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Disruptio voidaan määri-
tellä näin: “Yksilöllinen 
toimija on disruptoitu-
nut silloin kun sen täytyy 
muotoilla strategiansa 

uudelleen selviytyäkseen ympäristön 
muutoksesta” (Kilkki 2016). Sovellam-
me tässä artikkelissa disruption kolmi-
vaiheista analyysia:

 – Identifioidaan toimialan disruptio 
ensisijaisesti talousmittareiden avulla

 – Selvitetään disruptioon johtaneita 
muutoksia toimintaympäristössä

 – Analysoidaan, kuinka toimijat ovat 
löytäneet uutta liiketoimintaa disruptoi-
tuneen tilalle.

Keskitymme analyysissamme media-
alaan ja erityisesti sen osa-alueeseen 
kustantaminen. Media-alaa on pidetty 
useissa selvityksissä yhtenä disrup-
tiivisimmista aloista (Grossman ja 
Rickards 2015; Grossman 2016; Sep
pänen ja Väliverronen 2012). Koska 
media-ala on jo läpikäynyt merkittävän 
disruption, se on kiinnostavaa digitaalis-
ten murrosten tutkimuksessa. 

KUSTANNUSTOIMINTA SUOMESSA
Vuonna 2014 Suomessa kustannustoi-
minnan osuus oli 59 prosenttia koko 

joukkoviestinnästä (taulukko 1). 
Kustannusala muodosti Suomessa 

pitkään ulkomaiselta kilpailulta melko 
hyvin suojatun sektorin.  Esimerkiksi 
sanomalehtikustantajat hallitsivat tyy-
pillisesti ison osan arvoketjustaan si-
sältötuotannosta myyntiin ja jakeluun 
asti. Suomen kielen ja vahvan lehden-
lukukulttuurin uskottiin suojaavan kil-
pailulta.

Kustantaminen esimerkkinä 
digitalisaation aiheuttamasta toimialan 

disruptiosta 
•

Artikkeli käsittelee sitä, kuinka digitalisaatio aiheuttaa toimialan disruption. Esimerkkinä toimii kustantaminen 
Suomessa. Kolmivaiheisessa analyysissa identifioimme ensiksi taloustilastojen avulla disruptiivisen käännekohdan, 

joka kustannusalalla sijoittui vuoden 2012 paikkeille. Sen jälkeen erittelemme ICT:n käytön avulla toimintaympäristön 
muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet disruption syntymiseen. Kustantamisessa näitä ovat teknologia, 

kuluttajakäyttäytyminen ja liiketoimintamallit. Lopuksi tarkastelemme parin esimerkin avulla, kuinka mediatalot ovat 
löytäneet uutta digitaalista liiketoimintaa vanhan tilalle. Tarkastelemme myös, miten analyysi soveltuu muille toimialoille 

sekä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Mediatuote Milj. €  %
Päivälehdet (7–4-päiväiset) 874 22
Muut sanomalehdet 130 3
Ilmaislehdet 73 2
Aikakauslehdet 550 14
Kirjat 548 14
Suoramainonta 179 5
Kustannustoiminta yhtensä 2 353 59
Televisio 1 088 27
Radio 60 2
Internetmainonta 265 7
Sähköinen viestintä yhteensä 1 413 36
Äänitteet 58 1
Video 75 2
Elokuvateatterit 75 2
Tallenneviestintä yhteensä 208 5
Koko joukkoviestintä 3 974 100

Lähde: Tilastokeskus.

Taulukko 1. Suomen joukkoviestinnän eri sektorien 
liikevaihto 2014.
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CAJ SÖDERGÅRD (kesk.), ASTA BÄCK 
ja ILKKA KOIRANEN ovat havainneet, että 
toimimalla proaktiivisesti ovat mediatalot 
voineet löytää uutta liiketoimintaa disruptiossa 
poistuneen ansainnan tilalle.
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Kuvio 1. Sanomalehtien nimikkeiden ja levikin (miljoonaa kappaletta) kehitys Suomessa.

Lähde: Sanomalehtien Liitto ja Grönlund (2014).

