish The New York
Times, to be honest. So at its heart is that we have this very high density of
information, and the promise we make to the reader is that if you trust us
to filter and distill the news, and if you give us an hour and a half of your
time — which is roughly how long people spend reading The Economist
each week — then we’ll tell you what matters in the world and what’s going on. And if you only read one thing, we want to be the desert-island
magazine. And our readers, that’s what they say.
Vaikka suuri osa lehtitalojen johtajista unelmoineekin tällaisesta asemasta, voidaan kuitenkin väittää, että Economistin malli on eräänlainen niche-tuote. Suurin osa lehdistä on alistettu kovaan kilpailuun ja joutuvat kilpailemaan kuten mikä tahansa kuluttajatuotteiden valmistaja: kaikilla eri välineillä, teemoilla ja kirjoittajilla, sitä mukaan kun printtiajan alueelliset etulyöntiasemat murenevat.

4.3 Uutismedian kauppojen ja tuotannon eriytyminen
Markkinoinnin mukaantulo sisällön myyntiin mikromaksujen ja pientuotteiden
seurauksena voi johtaa myös kustannusten ja tuottojen jaon hallintajärjestelmien automatisointiin laajassa mittakaavassa. Siitä voi seurata nopeasti myös
sisällön B2B-ostamisen automatisointi. Lehtitalo voi tällöin ostaa myytävää sisäl25

töä joko kertamaksulla (niin kuin nykyään) tai tulonjaolla (revenue sharing) joko
siten, että lehti pistää aineiston esille omalle sivulleen sellaisenaan tai linkkaa
aineiston tuottajan sivustolle.
Tästä taas seuraa, että syntyy uutismediankin puolella vastaavanlaista toimintamallia kuin aikakauslehdissä tähänkin saakka, ts. suuri osa sisällöstä tulee alihankkijoilta. 70 vuotta sitten ruokakaupat ja tehtaat olivat ryhmittäytyneet yhteen. Nykyään kaupat ovat kuitenkin erikseen ja tehtaat erikseen. Samansuuntainen muutos voi tapahtua uutismediallekin lähitulevaisuudessa.
Edellä kuvattua kehitystä voidaan Internetin vapaassa kilpailussa pitää melko
todennäköisenä. Koko Suomea ajatellen tärkeä kysymys on se, mitkä lehtitalot
ja maat kehittävät ensimmäisinä uudet kevyen kustannusrakenteen uutismediat.
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5 Visio: Nykytilanteesta pientuotteilla tulevaisuuteen
Pientuotteiden potentiaali, kannattavuus ja markkinointi on kuvattu edellisissä
luvuissa. Lopuksi muutama sana siitä, miksi pientuotteita voidaan lehtitalon näkökulmasta pitää järkevänä riskinhallintakeinona. Pientuotteilla laajennettu
uutistarjonta mahdollistaa lehdille sisältöpakettien ja hinnoittelun kokeiluja, joita isojen tilausten hintataso ei mahdollista.
Lindén kuvaa raportissaan suomalaisen lehdistön yleistilanteen sanoin:
Jatkuva tekninen ja kaupallinen myllerrys näyttää johtaneen tilanteeseen,
jossa ei enää pystytä kohdentamaan tarkasti tavoitteita. Kehitystyö koetaan osana tuotantoa, ja ongelmat tuotannon kannattavuudessa kestetään osana yleistä kehitystä.
Pekka Mervola kuvasi 1.9.2016 vallitsevan asenteen sanoin (Muukkonen 2016):
Nyt eletään kilpikonnavaihetta. Runsaan kymmenen vuoden päästä tiedämme, miten käy. Painotan hengissä selviytymistä sen sijaan että innovoitaisiin paljon. Ne, jotka ovat pystyssä kymmenen vuoden päästä, pystyvät kopiomaan parhaat käytännöt.
Suomalainen media on Mervolan yllämainituin sanoin ”kilpikonnavaiheessa”.
Matkalla printtiajasta tulevaisuuteen on parhaillaan meneillään isojen digitilausten kerääminen. Pientuotteet tulevat ilmeisesti prioriteetissa vasta sen
jälkeen, seuraavassa järjestyksessä:

Kuvio 9. Vallitseva kilpikonnavaihe: pientuotteet myöhemmin
(kirjoittajien tekemä kuvio).

