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paikallisestikin.	
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Next Median tulokset löydät osoitteesta www.nextmedia.fi

L I I K E TO I M I NTA

Next	Median	neljän	vuoden	aikana	kertyi	valtava	
määrä	tuloksia.	Tulosdokumentteja	on	useita	satoja	
yhteensä	yli	60	hankkeesta.	Tähän	lehteen	on	
pystytty	ottamaan	vain	otos	niistä.		

Jos	haluat	tarkempia	tietoja	tuloksista,	löydät	niitä	
Next	Median	web-sivuilta.		Tulosdokumentit	on	
pääosin	kirjoitettu	englanniksi.	

Sivuilta	voi	valita	myös	käyttöliittymään	englannin	
kielen.	Tulokset	löytyvät	valinnan	Julkaisut	alta.

Tulosdokumentit	on	pääosin	kirjoitettu	englanniksi.	Sivuilta	voi	valita	
myös	käyttöliittymään	englannin	kielen.	Tulokset	löytyvät	valinnan	
Julkaisut	alta.	
Tutkimustulokset.	Ensimmäisenä	listalla	ovat	tutkimustulokset	kultakin	
neljältä	vuodelta	erikseen	Tuloskoosteet.	Sen	jälkeen	ovat	eri	vuosina	
näistä	tutkimustuloksista	tehdyt	koosteet,	jotka	johdattelevat	aiheisiin	ja	
joissa	on	suorat	linkit	kuhunkin	asiaan	liittyvään	tulosdokumenttiin.	
Tulosseminaarit.	Viimeisenä	sivulla	on	linkki	eri	vuosien	tulosseminaarien	
esityksiin,	joissa	aihe	on	puristettu	pieneen	tilaan.	Joistakin	esityksistä	on	
myös	video
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Eskoensio Pipatti   
Focus Area Director,  
Next Media

Eskoensio Pipatti on koulutuk-
seltaan digitaalitekniikan dip-
lomi-insinööri. Hän on tehnyt 
pitkän uran tietokonelehtien 
päätoimittajana ja digitaalis-
ten mediapalveluiden kehit-
täjänä Sanomassa. Viimei-
simmät neljä vuotta hän on 
johtanut Next Media -tutki-
musohjelmaa..

P Ä Ä K I R J O I T U S

Next Mediasta  
kansainvälinen brandi
2010-luvulle tultaessa media-ala on ollut historiansa suurimpien haasteiden edessä. 
Next Media on ollut oikea-aikainen kehittämisohjelma ja tehnyt uraauurtavaa työtä me-
dia-alan laajan esikilpailullisen tutkimusyhteistyön synnyttämisessä. Tätä on arvostettu 
ja siitä halutaan ottaa mallia myös muualla maailmassa. Muut pohjoismaat ovat halun-
neet mukaan Next Mediaan, jonka toimintamallia ja tuloksia on pyydetty esitelmöimään 
useissa media-alan konferensseissa.

Next Media -ohjelman veturiyrityksenä on toiminut Suomen suurin media-alan yritys 
Sanoma. Sanoman Suomen toiminnot ovat myös olleet merkittävin partneri kehitys-
hankkeissa.

Suurin ansio Next Median syntyyn johtaneessa työssä, median tulevaisuusstrategian 
luomisessa ja yritysten yhteistyön hitsaamisessa on ollut Viestinnän Keskusliitolla. VKL 
on myös vetänyt ohjelman tärkeimpiä hankekokonaisuuksia.

Tästä lehdestä voit lukea Next Median tuloksista tuloksentekijöiden itsensä kertomina. 
Kaikki Next Mediassa tehty työ ei mahtuisi edes paksuun kirjaan, saati sitten muuta-
maan artikkeliin. Osa tuloksista on väistämättä jouduttu jättämään pois, mutta vuosit-
taisia tuloskoosteita selaamalla saa laajemman kuvan kaikista Next Median tuloksista.

next media -ohjelmalla on vastattu media-alan parhaillaan tapahtuvaan muodon-
muutokseen, joka on varsin perusteellinen. Julkaisut muuttuvat palveluiksi, mediakoke-
mus pienessä päätelaitteessa on rakennettava uudelleen ja asiakassuhde tilaajaan on uu-
distettava digitaalisessa jakelussa. 

Yhdessä teknologiayritysten kanssa Next Mediassa on kehitetty menetelmiä ja tekno-
logioita, jotka ovat auttaneet transformaatiossa ja luovat pohjan tulevaisuuden uuden-
laisten digitaalisten palveluiden luomiselle.

Next Media on synnyttänyt kansainvälisessäkin mittakaavassa arvioituna merkittävää 
yhteistyötä. Vastaavaa ei muualta löydy. Samalla on synnytetty pohja laajentaa yhteis-
työtä kansainväliseksi. Next Median jatkoksi on suunniteltu pohjoismaista yhteistyötä 
Nordic Next Mediassa, jossa Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Tanska osallistuvat yhtei-
seen kehittämiseen. 

Pohjoismaiset projektit toimivat jatkossa aihioina EU:n Horisontti 2020 -hankkeiksi. 
Kansainvälisen sanomalehtijärjestön WAN-IFRAn kanssa tehdään työtä median aseman 
varmistamiseksi tässä uudessa eurooppalaisessa tutkimuksen puiteohjelmassa. 

horisontti 2020 tähtää Euroopan tasolla samoihin päämääriin kuin Next Media ja 
muut Digilen ohjelmat: tieteellisten läpimurtojen jalostamiseen innovatiivisiksi tuot-
teiksi ja palveluiksi sekä liiketoimintamahdollisuuksiksi. 

Next Median puitteissa tapahtunut Suomen media-alan toimijoiden organisoitumi-
nen tutkimushankkeisiin antaa vankan pohjan ja jopa etulyöntiaseman pohjoismaisessa 
ja eurooppalaisessa yhteistyössä. n

 
P.S. Käännämme tämän lehden englanninkielelle kansainvälisiä yhteyksiämme varten. 
Olemme antaneet Next Median teknologiayrityksille ja tutkimusorganisaatioille mah-
dollisuuden ilmoittaa palveluistaan median ammattilaisille näiden sivujen välityksellä. 
Ilmoitustuotoilla rahoitamme käännöstyön. 

I H M I S E T

 
Eskoensio Pipatti   

Focus Area Director 
Sanoma Media Finland

Pauli Kuosmanen,	Digile	Oy,	puheenjohtaja,	Eskoensio Pipatti, FAD,	Marko Turpeinen,	EIT	ICT	Labs,	Mari Isbom, Tekes,			
Masa Peura,	Sanoma	Media	Finland, Minna Nissinen, Alma	Diverso,	Vesa Vainio, Tieto,	Janne Saarela, Profium,			

Jussi Paakkari,	VTT,	Ari Heinonen,	Tampereen	Yliopisto,	Virpi Tuunainen,	Aalto-yliopisto,		
Marja-Leena Tuomola,	Sanoma	Digital	Finland	(2010-2011), Fernando Herrera (2011–2012),	Pentti Unkuri,	Tieto	(2010)

Minna Pellikka,	Tieto	(2011)

DIGILE Oy
Toimitusjohtaja	Reijo Paajanen,	teknologiajohtaja	Pauli Kuosmanen
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Anu Seisto 

WP 1 
VTT

Tämän	lehden	tekemiseen	ovat	osallis-
tuneet	lähes	kaikki	Next	Median	parissa	
työskentelevät,	eivät	ainoastaan	ne,	joi-
den	nimi	näkyy	vastaavana	kirjoitta-
jana.	Kiitos	Next	Median	aikana	saavu-
tetuista	hyödyllisistä	tuloksista,	kiitos	

tiedon	jakamisesta	seminaareissa,	kiitos	
siitä	ainutlaatuisesta	yhteistyöstä	ja	yh-
teisöllisyydestä,	jonka	myötä	Next	Me-
dia	on	nyt	ponnistamassa	kansainväli-
selle	tasolle.	Kiitos	kaikille!		
–Eskoensio Pipatti
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Petteri Putkiranta on tieto-
liikennetekniikan diplomi-
insinööri, työskenteli lähes 
20 vuotta Nokian verkko- 
ja kännykkätoiminnoissa 
markkinoinnin tehtävissä, 
sen jälkeen Helsingin Sano-
missa vuodesta 2008 läh-
tien liiketoiminnan johto-
tehtävissä.

Median uudet haasteet
sanoma on toiminut Next median veturiyrityksenä sen neljän toimintavuoden ajan. 
Next Media on onnistunut luomaan Suomen media-alalle yhteisen kehittämisen ilma-
piirin ja esikilpailullisen yhteistyön tason. Tavoitteena on ollut parantaa alan toiminta-
edellytyksiä keräämällä kokemuksia, parhaita käytäntöjä sekä valmiita ratkaisuja, joita 
on jaettu ohjelman kaikkien osapuolten kesken. Tämän voin omakohtaisesti todeta to-
teutuneen ainakin hankkeen alussa eReading projektissa, johon osallistuin syksystä 2009 
alkaen. 

merkittävää on ollut transformaatioteknologian kehittäminen, joka on antanut mah-
dollisuuden siirtää perinteistä liiketoimintaa digitaalisin päätelaitteisiin. Tässä Sanoma 
on toiminut Suomessa edelläkävijän asemassa, niin teknisesti kuin liiketoiminnallisesti. 
eReading projektin alkuvaiheessa keväällä 2010 oli jo ensimmäinen prototyyppi juuri 
julkaistulla iPad alustalla koekäytössä. Kun laitteet vihdoin jouluksi 2010 rantautuivat, 
oli kaupallisen palvelun ensimmäinen iteraatio valmis. Tästä hankkeesta alkanut HS:n 
tablettiratkaisu on nyt 2014 alussa oikeaa liiketoimintaa. 

Pelkkä liiketoiminnan siirtäminen digiaikaan ei kuitenkaan riitä. Kuluttajan päivä-
rytmi ja digitaalisten palvelujen sovittaminen siihen vaatii uudenlaisia konsepteja ja koh-
deryhmäajattelua. Digiajassa kuluttajalla on huomattavasti enemmän mahdollisuuksia 
kuin ennen – jos HS:n uutinen ei miellytä, niin sosiaalisessa mediassakin on ”newsfeed”, 
jota seuraamalla pysyy ainakin joistain asioista perillä. 

kaikki vähänkin suuremmat mediayhtiöt työskentelevät myös startup-yritysten 
kanssa, joko suoraan (M&A-toiminto) tai esimerkiksi paikallisten hautomoiden kanssa 
yhteistoiminnassa. Hyvin monessa mediayhtiössä toimitaan myös ”sisäisten start-up-
pien” kehittämiseksi erilaisten projektikilpailujen yms. kautta. Next Media on antanut 
myös aloittaville yritykselle mahdollisuuden tutustua toimialaan ja sen tekijöihin. 

Medialiiketoiminta on kieli- ja kulttuurirajoitteista. Sen vuoksi mediatoimiala on pai-
kallisesti ja maailmanlaajuisesti fragmentoitunut markkina-alueittain. Tämä on myös 
suurin syy siihen, miksi media-alan uusiutumista voi merkittävästi tehostaa yhteistyöllä. 
Samasta kieli- ja kulttuurirajoituksesta voisi tehdä sen johtopäätöksen että median mark-
kinat ovat kansalliset. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan media-ala on globaalin 
kilpailun alaisena. Globaalien toimijoiden kanssa kilpaillaan kuluttajien ajankäytöstä ja 
mainonnan rahankäytöstä. 

teknologiayritysten lisäksi suomen media-ala tarvitsee Next Median jälkeen isoja 
sparrauskumppaneita muista Pohjoismaista ja Euroopasta. Keskenämme emme enää 
pääse riittävän nopeasti eteenpäin. n

Petteri Putkiranta,  
Liiketoimintajohtaja, 
Sanoma Media Finland Oy



  NEXT MEDIA 2010–2014   NEXT MEDIA 2010–201410      11

T E E M A A I H E E N  N I M I  TÄ H Ä N  T U L E E N Ä K Ö K U L M AN Ä K Ö K U L M A

KTM Minna Nissinen johtaa 
Alma Median digitaalista 
palvelu- ja kehitysyksikköä 
Alma Diversoa. Hän on ollut 
seuraamassa aitiopaikalta 
mediatoimialan digitalisoi-
tumista jo 12 vuotta, naut-
tii edelleen aamuisin pai-
netun aamulehden kahvin 
kera, ja hurmaantuu päivit-
täin digitalisaation mahdol-
lisuuksista. 

Hurmaamisen ammattilaisia
milloin viimeksi koit hurmaantumisen kihelmöivän tunteen? Haltioiduit palvelun 
sulavuudesta, ihastuit käytettävyyteen, kiinnostuit uudesta näkökulmasta tuttuun ai-
heeseen, lumouduit visuaalisesta ilottelusta, koit taianomaisia hetkiä uppoutuessasi 
odottamattomiin jutunkäänteisiin, viehätyit informaation yllättävästä yhdistelystä, huu-
maannuit saamastasi arjen helpottamisen vinkistä, lumouduit videosta, humalluit asun-
toilmoituksesta, deittiprofiilista, ruokareseptistä tai matkavinkistä, halusit nuoruuden 
intensiivisyydellä juuri näkemäsi uutuuden, koit itsesi VIPiksi kiitos juuri Sinun käyttö-
tilanteesi huomioivasta tarjoomasta? Jos kuulut onnellisiin hurmaantujiin, toivottavasti 
sen huumaavan tunteen Sinulle tarjosi suomalainen verkkopalvelun tuottaja.