Kuvio 2. Kustannusalan liikevaihto, toimituksellisten työntekijöiden määrä ja graafisen tuo-
tannon työntekijämäärä 1997(2000)–2014. Vertailukohteena Suomen bruttokansantuote.

Raakadatan lähde: Tilastokeskus.
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Vuoden 1990 vaiheilla niin lehtinimik-
keiden kuin kokonaislevikinkin 1950-lu-
vulta asti jatkanut nousu katkesi (kuvio 
1). Tuolloin syvä taloudellinen lama ko-

etteli koko Suomea. Vaikka talous kääntyi 
1990-luvun puolivälin jälkeen nousuun, 
tilattavien lehtien levikit eivät kuiten-
kaan enää lähteneet kasvuun. 

Bruttokansantuotteen (bkt) ja kustan-
nusalan liikevaihdon välinen korrelaatio 
näkyy aina vuoteen 2012 saakka (kuvio 
2). Painotuotantoon liittyvät työpaikat 
ovat vähentyneet tasaisesti aina vuodes-
ta 2000 lähtien, kun taas toimitukselli-
sissa työpaikoissa lasku on alkanut vasta 
2010-luvulla. Toimituksellisten työpaik-
kojen vähentyminen kiihtyi erityisesti 
vuoden 2012 jälkeen samalla, kun lehtien 
kokonaislevikin lasku voimistui. Monet 
suomalaiset kustannustalot joutuivatkin 
vuoden 2012 paikkeilla disruptiiviseen 
tilanteeseen, jossa strategiamuutokset 
olivat välttämättömiä. 

Hyödynnämme kustannusalan dis-
ruption analyysissamme samantyyppis-
tä viitekehystä kuin mitä Dahlberg ja 
Halén (2016) käyttivät pankkisektorin 
muutosten tarkastelussa. Viitekehys pe-
rustuu Lawrencen ja Lorschin (1986) 
kontingenssiteoriaan, joka huomioi ym-
päristön muutokset.  

TEKNOLOGINEN MUUTOS KUSTANNUS-
ALAN DISRUPTION SYYNÄ
Teknologinen muutos kustannusalalla 
voidaan jakaa kolmeen aaltoon. Ensim-
mäinen aalto alkoi 1990-luvun alussa, 
kun internet alkoi yleistyä ja verkkose-
laimet tulivat käyttöön (kuvio 3). Raken-
nettiin ensimmäisiä verkkokauppoja, 
kuten 1994 perustettu ja kirjakauppana 
aloittanut Amazon. Tiedon löytämiseksi 
kasvavasta internetistä keksittiin haku-
koneita. Vuonna 1998 perustettu Google 
tarjosi parhaan hakukoneen. 

Kustannusalan teknologisia 
mullistuksia ovat olleet mm. 
internet, verkkomedia ja –

kaupat sekä sosiaalinen media 
ja mobiilimedia. 

Suomalaisen verkkomedia syntyi 1994 
OtaOnlinen myötä ja muuntui seuraava-

KUSTANNUSALA AJAUTUI VUODEN 2012 PAIKKEILLA DISRUPTIIVISEEN 
TILANTEESEEN.
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Kuvio 3. Merkittävät viestintätekniikan edistysaskeleet ja niihin liittyvät tapahtumat Suomessa.
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na vuonna IltalehtiOnlineksi (Heinonen 
2008). Myös matkapuhelimet tekivät tu-
loaan ja visioitiin, miten internet siirtyy 
taskuun. Vuoden 2000 vaiheilla vallitsi 
innostus WAP-mobiiliportaaleihin, joita 
myös Sanoma ja Alma perustivat. WAP-
innostus vaihtui pettymykseen, kun ko. 
teknologia ei pystynytkään vastaamaan 
odotuksiin. Näkemys mobiilin tärkeydes-
tä oli sinänsä oikea. 

