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Pieni

Maltillinen

Konsolidaatiot ja nimikkeiden lakkauttaminen
jatkuvat kansallisella markkinalla

Ennakoiva ja ohjaileva analytiikka:
tekoälyohjattu data-analytiikka hallitsee
digitaalista liiketoimintaa

Mediankulutus pääosin verkkoon kaikissa
ikäryhmissä

Data-ohjautuvuus ja personointi ohjaavat
kulutusta ja sisällöntuotantoa.

Toimialojen konvergenssi
Mediasisältöjen hajautuminen

Mainonta keskittyy ja digitalisoituu.
Googlen ja Facebookin duopoli kasvaa

Globaali kilpailu: Globaalit toimijat lisäävät
otettaan kansallisilla markkinoilla

Amazon ja kiinalaiset digijätit valtaavat
eurooppalaista digimainontamarkkinaa

Kulutuksen murros: kuluttaminen keskittyy
digitaalisille ja erityisesti globaaleille alustoille

Uutisyleisöt polarisoituvat Nk. Uutiseliitti
arvostaa perinteisiä mediabrändejä ja on
valmis maksamaan sisällöstä enemmän

Automaattinen sisällöntuotanto: vapauttaa
rutiinityöstä ja laskee kustannuksia

Kaupungistuminen: väestö kasvaa 1/3
kunnista, muissa vähenee. Alueelliset
markkinat supistuvat. Alueet polarisoituvat

Luottamus mediaan jakaa sosiaalisia
kansalaisryhmiä

Älykaiuttimet lisäävät on demand -median
kulutusta, joka perustuu preferensseihin ja
suositteluun.

Puheohjautuvuus: puhe ja viestisovellukset
hallitsevat netin hakutoimintoja ja arkikäyttöä

Mobiili mediankäyttö hallitsee.

Pieni

VAIKUTUS

Suuri

Demografinen muutos: väestö vanhenee,
eliniänodote kasvaa, nuorten määrä pienin
100 vuoteen

Suuri

Maltillinen

Lisätty ja virtuaalinen todellisuus kasvavat
sisällöntuotannossa ja kaupallisissa
sovelluksissa, ja rinnalle nousee uusia
rajapintoja, kuten hologrammit ja OLED-näytöt.

= Skenaario 1

Visuaalisuuden merkitys kasvaa
kaikessa viestinnässä, samoin
auditiivisuuden. Lukemisen ja
kirjoittamisen merkitys vähenee.

Sisältöä tuottavat botit ja keskusteleva
kaupankäynti yleistyvät

Globaalin digibisneksen EU-lainsäädäntö
laajenee yksityisyyden suojasta mm.
verotukseen.

= Skenaario 2
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Skenaario A (vaikutus suuri-epävarmuus pieni):
Useampi kuin joka neljäs Suomessa asuva
on yli 65-vuotias. Alhaisesta syntyvyydestä
johtuen alle 15-vuotiaiden määrä on
historiallisen pieni. Työikäinen väestö on
supistunut 75 000:lla. Yhä useammalla
Nettomaahanmuuton ansiosta väkiluku on
kasvanut. Kaupungistumisen seurauksena
väestö keskittyy yhä harvempiin ja
suurempiin kaupunkeihin. Alueiden ja
sosiaaliryhmien väliset erot ovat kasvaneet
ja yhteiskunta polarisoituneempi. Työn
murros vahvistaa ilmiötä.
Median kulutus on keskittynyt verkkoon ja
digitaalisille alustoille. Myös vanhempien
ikäryhmien mediankulutus on
digitalisoitunut. Suosittelualgoritmit
ohjaavat suurta osaa kaikesta median
kulutuksesta, ja ennakoiva sekä lopulta
ennalta ohjaileva älykäs data sen kaupallisia
sovelluksia.
Demografia asettaa uuden painon
sisältöstrategialle kaikissa medioissa.
Etenkin uutismedia ja kirjabisnes ovat
suunnanneet sisältöä uudelleen. Sisältöä
löytyy uusista rajapinnoista puheohjauksen