Next Media tutkimusohjelma (2010-2014) tähtäsi innovaatioihin mediakokemuksen, 
uusien liiketoimintamallien, -konseptien ja teknologian osalta. Neljään tutkimusvuoteen 
on mahtunut lukemattomia projekteja, testejä ja pilotteja; ansiokasta yhteistyötä media-
yritysten, tutkimuslaitosten, akatemian ja medialle mahdollisuuksia synnyttävien tek-
nologiatalojen välillä. Soveltavalle tutkimukselle ominaisesti näkökulma on ollut uusien 
mahdollisuuksien synnyttämisessä, ei suoranaisesti niiden kaupallistamisessa. Olemme 
keskittyneet teknologioihin, alustoihin, prosesseihin, automaatioon ja työkaluihin. Asi-
akkaiden hurmaaminen jääkin sitten meidän medioiden itse hoidettavaksi. 

tuore digibarometri 2014 -tutkimus (Digile, Teknologiateollisuus, Verkkoteollisuus) 
rankkaa Suomen kärkisijalle digitalisaation edellytyksissä 22 maan vertailussa. Vertaansa 
vailla olevilla edellytyksillä yllämme kuitenkin vain keskinkertaisuuksiin digiratkaisujen 
hyödyntämisessä. Samoihin päätelmiin päädyttiin Suomen Digimenestyjät 2013 (Ma-
genta Advisory) tutkimuksessa. Kuluttajat ja infra ovat maailmanluokkaa, palvelutarjo-
ama ei. Pistää pohtimaan…

Suomi on insinöörien, ITn, itsepalvelun ja tehokkuuden maa. Näillä eväillä jäämme 
huomisen digitanssiaisissa harmaapukuisiksi seinäruusuiksi. Ja jos joku tanssiin pyytäi-
sikin, tallaisimme varpaille ja biisi jäisi yhteen. Ruotsalaiset, tanskalaiset, jenkit ja muut 
hurmurit kaappaavat sulhot ja daamit.

meillä on erinomaiset eväät, osaajia ja teknologiaa, tahtoakin, tuottaa huippuluokan 
digitaalisia palveluita. Nyt on kuitenkin syytä suunnata energiat käyttäjien hurmaamisen 
pohdintaan ja testaamiseen: visuaalisuus, käytettävyys, ajankohtaisuus, kattavuus, hen-
kilökohtaisuus, jne. ja aina yllätyksellisyys. Ja se hurmaavinkin palvelu tarvitsee menes-
tyäkseen maailmanluokan markkinointia – ei voi hurmata jos kukaan ei löydä! Onneksi 
medioista löytyy markkinoinnin huippuosaajia, eikö vaan? Perustuuhan koko liiketoi-
mintamme toimiviin mainonnan ja markkinoinnin ratkaisuihin.  n

Minna Nissinen 
Johtaja, Alma Diverso
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Helene Juhola on koulu-
tukseltaan graafisen tek-
niikan diplomi-insinööri. 
Hänellä on tehnyt pitkän 
uran media-alan tutkimuk-
sen parissa VTT:llä, josta hän 
siirtyi Viestinnän Keskuslii-
ton kehitysjohtajaksi ja Vies-
tintäalan tutkimussäätiön 
asiamieheksi. Hän on vetä-
nyt myös kansainvälistä 
Iarigai-tutkimusjärjestöä ja 
ollut kantavia voimia Next 
Media -ohjelmassa.

Kehittäminen keskiöön
next media on päättymässä. Ensimmäinen kustantajavetoinen kehittämisohjelma 
pystytettiin neljä vuotta sitten monessakin mielessä aika neitseelliseen maastoon. Next 
Mediaa käynnistettäessä ei vielä täysin ymmärretty, millaisen pyörteeseen ala tulee tänä 
aikana joutumaan. Muutosta ovat kiihdyttäneet samanaikainen mobiiliteknologian ke-
hittyminen, talouden taantuma, epäsuotuisat veroratkaisut ja jakelun kustannuspaineet. 
Jälkeenpäin arvioiden kehittämisohjelma osui täysin oikeaan kohtaan.

monasti tuppaa unohtumaan, että kyse on ollut yrityslähtöisestä ohjelmasta. Jos tu-
loksia ei jonkun mielestä ole syntynyt, niin täytyy katsoa peiliin. Monipuolinen verkot-
tuminen ja yhteistyö ja kehitysmyönteinen ilmapiiri ovat tuloksenteon avaimia ja tähän 
olemme mielestäni päässeet.

Alalla tuntuu kuitenkin edelleenkin olevan aika paljon epäluuloista jopa negatiivista 
asennetta erityisesti pitkäjänteisempään innovaatiotyöhön. Kun todella tiukan väännön 
kautta saimme Next Media -ohjelman läpi silloisessa Tivitissä, jossa media-alan liiketoi-
minnan ja haasteiden ymmärrys oli hyvin ohutta, niin yleinen kommentti oli, että ”me 
odotamme sitten tuloksia”. 

minusta tuloksen tekeminen on aina tavoitteena, enkä ole montaa tutkijaakaan ta-
vannut, joka ei tähtäisi tuloksiin. Kysymys on siitä, mitkä ovat tavoitteet ja onko niistä 
yhteisymmärrys. Tästä onkin välillä väännetty kättä aika tiukkaan.  Ne jotka sitoutuvat 
ja panostavat, saavat aikaan suoraan hyödynnettäviä tuloksia. Muut joutuvat tyytymään 
välillisiin vaikutuksiin. Näidenkään merkitystä ei pidä tietenkään aliarvioida. Muun mu-
assa teknologiayritysten kehittämät uudet ratkaisut ovat jo monen alan yrityksen käy-
tössä riippumatta siitä, onko ollut mukana vai ei.

Next media on ollut todella haastava vedettävä. Alalla ei ole ollut kovinkaan vahvoja 
perinteitä projektitoiminnassa ja kokeilevassa kehittämisessä.  Tässä on Next Median 
aikana tapahtunut merkittävä muutos.

suomessa uutta, toivottavasti loppukeväästä käynnistyvää uutta ohjelmaa kutsutaan 
nimellä Digital First.  Nimi kuvaa sitä kehityksen vaihetta, johon digitalisoitumisessa täy-
tyy seuraavan neljän vuoden aikana päästä. Tavoitteet edelläkävijäyrityksillä ja teknolo-
giatoimijoilla ovatkin varsin haasteelliset. Kansainvälistyminen on vahvasti agendalla.
Mielestäni alalla on opittava ottamaan riskiä ja uskallettava laittaa itsensä ja arvovaltansa 
peliin sellaistenkin asioiden puolesta, joiden tulokset eivät ole päivänselvät puolen vuo-
den aikajänteellä. On tärkeätä, että alan kehittämistoimintaa tuetaan ja edistetään ja tu-
loksista viestitään jopa maan korkeimmille päättäjille. Innovaatiotoiminnan tulisi olla 
johdon suorassa suojeluksessa. Muuten ei tämä eikä mikään muukaan ala tule selviä-
mään kunnialla siitä muutoksesta, joka on vasta alkamassa. n

Helene Juhola,  
Kehitysjohtaja,  
Viestinnän Keskusliitto
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ropolian Jörgen Eriksson ehdotti 
hanketta nimeltään e-book 2.0, joka 
perustui sähköpaperin käyttöön. 
Suunnitelmat eivät olleet vielä kyp-
siä, joten hanke lähti liikkeelle aseu-
ravana vuonna suoran Tekes-rahoi-
tuksen voimin ePaper-nimisenä.

Vähän virtaa kuluttavaa lukulai-
tetta kokeiltiin ensimmäisen kerran 
Vantaalla syksyllä 2011, kun kym-
menen kotitaloutta sai kuukauden 
ajan lukea päivittäin paikallisuuti-
sia sähköpaperista tehdyllä musta-
valkoisella päätelaitteella. 

Automaattisesti päivittyvä ja help-
pokäyttöisyyttä tavoitteleva laite 
otettiin positiivisesti vastaan useim-
missa Vantaan testiperheissä. Rat-
kaisua testattiin keväällä 2012 myös 

Kiinassa Shanghain alueella. Käyttä-
jätutkimuksen tulokset valmiudesta 
lukea sisältöä tämänkaltaisella lait-
teella olivat molemmissa kokeissa 
lupaavia ja rohkaisivat jatkamaan 
kehittämistä. 

ePaper 2.0
Toisessa vaiheessaan hanke siir-
tyi takaisin Next Mediaan ePaper 

2.0-nimisenä.  LivePaperiksi nimetty 
päätelaite kehittyi teknisesti merkit-
tävästi ja sai värit sisällön esittämi-
sen tueksi. 

Anygraaf ja Leia Media kehittivät 
Next Median hankkeessa järjestel-
män, joka mahdollistaa sisällön tuo-
misen laitteelle automaattisesti tai-
tettuna. Ratkaisua on testattu koko 
alkuvuoden ajan uusilla prototyy-
peillä, jotta laite ja järjestelmä oli-
sivat kevättalvella kypsiä Helsingin 
Sanomien kuluttajatestaukseen.

Tutkimushankkeessa kehitetty 
ratkaisu on poikkeuksetta herättä-
nyt suurta kiinnostusta niin käyt-
täjien kuin mediayhtiöiden keskuu-
dessa. Paperin väistyessä taka-alalle 
tämän vuosikymmenen aikana suuri 
kysymys on, voiko tablettien ja äly-
puhelimien rinnalle kehittyä tämän 
kaltainen uusi, paperin korvaava 
tapa uutissisällön jakeluun.

LivePaper-ratkaisu koostuu uutis-
ten lukemiseen optimoidusta luku-
laitteesta ja sen ympärille kehitet-
tävästä järjestelmästä, jossa sisällön 
lukemisesta tehdään mahdollisim-
man helppoa. Yhtenä esikuvana 
hankkeessa on Amazonin Kindle 
-lukulaite, joka on mullistanut kir-
jojen myynnin ja lukemisen erityi-
sesti USA:ssa. Joka kolmannella yli 
18-vuotiaalla amerikkalaisella on jo 
käytössään Kindle tai sitä vastaava 
lukulaite.

Myös mainonnalla on ollut kes-
keinen merkitys Next Median hank-
keessa. Tavoitteena on siirtää pape-

Suomalainen start-up-
yritys Leia Media kehittää 
värillisistä sähkömustenäy-
töistä päätelaitetta, jota 
ei tarvitse ladata ja jossa 
lehti on tuoreena tarjolla 
aamiaispöytään istutta-
essa. Lehtitalot ympäri 
maailman ovat kiinnostu-
neita pilotoimaan Leian 
LivePaper-jakelua.

Sähköisen paperin kehitystä on me-
dia-alalla seurattu pitkälti yli kym-
menen vuotta ja muun muassa  
Amazonin Kindle on hyödyntänyt 
jo pitkään mustavalkoista sähköpa-
peria omissa lukulaitteissaan. Al-
kujaankin lupaavimmalta tuntunut 
teknologia, e-ink, on nyt kehittynyt 
väriominaisuuksiltaan ja tarjonnee 
lähiaikoina mahdollisuuden korvata 
paperi lehtien jakelussa. 

Kun Apple neljä vuotta sitten toi 
markkinoille iPadin, moni kustan-
taja arvioi, että haaveesta päästä 

eroon paino- ja jakelukustannuk-
sista oli vihdoin tullut tosi. Tabletti 
oli mainio julkaisuväline sormi-
käyttöliittymineen. Neljän vuoden 
aikana on kuitenkin käynyt selväksi, 
että tabletit eivät välttämättä ole 
lopullinen tai ainoa vastaus kustan-
tajien toiveisiin. Halukkuus lehden 
lukuun kaupasta ostetulla tai kyt-
kykauppana saadulla tabletilla ei ole 
osoittautunut ratkaisevan hyväksi.

Samaan aikaan paperilehtien pai-
namisen ja jakelun kustannukset 
nousevat jatkuvasti, etenkin levikki-
kappaletta kohti, mikä yhdessä pie-
nenevien tulojen kanssa muodostaa 
hankalan yhtälön kustantajille. Esi-
merkiksi USA:ssa on jo useita isoja 
kaupunkialueita, kuten New Orleans 
ja Detroit, missä ei enää ilmesty pai-
nettuja lehtiä joka päivä.

Ei tabletin vaihtoehto
Tämänkaltainen päätelaite ei ole ku-
luttajalaite, joka ostettaisiin kau-
pasta. Se on paperin korvaava jake-
luväline, jonka kustantaja hankkii 
ja jakaa julkaisun tilaajille tilaus-

hintaan sisältyvänä. Ei kuluttaja ole 
tuntenut maksavansa paperistakaan, 
vaan sen välittämästä sisällöstä.

Parhaimmillaan sähköpaperipää-
telaite toimii yhden julkaisun jake-
lussa. Laitteessa oleva logo ja jat-
kuvasti esillä oleva sisältö pitää 
julkaisun jatkuvasti esillä, kun taas 
esimerkiksi tableteissa sisältö on 
haettava käynnistämällä laite ja 
hakemalla kuvakkeiden joukosta se 
oikea halutun sisällön avaamiseksi. 
Sähköpaperi siis sivuuttaa digitaa-
liajan erään haasteen, joka on ”out-
of-sight, out-of-mind” eli poissa sil-
mistä, poissa mielestä. 

Sähköpaperi voi mahdollisesti 
toimia alustana muillekin kuin 
yhdelle julkaisulle. Houkutus käyt-
tää päätelaitetta useampien julkaisu-
jen jakelussa on kovin suuri, mutta 
toistaiseksi sitä ei vielä ole testattu. 

Ensimmäiset testit Vantaalla ja 
Shanghaissa
Next Mediassa sähköpaperipää-
telaite sai ensiesityksen ohjelmaa 
suunniteltaessa vuonna 2009. Met-

yrittää korvata paperilehden aamiaispöydässä
LIVEPAPER

 ✎  Eskoensio Pipatti 
Next Media

T E K N O L O G I A

 LivePaper-päätelaitteen rakenne ja toiminta. 
Kuva on julkaistu 3T-lehdessä.
Piirros: Osmo Päivinen

Uusi muovipohjainen rakenne sähköpaperi-
näytössä keventää ja ohentaa LivePaperia vielä 
tämän vuoden kuluessa. Tällä hetkellä pää-
telaitteen näyttö on lasia, kuten esimerkiksi 
tableteissa.
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rista tuttu kokemus digitaaliseen 
maailmaan ja painetussa lehdessä 
ilmoitukset ovat aina olleet keskei-
nen osa palvelua toisin kuin digi-
maailmassa tähän mennessä. 

Laitteen helpon käytettävyyden 
yksi keskeisiä rakennuspalikoita oli 
jo ensimmäisessä versiossa aurinko-
paneeli, joka vastaa virran riittävyy-
destä. Sähköpaperi ei kuluta virtaa 
juuri nimeksikään, ainoastaan tie-
donsiirrossa ja päivittäessään uutta 
sivua näytölle.  

Leia Media, Anygraaf, Bluegiga ja 
DNA ovat yhdessä optimoineet vir-
rankulutusta niin lukemisen kuin 
tiedonsiirron osalta, minkä ansi-
osta sisävalolle optimoitu lataus-
kenno kykenee antamaan riittä-
västi virtaa useampaan lukukertaan 
päivän aikana. Täydellä akulla lait-
teen pitäisi pysyä toiminnassa noin 
kaksi viikkoa.

HS-pilotti käynnistyy  
maaliskuussa
Sanoma on kehittänyt yhdessä Leia 
Median ja Anygraafin kanssa lait-
teelle optimoitua tapaa esittää sisältö 
ja automatisoida julkaisuprosessi ko-
konaisuudessaan. 