Kustannusalan näkökulmasta digitek-
nologian toisena aaltona saapui sosiaa-
linen media 2000-luvun alussa (Seppä
nen ja Väliverronen 2012, 36). Silloin 
perustetut Wikipedia, verkostopalvelu 
MySpace ja valokuvien jakopalvelu 
Flickr olivat blogialustojen rinnalla en-
simmäisiä sosiaalisen median palveluita. 
Wikipedia järisyttikin tietosanakirjojen 
kustantamisen: viimeisenä suomalaisista 
tietosanakirjoista WSOY:n Facta-sarjan 
nettiversio lopetettiin vuonna 2011. 
Vuonna 2004 perustettu Facebook valtasi 
sosiaalisen verkottumisen ykköspaikan 
MySpacelta, ja Flickr on jäänyt monien 
muiden valokuvien jakopalveluiden, ku-
ten Instagramin ja Snapchatin, jalkoihin. 
YouTubesta (2005) on tullut johtava vi-
deon suoratoistopalvelu.

Suomessa oltiin mukana sosiaalisen 
median kehittämisessä alusta asti. Jo 
vuonna 2000 julkaistu Habbo tarjosi lap-

sille ja nuorille virtuaalisen ympäristön 
kanssakäymiseen. Vuonna 2006 julkais-
tu Jaiku puolestaan oli mikroblogiym-
päristö, jonka Google osti jo seuraavana 
vuonna.

Teknologian kolmas aalto, mobiilime-
dia, sai alkunsa vuonna 2007 (kuvio 3). 
Tuolloin käynnistyi WLAN-, 3G- ja myö-
hemmin 4G-teknologioiden mahdollis-
tama mobiilidatan vallankumous iPho-
ne-älypuhelimen julkistamisen myötä. 
Älypuhelimet ja vuonna 2010 julkistettu 
iPad-tabletti vaikuttivat suuresti media-
alaan. Sovelluskaupoista ladattavat sovel-
lukset tekivät mobiilisisällöt yhä helppo-
käyttöisemmiksi. Oculus-virtuaalislasit 
ja Pokemon Go:n suuri ja nopea suosio 
voivat olla uuden aallon merkkejä. 

KULUTTAJAKÄYTTÄYTYMISEN MUUTOS 
KUSTANNUSALAN DISRUPTION SYYNÄ
Kuvio 4 näyttää, missä tahdissa interne-
tin käyttö tuli suomalaisten ulottuville ja 
miten internetissä toimivat matkapuhe-
limet yleistyivät suomalaisten keskuu-
dessa.  

Vuonna 2006 noin 45 prosenttia suo-
malaisista oli lukenut verkkolehtiä, kun 
vastaava osuus vuonna 2015 oli 85 pro-
senttia. Verkkolehtien säännöllinen lu-
keminen on kuitenkin kehittynyt hitaam-
min; vasta vuonna 2011 hieman yli puolet 

väestöstä luki sanomalehtiä verkossa vii-
koittain (kuvio 5). Verkkolehtiä luettiin 
pitkään kotona ja työpaikoilla pöytätieto-
koneilla, kun taas mobiilimedia vähentää 
ajan ja paikan rajoitteita (Baringhorst 
2008; Lehdonvirta 2009; Seppänen 
ja Väliverronen 2012).

Älypuhelimien kehittymisen myötä 
suomalaisten mobiili-internetin käyttö 
on yleistynyt voimakkaasti. Vuonna 2012 
40 prosentilla suomalaisista oli käytös-
sään internet omassa matkapuhelimessa, 
kun vuonna 2014 osuus oli lähes 80 pro-
senttia (kuvio 4). 

Välillä 2011–2015 painetun median lu-
keminen oli voimakkaassa laskussa, tie-
tokoneiden käyttö lehtien lukemiseen 
pysyi kohtalaisen tasaisena, mutta mat-
kapuhelimien sekä tablettitietokoneiden 
käyttö sanomalehtien lukemiseen kasvoi 
huomattavasti; tosin tämäkin tasaantui 
vuoden 2015 loppupuolella. Verkkoleh-
tien käytön nopein yleistyminen ajoittuu 
mobiili-internetin yleistymisen kanssa 
samalle aikavälille (kuviot 4 ja 5).

Yhteisöpalveluista on tullut merkittä-
vä uutisten seurannan, tiedon etsinnän ja 
vuorovaikutuksen paikka (Seppänen ja 
Väliverronen 2012, 24). Disruptoiva 
vaikutus onkin selvä. Sosiaalisen median 
palvelut saavuttivat 50 prosentin penet-
raation vuonna 2012 samaan aikaan kus-
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VIIME VUOSINA SUOMESSA MOBIILILAITTEIDEN KÄYTTÖ SANOMALEHTIEN 
LUKEMISEEN ON LISÄÄNTYNYT HUOMATTAVASTI.

