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Sisältöasiakkuudet palaavat 

• Printtilevikkien lasku on saanut lehtikustantajat kautta maailman etsimään 
uutta liiketoimintaa. 

— Laatumedia tarvitse kaksi kivijalkaa liiketoiminnalleen.  

— Tilausliiketoiminta tuo vakautta. 

• Laadukkaan journalismin kysyntä ei ole kadonnut, mutta printtilehti 
käyttöliittymänä on osin kadottanut vetovoimaansa.  

— Uudet medialaitteet muuttavat median käyttötottumuksia, ja medialla on 
mahdollisuus saada entistä suurempi osuus kuluttajan ajasta ja sitä kautta 
myös kukkarosta.  

— Printtilehden entiset lukutilanteet saattavat kadota, mutta uudet päätelaitteet 
tarjoavat mahdollisuuksia kuluttaa mediaa uusissa tilanteissa. 

— Lukijat, jotka etsivät vaihtoehtoista, ajasta ja paikasta riippumatonta tapaa 
lukea lehtiä.  

• Digitaalisuus mahdollistaa uudentyyppiset mediaformaatit, jotka taitavasti 
suunniteltuina tuottavat lukijalle sellaista lisäarvoa, että siitä ollaan 
valmiita maksamaan.  

— Applikaatiokauppa tutustuttanut kuluttajat alusta saakka maksamaan hyvästä 
sisällöstä ja onnistuneesta paketoinnista. 

 

 

 

 



Maksullinen sisältö ja mainonnan 

yleisöt elävät yhdessä 



 





Kauppalehden malli 



Kauppalehti uudistui toukokuussa 2012 

• Uudistuksessa Kauppalehden lehden ja verkon sisällöt eriytyivät.  

— Päivän lehden ote yleisiin uutisaiheisiin on aiempaa analyyttisempi ja 

eteenpäin katsova.  

— Verkkopalvelun uutissisältö elää tiukemmin ja laajemmin kiinni tässä 

hetkessä.  

• Päivittäinen uutisvirta avautuu Kauppalehden lukijalle nopeasti 

verkossa ja mobiilissa, mutta sitä ei enää kerrata seuraavan 

päivän lehdessä.  

• Päivän lehden uutisointi keskittyy omiin, itse hankittuihin uutisiin ja 

tärkeimpien tapahtumien kommentointiin ja taustoittamiseen.  



Kauppalehden printin ja verkon yleisöt  
 

 

LÄHDE: KMT KULUTTAJA 2012 

* 1 x Kauppalehti, 7 pvää x Kauppalehti.fi 

 

Päällekkäisiä  

lukijoita:  

11 % 

(69 000) 

Vain Kauppalehti: 

18 % 

(117 000) 

Kauppalehden yhdellä printillä ja viikon näkyvyydellä verkossa 

641 000 eri lukijaa.  

Vain Kauppalehti.fi: 

71 %  

(454 000) 



Kauppalehden tilaustuotteet 

Kauppalehti VIP-tilaus 
”Kauppalehti kaikilla sisällöillä” 

Kauppalehti Printtitilaus 
”Lehtitilaus kotiin tai töihin” 

Kauppalehti Digitilaus 
”Kaikki digisisällöt ja paperiton 

lehti” 

Kauppalehti Uutistilaus 
”Verkon uutisia rajattomasti” 



Toimiiko se? 



Mittaroituun käyttöön perustuva maksumuuri 

•  Järjestelmä laskee verkkosivuston käyttöä perustuen uutisjuttujen lukemisen määrään. 

•  Mittayksikkö on  avattu uutisjuttu/kuukausi. 

•  Mittausväline on eväste, jonka verkkosivu lähettää kävijän koneelle. Evästeen avulla kävijä tunnistetaan eri 

käyntikerroilla samaksi käyttäjäksi ja mittaaminen mahdollistuu. 

• Mittaroidun mallin maksumuurissa kaikki sivuston uutiset ovat maksuttomia tai maksullisia riippuen käytön 

määrästä. 

Läpikulkijat:                                      
40 - 65% kävijöistä lukee kolme 

uutista tai vähemmän 
kuukaudessa. 

Säännölliset kävijät:                           
30–55%  lukee uutistarjonnasta 
riippuen 4 - 19 juttua kuussa. 

Lojalistit:                                     
5– 15% kävijöistä lukee paljon 

uutisia. Digitilauksen potentiaali.  
Mitä kauempana maksumuuri on, 

sitä suurempi osa on valmis 
maksamaan. 

Kävijä voi vapaasti avata  

ja lukea 3 uutisartikkelia. 

Avatessaan 4. artikkelin 
kävijää pyydetään 
rekisteröitymään. 

Rekisteröitymisen jälkeen 
voi jatkaa lukemista. 

Avatessaan 20. 
uutisartikkelin  kävijälle 

kerrotaan, että hän 
tarvitsee tilauksen 

lukeakseen lisää uutisia. 
Tilata ja maksaa voi heti.  

Esimerkki 
Aika 1 kuukausi 

Sivusto on kuten ennenkin. Käyttö vaatii rekisteröitymisen. Rajoittamaton käyttö vaatii 

tilauksen. 



 



Mitä sitten? 



Uudet mahdollisuudet 

• Monipuolinen kohdentaminen 

• Sponsorointi ja kumppanuudet 

• Dialogi valittujen lukijoiden kanssa 

 

 



Kiitos kiinnostuksesta! 

Johanna Suhonen 

johanna.suhonen@kauppalehti.fi 