Tutkimushanke huipentuu maa-
liskuussa käynnistyvään pilottiin, 
jossa 80 kotitaloutta lukee kuukau-
den ajan Helsingin Sanomia LivePa-
per-ratkaisua käyttäen. 

Sisältömäärä on paljon mitta-
vampi kuin ensimmäisissä kokeissa 
kaksi vuotta sitten, joten laitteen 
ominaisuuksia on pitänyt venyt-
tää pitkälle. Etenkin virrankulutus 
lehden latauksessa ja lukemisessa 
on ilman laturia toimivalle laitteelle 
mitoituksen keskeinen tekijä.

Tietoa ja kokemuksia on projek-
tissa hankittu myös muualta. VTT 
on tehnyt selvityksen, jossa on kes-
kitytty erityisesti niiden käyttäjien 
kokemuksiin, jotka lukevat New 
York Timesia Kindlellä. VTT:n 

yhteissuunnittelun verkkoympä-
ristöä Owelaa hyödynnetään myös 
tässä hankkeessa. Projektin verk-
kosivuilla teknologinen edelläkä-
vijäryhmä kommentoi LivePaperin 
nykyisiä ja tulevia ominaisuuksia. 

Kehittämistä riittää
LivePaper-ratkaisussa riittää vielä 
kehittämistä, onhan kyseessä vasta 
prototyyppi. Ensimmäisten kaupal-
listen versioiden Leia toivoo olevan 
valmiita vuonna 2015. Kriittisim-
missä paikoissa, esimerkiksi alu-
eilla, joissa ei varhaisjakelua voida 
muuten toteuttaa, päätelaitetta saa-
tetaan käyttää jo ensi syksynä.

Ensimmäinen kehityskohde on 
pinnan lasikerroksen vaihtami-
nen joustavaan muovisubstraattiin, 
joka ohentaa ja keventää sitä mer-
kittävästi. Aurinkokennoksi sopisi 
paremmin laitteen näytöllä oleva 
läpinäkyvä kalvo, jollaisia on jo 
kehitetty kännyköitä varten. Sama-
ten tiedon siirtoon käytettyä tek-
nologiaa voi kehittää, koekappaleet 
toimivat tällä hetkellä Bluetooth-
yhteydellä kännykkään.

Kustantajien toivelistalla on 
myös suurempi koko ja sivun-
vaihdon ohjaus sormella pyyhkäi-
semällä. Suurempi koko antaisi 
paremmat mahdollisuudet ulko-
asun suunnittelulle ja sivun vaihto 
sormella pyyhkäisemällä on muuta-
massa vuodessa iskostunut kaikkien 
tablettikäyttäjien tottumuksiin.

Tulevaisuus näyttää, kehittyykö 
sähköpaperi toivottavalla tavalla 
ja toimiiko se aitona vaihtoehtona 
sisällön jakelussa. 

Leia Media on tässä asiassa edel-
läkävijä maailmassa muiden vielä 
luottaessa pelkästään tabletteihin 
ja kännyköihin. Markkinat tämän-
kaltaiselle päätelaitteelle ovat niin 
suuret, että onnistuessaan Leialla 
on täydet mahdollisuudet tehdä 
”Nokiat” tai ”Supercellit”. n

Käytettävyys  
tärkeintä

Tuote	 on	 tuotekehitysvaiheessa,	 joten	
kyselimme	 Leia	 Median	 Janne	 Kaijär-
veltä,	miten	laitetta	kehitetään	ja	miten	
se	on	otettu	maailmalla	vastaan.
Mikä on oleellista tämänkaltaisen tuot-
teen menestymiselle?

–		Toinen	Twitterin	perustajista,	Evan	
Williams,	 kiteytti	 Wired-lehden	 haas-
tattelussa	 viime	 syyskuussa	 digiajan	
menestymisen	salaisuuden	yhteen	sa-
naan:	convenience,	vastaa	Kaijärvi.

–		Tähän	myös	Leian	LivePaper	tähtää:	
miten	tehdä	julkaisun	lukemisesta	riit-
tävän	vaivatonta	ja	mukavaa.

–		Juuri	nyt	kehitystyön	pääpaino	on	
siinä,	että	sisältöä	on	mahdollisimman	
helppo	 lukea	 laitteelta.	 Se	 tarkoittaa	
muun	muassa	kontrastin,	navigoinnin	
ja	ulkoasun	jatkuvaa	parantamista.
Miten aiotte LivePaperia lähiaikoina  
kehittää? 

–		Seuraavaksi	 laitteesta	 kehitetään	
merkittävästi	ohuempi	ja	kevyempi	ver-
sio,	mikä	myös	vaikuttaa	lukemisen	vai-
vattomuuteen.

–		Olennaista	tietenkin	on,	haluavatko	
lukijat	ottaa	LivePaperin	osaksi	arkirutii-
nejaan.	Sen	vuoksi	tutkimme	asiaa	tii-
viisti	yhdessä	 lehtitalojen	kanssa	 tänä	
vuonna.	Leia	Median	päätelaite	on	syn-
nyttänyt	 laajaa	 kiinnostusta	 melkein	
kaikilla	mantereilla.	
Miten maailmalla on teihin suhtau-
duttu?

–		Kaikki	kustantajat	niin	Euroopassa	
kuin	USA:ssakin	ovat	olleet	uteliaita	ja	
kiinnostuneita	 siitä,	 voisiko	 LivePaper	
ratkaista	osan	heidän	haasteistaan.	

–		Kiihkein	 tablettikiima	 on	 maail-
malla	 hellittämässä,	 kun	 tulokset	 ei-
vät	 lehtiyhtiöiden	 näkökulmasta	 ole-
kaan	niin	hyviä	kuin	toivottiin,	Kaijärvi	
toteaa.

Profium tarjoaa ohjelmistotuotteita, 
joiden avulla sisältö ja mainokset 

löytävät kuluttajat, joille ne ovat tärkeitä.

SISÄLLÖNHALLINTA - SISÄLLÖN REITITYS - 
KONTEKSTUAALISET PALVELUT - TILANNEKUVA

www.profium.com - Puh. 09 8559 8000 - info@profium.com

Janne Kaijärvi
Chief Media 
Officer, Leia 
Media
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Kun Next Mediaa suunniteltiin vuoden 2009 
keväällä, ei tabletteja vielä ollut. Digitaalista 
julkaisutoimintaa oli, mutta pääsääntöisesti 
ilmaisina artikkeleina web-sivuilla ja känny-
köissä. Ennakoivasti Next Media otti erääksi 
pääprojektikseen mediasisällön kaupallis-
tamisen lukulaitteilla, vaikka saatavilla oli 
ainoastaan Amazonin Kindle ja muutama 
muu mustavalkoinen ja pieniruutuinen lu-
kulaite.

Vasta seuraavana keväänä, Next Median 
jo käynnistyttyä, Apple julkaisi iPad-tablet-
tinsa ja mediamaailma muuttui. Pian tämän 

jälkeen markkinoille tuli myös Samsun-
gin Galaxy tabletti. Tabletti oli ensimmäi-
nen digitaalinen päätelaite, johon saattoi 
suunnitella maksullista digitaalista sisältöä. 
Next Media tarttui uuteen päätelaitteeseen ja 
kehitystyö julkaisujen digitaalisille versioille 
alkoi. Kehittämisessä ovat olleet mukana 
kaikki median lajit: sanomalehdet, aikakaus-
lehdet, kirjat ja televisio. 

Liiketoiminnalle kestävä alusta
Samaan aikaan kuitenkin nähtiin, että so-
velluskauppojen toimintamalli, jossa asia-

kas jää sovelluskaupan asiakkaaksi eikä seu-
raamansa lehden asiakkaaksi ei ole pitkällä 
tähtäimellä kestävä pohja liiketoiminnalle. 
Niinpä heti kun se oli mahdollista, alettiin 
panostaa kaikilla laitealustoilla toimivaan 
HTML5-pohjaiseen kehitystyöhön.

Next Median missiona on ollut transfor-
maatio, liiketoiminnan siirtäminen uusille 
alustoille. Tämä on välttämätön ensimmäi-
nen vaihe mediayritysten digitalisoitumi-
sessa. Next Median rahoittajien asettamat 
tavoitteet ohjelmalle olivat kovat: alan uudis-
tuminen, liikevaihdon kasvu sekä kansainvä-
listyminen. 

Näillä parametreilla mitattuna Next Media 
on onnistunut hyvin: digitaalisia tableteilla 
ja myös älypuhelimilla luettavia julkaisuja 
on Suomessa syntynyt todella paljon, ala on 
kehittänyt maksullisuutta ja sen myötä digi-
taalista liikevaihtoa ja moni teknologiayritys 
on Next Median myötä saanut potkua kan-
sainvälistymiseensä. 

Strategiaprosessi rohkaisi
Miljardiluokan busineksessä toimivan me-
dia-alan kehittämisen kustannuksissa Next 
Median noin 4,5 miljoonan euron vuosittai-
nen rahoitus Tekesiltä ei ole tuntunut suu-
relta, vaikkakin on ollut tuloksiltaan merkit-
tävä. 

Ennen Next Median perustamista läpi-
viety Viestinnän Keskusliiton toimialastra-
tegiaprosessi rohkaisi ja suuntasi alan näkö-
kulman yhdessä tehtyyn työhön, jonka 
tuloksista koko media-ala hyötyi avoimen 
tiedon ja kokemusten jakamisen myötä. 

Kaikki Next Median yrityspartnereiden 
antama palaute on kertonut samaa: yhdessä 
on opittu paljon, uusia mediapalveluja ja 
mobiilisovelluksia on syntynyt runsaasti ja 
valmiudet kehittää toimintaa edelleen ovat 
merkittävästi paremmat.

Vuonna 2009 mediayritysten liikevaih-
don lasku ei vielä ollut Suomessa realisoi-
tunut, mutta ennen kaikkea Yhdysvaltojen 
kokemusten valossa tuntui siltä, että sama 
on tavalla tai toisella edessä myös Suomessa. 
Samaan aikaan on alaa koetellut myös kan-
sainvälisen talouden Suomeen voimakkaasti 
heijastunut taantuma, joka on näkynyt eri-
tyisesti mainonnan volyymin laskuna. Men-

UUDISTAA
NEXT MEDIA

MEDIA-ALAA

Tablettijulkaiseminen 
liiketoiminnan  
uudistajana

Media-alan muodonmuutos on asettanut kehittämistoiminnalle 
valtavia haasteita. Perusliiketoiminta on varmistettava myös digi-
taalisissa päätelaitteissa ja uutta liiketoimintaa on kehitettävä sen 
rinnalle. Suurimmat haasteet ovat ilmaiseksi koetun internetin muok-
kaaminen maksulliseksi, käyttäjän mediakokemuksen optimoiminen 
pienissä näyttöruuduissa sekä koko tuotantoprosessin kehittäminen 
automaattista digitaalista jakelua varten. 

ePaper Finland Oy on 
siirtänyt merkittävän 
osan suomalaisista leh-
distä digitaaliaikaan. 
Lehtiluukku-nimisessä 
palvelussa on nyt yli 
400 digitaalista jul-
kaisua ostettavaksi ja 
tabletilta luettavaksi.

”Next Media 
on auttanut 
varautumaan 
tulevaisuuteen 
ja luomaan 
pohjaa uu-
delle liiketoi-
minnalle

T E E M A

neet neljä vuotta ovat osoittaneet, että Next 
Mediaa ei aloitettu yhtään liian aikaisin.

Liiketoimintamalli avainasemassa
Ilmaiseen tarjontaan tottuneen nettikulut-
tajan maksuhalukkuus sisällöstä on ollut 
kasvussa. Tietä ovat raivanneet Spotify ja 
Netflix -tyyppiset kuukausimaksulliset pal-
velut. Ensimmäinen ehto tälle on ollut riit-
tävän laadukkaiden digitaalisten palvelujen 
kehitys: tablettisovellukset, näköislehdet ja 
mobiilisovellukset. Mediakuluttajan on voi-
tava seurata valitsemaansa sisältöä kaikilla 
niillä päätelaitteilla, joita hänellä on käy-
tössä. 

Toinen ehto on paraikaa toteutumassa 
eli ilmaisen sisällön määrän rajoittaminen. 
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tavat niin lukijat itse, ilmoittajat kuin myös 
julkiset toimijat. 

Esimerkiksi pääkaupunkiseudun Metro-
lehdessä lukijatoimittajien osuus sisällön-
tuotannosta oli huikea jo vuonna 2012. Leh-
dellä oli avustajina yli 30 000 lukijaa, jotka 
lähettivät yhteensä yli 35 000 valokuvaa.

 Huittisten Sanomalehti Oy on puoles-
taan kehittänyt yhteistoimintaa ja palve-
lujaan paikallisten ilmoittajien suuntaan 
ja onnistunut vastustamaan Googlen ja 
muiden mainostilaa myyvien verkkopalve-
luiden ryntäystä paikallisten yritysten mai-
nontakanavaksi.

Digitaalinen julkaisutoiminta buumissa
Vuonna 2010, jolloin Next Media aloitti toi-
mintansa, ei käytännössä ollut lainkaan suo-
malaisia maksullisia julkaisuja, tieteellistä 
kirjallisuutta lukuun ottamatta. Next Me-
dian vuosien aikana julkaisuja on kehitetty 
ennätystahtiin ja nyt tabletteihin on saata-
vana jo satoja aikakauslehtiä ja yli 60 sano-
malehteä. 

Eräs merkittävä toimija tässä julkaisu-
jen transformaatiossa on ollut ePaper Fin-
land Oy, joka perustettiin juuri ennen Next 
Median aloittamista ja joka on Next Medi-
assa kehittänyt digitaalisen julkaisemisen 
järjestelmää ja kauppapaikkaa ja tuottanut 
merkittävän osan suomalaisten lehtien digi-
versioista.  Yritys tähtää myös kansainväli-
seen menestykseen, etäisimmät myyntipis-
teet on perustettu Yhdysvaltoihin.

Next Median vauhdittamana kirjankus-
tantajat ovat julkaisseet yli 2500 sähkökir-

jaa. Mukaan mahtuu myös kansainvälisiä 
applikaatiototeutuksia, esimerkkinä Bon-
nier Booksin Taro Maailman ytimessä -las-
tenkirja, jotka ovat olleet sovelluskauppojen 
eniten myytyjen listoilla kategorioissaan. 

Oleellinen osa sähkökirjojen markkinoita 
on toimiva kirjastolainaus. Sähkökirjojen 
kirjastolainauksessa on Next Mediassa tehty 
uraauurtavaa työtä. Ensimmäisten joukossa 
on pystytty luomaan toimintamalli, josta 
hyötyvät kustantajat, tekijät, välittäjät sekä 
kirjastot. Ellibsin kehittämä jakelualusta ote-
taan käyttöön valtakunnallisesti ja sitä voi 
markkinoida myös kansainvälisesti.