Kuvio 5. Sanomalehtien ja iltapäivälehtien säännöllinen lukeminen eri lukuvälineillä vii-
koittain 2011–2015.

Lähde: MediaAuditFinland.
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tannusalan liikevaihdon ja työllisyyden 
kiihtyvän laskun kanssa (kuvio 4).

”Yhteisöpalveluista on 
tullut merkittävä uutisten 

seurannan, tiedon etsinnän 
ja vuorovaikutuksen 

paikka.”

Yhteenvetona voidaan todeta, että uuden 
teknologian omaksumista seuranneet 
muutokset kuluttajakäyttäytymisessä 
ovat vaikuttaneet voimakkaasti suoma-
laisen kustannusalan disruptioon.

MUUTOKSET LIIKETOIMINTA-
YMPÄRISTÖSSÄ KUSTANNUSALAN 
DISRUPTION SYYNÄ
Median perinteiset ansaintamallit ovat 
tilaukset ja mainokset. Kuluttajat maksa-
vat lehdistään tilausmaksun ja kontakti 
tilaajiin myydään mainostajille. Sanoma-
lehdet jaettiin tilaajille aamulla ennen 
töihin lähtöä, osin jopa haja-asutusalu-
eilla. Lehti sisälsi lukijoiden päivittäisiä 
hankintoja ohjaavaa mainontaa sekä 
asunto-, työpaikka- ja muita ilmoituksia. 

Verkon sisältötarjonta lisäsi kuluttaji-
en valinnanmahdollisuuksia ja ilmaisuus 
eli mainosrahoitteisuus muodostui ver-
kon hallitsevaksi liiketoimintamalliksi. 
Monille ilmoituksille syntyi erikoissi-
vustoja.  Lehden tilaaminen alkoi tuntua 
vähemmän välttämättömältä, eivätkä ai-
kuistuvat nuoret enää kaivanneet lehteä 
omaan kotiinsa. 

Kannattavan liiketoimintamallin löytä-
minen verkkosisällölle on ollut vaikeaa. 
Ilmaisuus miellyttää käyttäjiä, vaikka 
mainosrahoitteisuus vähentääkin käyt-
täjien yksityisyyttä, kun palveluntarjoajat 
hyödyntävät käyttäjätietoja mainonnan 
kohdistamiseen. Sanomalehdet ovat 
tasapainoilleet ilmaisuuden ja maksul-
lisuuden välillä. Vuonna 2003 Sanoma 
totesi sijoittajille (Kievari 2003), että 

Kuvio 4. Internetin, mobiili-internetin ja internet-palvelujen leviäminen Suomessa.

Lähteet: Kirjoittajien laskelmat Tilastokeskuksen Tieto- ja vientintätekniikan käyttö -aineistoista sekä 
World Bank (2015) ja Eurostat (2015).
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SÄÄSTÖTOIMIEN JA YHTEISTYÖN LISÄÄMISEN SIJASTA JOTKUT 
KUSTANNUSTALOT OVAT ONNISTUNEET LISÄÄMÄÄN TULOJAAN 

VERKKOLIIKETOIMINNASTA.

ilmaisten verkkopalvelujen aika on ohi, 
mikä näin jälkikäteen arvioituna oli me-
diatalon näkökulmasta aivan liian opti-
mistista.  

Painettujen lehtien suosio 
on vähentynyt, mutta 

verkkosisällön tuottamista 
on ollut vaikea saada 

kannattavaksi.