Edellisten lukujen tulevaisuusvisioiden avulla näemme kuitenkin, että jo nyt
kannattaa varautua myös pientuotteiden myyntiin. Kovempi tarve voi syntyä yllättävänkin nopeasti.
On täysin mahdollista, että isojen digitaalisten tilausten myynti epäonnistuu
monilta lehdiltä, jolloin ne jäävät umpikujaan. Tällöin kannattaa katsoa myös
vaihtoehtoista etenemistä, jossa pientuotteilla varmistetaan digimyynnin
käynnistyminen toivoen, että se houkuttelee lukijoita myös isoihin digitilauk27

siin. Myytävää aineistoahan on suurelta osin edelleen olemassa ja käytettävissä
printin tarpeiden takia.
Esimerkiksi Aftonbladetin tarjoamat 3–4 euron kokoiset plus-sisällön kuukausitilaukset voidaan myös pitää keinona totuttaa lukijoita maksamaan sisällöstä.
Tämä on viime vuosien ja nykyisen ilmaistarjonnan kilpailussa tarpeen. Suomessa iltapäivälehdet kokeilevat vastaavanlaista plus-sisällön kuukausitilausta, mutta hinta on asetettu tasolle 9 EUR / kk. Voi spekuloida, että yhtenä perusteena
on kannattavuus pidemmän päälle, koska lehtitalojen talousasiantuntijat tietävät, että liian alhaisilla kuukausihinnoilla ei pysty tuottamaan lehteä.
Kuitenkin edellä mainitun ”erityisrahan” ja kulutusvalinnan teorian (ks. 2.1 ja
2.4) mukaan melkein kolme kertaa suurempi tilaushinta (9 EUR vastaan 3–4
EUR / kk) tuntuu varmasti erilaiselta lukijoiden lompakoissa ja asemoituu eri tavalla kotitalouksien budjetissa. Näin ollen, korkeamman hinnan ja siitä aiheutuvan korkeamman ostokynnyksen20 takia kotimaiset kokemukset plus-tilauksista
eivät ole suoraan verrattavissa Norjan ja Ruotsin plus-tilauskokemuksiin. Voi
myös epäillä, että 9 EUR kuukausihinnalla digimyynti ei käynnisty samalla vauhdilla kuin mitä on jo Norjassa ja Ruotsissa tapahtunut – se vaatii todennäköisesti
pienempää ostokynnystä.
Lukijoiden ostovalmiudesta suhteessa tiettyyn lehteen on vaikea esittää tarkkaa
arviota ilman tutkimusta, mutta pientuotteet mahdollistaisivat erihintaisia ja sisällöllisiä kokeiluja. Tarjolle laitettavien sisältöpakettien hinnoittelu on tämän
paperin valossa hyvin hienovarainen prosessi.

Kuvio 10. Vaihtoehtoinen tulevaisuus: pientuotteet nyt
(kirjoittajien tekemä kuvio).