Mediakokemus missiona
Tablettien muutosvoima piili uudessa pää-
telaitteen ohjaustavassa, joka syntyi itse 
asiassa kännyköihin. Puhelimen käytössä 
näppäimrt js kursorinuolet olivat olleet har-
millisen huonoja web-sivujen selauksessa. 
Julkaisujen selaaminen helposti sormella, 
aivan kuten aiemmin oli totuttu tekemään, 
oli lähtölaukaus digitaalisten julkaisujen uu-
denlaiselle mediakokemukselle.  

Next Median missiona on alusta lähtien 
ollut mediakokemuksen parantaminen digi-
taalisissa päätelaitteissa. Näyttöruutu on jul-
kaisutoimintaa ajatellen pieni, joten koko-
naisuuksien valottaminen ja sisällöllisen 
runsauden välittäminen lukijalle on niissä 
vaikeaa. 

Haastava tehtävä on myös visuaalinen 
navigointi, joka auttaisi sekä sisällön selaa-
misessa, että kokonaisuuden hahmottami-
sessa.

Tähän tähdätään erilaisilla maksumuuri-
ratkaisuilla, joita Suomen mediayhtiöt ovat 
ottamassa käyttöön. 

Käyttäjän kannalta parhaaksi ratkai-
suksi on osoittautunut ns. pehmeä maksu-
muuri, joka sallii sisältöön tutustumisen, 
mutta säännöllinen seuraaminen edellyttää 
maksamista. Sosiaalinen media on tärkeä 
väline sisällön tunnetuksi tekemisessä, joten 
pehmeä maksumuuri sallii sisällön näyt-
tämisen sosiaalisen median linkittämisen 
kautta.

Hyvästä digitaalisesta lukijan palvelusta 
ollaan valmiita maksamaan. Moni on päät-
tänyt seurata myös paperiversioita julkai-
suistaan, joten luonnollinen kehityspolku 
on ollutkin yhdistää molempien maailmo-
jen parhaat puolet ja rakentaa tuote, jossa 

lukija voi itse päättää, mitä kanavaa käyt-
täen ja missä muodossa hän sisällön kul-
loinkin haluaa. 

Sanoma johtanut kehitystä
Edelläkävijä digitaalisten palveluiden kehit-
tämisessä ja maksullisuuden luomisessa on 
ollut Sanoma Media Finlandin Helsingin Sa-
nomat. HS on tarjonnut digitaalisia sisältö-
palveluita maksullisena etunojassa jo vuo-
desta 2008 lähtien, ennen kuin älypuhelimet 
ja tabletit alkoivat nopeassa tahdissa yleistyä 
kuluttajien keskuudessa. 

Helsingin Sanomien ratkaisu on ollut 
kehittää jokaiseen suosittuun päätelaittee-
seen mahdollisuus seurata lehteä päätelait-
teen teknologian ehdoilla. Päivän lehteä tai 
päivittäistä uutisvirtaa voi seurata näyttä-
vässä muodossa tietokoneella, tabletilla ja 
jopa kännykällä.

Helsingin Sanomat on ollut maailmalla 
huomion kohteena tuloksellisesta strate-
giasta digitaalisessa julkaisutoiminnassa. 
Harvardissa toimiva Nieman Journalism 
Lab, joka säännöllisesti luotaa media-alan 
innovaatioita, valitsi Helsingin Sanomat 
ensimmäiseksi kolmesta Euroopan mene-
tystarinasta median liiketoimintamallien 
kehittämisessä.

Maksumuuri vai maksuportti
Helsingin Sanomat on toiminut tiennäyttä-
jänä myös ilmaisen sisällön rajoittamisessa, 
mikä monessa tapauksessa vaatii uskallusta. 

HS:ssä on mielletty pehmeä maksumuuri 
parhaaksi ratkaisuksi: satunnaiset silmäi-
lijät eivät törmää maksumuuriin, mutta yli 
5 uutista viikossa verkossa lukeville tarjo-
taan lehden tilausta muodossa tai toisessa ja 
lisäuutisten lukeminen estyy. Portti on siis 
hieman raollaan.

Transformaation perusliiketoimintamal-
lissa tärkeintä on, että lukijat voivat itse päät-
tää, mikä on sopiva kombinaatio ja milloin 
siirtyminen pelkästään digitaalisiin vaihto-
ehtoihin on ajankohtainen. On mielenkiin-
toista nähdä, minkälaisessa roolissa Leia 
Median kehittämä sähköpaperipäätelaite on 
tulevaisuudessa digitaalisten sisältöjen jake-
lussa. Helsingin Sanomat on ollut aktiivisesti 
mukana myös tämän päätelaitetyypin kokei-
lemisessa.

Paikallislehdestä verkkoyhteisö
Paikallislehtien liiketoimintamalli on puo-
lestaan kehittymässä eri suuntaan. Uutisai-
heet eivät enää ole pelkästään toimituksen 
lähteiden takana, vaan nopean nettiviestin-
nän takia lukijat ovat itse asiassa paremmin 
perillä paikkakunnan tapahtumista kuin 
toimitus. Sen vuoksi paikallisesta mediasta 
on kehittymässä pikemminkin paikallinen 
verkkoyhteisö, jossa mediayhtiö toimii tieto-
virtoja yhdistävänä hubina, ja sisältöä tuot-

”Next Media 
on on luonut 
hyvän pohjan 
tuotteidemme 
kansainvälistä-
miseksi

”Next Media on 
muuttanut  
yhtiömme  
strategian

Next Media on herättä-
nyt kiinnostusta maa-
ilmanlaajuisesti. Esityk-
siä on pidetty lukuisissa 
WAN-IFRAn konferens-
seissa ympäri maa-
ilmaa. Kuvassa KSF 
Median Lotta Holm ja 
Kai Ritala pitämässä esi-
tystä World Publishing 
Expossa Berliinissä.

Next	 Media	 -	 hankkeessa	 on	 panos-
tettu	 ketterään	 kehittämiseen,	 pi-
lotteihin,	 kokeiluihin	 ja	 käyttäjätes-
taukseen	 aidoilla	 median	 käyttäjillä.	
Näistä	kokeiluista	kaikki	osallistuneet	
yritykset	ovat	voineet	oppia.	

Ohjelma	on	hyödyttänyt	myös	pk-
yrityksiä,	joille	yhteistyö	on	tuottanut	
tietoa	alan	tulevaisuuden	tarpeista	ja	
hyviä	ideoita	digitaalisten	tuotteiden	
ja	palvelujen	tarjoamiseksi	mediasek-
torille.

Älypuhelimien,	 tablettien	 ja	 lan-
gattomien	 verkkojen	 yleistyminen	
ovat	kustantajille	suuri	mahdollisuus,	
koska	 kuluttajat	 ottavat	 niitä	 no-
peassa	tahdissa	käyttöön.	

Niiden	 ansiosta	 kuluttajat	 voivat	
seurata	uutisia	tai	käyttää	muita	pal-
veluita	 pitkin	 päivää,	 kun	 painetun	
lehden	 tai	 kirjan	 lukeminen	 painot-
tuu	aamuun	ja	iltaan	tai	muuhun	va-
paa-aikaan.

Uudet	päätelaitteet	tarjoavat	vuo-
rokauteen	 jopa	 kahdeksan	 tuntia	 li-
säaikaa	tavoittaa	kuluttajia.	Teknolo-
gia	edellä	tapahtuva	kokeileminen	on	
käytännössä	 ollut	 ainoa	 tapa	 edetä	
jo	pelkästään	siksi,	että	suunnittelun	
pohjaksi	ei	ole	ollut	riittävästi	tietoa	
mediakuluttajan	 tämän	 päivän	 päi-
värytmistä.

Tuloksia kokeilevalla kehittämisellä UUDISTAANEXT MEDIA

MEDIA-ALAA
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 Lisähaastetta tuo interaktiivisuus, joka pitää 
pystyä istuttamaan julkaisuihin tavalla, josta 
käyttäjä heti ymmärtää, mikä elementti on 
interaktiivinen ja mikä ei. 

Näitä haasteita ratkomaan on kehitetty 
tablettiheuristiikka, asiantuntija-arviointi-
menetelmä, nimenomaan julkaisutuotan-
non käyttöön.

Mediakokemusta on Next Mediassa tut-
kittu monin eri menetelmin lähtien perin-
teisestä itsearvioinnista, käyttäjäpaneelien 
ja etnografian kautta psykofysiologisten 
menetelmien käyttöön. Aalto-yliopistossa 
on psykofysiologisin menetelmin testattu 
mediayritysten toteuttamien, vaihtoehtois-
ten rakenne- ja layout-mallien tuottamaa 
mediakokemusta.

Mediakokemukseen liittyy olennaisesti 
sisällön automaattinen taitto, jotta ulko-
asu mukautuisi mahdollisimman hyvin eri-
laisiin päätelaitteisiin ja niiden asentoon. 
Automaattinen taitto tai mukautuva suun-
nittelu (responsive design) liittyy kaikkiin 
päätelaitteisiin, mutta on välttämätön web-
pohjaisessa HTML5-toteutuksessa.

Transformaation teknologiat 
Automaattiseen taittoon liittyvät puoles-
taan olennaisesti sisällön kuvausmenetelmät 
(metadata) sisällönhallintajärjestelmissä. 
Metadatan avulla taitolle kerrotaan artikke-
lien järjestys, niiden tärkeys ja eri element-
tien sijoittelun ja muokkaamisen kannalta 
olennaiset asiat. 

Automaattisen taiton täytyy lisäksi pystyä 
”ymmärtämään” esimerkiksi artikkelien 
kuvia, jotta se osaa älykkäästi rajata niitä ja 
osaa laittaa otsikot kuvan vähemmän tärkei-
den alueiden päälle. 

Next Mediassa on tehty paljon työtä sisäl-
lönhallinnan eri vaiheiden ja niiden tuotta-
mien metadatojen kehittämiseksi.  Sisällön 
tuotannossa lukijat, ilmoittajat ja julkinen 
sektori on otettu mukaan, samaten luotu 
standardiehdotuksia helpottamaan suun-
nittelutiedon ja sisällön välittämistä organi-
saatioiden välillä. 

Hankkeissa on laadittu eri mediatyyppien 
asiasanastoja ja metadatarakenteita ja koo-
dattu avoimen koodin ohjelmia, joilla teks-
tin ja kuvien sisällöstä synnytetään auto-

maattisesti metadataa. 
Tutkijat ovat myös 
kehittäneet algorit-
meja tekstin, kuvien ja 
videoiden automaatti-
seksi ymmärtämiseksi 
big datan keinoin.

Next Media 
vauhdittajana
Toimeliaisuus di-
gitaalisten palvelu-
jen kehittämisessä 
on Suomessa noussut 
merkittävälle tasolle 
Next Median aikana. 
Digitaalisen julkaise-
miseen liittyvä liike-
vaihto on Next Me-
diaan osallistuneissa 
yrityksissä moninker-
taistunut. 

Teollisen tutkimuk-
sen kaikkia tuloksia on vaikea arvioida, 
koska varsinaiset hedelmät kypsyvät vasta 
projektien jälkeen, mutta ainutlaatuisella 
yhdessä tekemisellä ja tietojen jakamisella 
on muitakin vaikutuksia. yritysten liiketoi-
minnassa. 

Next Median lähtökohta neljä vuotta 
sitten oli media-alan osaamisen ja tietopoh-
jan kasvattaminen tasolle, jolta ponniste-
taan maailmalle ja tässä on onnistuttu oikein 
hyvin. n

Helsingin Sanomat 
uudisti helmikuussa 
iPad-sovelluksensa, 
jonka kehittämisessä 
käytettiin hyväksi 
aalto ARTS:issa kehitet-
tyä tablettiheuristiik-
kaa. Uudistuksen myötä 
uutisteksti on taitettu 
vaaka-asennossa kol-
melle palstalle
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LANGUAGE
MANAGEMENT

Kieli on 
informaatioajan 
keskeisiä 
menestystekijöitä 

Lingsoft on edelläkävijä kielen hallinnan palveluiden ja työkalujen ratkaisu- 
toimittajana sekä kieliteknologiakumppanina.

Lingsoft tarjoaa helposti integroitavan teknisen alustan, jonka 
avulla kielityökalut pystyvät tehostamaan digitaalisiin medioihin 
suunnattua tuotantoa sekä parantamaan asiakaskokemusta.

Kielen hallinta
Organisaation kokonaisvaltainen kielenkäytön järjestelmä tuottaa kilpailuetua erityisesti paljon  
viestiville ja monikielisesti toimiville.

Käännökset ja lokalisointi
Kaikki maailman pääkielet tehokkaasti ja laaja-alaisella kokemuksella.

Lukemisen ja kirjoittamisen työkalut
Intuitiiviset kieliteknologiatyökalumme tehostavat ja parantavat kielen käytön laatua.

Tekstihaku ja -louhinta
Digitaalisen informaation tehokas käyttö vaatii edistynyttä kieliteknologiaa.

Puheratkaisut
Puheentunnistus ja puhesynteesi prosessien automatisointiin.

Lingsoft Oy
Eteläranta 10, 00130 Helsinki  
puhelin: + 358 (0)9 668 9280
Linnankatu 10 A, 20100 Turku 
puhelin: + 358 (0)2 279 3300
www.lingsoft.fi
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30 000 kuvaa ja parituhatta juttua ja 
kolumnia.

Uudenlaista sisältöä
Paikallisjournalismissa on mentävä 
erittäin syvälle, niin sanotulle hy-
perlokaalille tasolle. Tämä tarkoit-
taa käytännössä sitä, että kaduille on 
jalkauduttava ja silmät ja korvat on 
pidettävä aina auki. Kun lukijat on 
saatu innostettua mukaan sisällön-
tuotantoon, on näitä tarkkoja silmä-
pareja käytettävissä monta. 

Suomen Metro-lehti pitää vah-
vuutenaan sitä, että sillä on maail-
man suurin toimitus, koska lehden 
sisällön tekemiseen on osallistunut 
jopa 35 000 ihmistä.  Yhdessä teke-
minen on ”se juttu”. Siitä huolimatta, 
että verkossa on kasapäin sivustoja, 
joille voi ladata omia kuvia ja teks-
tejä ja jakaa ne muiden nähtäville, ei 
kunnollisen näkyvyyden saaminen 
omalle tekemiselle ole mikään itses-
täänselvyys. 