Google toi markkinoille hakusanamai-
nonnan. Facebook sai käyttäjät viipy-
mään pitkään palvelunsa parissa jakaen 
samalla tietoa omista tekemisistään ja 
loi näin hyvän mainoskanavan. Google 
ja Facebook keräävätkin nykypäivänä 
merkittävän osan digitaalisen mainonnan 
tuotoista (mm. Miguel ja Casado 2016) 
ja Suomessa arviolta puolet (Vuorela 
2016). Suomessakin tämä kehitys on sy-
sännyt painettujen lehtien mainostulot 
laskuun, samalla kun verkkomainonta on 
kasvanut (SVT 2016) 

Kilpailu mainosrahasta on myös kil-
pailua hyvistä sisällöntekijöistä. Yksit-
täiset bloggaajat ja heitä yhteen kokoa-
vat sivustot ovat kiinnostaneet lukijoita 
ja lukijamäärien myötä myös mainostajia. 
Melkein puolet kansasta onkin lukenut 
blogeja (kuvio 4). Hyvälle bloggaajalle 
toimiminen itsenäisenä yrittäjänä voi 
olla kiinnostavampi mahdollisuus kuin 
työskenteleminen kuukausipalkkaisena 
toimittajana.  

Iso osa lehtien jakelukustannuksista 
on kiinteitä kustannuksia, jolloin laske-
vat levikit luovat painetta nostaa lehden 
hintaa tai supistaa jakeluverkostoa. Myös 
vuonna 2012 sanomalehdille määrätty 
9 prosentin arvonlisävero on ollut yksi 
merkittävä disruptiivinen tekijä. Muu-
tos arvonlisäverossa nosti tilaushintoja 
samaan aikaan, kun kuluttajat olivat kiih-
tyvällä tahdilla siirtyneet ja siirtymässä 
digitaalisiin ja mobiilituotteisiin. 

MITEN DISRUPTIO ON VAIKUTTANUT 
MEDIATALOJEN STRATEGIOIHIN?
Suomalaiset kustannustalot ovat reagoi-
neet disruptioon säästötoimenpiteillä 
ja yhteistyötä lisäämällä, ja paljolti sen 
kautta ne ovat toistaiseksi selviytyneet. 
Samalla ne ovat kehittäneet digitaalisia 
julkaisukanavia, joskaan niiden vaiku-
tus taloudelliseen tulokseen ei ole vielä 
kovin merkittävä. Helsingin Sanomien 
pitkäjänteinen strategia saada painet-
tujen lehtien tilaajat siirtymään myös 
digitaalisisällön maksaviksi asiakkaiksi 
on kuitenkin ollut menestystarina: 54 
prosenttia painetun Helsingin Sanomi-
en tilaajista maksaa 1.3.2016 annetun tie-
dotteen mukaan myös digitaaliversiosta 
(Julkaisija 2016). Tämä on kansain-
välisestikin korkea osuus – keskimäärin 
maailman maissa digitaalisista uutisis-
ta maksaneiden osuus oli 8 prosenttia 
vuonna 2015 ja Suomessa 15 prosenttia 
(Newman et al. 2016).

Oikein osuneella digistrategialla on 
myös pystytty skaalaamaan ylös lehtien 
toista perinteistä tulolähdettä eli ilmoi-
tuksia. Norjalainen mediatalo Schib-
stedt on kohta 20 vuoden systemaat-
tisella työllä ja panostamalla vahvasti 
kansainvälisyyteen tehnyt luokitelluista 
online-ilmoituksista itselleen talou-
dellisen tukijalan. Vuonna 2015 Online 
Classified liiketoiminta-alue työllisti 20 
prosenttia konsernin 6 900 työntekijäs-
tä mutta keräsi 37 prosenttia konsernin 
liikevaihdosta ja peräti 55 prosenttia 
voitosta (Schibstedt Media Group 
2015). Tärkeäksi syyksi menestykselle on 
esitetty, että Schibstedt erotti toisistaan 
painettujen ja digitaalisten luokiteltujen 
ilmoitusten liiketoiminnat jo 1999, kos-
ka se näki internetin kasvupotentiaalin 
(Doctor 2012). 

Vuosituhannen alusta Online Classi-
fied on systemaattisesti laajentunut uu-
siin maihin ja verkkoalusta on nykyisin 
läsnä yhteensä 29 maassa. Suomalaisten 
mediatalojen, Alman ja Sanomien digi-

taaliset markkinapaikat (Etuovi ja Oiko-
tie) ovat toimineet jo pitkään ja saaneet 
hyvän aseman kotimaassa. Yrityksistä 
huolimatta palveluja ei ole kuitenkaan 
onnistuttu viemään merkittävästi kan-
sainvälisille markkinoille.  