Tilanne on kansainvälisessä julkisuudessa vuonna 2016 muuttunut pientuotteille avoimemmaksi. Vanhat opit kun eivät riitä. Saksalaisen Laterpay20

Korkeaan ostokynnyksen vaikuttaa tietysti myös nykyisen tilausprosessin monivaiheisuus.
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mikromaksupalvelun perustaja Cosmin Enen sanoin: ”Aikaisemmin julkaisijat
esittivät vääriä kysymyksiä, nyt he osaavat jo kysyä, miten saadaan digituotteet
laajasti myytyä verkossa” (Twiehaus 2016):
Es hat sich viel getan, auch bei den deutschen Verlagen. Früher haben sie
die verkehrte Frage gestellt – wie sie ihr altes Geschäftsmodell ins Internet
bekommen. Heute haben sie verstanden, dass sie im Netz auch mit ganz
anderen Modellen konkurrieren. Jetzt fragen sie vermehrt: Was müssen
wir tun, um digitale Produkte erfolgreich verkaufen zu können?.
Saksalainen Spiegel otti kesäkuussa 2016 ensimmäisenä maailmanluokan lehtenä mikromaksut käyttöön, Laterpayn järjestelmällä (Brinkbäumer ja Harms
2016).
Norjalainen Schibsted aloitti huhtikuussa 2016 mikromaksujen testit (Hagen
2016).
Kansainvälisen aikakauslehtiliiton FIPP luottokonsultti John Wilpers (Señor ja
kumpp. 2016) esiintyy Suomen Mediapäivällä 16.11.2016 aiheena
The M&Ms in Magazines - How Mobile and Micropayments are defining a
new business model? Mobiilin lisäksi kustannustoimintaan tuo uutta valoa
mikromaksamisen mahdollisuudet. Teknologian huima kehitys ja opit esimerkiksi musiikkibisneksestä ovat avanneet aikakausmedioillekin erilaisia
tapoja hyödyntää mikromaksamista ja laajentaa liiketoimintaa.
Tämän artikkelin valossa voi yhtyä Wilpersin (2015) sanoihin:
Micropayments: guess what! This might be the time they finally deliver
new readers and revenues.
Suomalainen media saattaa tuntea varovaisuutta ja ajattelee, ettei kuitenkaan
voi vaikuttaa USA:sta vellovaan tekniseen kehitykseen. Suomen mediateollisuus
on pienenpieni tekijä maailman mittakaavassa.
On kuitenkin huomioitavissa, että Suomesta on lähtenyt liikkeelle jo useita digitalisaatioon vaikuttavia liiketoiminnan verkostoja – parikymmentä vuotta sitten
Nokiaan perustuva matkapuhelintoiminta ja viime vuosina peliteollisuus. Matkapuhelimien liiketoimintaan kuului vuosikausia kukoistava Premium SMSmikromaksuliiketoiminta, ja peliteollisuudessakin mikromaksut ovat tärkeitä,
vaikka ne toteutetaankin amerikkalaisten sovelluskauppojen järjestelmillä. Ei
Suomessa olla niin kaukana digitalisaation keihäänkärjestä kuin miltä välillä
saattaa tuntua.
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6 Epilogi: Tutkimusprojektin tausta
6.1 Tehtävä
Viestintäalan tutkimussäätiö myönsi kesäkuussa 2015 rahoitusta tutkimussuunnitelmalle, sen rajatussa ja karsitussa muodossa, aiheesta ”Pienmaksamiseen perustuva liiketoimintamalli”. Tutkimusprojektin tavoitteena oli vuoden
mittaisella projektilla tutkia, miten toisaalta digitaalisen uutismedian sisäinen
laskenta ja toisaalta toimitustyön suunnittelu ja tuotanto voidaan virittää pientuote-pienpalvelu -liiketoiminnan edistämiseksi. Perusteena oli, että digitaalisen
uutismedian sisällön myynti pientuotteina tai pienpalveluina mikromaksuja vastaan on noussut taas esille kansainvälisessä keskustelussa ja käytännön kokeiluin.
Rahoitus myönnettiin laskennan osalle sekä yleiselle kuvaukselle ja yhteenvedolle. Laskennan puolella esitettiin etukäteen yhtenä lähtöolettamuksena pienempiin yksikköihin perustuvan yksikkökustannuslaskennan kehittämisen hyödyllisyys. Projektin laskennan osion tavoitteina oli
1.
2.
3.
4.

arvioida, mitkä tällaiset pienemmät yksiköt voivat olla,
miten niiden kustannus ja tuotto mitataan,
miten niiden kilpailukyky markkinoilla mitataan, sekä
tutkia miten päästään nykyisestä sisäisen laskennan tilanteesta laskennan uusiin tavoitteisiin.