Lukijoiden tuottaman sisällön 
lisäksi yhdessä tekeminen luo perin-
teistä me-henkeä ja sitouttaa luki-
jat lehden ympärille muodostuvaan 
yhteisöön. 

Mikäli paikallislehti pystyy tarjo-
amaan laadukkaan sisällön lisäksi 
aktiivisen lukijakunnan, auttaa se 
lehteä pysymään houkuttelevana 

alustana myös paikallisille mainos-
tajille. 

Torjuntavoitto globaaleista 
palveluista
Kansainväliset yleiskäyttöiset palve-
lut kuten Google ja Facebook ovat 
pitkään pyrkineet lähemmäs pai-
kallisia markkinoita ja niillä toimi-
via pienyrityksiä. Aktiivinen luki-
joiden ja mainostajien muodostama 
yhteisö pitää kuitenkin nämä palve-
lut kurissa.

Tästä esimerkkinä toimii sano-
malehti Länsi-Suomen lanseeraama 
kuponkikampanja. Länsi-Suomi, 
jolla on 12 500 tilaajaa, julkaisi tar-
jouskuponkeja lehdessään. Näillä 
kupongeilla lunastettiin kampanja-
aikana 7  000 pizzatarjousta, 5  000 
pihvitarjousta ja 2 000 autopesutar-
jousta. Sen sijaan paikallisen urhei-
luliikkeen Facebook-kuponkikam-
panjan aikana vastaanotetuista 1 200 
kupongista lunastettiin vain 100 
kappaletta. 

Huittisten Sanomalehden edis-
tyksellinen verkkopalvelu Palveleva 
Huittinen on puolestaan onnistunut 
pitämään paikalliset yritykset omina 
ilmoittajinaan, Googlea yritykset 
ovat vain kokeilleet.  Vahva ja aktii-
vinen yhteisö tuo näkyvyyttä kaik-
kien osallistujien viesteille. n
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lukijat ja mainostajat 
mukaan julkaisuntekoon

Paikallislehdestä 
kehittyy

Nopeutuva tiedonvälitys ja lukijoiden tiivis kommunikointi verkossa aset-
tavat toimituksen uuteen tilanteeseen: lukijat tietävät paikkakunnan asiat 
paremmin kuin toimitus. Helsingin Sanomien Metrossa tilanne on ratkaistu 
ottamalla lukijat mukaan. Lehdellä on jo yli 35000 tekijää joka vuosi.

Lukijoiden ja lehdistön yhteistyötä 
on tutkittu Next Mediassa koko neli-
vuotisen jakson ajan. Tietoa ja osaa-
mista on kerätty lukijoiden osallis-
tamisesta, motivaatiotekijöistä sekä 
siitä, miten paikalliset yrittäjät näke-
vät lukijoiden osallistumisen hyödyt 
ja haitat. 

Samalla selvitettiin myös se, mil-
laisia teknisiä apuvälineitä tarvitaan, 
jotta sekä lukijat että mainostajat 
voivat mahdollisimman täysipainoi-
sesti osallistua sisällöntuotantoon. 
Uudenlaisen toimintatavan todet-
tiin paikallislehdessä vähentävän 
toimituksen kustannuksia noin kol-
manneksella.

Uudenlaista yhteisöllisyyttä
Motivaationa hyperlokaalien palve-
luiden kehittämiselle on tarve akti-
voida ja luoda yhteishenkeä paikal-
lisen yhteisön keskuudessa. Samalla 
saadaan lisänäkyvyyttä paikallisille 
toimijoille, esimerkiksi mainostajille. 
Lehtitalot tietenkin toivovat, että re-
levantti hyperlokaali sisältö auttaa 
niitä vahvistamaan asemaansa pai-
kallisten yritysten mainoskanavana.

Lukijoiden osallistuminen lehden-
tekoon ei sinänsä ole mikään uusi 
keksintö. Kautta aikojen lukijoilta 
on tullut toimituksiin postia ja juttu-
vinkkejä, mutta teknologia – erityi-
sesti mobiiliteknologia ja sosiaalinen 

media – mahdollistavat uudenlaisen 
tavan luoda keskusteluyhteys ylei-
söön ja tehdä uutisia yhteistyössä 
heidän kanssaan.

Lukijat ovat ottaneet aiempaa 
suuremman roolin paikallislehtien 
sisällöntuotannossa. Tämä on myös 
tuonut sisältöön runsaasti uutta ja 
mielenkiintoista. 

Esimerkiksi Metron vuoden 2012 
sadasta luetuimmasta jutusta 90 
oli lukijan aloitteesta syntyneitä. 
Useimmat niistä olivat sellaisia, joita 
ei perinteisillä sanomalehtien toimi-
tusprosesseilla olisi mitenkään mah-
dollista tuottaa. Vuonna 2013 luki-
jat lähettivät Metroon yhteensä noin 

Aiemmin tieto löytyi toimituksen ”selän takaa” 
ja toimitus suodatti sieltä tärkeät tapahtumat 
lukijoille. Käytännössä aina joku lukija tietää kui-
tenkin paremmin ja nopeammin, mitä ympärillä 
tapahtuu, ja pystyy sen verkkopalvelujen kautta 
välittämään muiden tietoon. Toimituksen täytyy 
suuntautua lukijayhteisöön löytääkseen nämä 
mielenkiintoiset uutiset, tapahtumat ja vaikkapa 
palautteet katujen kunnosta.

verkkoyhteisö

 ✎ Katri Grenman, VTT

Tuottaja  
Santtu Parkkonen:  
Lehti uusiutuu  
lukijoiden avulla
Hyperlocal-hankkeessa	kehitystyötä	
on	tehty	Sanoma	Kaupunkilehdissä,	
joka	nyt	on	osa	Helsingin	Sanomia	
Metro-lehden	muodossa.	Yhteistyötä	
lukijoiden	kanssa	on	tutkittu	yhdessä	
Aalto	ARTSin	ja	Tampereen	teknillisen	
yliopiston	kanssa.

–		Tutkimuslaitosten	ja	yliopistojen	
mukana	olo	Hyperlocal-hankkeessa	
on	 ollut	 arvokasta.	 Pelkkien	 yritys-
ten	voimin	olisi	varmasti	saatu	aikai-
seksi	pilotteja	ja	testejä,	mutta	koko-
naiskuva	 lukijayhteisöstä	 ja	 siihen	
liittyvistä	tekijöistä	olisi	väistämättä	
jäänyt	kapeammaksi,	toteaa	Hyper-
local-hanketta	vetänyt	Santtu	Park-
konen.

Eräänä	 uutena	 ilmiönä	 Parkko-
nen	mainitsee	Metro-lehteen	synty-
neen	niin	sanotun	hämmästelyjour-
nalismin.

–		Lukija	hämmästelee	jotain	kau-
pungilla	havaitsemaansa	ilmiötä	tai	
asiaa,	 näppää	 siitä	 kuvan	 ja	 lähet-
tää	toimitukseen.	Toimitus	ottaa	sit-
ten	selvää,	mistä	kuvassa	on	kyse	ja	
julkaisee	sen	selityksineen.	Tämä	on	
oiva	esimerkki	 juttutyypistä,	 jota	ei	
koskaan	syntyisi	ilman	lukijoiden	pa-
nosta.	

Santtu Parkkonen 
tuottaja, HS-kehitys
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tietonsa Media-avaimen yhteyteen 
samoin kuin sovelluskaupoissa.

Media-avain tuo kuluttajalle 
paremmat mahdollisuudet hallita 
omaa median kulutustansa. Se tar-
joaa hänelle näkymän omiin media-
hankintoihinsa ja mahdollisuuden 
hallita keskitetysti asetuksia, jotka 
liittyvät mediakulutukseen. Nämä 
asetukset määrittelevät mitä tietoa 
hänestä tallennetaan, näytetään ja 
jaetaan, haluaako hän suosituksia ja 
jos haluaa, niin minkälaisia. Tämä 
hallittavuuden merkitys korostui 
konseptista kerätyissä kuluttajakom-
menteissa.

Mahdollisuus  
uudenlaisiin palveluihin
Yksinkertaisimmillaan Media-avain 
voi toimia pohjana julkaisijoiden 
väliselle yhteistyölle mahdollistaen 
kauppapaikkojen muodostamisen 
halukkaiden toimijoiden kesken tai 
valituille tuotteille. Laajemmin aja-
teltuna Media-avain toisi mahdolli-
suuksia muodostaa sisältöjen liitän-
näismarkkinat, jossa kuka tahansa 
meistä voisi muodostaa kauppapai-
kan, virtuaalisen lehtipisteen, valit-
semiensa Media-avaimessa mukana 

olevien julkaisijoiden tuotteiden 
ympärille. Tuotteet voisivat tietysti 
olla mitä tahansa muutakin kuin di-
gitaalisia lehtiä. 

Lisää mahdollisuuksia voisi 
löytyä vaikkapa kuluttajien välisistä 
rahansiirroista, esimerkiksi mark-
kinapaikkojen yhteydessä. Kam-
panjoinnissa Media-avain virtuaali-
kukkaroineen voisi tuoda helpotusta 
“sisältömaistiaisten” tarjoamiseen. Ja 
voisihan Media-avaimella ostaa fyy-
sisiäkin tuotteita, niin julkaisijoi-
den kuin partnereidenkin. Mahdol-
lisuuksia on monia.

Taustalla kuluttajan tarve
Media-avain konsepti sai happotes-
tin Alma Median suorittamassa pilo-
tissa. Pilottiin liittyvässä käyttäjätut-
kimuksessa konsepti sai positiivisen 
vastaanoton. Tutkimuksissa vahvis-
tui että Media-avaimen tyyppiselle 
palvelulle on olemassa aito tarve ja 
konseptissa suunnitellut mallit vai-
kuttavat käyttökelpoisilta. Pientä 
pohdintaa aiheuttivat yksityisyyden 
suojaan liittyvät asiat, jotka Media-
avaimen tyyppisessä konseptissa pi-
tää luonnollisesti selvittää erityisen 
tarkkaan. n

Tablettien suuri suosio käyttäjien 
keskuudessa on johtanut siihen, 
että huomattava osa kustantajien, ja 
merkittävä osa myös Next Median, 
kehittämispanostuksista on suun-
tautunut juuri tablettijulkaisemi-
sen sovelluksiin. Tämä on kuitenkin 
osaltaan vahvistanut globaalien yri-
tysten perustamia sovelluskauppo-
jen ekosysteemejä. 

Next Media on myös alusta lähtien 
kehittänyt HTML5-pohjaisia ratkai-
suja kustantajien tarpeisiin.

Käytettäessä HTML5-sovellusta 
tarvitsee periaatteessa rakentaa vain 
yksi sovellus sen sijaan, että jokai-
selle sovelluskaupalle pitää tehdä 
omansa. Yksi sovellus, joka sovit-
tautuu kaikkiin käyttöjärjestelmiin 
ja päätelaitteisiin on pitkään ollut 
mobiilimaailmassa vain unelma.

HTML5-pohjaiset sovellukset ja 
niiden ympärille kehitetyt media-
kaupat ovat yksi ratkaisuvaihtoehto 
tulevaisuudessa.

Asiakkuudet keskeinen  
kilpailutekijä
Sovelluskaupat ovat onnistuneet yh-
distämään käyttäjälle helpon tun-
nistautumisen ja maksamisen sekä 
suuren valikoiman. Näin ne ovat on-
nistuneet ankkuroimaan vahvan ase-
man digitaalisen sisällön kaupassa. 

Sovelluskauppojen ulkopuo-
lelta sisältöjä hankkiessaan kuluttaja 
joutuu rekisteröitymään ja tunnistau-
tumaan jokaisen toimijan palveluun 
erikseen ja erillisillä tunnuksilla. 

Lopulta verkkomaksamisen pro-
sessin monimutkaisuus vie viimei-
setkin halut hankkia sisällöt muualta 
kuin sovelluskaupoista. Sovelluskau-
poissa paikalliset julkaisijat ja niiden 

tuotteet menettävät erityisasemansa 
kuluttajien mielissä, koska asiakkuus 
siirtyy sovelluskaupoille. Samalla 
julkaisijoilta katoaa suuri osa asi-
akasymmärrystä, joka on elinehto 
tuotteiden kehittämiseen, markki-
nointiin, myyntiin ja asiakaspalve-
luun. 

Asiakasymmärrys on olennainen 
osa sitä arvoa, jolla paikalliset mediat 
pitävät omat mainonnan tuotteensa 
kilpailukykyisenä kohdennetun mai-
nonnan ottaessa markkinoinnissa 
yhä tiukempaa otetta. 

Media-avain 
Media-avain on Next Mediassa kehi-
tetty konsepti, joka yhdistää eri jul-
kaisijoiden tunnistamisen ja mak-
samisen, mutta mahdollistaa omien 
asiakkuuksien säilyttämisen. Kon-
septia on kokeiltu, mutta liiketoi-
minnallinen toteuttaminen on vielä 
erillisten päätösten takana.

Kuluttaja voi yhdellä tunnuksella 
kuluttaa ristiin eri julkaisijoiden 
sisältöjä julkaisijoiden omissa pal-
veluissa. Ostaminen tapahtuu suju-
valla, yhteiskäyttöisellä ja yhden-
mukaisella tavalla, kun kuluttaja 
on kertaalleen tallentanut maksu-

Next Mediassa kehitetty Media-avain tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden ostaa haluamiaan 
sisältötuotteita samoilla tunnuksilla ja maksukäytännöillä julkaisijasta riippumatta, yhtä hel-
posti kuin sovelluskaupoissakin. Toisaalta se säilyttää kustantajien asiakkuudet kunkin omina 
asiakkuuksina eikä sekoita niitä keskenään. Menetelmä tarjoaa saman kokemuksen kuin Lehti-
pisteen irtonumerohyllyt, haluamansa voi vapaasti valita ja maksaa samalla kassalla.

Keskitetyt sovelluskaupat kuten Apple Store, Google Play 
ja Windows Store tarjoavat hyvän käyttökokemuksen ja 
mahdollistavat sisällön ostamisen useammalta julkaisi-
jalta samasta paikasta. Ne kuitenkin etäännyttävät kulut-
tajan julkaisijasta, kontrolloivat asiakastietoja ja hauk-
kaavat merkittävän osan tuotoista.

Mediatalolle  
mahdollisuuksia 
Media-avaimen	 pilotoinnissa	 oli	
mediatalon	 kannalta	 paljon	 posi-
tiivista,	kertoo	kehityspäällikkö	Kari	
Hurtola	Alma	Diversosta.	Vahvojen	
ja	luotettujen	brändien	palveluissa	
media-avain	tuo	helppoutta	turval-
lisuuden	vaarantumatta.	

