Sanomalehti on luotettava
kumppani
S U O M A L A I S T E N M I E L E S T Ä L U O T E T TA V I N
J A L A A D UK K A IN ME D I AYMP Ä R IS TÖ

Sanomalehti (painettu tai digitaalinen) on
Suomen luotettavin media
75

Sanomalehdet ja niiden
digitaaliset kanavat ovat
suomalaisten luotetuin
media. Erityisen vahvaa
luottamus on nuorilla
18-24 -vuotiailla, jopa
88%.
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Mihin seuraavista medioista yhdistät ominaisuuden luotettava?
IRO Research Tuhat suomalaista 8/2021
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Twitter: @SVKK_FRCC

Sanomalehtien erittäin vahva
asema luotettavuudessa on
merkityksellinen, koska
luotettavuus on suomalaisten
mielestä uutis- ja ajankohtaismedian tärkein ominaisuus.
Näin ajattelee yhdeksän
kymmenestä (89 %)
suomalaisesta.

Sanomalehdessä,
painettuna ja
digitaalisena, brand
safety-vaatimukset
toteutuvat hyvin.
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Sisällön omistajuus
Luotettavuus
Kontrolloitu mainosympäristö
Kotimaisuus
Rauhallinen mainonnan sijoittelu
Viewability
Käyttökokemus
Tuotekehitys

Kärkimedia pitää lukijat ajan tasalla maailman ja oman
paikkakunnan tapahtumista. Luotettavasti.
15+vuotiaat (est. 4 299 000)

Kärkimedia painettu + näköislehti lukija (est. 2 110 000)

Kärkimedia digi viikkolukija (est. 2 399 000)
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Sanomalehdistä saa tietoa kotimaan ja maailman tapahtumista
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Sanomalehdistä saa tietoa paikallisista asioista ja tapahtumista

90

Sanomalehdet kokoavat yhteen tärkeimmät uutiset ja
puheenaiheet

Sanomalehdet ovat luotettavia

Sanomalehdistä saa syvempää taustatietoa uutisille ja
ajankohtaisille asioille

KMT 2021
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Sanomalehteen luotettiin myös poikkeusaikana
Tärkeimmät mediat korona-uutisoinnin seuraamisessa
86

Sanomalehdet tai niiden verkkosivustot

83

Sanomalehden tärkeys
paikallisessa uutisoinnissa
on vahvistunut entisestään.

47

Ylen tv-kanavat ja niiden verkkosivustot

73

Poikkeusaika on
korostanut sanomalehden
merkitystä lukijan arjessa.
Oman alueen uutisista
ollaan edelleen aiempaa
kiinnostuneempia (47%),
digikanavissa käydään
aiempaa useammin päivän
mittaan (43%) ja uutisten
parissa vietetään myös
enemmän aikaa (34%).
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Viranomaisten tiedotuskanavat
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Tärkein paikallisessa koronauutisoinnissa
Tärkein valtakunnallisessa ja globaalissa
koronauutisoinnissa
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Sosiaalinen media
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Kansainväliset uutismediat
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Kaupalliset tv-kanavat ja niiden verkkosivustot
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Sanomalehtimedia tarjoaa uskottavan mediaympäristön
vastuullisuuskampanjoinnille!

Luotettavuus, uskottavuus
ja laadukas uutissisältö!

”

Sanomalehti oli poikkeusaikana huhtikuussa
kampanjamme päämedia. Sanomalehti uskottavuutensa
ja laadukkaan uutissisällön vuoksi sopi tähän
kampanjaan erittäin hyvin.
Tärkeää on, että saavutimme kampanjalle asetetut
tavoitteet todella hyvin. Mainos herätti positiivisia
mielikuvia ja kiinnostusta kohderyhmässä sekä aktivoi
toimintaan.
Kampanja oli kaiken kaikkiaan onnistunut. Se lisäsi
mielenkiintoa OP:tä kohtaan ja puhutteli kohderyhmää.
Olemme hyvin tyytyväisiä!

Kristiina Lindh
Business Lead, Head of Marketing &
Customer Communication, OP Vähittäispankki

Viesti laajasti Suomeen
tiettynä päivänä
luotettavassa
uutismediassa!

”

Sanomalehti on luotettava uutismedia ja tärkeä
viestimme vaati median, johon suomalaiset
luottavat.
Me halusimme tavoittaa suomalaiset laajalla
rintamalla juuri tiettynä päivänä, siksi valitsimme
kampanjaamme Kärkimedian sanomalehdet.
Saavutimme tavoitteemme, eli haluamamme
kontakti- ja osallistumismäärän, ja vähän ylikin!
Tästä olimme erityisen tyytyväisiä. Myös mainosta
pidettiin hyvin positiivisena.

Minna Asunmaa,
Kehityspäällikkö
Ruokatieto Yhdistys ry
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