Projektille määriteltiin seuraavat osiot:
A.
B.
C.
D.

Ongelma-alueen mallintaminen,
Nykytilanteen analysointi haastattelujen ja kysymyslistojen avulla,
Kustannusrakenteiden mallintaminen,
Kustannuslaskentaprosessimallin kehittäminen ja testaaminen.

Projektin käynnistyttyä mukaan lupautunut korkeakoulu joutui muista syistä vetäytymään ja tilalle tullut Haaga-Helia ammattikorkeakoulun esityksestä suunnitelmaa muutettiin jonkin verran.
Projektin päämäärät pysyivät kuitenkin alkuperäisinä.

6.2 Sisällölliset tulokset
Haaga-Helia suoritti yllä olevan laskennan osion keskittyen kohtiin (A) ja (B) ja
tämä on raportoitu erikseen (Harjunpää ja kumpp. 2016). Carl-Gustav Lindén
kirjoitti yleiskuvauksen ja yhteenvedon käsittäen myös toimituspuolen (Lindén
2016).
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Kohdista (C) ja (D) edellinen tutkimus ei kuitenkaan saanut kunnon otetta. Vastaavasti tarkkaan ottaen kysymyksiin (1–4) jäi kahdessa raportissa vastaamatta.
Näemme siihen kaksi syytä, jotka edellyttävät toimenpiteitä, jotta päästään
eteenpäin:
I) Suomalaisten lehtitalojen epäselvä nykytilanne
Lindénin sanoin:
Projektin tutkimustehtävän ratkaisu jää vielä osittain auki, sillä liiketoiminnan hallinta laskennan, toimitustyön ja mallinnuksen tasolla on edelleen lapsenkengissä suomalaisissa lehtitaloissa.
Haastattelututkimus kohdistettiin lehtien digitaalisesta toiminnasta vastaaviin
avainhenkilöihin, joilla oli asemansa puolesta hyvä näkemys lehtitalon hallintaja laskentajärjestelmiin sekä olemassa olevaan digitaaliseen toimintaan.
Tutkimusraportin haastatteluosa antaa hyvän kuvan nykytilanteesta, mutta laskentaosuutta oli vaikea käynnistää ilman tarkkaa tuntemusta yksittäisen lehden
järjestelmästä. On vaikeaa mallintaa pientuotteisiin sopivaa realistista kehityspolkua ilman läheistä tuntumaa yrityksen liiketoiminnan hyödyllisyysnäkökulmaan.
Lindén jatkaa:
...lehtien yleisjohdoltakin puuttuu selkeä liiketoimintamalli. Haaga-Helian
raportti osoittaa, että suomalaisilta lehtitaloilta puuttuu laajemminkin nykyaikainen liiketoiminnan mallinnus ja seurantametodiikka.
Sisäisen kustannuslaskennan ja mallinnuksen tila on saamamme käsityksen mukaan puutteellinen nykyiseen printtipainotteisen toiminnan haasteisiin nähden,
mutta erityisesti digitaalisen kehityksen kannalta. Kuten tästä paperista käy ilmi,
havaitsemamme puute näkyy esimerkiksi siinä, että lehtitalot eivät tiedä, mikä
osa lehdestä ja toimituksesta tekee todellisuudessa suhteessa lukijoiden tarpeisiin kannattavaa työtä ja mikä osa on olemassa vain perinteiden ja uskomusten
takia.
Edellä olevassa tekstissä hahmotamme, miten pientuotetoiminta voi vaikuttaa
myös jo olemassa olevan toiminnan laskentaan tervehdyttävästi samalla kun
luodaan sille sen tarvitsemat laskentamallit.
II) Pientuotetoiminta vielä lehtitaloissa tutkan alapuolella
Pientuotteiden mahdolliset tarpeet ovat lehtitaloissa vielä tutkan alapuolella,
eikä niitä koeta tärkeinä. Haaga-Helian kertoo:
Yrityksiltä myös kysyttiin sitä, kuinka paljon he uskovat mikromaksamisen
tuovan lisää liikevaihtoa seuraavan 3-5 vuoden kuluessa. Kaksi haastatel-
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luista yrityksistä vastasi, että 1-5 % voisi olla realistinen arvio ja yksi yritys
vastasi uskovansa jopa 10 % lisäykseen. Loput eivät osanneet arvioida.
On selvää, että toimintaan, jota kuvitellaan olevan vain pieni osa liiketoiminnasta edes 3–5 vuoden kuluessa, ei panosteta.
Edellä (luku 2) olemme käsitelleet pientuotetoiminnan potentiaalin ja toivon
mukaan onnistuneet kertomaan, että pientuotteiden potentiaali vaikuttaa
merkittävältä – niin merkittävältä, ettei mediatalo voi niitä jatkossa kevyesti
ohittaa.