–		Tulevaisuuden	ratkaisuissa	ku-
luttajille	on	tarjolla	yhä	enemmän,	
yhä	nopeammin	tehtyjä	uutisia	ja	
niihin	 liittyviä	 palveluja,	 joissa	 kil-
pailu	 on	 kansainvälistä.	 Silloin	 on	
ehdottoman	tärkeää	että	mediata-
lon	sisällä	ja	kustantajien	välillä	eri-
laisten	 sisältöjen	 hankkiminen	 ja	
kuluttaminen	on	helppoa	ja	tarjoaa	
eri	palveluissa	samanlaisen	käyttö-
kokemuksen,	Hurtola	visioi.

Kuluttajalle	helppous	 tulee	ole-
maan	 entistä	 tärkeämpää,	 koska	
laitekirjo	 kasvaa	 ja	 käyttötilanteet	
muuttuvat.	Sisältöjen	runsaus	an-
taa	mahdollisuuden	kuluttajille	kat-
tavaan	ja	personoituun	sekä	myös	
vertailevaan	uutisointiin.	Oman	uu-
tiskoosteensa	tai	hyötytietonsa	voi	
rakentaa	parhaista	ja	kiinnostavim-
mista	jutuista	ja	palveluista.	

–		Kilpailu	myös	aktivoi	ideointia	
ja	 pysäyttää	 pohtimaan	 näkökul-
mia.	 Sisältö	 monipuolistuu	 ja	 eri-
laistuu	palvelemaan	paremmin	asi-
akkaiden	 tarpeita,	 Hurtola	 toteaa.		
–		Media-avain	on	hyvä	väline,	joka	
siirtää	resursseja	ja	fokusta	ydinteh-
tävän	hyvään	toteuttamiseen.

sovellus- 
kaupoille

Kari Hurtola, kehityspäällikkö,  
Alma Diverso

 ✎ Seppo Alatalo, Tieto Oyj

vastapainoa

tunnistamisen ekosysteemi



  NEXT MEDIA 2010–2014   NEXT MEDIA 2010–201428      29

Sähkökirjojen lainaus- ja lisensoin-
titapoja on kehitetty Next Mediassa 
koko arvoketjun kattavan yritysver-
koston kanssa. Hankkeessa luotiin 
malli, jolla suomalaiset e-kirjat voi-
daan tarjota yleisten kirjastojen asi-
akkaiden käyttöön koko Suomessa. 
Kirjastoasiakkaat voivat helposti 
lainata e-kirjoja eri päätelaitteilla 
käyttäjäystävällisen käyttöliittymän 
avulla. 

Pilottikirjastoina hankkeessa 
olivat pääkaupunkiseudun Helmet-
kirjastot, mutta malli soveltuu hyvin 
siirrettäväksi muihin kirjastoihin ja 
vyörytys yli koko maan on seuraava 
askel.

Helppokäyttöinen e-kirjasto
Kehitystyön tuloksena on helppo-
käyttöinen e-kirjasto sekä lainaajan 
silmin että kirjastonhoitajan näkö-
kulmasta. Hankkeessa kehitettiin ja 
testattiin kaksi vaihtoehtoista lisen-

siointimallia: yhden lisenssin malli, 
sekä 20 samanaikaisen lisenssin 
malli. Ne vastaavat fyysisen kirjan 
lainausta: joko hyllyssä on yksi kirja 
tai 20 kirjaa. Myös sadan kertalaina-
uksen lisenssiä kokeiltiin, mutta se 
ei kirjastojen kannalta ollut toimiva 
ratkaisu. Sata lainausta saattoi kulua 
loppuun hetkessä.

Käyttäjillä on mahdollisuus valita 
kahdesta eri lainaustavasta. Koko 
kirjan lataaminen käyttäjän lait-
teelle oli suosituin lainaustapa, 70 
% käytöstä. Testauksia varten Ellibs 
Oy kehitti myös HTML5-pohjaisen 
selaimella lukemisen mahdollistavan 
palvelun, jonka valitsi noin 30% lai-
naajista. 

Kirjaston käyttäjien kiinnostus 
sähkökirjoihin ja hyvä käyttökoke-
mus johtivat erittäin positiiviseen 
palautteeseen käyttäjiltä. 

Testijakson aikana eBib-kirjas-
tossa tehtiin lähes 18 000 lainausta 

ja 12 000 HelMet-kirjastojen asia-
kasta rekisteröityi palveluun. Suosi-
tuin tapa lukea e-kirjoja oli tabletti. 

E-kirjasto kiihdyttää sähkökir-
jojen markkinoiden kehittymistä 
Suomessa. Kirjojen myynnille niin 
perinteisellä puolella kuin e-kirjois-
sakin on tärkeää, että kirjastojen lai-
naustoiminta on sujuvaa.  Kehitetyt 
toimintamallit tehostavat myös kau-
pallista sähkökirjojen jakeluketjua ja 
lisäävät e-kirjojen myyntiä.

eBib-käyttöliittymän virittely
Aalto ARTS oli mukana kehittä-
mässä lainaamisen ja lukemisen 
käyttöliittymää, jonka nimi koeai-
kana oli eBib. Arvioinnin tuloksena 
verkkopalvelun uuteen käyttöliitty-
mään lisättiin ja yhdenmukaistettiin 
muiden muassa navigaatioelement-

Suomessa on 
ensimmäisenä 
maailmassa saatu 
aikaan koko markkinan 
ja arvoketjun kattava 
sähkökirjojen lainauksen 
ekosysteemi. Toimijoiden 
kesken on pystytty sopimaan 
lisensointitavoista, välitysstan-
dardeista ja kehitetty kaikkien 
kustantajien hyväksymä tapa lainata 
ja lukea kirjoja web-selaimen avulla.

kattava ekosysteemi ensimmäisenä maailmassa

Sähkökirjat
Helsingin 
kaupunginkirjasto 
etujoukoissa
Yksi	 tärkeimmistä	 asioista	 monialai-
sessa	yhteistyössä	on	avoimen	keskus-
telukulttuurin	syntyminen	eri	osapuo-
lien	välille.	

–		Projektin	 myötä	 syntyneiden	 hy-
vien	suhteiden	avulla	on	yhteydenpito	
eri	 toimijoihin	ollut	helppoa	 ja	uusia	
hankkeitakin	on	jo	syntynyt,	toteavat	
e-informaatikko	Marja	Hjelt	ja	toimis-
topäällikkö	Virva	Nousiainen-Hiiri	Hel-
singin	kaupunginkirjastosta.	

Kirjasto	 ei	 vain	 tarjoa	 e-aineistoja	
vaan	 myös	 opastaa	 eri	 palveluiden	
käyttöön	ja	antaa	teknistä	tukea	pal-
veluiden	 käytössä	 asiakkaille.	 Next	
Median	Sähkökirja	yleisiin	kirjastoihin	
-hankkeeseen	 osallistuminen	 kehitti	
myös	 kirjaston	 edustajien	 teknistä	
osaamista	hyvin	paljon.	

–		Osallistuminen	 e-kirjaston	 käyt-
töliittymän	 kehittämiseen	 syvensi	
tietämystä	 niin	 lukuohjelmista	 kuin	
käyttöliittymän	 tekniikasta	 ja	näiden	
asettamista	rajoitteista.	Myös	e-kirja-
formaattiosaaminen	 kasvoi	 huomat-
tavasti.	Projektin	myötä	kirjaston	tek-
ninen	tuki	asiakkaille	on	erinomaisella	
tasolla,	Hjelt	kertoi.

Virva	Nousiainen-Hiiri	nostaa	puo-
lestaan	 esiin	 lisenssimallien	 kehittä-
misen.	Uusien	lisenssimallien	kehittä-
minen	ja	testaaminen	olivat	projektin	
keskeisintä	antia.		

–			Kirjasto	ei	yksin	olisi	voinut	testata	
käytännössä	eri	lisenssimallien	vaikut-
tavuutta	 paitsi	 kirjastoille,	 niin	 myös	
muille	samaan	ketjuun	kuuluville	toi-
mijoille.	 Myös	 väärinkäsitysten,	 ole-
tusten	ja	myyttien	avaaminen	ja	uu-
den	 luominen	 osallistujien	 välillä	 oli	
tärkeää.

Kustantajan 
näkökulmasta 
Sähkökirjojen	saaminen	kirjastovali-
koimaan	 luo	 uusia	 mahdollisuuksia	
kirjamarkkinoille.		Kirjojen	ja	kirjaili-
joiden	näkyvyys	sekä	kiinnostus	kir-
jojen	ostamiseen	kasvavat.	Kirjasto-
lisenssihankkeessa	on	ollut	mukana	
kehityspäällikkö	Peter	Bagge	Kustan-
nusyhtiö	Otavasta.	

–		Kokeilun	 perusteella	 löytyi	 toi-
miva	 ja	 selkeä	 malli,	 joka	 tyydytti	
kaikkia	 osapuolia	 ja	 jonka	 perus-
teella	voitiin	laatia	ehdotus	pysyvälle	
sähkökirjojen	 lainausmallille,	Bagge	
toteaa.

–		Sähkökirjojen	 lainauspalvelun	
kautta	 sähkökirjat	 ja	 kirjailijat	 saa-
vat	lisää	näkyvyyttä	ja	lukijoiden	tie-
toisuus	 ja	 ymmärrys	 sähkökirjoista	
lisääntyy	merkittävästi.	Tämä	on	omi-
aan	tukemaan	lukemista	sekä	sähkö-
kirjojen	markkinoiden	kehittymistä.

–		Kokeilu	vakuutti	kustantajat	säh-
kökirjojen	uusien	lainaus-	ja	suojaus-
tekniikoiden	toimivuudesta.	Koko	kir-
jan	 jakeluprosessi	 hyötyy	 hankkeen	
aikana	tehdystä	kehitystyöstä,	tiivis-
tää	Bagge	projektin	tulokset.

kirjastojakeluun

Marja Hjelt, e-informaatikko, 
Helsingin kaupunginkirjasto

Peter Bagge, kehityspäällikkö,  
Kustannusyhtiö Otava

Useimmat lainaajat haluavat lukea kirjoja 
erillisen lukusovelluksen kautta, jolloin koko 
kirja ladataan päätelaitteeseen.

T E E M A N EXT MEDIA UU DISTAA MEDIA-ALAA

tejä ja fonttien vaihtomahdolli-
suus. 

Palvelun etusivu muokattiin 
houkuttelevammaksi lisäämällä 
sen sisältämien kirjojen määrää, 
jotta lainattavien kirjojen löytä-
minen ja kokoelman selaaminen 
olisivat helpompia. Yhtäaikais-
ten sähkökirjalainojen enim-
mäismäärää lisättiin kokeilujen 
jälkeen yhdestä viiteen ja laina-
ajan enimmäispituutta voi palve-
lussa säädellä.

Aalto ARTS:in ja VTT:n tut-
kimusten mukaan niin sanottu 
sosiaalinen lukeminen on laaja 
ja aktiivisesti kehittymässä oleva 
alue. Sosiaaliseen lukemiseen 
liittyy perinteisen kirjasta kes-
kustelemisen lisäksi laaja määrä 
verkottuneita toimintoja jakami-
sesta jaetun tiedon vastaanotta-
miseen. 

Järjestelmä laajenee  
valtakunnalliseksi
eBib-pilotin pohjalta rakennet-
tiin pysyvä sähkökirjastopalvelu, 
Ellibs e-kirjasto, joka avattiin 
pääkaupunkiseudun kirjastoasi-
akkaille vuoden 2014 alusta. Kir-
jaston käyttöönottoa testataan 
HelMet -kirjastojen ulkopuo-
lella ensiksi Turun alueen Vaski 
-kirjastoissa. Tavoitteena on no-
pea eteneminen koko maan kir-
jastoihin.

HelMet kirjastojen kirjako-
koelma e-kirjastossa oli vuoden 
alussa noin 2000 nimikettä. 
Kokoelmaan saadaan uutta koti-
maista kaunokirjallisuutta vielä 
lisää talven ja kevään aikana. 
Uutuuskirjoja hankitaan sähkö-
kirjastoon sitä mukaa, kun kus-
tantajia liittyy kirjastotarjontaan 
ja uutuuskirjallisuutta julkais-
taan lisää sähkökirjojen muo-
dossa. n
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Hufvudstadsbladet (HBL) lähti Next Me-
dia -ohjelmaan aikomuksenaan digitalisoi-
tua. Lähtökipinän antoivat nousevat jakelu-
kustannukset, mutta myös median murros, 
joka on vain kiihtynyt projektin aikana. 

Alkuvaiheessa tarkoitus oli selvittää onko 
suomalainen sanomalehtilukija valmis luke-
maan lehtensä sähköiseltä lukualustalta. 
Kun perinteinen sanomalehti oli saatu siir-
rettyä lukulaitteelle, jatkettiin uusien digi-
taalisten tuotteiden parissa. Next Median 

loppuessa HBL on ehtinyt testata ja julkaista 
kolme täysin erilaista digitaalista uutistuo-
tetta. 

Jakelukustannukset  
muutosvoimana 
Vuonna 2009 HBL:ssä pohdittiin sähköis-
ten lukulaitteiden soveltuvuutta sanoma-
lehtisisällön jakeluun logistisesti haastavilla 
alueilla. Jakelukustannukset ja -ehdot oli-
vat muodostamassa suuren haasteen liike-

Ennakkoluuloton kokeileva kehittäminen ja luki-
joiden kuunteleminen ovat avainasemassa, kun 
edetään kohti tuntematonta tulevaisuutta. HBL on 
näissä asioissa edelläkävijä. Nelivuotisen projektin 
aikana HBL on oppinut niin lukijoista, tekniikasta 
kuin omasta osaamisestaan paljon asioita, jotka 
ovat vieneet lehteä digitalisoitumisen polulla 
vahvasti eteenpäin.

HBL kiihdyttää  kohti 

 ✎  Lotta Holm, 
KSF Media Ab

Tutki ja tiedä.  Saat tietoa mediamyynnnin, 
strategiatyön ja tuotekehityksen tueksi!

toiminta-alueesi kuluttajien 
pirstaleisesta mediakäytöstä?

KOKONAISKUVA

ONKO
SINULLA

tanja.herranen@keskisuomalainen.fi • www. tietoykkonen.fi

but do you really know how 
different medias and platforms 

 are followed in your market area?