valtavirtaistumisen ja toimialojen
konvergenssin myötä.
Suurin osa mainonnasta keskittyy
verkkoon ja digitaalisesta mainonnasta
valtaosa ostetaan automaattisesti.
Kansainväliset digi- ja alustajätit ovat
kasvattaneet osuuttaan
digimainosmarkkinasta. Kuluttajamyynnin
ja toimialan ulkopuolisten tulonlähteiden
merkitys on mediataloille merkittävästi
suurempi kuin b2b-mainonnan.
Kansainvälisten toimijat ovat
voimakkaampia kotimaisella markkinalla,
mikä on muokannut erityisesti televisioalaa.
Uutismediassa nimikkeitä on vähemmän ja
konsolidaatio pidemmällä. Aikakauslehtiala
on laajentunut rinnakkaisille toimialoille.
Tekoäly, automaatio ja data-analytiikka
ovat lisänneet kustannustehokkuutta ja
avanneet uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.
Investointikyvykkyys on polarisoinut mediaalaa. Teknologian ja kompetenssien
kehittäminen alan sisäisenä yhteistyönä on
kasvattanut aluemedian elinikää.

Strategiatyön tärkeitä
kysymyksiä lyhyellä aikavälillä:
•
•

•

•

Miten väestön ikääntyminen
vaikuttaa tulopohjaan vuoteen 2030
mennessä? Entä vuoteen 2040?
Millaisia strategisia päätöksiä liittyy
kuluttaja-ansainnan merkityksen
kasvuun sisällön, kanavien ja
kompetenssien suhteen?
Millaisia vaikutuksia aluemedian
supistumisella ja väestön
sosiaalisella polarisoitumisella on
mediayritykselle? Miten näihin
vaikutuksiin tulisi valmistautua?
Millaisia kumppanuuksia
dataohjautuvuuden merkityksen
kasvu edellyttää mediayritykseltä?
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Skenaario B (vaikutus suuri-epävarmuus suuri):
Tekoälyn ja datan kokonaisvaltainen
hyödyntäminen on tuonut edelläkävijöille
huomattavan etulyöntiaseman ja avannut
uusia liiketoiminta-mahdollisuuksia myös
oman toimialan ulkopuolella.
Datakyvykkyys on hidastanut perinteisen
medialiiketoiminnan supistumista, ja
muuttanut perinteisen median sisältöjä
radikaalisti kaikilla toimialoilla.
Rutiinityöt on automatisoitu laajasti eri
puolilla organisaatiota, ja sisällötuotannon
automaatio on pitkällä. Digitalisaatio on
muuttanut yritysten henkilökunnan
ammattiryhmiä, johtamistapoja ja
organisaation toimintaa syvällisesti.
Oikeanlaisiin kumppanuuksiin ja
henkilöstön osaamiseen ajoissa
panostaneet ovat selvitytyneet muita
paremmin. Parhaiten selviytyneet
uutismediat ovat löytäneet uuden tavan
toimia paikallisyhteisössä.
Aikakauslehtisisällöt ovat sulautuneet
uusiin rajapintoihin ja alan
menestyneimmillä on tukijalka alan
ulkopuolella.

Kansallisen median ja suomen kielen
merkitys on supistunut kansainvälisten
medioiden yleistyttyä käännössovellusten
kehityksen myötä. Myös VR- ja ARteknologioiden yleistyminen ja laitekannan
kehittyminen on tuonut lisää kansainvälisiä
toimijoita kansalliselle markkinalle.
Median kohdentaminen ja personoiminen
on normi. Ohjailevan analytiikan
yleistyminen on tuonut mm. palveluihin
liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
Puhe on yleisin tapa käyttää nettiä,
etenkin hakuja. Ilmaisten sisältöjen määrä
on kasvanut eksponentiaalisesti. Ansainnan
kehittäminen ilman muiden toimialojen
kumppanuuksia on haaste. Myös alan
sisäiset yhteistyöt ja liittoutumat nousevat
tärkeiksi. Kansallisen ja kansainvälisen
sääntely-ympäristön kehittyminen on
ratkaisevassa asemassa digijättien
vaikutuksen vain kasvaessa.

Strategiatyön tärkeitä
kysymyksiä pitkällä aikavälillä:
•
•

•
•

•

Millaisia kumppanuuksia ja
liittoutumia kansallisen median
asema edellyttää?
Mitä tekoälyn ja dataohjautuvuuden
ratkaiseva merkitys digitaalisessa
ympäristössä tarkoittaa
mediayritykselle? Miten rakennetaan
kompetenssit ja kumppanuudet?
Mistä mediayritys rakentaa ansaintaa
perinteisen lähteiden ulkopuolella
pitkällä tähtäimellä?
Miten digitaalisen liiketoiminnan
kasvu muuttaa mediayrityksen
johtamiskäytäntöjä ja yrityskulttuuria?
Miten siihen valmistaudutaan?
Miten valmistautumista seurataan?
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