6.3 Syntyneet dokumentit ja tämän paperin asema
Tutkimusprojektin tuloksena on siis syntynyt Haaga-Helian raportti (Harjunpää
ja kumpp. 2016) sekä Lindénin raportti (Lindén 2016). Haaga-Heliassa on lisäksi
tehdyn työn pohjalta tekeillä useita opinnäytteitä, jotka kuitenkin valmistuvat
vasta projektiajan jälkeen ja projektin ulkopuolella.
Tämä paperi on syntynyt toiveessa herättää keskustelua pientuotteiden potentiaalista ja kannattavuudesta. Tutkimusprojektin perusteella selvää näkemystä
pientuotteista ei näyttänyt löytyvän lehtitalojen sisäisen kehitystyön tiimeissä,
joten käsittelimme tässä keskustelunavauksessa kysymyksiä, joista osa kuului
projektiin, mutta jäivät Haaga-Helian ja Lindénin raporteissa vähemmälle ja osa
kaipaa Haaga-Helian ja Lindén raporttien perusteella lisää työstämistä.

6.4 Jatkotutkimuksen tarve
Tämä paperi nostaa myös esille tutkimusprojektin noteeraamia tarpeita jatkotutkimukselle. Toisaalta olisi syytä jatkaa keskusteluja lehtitalojen kanssa, mutta
nähdään myöskin tarvetta pientuotteiden ostovalmiuden arvioinnin tutkimuksille.
Tässä paperissa esitetty väite, jossa otetaan levikin pieneneminen merkkinä
pientuotteiden potentiaalista, nojaa tiettyihin oletuksiin lukijoiden ostovalmiudesta. Lukijoiden ostovalmiutta, erityisesti niiden joukossa, jotka tällä hetkellä
eivät tilaa mitään sanomalehteä, ei ole laajemmin tutkittu.
Edellä mainitusta ei-tilaajien ryhmästä voidaan arvioida, että löytyy a) henkilöitä
jotka jatkossakaan eivät tule ostamaan uutisia, mutta myös b) henkilöitä, jotka
olisivat valmiita ostamaan uutismedian pientuotteita, ts. heille sopivia siivuja eri
lehtien sisällöstä sieltä täältä. Tutkimus, esimerkiksi fokusryhmä- ja kyselymenetelmien avulla, voisi valottaa, kuinka laajat nämä ryhmät ovat ja miten mahdollisten pientuotteiden lanseeraaminen vaikuttaisi kyseisten ryhmien ostokäyttäytymiseen.
Tällöin arvio pientuotteiden potentiaalista tarkentuu jatkotutkimuksien valossa.
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