DIGIAIKAA
ketterää kehitystä
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Aalto-yliopiston tutkijoiden 
avulla lukijat otettiin tuotteen kehit-
tämiseen mukaan konseptikehityk-
sestä alkaen ja prototyyppiversioita 
testaamaan kutsuttiin potentiaali-
sia lukijoita. Heidän palautteensa 
perusteella tuotteen sisältökonsep-
tia, ulkoasua ja toiminnallisuutta 
muokattiin sekä saatiin lisää luotta-

musta viikkotuotekonseptin toimi-
vuuteen. Aallon tutkijat olivat myös 
mukana kehittämässä tablettisovel-
lusten käytettävyystekijöitä. 

Vuonna 2012 rakennettiin toimin-
nallinen prototyyppi ohjelmistoyri-
tys Conmion avulla. Toteutustavaksi 
valittiin HTML5-sovellus, jonka jul-
kaisujärjestelmän HBL toteutti itse. 

Prototyyppiä työstettiin alku-
syksystä käyttäjätesteissä Aallon 
tutkijoiden avulla ja myönteisen 
palautteen jälkeen HBL+ päätettiin 
tuotteistaa. Ensimmäinen numero 
julkaistiin marraskuussa 2012. 

Käyttäjätestit oleellisia
HBL+:n kehitysprojektin suurin 
oppi oli tapa tehdä ketterää kehitystä 
hyödyntäen lukijapalautetta useassa 

vaiheessa kehitystyötä. Täysin uu-
dentyyppisen mediatuotteen suun-
nittelussa lukijoilta saatu palaute on 
erityisen hyödyllistä, sillä valmista 
mallia ei ole. 

On myös tärkeää ymmärtää, että 
organisaation oma tekninen osaami-

nen on hyvin arvokasta. Kun resurs-
sit käytetään optimoidusti, ymmär-
täen mitä kannattaa ostaa palveluna 
ja mitä kannattaa opetella tekemään 
itse, kehitysprojektit saadaan vietyä 
eteenpäin juuri organisaation toi-
vomaan suuntaan ja organisaation 
asettamassa aikataulussa.

Ilmestymisrytmin murtaminen  
– HBL Kväll
Kummastusta herättänyt piirre leh-
dissä on ollut, että sähköinen ver-
sio ilmestyy aamulla, vaikka uuti-
set tapahtuvat ja kirjoitetaan lehteä 
varten jo edellisen päivän kuluessa. 
HBL+:n jälkeen kehityshenkilöstö 
ja toimittajat palasivat päivittäisen 
viestinnän pariin pohtimaan ratkai-
sua tälle tilanteelle. 

HBL päätti kokeilla erästä vaihto-
ehtoa, lehden iltapainosta.  Sanoma-
lehtien lukeminen on perinteisesti 
painottunut aamuun, mutta uutis-
tuotantoa on heti sen jälkeenkin 
pitkin päivää. Iltapainoksen lisää-
minen sitouttaa lukijaa vankemmin 

ja säilyttää uutisten tuoreuden.  
Alustava taustatutkimus tehtiin 

kahden lukijatutkimuksen yhtey-
dessä, jonka jälkeen käynnistettiin 
konseptisuunnittelu palvelumuotoi-
lutoimisto Palmun avulla. 

Usko lehtimäisen, mutta digitaali-
sen iltapäiväversion kysyntään vah-
vistui, ja kesän 2013 aikana raken-
nettiin digitaalisen iltapainoksen 
prototyyppi. 

VTT:n Owela avuksi
Lukijatutkimuksissa käytettiin hy-
väksi VTT:n kehittämää Owela-
palvelua (Open Web Lab), joka on 
suunniteltu tukemaan innovaatio-
prosessin eri vaiheita. Owela on yh-
teissuunnittelun verkkoympäristö, 
joka yhteisen keskustelualueen li-

toiminnalle. Next Media -ohjelman 
myötä syksyllä 2009 HBL päätti läh-
teä kehittämään sähköistä jakelua. 
Luonnollinen valinta ensivaiheen 
kokeille oli Ahvenanmaa, jossa al-
kuvuodesta 2010 jouduttiin lakkaut-
tamaan sunnuntaijakelu muuttunei-
den jakelujärjestelyiden takia. 

Silloin ei vielä kukaan alalla, 
Suomessa tai ulkomailla, uskonut 
näköislehden menestykseen table-
tilla. Siksi lähdettiin suunnittele-
maan täysin uudenlaista, automaat-
tisesti taitettua sovellusta. HBL:ssä 
pidettiin liiketaloudellisista syistä 
tärkeänä, että uutissovellus sisältäisi 
samat asiat kuin painettu lehti ilmoi-
tuksia myöten. Koska iPadin tulosta 
Suomeen ei ollut tietoa, päädyttiin 
alustariippumattoman sovellukseen 
joka toimisi kaikilla tableteilla käyt-
töliittymästä riippumatta. 

Testiin rekrytoitiin 25 ahvenan-
maalaista demografisilta taustoiltaan 
erilaista taloutta ja kokeet toteutet-
tiin maalis-huhtikuussa 2011. Ensi-
sijainen tarkoitus oli selvittää suos-
tuvatko paperiseen sanomalehteen 
tottuneet lukijat vaihtamaan leh-
tensä sähköiseen versioon.  

Myönteisiä tuloksia
Testi antoi tähän selkeän myöntei-
sen vastauksen. Aalto ARTS, joka 
vastasi mediakokemuksen mittaa-
misesta, totesi että sähköinen jakelu 
oli lukijoiden mielestä hyväksyttä-
vää ja lukukokemus kokonaisuutena 
yhtä hyvä kuin painetun lehden lu-
keminen.  

Loppupalautetta kerätessä kävi 
kuitenkin selkeästi ilmi että lukijat 
kaipasivat painetun sanomalehden 
tarjoamaa kokonaiskuvaa päivän 
uutisista. Vaikka koehenkilöillä ei 
ollut kokemusta iPadista ja siihen 
silloin saatavilla olevista näköisleh-
distä, monet heistä ilmaisivat toiveen 
lukea ”mieluummin kopiota pai-
netusta lehdestä” kuin uudentyyp-
pistä sovellusta.  Näköislehtimäinen 

tablettisovellus osoittautui siis pai-
nettuun lehteen tottuneelle lukijalle 
mielekkäämmäksi kuin varta vasten 
tabletille luotu sovellus.

Toissijainen tarkoitus Ahvenan-
maan pilotilla oli selvittää, miten 
teknologia taipuu alustariippumat-

toman automaattitaitetun julkaisun 
luomiseen päivittäisessä käytössä. 
Vaikka web- ja lukulaitesovellustek-
nologia ei ollut vielä kovin kehitty-
nyttä vuonna 2010, pilotti osoitti 
tämän olevan mahdollista. 

Haasteena automaattinen taitto
Suurin työ sovelluksen kitkatto-

malle toimivuudelle oli lehden jul-
kaisujärjestelmän metatiedon saat-
tamisessa automaattisen taiton 
vaatimalle tasolle. Itse sovelluksen 
kehittämiselle teknologia ei asetta-
nut esteitä. 

Kokeilussa havaittiin, että täysin 
automatisoitu, perinteisestä lehdestä 
poikkeava taitto ei välttämättä sellai-
senaan sovellu uutistuotteelle. Sisäl-
lön esiintuomisessa yksi pääkei-

noista viestiä uutisten tärkeydestä 
on visuaalisuus ja vaihtelevuus. Jotta 
tablettisovellus voisi korvata paine-
tun sanomalehden, pitää sen ulko-
asun siis olla tarvittaessa muokatta-
vissa.

Näiden kokemusten jälkeen seu-

raavana askeleena HBL julkaisi 
näköislehtensä iPadille heinäkuussa 
2011 ja Androidille syyskuussa 2011. 

HBL+
Näköislehti ei kuitenkaan vastan-
nut kaikkien lukijoiden tarpeisiin. 
Uutissovellusten pitää hyödyntää 
tabletin eri ominaisuuksia parem-
min, joten HBL:ssä päätettiin lähteä 
suunnittelemaan varta vasten table-
tille suunniteltua sovellusta: viikko-
lehteä joka kokoaisi viikon kotimai-
set pääuutiset HBL:stä ja muista KSF 
Median lehdistä. Kohderyhmäksi 
valittiin sanomalehdestä luopuneet 
entiset tilaajat, joita kuitenkin voisi 
edelleen kiinnostaa KSF Median 
journalistinen tarjonta. Tuote sai ni-
mekseen HBL+.

HBL:n alustariippumaton sovellus, jota testattiin Ahvenanmaalla maaliskuussa 2011.
HBL näköislehtenä. HBL+ ensimmäinen prototyyppi marraskuu 2011
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säksi sisältää muitakin työkaluja ku-
ten kyselyt, äänestykset ja päiväkir-
jat.

Prototyyppiä testattiin kutsumalla 
55 lukijaa keskustelemaan tuotekon-
septista ja prototyypistä. Testaajien 
palautteen perusteella muokattiin 
sekä iltapainoskonseptin visuaali-
suutta että sisältöjä. Tämänkaltai-
sen palvelun prototyypiksi ei kel-
vannut muu kuin ”live-palvelu”, joka 
oikeasti sisältää tuoreimpia uutisia, 
jotta koekäyttäjät voisivat arvioida 
uuden palvelun sijaa omassa arjes-
saan.  

HBL:n toimitus tuotti joulukuussa 
”live”-prototyypin iltapainoksesta 
neljänä peräkkäisenä päivänä. Live-
prototyyppi sisälsi oikeita, ajankoh-
taisia uutisia ja julkaistiin iltapai-
noksen ajateltuna ajankohtana, eli 
kello 16.00.  

Koekäyttäjien palaute oli hyvin 
myönteistä ja myöhemmin joulu-
kuussa HBL päätti kasvattaa tuote-
perhettään jälleen uudella tuotteella, 
jonka nimeksi annettiin HBL Kväll. 
Iltapainoksen ensimmäinen numero 
julkaistiin tammikuussa. Tätä kir-
joitettaessa iltapainosta on julkaistu 

pari viikkoa ja sen lukijamäärät ovat 
ylittäneet kaikki odotukset. 

Iltapainosprojektissa hyviksi 
havaitut opit oman kehitystyön 
arvosta sekä tiiviistä yhteistyöstä 
lukijoiden kanssa täydentyivät. Opit-
tiin huomioimaan lukijoiden suuren 
massan toiveita sen sijaan, että 
kuunneltaisiin vain edelläkävijöiden 
mielipiteitä. Lukijoiden ohjaamana 
HBL:n iltapainoksesta tehtiin luku-
kokemus, jossa navigoidaan lehti-
mäisesti selaamalla sivusuuntaisesti. 

Monen opin polku
HBL:lle Next Media on tarjonnut 
mahdollisuuden aiempaa laaduk-
kaampaan tutkimustyöhön sekä uu-
denlaisen konseptikehitysmallin op-
pimiseen. 

Tiivis yhteistyö muiden alan teki-
jöiden kanssa sekä hyvä yhteis-
työ akateemisten tahojen kanssa on 
tuonut lisäymmärrystä oman orga-
nisaation ulkopuolelta ja auttanut 
konseptikehitystä ja testaamista. 

Neljän vuoden aikana HBL tes-
tasi ja toi myös markkinoille kolme 
aivan erilaista digitaalista konsep-
tia. Jokainen näistä konsepteista oli 

erilainen ja eri kohderyhmille suun-
nattu. 

Kaikkien kolmen eri konsep-
tin kehityksessä punaisena lankana 
on ollut ymmärryksen lisääminen 
niin lukijoiden tarpeesta kuin oman 
osaamisen tasosta sekä siitä miten 
eri toimijoita kannattaa hyödyntää 
konseptikehitysvaiheissa.

 HBL:lle on ollut tärkeää olla itse 
keskeisesti ohjaamassa niin teknisiä 
ratkaisuja kuin varsinaisia ulkoasul-
lisia ja toiminnallisia toteutuksia. 
Pienehkön mediatalon resursseissa 
ei ole tuhlaamisen varaa vaan resurs-
sit pitää käyttää harkiten ja opti-
moidusti. n 

Viikkolehti HBL+ joulukuussa 2012

HBL Kväll, live-prototyypin etusivu,  12/ 2013.

N Ä K Ö K U L M AN Ä K Ö K U L M A

Pauli Kuosmanen on koulu-
tukseltaan TkT ja eMBA. Pro-
fessoriuransa jälkeen hän on 
toiminut yritysmaailmassa 
merkittävimmin Elisassa ja 
Plenwaressa teknologiajoh-
tamis- ja tuotekehitysteh-
tävissä. DIGILEn teknologia-
johtajana hän on toiminut 
sen perustamisesta alkaen 
vuodesta 2008.

Next Media Digilen portfoliossa
next media -ohjelman lähtökohta oli kiinnostava: tämän kokoluokan tutkimusohjel-
maa ei mediapuolella ole koskaan toteutettu missään päin maailmaa. Ohjelman veturi-
yrityksenä toimi maamme suurin alan yritys Sanoma ja mukana olivat myös Sanoman 
kovimmat kilpailijat. Kilpailijoiden kanssa yhdessä tehtävä tutkimustyö oli partnereille 
uutta, mutta osoittautui hedelmälliseksi.

ensimmäisen vuoden rahoituspäätöstiedotteessa DIGILEn toimitusjohtaja Reijo 
Paajanen totesi: ”Next Media -tutkimusohjelma tähtää innovaatioihin, jotka uudistavat 
mediateollisuuden arvoverkkoa ja liiketoimintamalleja[…]. Tavoitteena on, että tulevai-
suuden mediatuotteet hyödyntävät ja tukevat vuorovaikutteisuutta ja tarjoavat kulut-
tajille aivan uudenlaisia mediaelämyksiä.” Kun tätä tähtäintä peilaa tammikuussa 2013 
järjestetyn tulosseminaarin teemajakoon (Uudet sisältökonseptit, visuaalisuus ja media-
kokemus; Uudet mainontakonseptit; eKirjamarkkinoiden kehittäminen; Median kulut-
tajatutkimus; Toimituksen prosessit ja lukijoiden osallistaminen; Toimituksellisen sisäl-
lön työnkulut toimitusjärjestelmissä suunnittelusta digitaaliseen jakeluun; Teknologia: 
web app -kehitys, big data, AR), voi huomata, että ohjelma todellakin kattoi koko me-
dian arvoketjun.

ilahduin suuresti lukiessani partnereiden palautetta ohjelman hyödyistä. Ohjelma 
on ”auttanut varautumaan tulevaisuuteen ja luomaan pohjaa uudelle liiketoiminnalle, 
muuttanut yhtiön strategian, antanut puitteet kehittää maailmalla ainutlaatuisia tuot-
teita.” ” Next Median työstä on jatkossa suoraa taloudellista hyötyä.” ”Nettisaittia lukuun 
ottamatta ei ohjelman käynnistyessä ollut mitään, nyt on 27 applikaatiota.”

