
Paitsi valtakunnallinen, 

myös aidosti 

paikallinen 

media
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KMT 2020

Kärkimedia tavoittaa 

paikallisesti koko Suomen!

Printin päivä-

tavoittavuus

Digin viikko-

tavoittavuus

Kokonais-

tavoittavuus

viikossa

2,1 
miljoonaa

2,6 
miljoonaa

3,8 
miljoonaa
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Kärkimedia-paketti,
kokonaistavoittavuus,
viikko

Kärkimedia-paketti,
digitaaliset kanavat,
viikko

Kärkimedia-paketti,
painettu lehti, viikko

Paitsi valtakunnallinen, myös erittäin paikallinen

KMT 2020 Huom! Painetun lehden viikkotavoittavuus ilman näköislehteä



Sanomalehti on 

mukana arjen valinnoissa

Oman paikkakunnan media on lukijoilleen 

tärkeä ja läheinen.

Paikallinen sanomalehti kertoo mitä meillä ja 

muualla tapahtuu, lähellä ja kaukana. 

Se kertoo myös niistä uutisista ja 

tapahtumista, joista valtakunnan mediat eivät 

kerro, niin painettuna kuin digitaalisena. 

KMT 2020

2,7 miljoonaa
saa sanomalehdestä ideoita 

lähteä ostoksille tai tapahtumiin

2,6 miljoonaa
kertoo saavansa lehdestä tukea 

ostopäätöksiin.

1,4 miljoonaa
myöntää seuraavansa 

sanomalehtimainontaa



Sanomalehti on lukijalle tärkein ja aidosti 

paikallinen media myös poikkeusoloissa

Ajankohtaiskysely Kärkimedian lukijayhteisössä 8/2020
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Sanomalehdet tai niiden verkkosivustot

Ylen tv-kanavat ja niiden verkkosivustot

Viranomaisten tiedotuskanavat

Radio

Sosiaalinen media

Kaupalliset tv-kanavat ja niiden
verkkosivustot

Tärkein paikallisessa koronauutisoinnissa
Tärkein valtakunnallisessa ja globaalissa koronauutisoinnissa

Kevään ja kesän 2020 

aikana sanomalehtien 

lukeminen on ollut 

intensiivistä, erityisesti 

digilukemisen määrä 

kasvoi vauhdilla. Suhde 

lehteen 

on vahvistunut.

%



Sanomalehti on ajankohtainen, nopea ja paikallinen

Tarvittaessa viesti 

nopeasti vaikka koko 

valtakuntaan tai 

valituille alueille.

Tavoita nopeasti, 

vaikuta ja saa lukijat   

reagoimaan ja 

toimimaan viestisi 

mukaisesti!

Varioi viestiäsi 

paikallisesti - puhuttele 

kuluttajaa alueellisesti

ja tiedosta läheisen 

lukijasuhteen 

mahdollisuus!

Kärkimedian NYT KAIKKI KOTIIN – kampanja huhtikuussa 2020



Puhuttelemalla paikallisesti 

mainonta huomataan

29% 

parempi 

huomioarvo*

* Kampanjan huomioarvo 75%, Suhteutettu saman mainostajan muihin tutkittuihin kampanjoihin vuonna 2020



Puhuttelemalla paikallisesti 

mainonnan viesti on konkreettisempi ja 

jää paremmin mieleen

Mieleen-

painuvampi



Puhuttelemalla paikallisesti 

mainonnan viesti tuntuu kuluttajalle 

läheisemmältä ja henkilökohtaisemmalta

Savon Sanomat  11.4.2019 Savon Sanomat  9.4.2019Satakunnan Kansa 1.5.2019

Parempi 

mainonnan 

teho
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