JOHTOPÄÄTÖKSET
Disruptiivinen muutos vaatii yritystä 
muuttamaan strategiaansa pysyäkseen 
hengissä. Kolmivaiheisen menetel-
mämme mukaisesti olemme analysoi-
neet kustannusalalla, milloin disruptio 
on tapahtunut, mitkä muutokset ovat 
sen aiheuttaneet ja miten toimijat ovat 
reagoineet siihen. Olemme osoittaneet, 
kuinka ympäristömuutokset ovat sysän-
neet suomalaisen kustannusalan kriisiin, 
joka alkoi näkyä useilla merkittävillä 
mittareilla vuoden 2012 aikoihin. Koska 
kriisi selvästi uhkaa kustannustalojen 
olemassaoloa, voidaan puhua disrupti-
osta. 

Kustannustalot ovat toistaiseksi pysty-
neet selviytymään disruptiosta säästöillä, 
mutta pidemmällä aikavälillä niiden on 
muutettava liiketoimintastrategiaansa 
uusien tulojen saamiseksi. Tämä strate-
giamuutos on ollut menossa ennakoivasti 
jo ennen disruption ilmenemistä, kuten 
Helsingin Sanomien onnistunut yhdis-
telmätilauksen strategia osoittaa. Nor-
jalaisen Schibstedtin kansainvälistynyt 
liiketoiminta osoittaa puolestaan, ettei 
mediatalo ole tuomittu menettämään 
mainostuloja digitalisaation vuoksi, vaan 
päinvastoin se voi kasvattaa niitä laajen-
tumalla ulkomaille. Laajentuminen vaatii 
myös riskinottoa ja riskinottokykyä.

Disruption syyt vaihtelevat 
eri aloilla, mutta sen 

taloudelliset tunnusmerkit 
ja reaktiot niihin ovat 

samanlaisia: uusia 
tulonlähteitä on löydyttävä. 
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Kolmivaiheista analyysimalliamme 
voi soveltaa myös muille toimialoille. 
Disruption taloudelliset tunnusmerkit 
(vaihe 1) ovat pitkälti alasta riippumat-
tomia. Toimintaympäristön muutokset 
(vaihe 2) ovat myös paljolti samanlaisia 
kuin tässä esitetyt, joskin on erojakin; 
esimerkiksi teollisessa valmistukses-
sa automaatio ja ympäristön tila ovat 
keskeisiä muutosvoimia ja terveysalalla 
etiikka ja lainsäädäntö. Kun tarkastel-
laan vaiheessa 3, kuinka toimijat ovat 
strategiavalinnoilla voineet kääntää 
disruptiota uudeksi liiketoiminnaksi, 
strategiat lienevät samankaltaisia siinä, 
että menetetyn liiketoiminnan tilalle on 
haettava uusia tulonlähteitä, vaikkapa 
ulkomailta.

Yllä kuvattu esimerkki arvonlisäve-
rosta osoittaa päättäjille, että säätelyllä 
ja sen ajoituksella voidaan kiihdyttää 
disruptiota. Panostamalla innovaatioihin 
ja tuotekehitykseen parannetaan toimi-
joiden kykyä selviytyä disruptiosta. Suo-
malaisella media-alalla onkin ollut isoja 
julkisesti rahoitettuja tutkimusohjelmia 
sekä toimialajärjestöjen strategiatyötä. 
Alan disruption syvyys antaa kuitenkin 
aiheen kysyä, ovatko ohjelmien sisäl-
löt olleet riittävän eteenpäin katsovia 
vai onko alalla vallinnut senhetkinen 
”ryhmäajattelu” – esimerkiksi ilmaisen 
sisällön ohimenevyydestä – vaikuttanut 
liikaa nykytilaa säilyttävästi. Media-ala 
on enemmän kuin vain liiketoimintaa; 
sillä on rooli demokraattisen keskuste-
lun ylläpitäjänä, mikä myös on syytä ottaa 
huomioon päätöksenteossa. •

• Artikkelin pohjana oleva tutkimus on tehty 

Digital Disruption in Industry (DDI) -projektissa. 

Kiitämme Strategisen Tutkimuksen Neuvostoa 

projektin rahoituksesta.
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