DIGILEn tutkimustoiminnan ohjausmenetelmiin kuuluu kansainvälinen evaluointi. 
Next Median evaluaattorit pitivät ohjelmaa maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisena ja 
he olivat erittäin tyytyväisiä näkemäänsä: ”The change is revolutionary in an industry 
known as conservative and filled with frictions of competitors – both real and imagi-
nary.” 

next median toimintakenttä ei ole helppo. Mediankuluttajat ovat vaativia asiakkaita, 
globalisaatio arkipäivää ja sosiaalinen media muutti kenttää ohjelman aikana merkittä-
västi. Uskon, että ilman ohjelmaamme mediateollisuutemme tila olisi nyt paljon nykyistä 
heikompi. Mutta murros jatkuu, toivottavasti Next Median kansainvälinen osio Digital 
First  käynnistyy ripeästi. Pääkritiikkini NM-ohjelmalle on, miksei jo neljä vuotta sitten 
päästy tällä tulokulmalla liikkeelle? n

Pauli Kuosmanen
CTO, Digile Oy
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Next Median tavoite on ollut me-
dian transformaatio, liiketoimin-
nan siirtäminen digitaalisiin pääte-
laitteisiin. Tämä tutkimustyö on nyt 
pitkälti tehty ja uudelle kaudelle on 
asetettava uudet kunnianhimoiset 
tavoitteet.

Nordic Next Mediassa elämme 
transformaation jälkeistä aikaa, 
jossa unohdetaan perinteiset toi-
mintatavat ja rajoitteet, joita julkai-
sujen painaminen ja fyysinen jakelu 
aiheuttavat. Asenne ohjelmassa on 
siis Digital First – digitaalinen ensin.

Perinteiden painolasti
Digital Firstin eräs tavoite on identi-
fioida mediapalveluista sellaisia omi-
naisuuksia, jotka ovat muokkautu-
neet paperille painamisen ja jakelun 
tarpeisiin ja jotka voi digitaalisessa 
maailmassa laittaa uuteen uskoon. 

Ilmestymisaikataulu, sisällön 
määrä ja kohderyhmien määritty-
minen tulevat varmasti kokemaan 
muutoksia. Samoin kehittyvät sisäl-
lön päivitettävyys ja rikastaminen, 

tavat tulovirtojen keräämiseen sekä 
toimintamallit ja prosessit sisällön 
luomiseen.

Rahoituksen järjestäminen Nordic 
Next Medialle on ollut aikaa vievää, 
koska selkeää toimintatapaa kan-
sainvälistyvien SHOK-ohjelmien 
rahoitukselle ei ole. 

Next Media toimii tässä, kuten 
monessa muussakin asiassa, koekap-
paleena. Tämän kokemuksen myötä 
tämänkaltaisen rahoituksen järjestä-
minen on jatkossa toivottavasti hel-
pompaa.

Nordic Next Median hankkeet
Pohjoismaiseen yhteistyöhön on 
löydetty kymmenkunta toisiaan tu-
kevaa tutkimussuuntaa neljään työ-
pakettiin ryhmiteltyinä. Työpaketit 
mukailevat digitaalisen ajan suurim-

pia muutostrendejä: Liiketoimintaa 
uusista päätelaitteista ja kanavista, 
Big Data mediassa, Uudenlaiset me-
diakonseptit sekä Median merkitys 
yhteiskunnassa.

Nordic Next Median Suomen 
konsortioon ovat lähtemässä pää-
sääntöisesti samat yritykset ja tut-
kimusorganisaatiot, jotka ovat osal-
listuneet Next Mediaankin. Tässä 
näkyy tyytyväisyys ohjelman tulok-
siin. Hyvät saavutukset ovat houku-
telleet mukaan myös uusia yrityksiä.

Suomen Nordic Next Media 
-hanke hakee suoraa Tekesin rahoi-
tusta kahdelle rinnakkaiselle hank-
keelle: yritysryhmähanke ja tutki-
musryhmähanke.

Kovat tavoitteet
Nordic Next Mediassa tavoitteet ovat 
kunnianhimoiset ja lähempänä lii-
ketoimintaa kuin SHOK-ohjelmassa 
on ollut mahdollista. Monet Next 
Median myötä kasvaneet teknolo-
gian pk-yritykset ja start-up Leia 
Media ovat tavoittelemassa kansain-
välisiä markkinoita Next Mediassa 
kehitettyjen tuotteiden pohjalta. 

Mediayritysten tavoitteena on 
moninkertaistaa digitaalisen jul-
kaisutoiminnan liikevaihto, monet 
jopa kymmenkertaiseksi seuraavien 
neljän vuoden aikana. n

Horisontti 
2020

Nordic 
Next Media

Kansainvälistä 
yhteistyötä 
Yhteistyö	norjalaisen	New	Me-
dia	Networkin	kanssa	käynnis-
tettiin	 jo	 vuonna	 2010	 ja	 sa-
moin	 aikoihin	 keskusteltiin	
myös	 globaalin	 sanomalehti-
järjestö	WAN-IFRAn	kanssa	tu-
lossa	olevasta	EU:n	Horisontti	
2020	 puiteohjelmasta,	 joka	
siinä	vaiheessa	oli	vielä	nimel-
tään	FP8	

Horisontti 2020.	
Keväällä	 2012	 käynnistettiin	
Horisontin	asetustekstien	lob-
baus	 eurooppalaisen	 sano-
malehtien	 järjestön	 ENPAn	
kanssa.	Lobbauksen	tuloksena	
media	on	paremmin	esillä	ase-
tusteksteissä.

Norjalaisten	ensimmäinen	rahoitettu	projekti	sai	Suomen	esimer-
kin	mukaan	nimekseen	NxtMedia	Trondheim.	Ruotsin	suurimpiin	me-
diayhtiöihin	kuuluva	Stampen	Group	liittyi	mukaan	NxtMedian	hank-
keisiin	

Pohjoismainen yhteistyö.
Keväällä	2013	Next	Median	piirissä	voimistui	ajatus	syvemmästä	poh-
joismaisesta	tutkimusyhteistyöstä.	Aloite	nimettiin	Nordic	Next	Me-
diaksi,	Next	Median	saaman	laajan	kansainvälisen	huomion	ansiosta.	
Norjan	NxtMedia	oli	valmis	lähtemään	mukaan,	Ruotsissa	sanomaleh-
tien	järjestö	TU	teki	päätöksen	lähteä	omalta	osaltaan	valmistelemaan	
osallistumista.

Keväällä	pohjoismaiseen	yhteistyöhön	liittyi	mukaan	vielä	Tanska,	
jossa	Visiolink-niminen	yritys	on	vuosia	vetänyt	yritysten	ja	tutkimuk-
sen	konsortiota	ja	tutkinut	samanlaisia	aiheita	kuin	Next	Mediakin.	Jo-
kaiseen	maahan	nimettiin	maakoordinaattori,	joka	Suomessa	on	Vies-
tinnän	Keskusliitto.

Yhteinen suunnitelma
Syksyllä	Nordic	Next	Median	hankerakennetta	 ja	suunnitelmia	on	
hiottu	ja	Suomessa	on	rakennettu	ensimmäistä	pohjoismaista	pro-
jektisuunnitelmaa.	Kaikissa	muissa	Pohjoismaissa	on	käynnissä	jo	ra-
hoitettuja	tai	rahoitusta	hakevia	mediatutkimusprojekteja,	jotka	liit-
tyvät	pohjoismaiden	väliseen	yhteistyöhön	Next	Median	konsortion	
kanssa.	

Suomessa	Digital	Firstin	suunnitellaan	alkavan	huhtikuussa	ja	jat-
kuvan	pohjoismaisena	 yhteistyönä	 kaksi	vuotta.	Polkua	Horisontti	
2020:aankin	 ollaan	 jo	 muutaman	 hankkeen	 osalta	 hahmottele-
massa.

Next Media kansainvälistyy. Pohjoismaisten 
kumppanien kanssa suunnitellaan kaksi-
vuotista yhteistyötä Nordic Next Mediassa, 
tähtäimessä EU:n kahdeksannen puiteoh-
jelman Horisontti 2020:n euroopanlaajuiset 
yhteistyöprojektit.

Digital
First

nordic next media ja horisontti 2020

Viestinnän Keskusliiton kehitysjohtaja 
Helene Juhola koordinoi Suomen osuutta 
Nordic Next Mediassa.

 ✎  Eskoensio Pipatti

Nordic Next Media koostuu projekteista Suo-
messa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Nordic Next Media
•	Mukana	neljä	pohjoismaata:	Suomi,	

Ruotsi,	Norja	ja	Tanska
•	Suomen	koordinaattorina	toimii	Vies-

tinnän	Keskusliitto
•	Kolmessa	ensin	mainitussa	maakoordi-

naattorina	toimii	Viestinnän	Keskusliit-
toa	vastaava	mediajärjestö,	Tanskassa	
Visiolink-niminen	yritys

•	Suomen	osuus	koostuu	kahdesta	rin-
nakkaisesta	hankkeesta:	tutkimusryh-
mähanke	ja	yritysryhmähanke

•	Muissa	Pohjoismaissa	on	jo	valmiiksi	
rahoitettuja	ja	uusia	rahoituspäätöstä	
hakevia	hankkeita,	jotka	liittyvät	osaksi	
Nordic	Next	Median	yhteistyötä

•	Yhteistyö	Nordic	Next	Mediassa	on	sy-
vää,	tutkimustehtävätasoista	yhteis-
työtä,	ei	pelkästään	yleistä	tietojen-
vaihtoa

K A N S A I N V Ä L I S T Y M I N E N
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Anygraafin	Neo	-toi-
mitusjärjestelmä	on	
saanut	apua	kehitys-
työstä,	jota	on	tehty	
Next	 Mediassa.	 Sen	
yhteydessä	 on	 ko-
keiltu	 projektissa	

esille	 tulleita	 ratkaisumalleja:	 mm.	
suunnittelutietoa,	avoimen	datan	kä-
sittelyä	ja	digitaalista	julkaisemista.

–		Anygraafin	 perusfilosofiana	 on	
varmistaa	 tuotekehityksen	 jatkumi-
nen	 myös	 silloin,	 kun	 asiakkailla	 on	
tiukat	 ajat,	 kertoo	 Anygraafin	 Harri	
Taskinen.	–		Näin	Anygraaf	pystyy	tar-
joamaan	parhaat	ja	ajanmukaiset	jär-
jestelmät	myös	tiukkojen	aikojen	jäl-
keen,	kun	teollisuudenala	taas	elpyy.		

Next	Media	on	ollut	ratkaisevassa	
roolissa	Anygraafin	hankkiessa	uutta	
osaamista	 tuotteisiinsa.	 Tätä	 tietoa	
pystytään	 hyödyntämään	 etenkin	
niillä	 markkina-alueilla,	 joilla	 ei	 vas-
taavanlaista	 yhteenliittymää	 ja	 sen	
tuloksia	 ole	 ollut	 käytettävissä.	 Esi-
merkiksi	suunnittelutiedon	hyödyntä-
minen	lehden	rakenteen	hallinnassa	
on	Suomessa	viety	pitkälle.	Tällainen	
lähestymistapa	näyttäisi	olevan	vielä	
aika	 vieras	 Anygraafin	 muilla	 mark-
kina-alueilla.	

Paljon	julkisuutta	saaneen	LivePa-
per-hankkeen	 taustalla	 on	 Anygraa-
fin	osalta	käytetty	Next	Mediassakin	
kehitettyjä	menetelmiä.

–		Next	Median	vaikutusta	kansain-
väliseen	 liikevaihtoon	 on	 tässä	 vai-

heessa	 vielä	 liian	 aikaista	 arvioida,	
mutta	 uskomme	 vakaasti,	 että	 sen	
avulla	 saavutetaan	 kasvua,	 vastaa	
Anygraafin	Harri	Taskinen.

Anygraafin	 tuotteet	 ovat	 läsnä	 17	
maassa.	 Liikevaihdosta	 ulkomaiden	
osuus	on	tällä	hetkellä	noin	50%.	Any-
graafin	 tavoite	 on	 lisätä	 markkina-
osuutta	 digitaalisten	 julkaisukana-
vien	 osaajana	 Ruotsissa	 ja	 Norjassa.		
Saksan	ja	Hollannin	markkinoilla	kas-
vua	haetaan	jo	olemassa	olevista	asi-
akkuuksista	 ja	 Yhdysvaltain	 mark-
kinoilla	 edetään	 varovaisin	 askelin	
tytäryrityksen	kautta.

Next Median teknologia-
partnerit ovat saaneet 
potkua tuotteisiinsa ja ovat 
kansainvälistymässä kukin 
omalla mallillaan. Sarjaa 
komistaa vielä start-up-
yritys Leia Media, jonka 
tavoitteet ovat korke-
alla. Kaikille yrityksille 
on yhteistä, että vientiin 
tähtääviä tuotteita on kehi-
tetty Next Median tutki-
muksen ja yhteistyön avulla.

mukana MAAILMAN MARKKINOILLE
Next Median

Viennin vanha konkari Anygraaf

 ✎  Olli Kuusisto, VTT

K A N S A I N V Ä L I S T Y M I N E N

Leia	 Media	 on	
suomalainen	
start-up,	joka	ke-
hittää	 sähköpa-
peripohjaista	
päätelaitetta	
korvaamaan	 pa-

perin	lehtien	jakeluvälineenä.	
Next	Median	rinnalla	tehdyssä	

tutkimushankkeessa	luotiin	vähä-
virtaisen	 lukulaitteen	 ensimmäi-
nen	 prototyyppi.	 Lehden	 jakelua	
Metropoliassa	valmistetuille	testi-
laitteille	testattiin	sekä	Suomessa	
että	 Kiinassa,	Tansaniassa	 tehtiin	
pienimuotoinen	 testaus	 oppima-
teriaaleilla.	Testausten	jälkeen	pe-
rustettiin	kesällä	2012	oma	yritys,	
Leia	Media.

–		Eri	 hankkeiden	 kautta	 saa-
tiin	hyvä	kokonaiskuva	ja	näimme	
muutoksen	 laajassa	 mittakaa-
vassa.	Next	Median	kansainvälinen	
näkyvyys	mm.	WAN-IFRAn	konfe-
rensseissa	ja	messuilla	on	tuonut	
uskottavuutta,	kertoo	Leia	Median	
Mediajohtaja	 Janne	 Kaijärvi,	 joka	
toimi	Next	Median	Hyperlocal-työ-
paketin	vetäjänä	ennen	Leia	Medi-
aan	siirtymistään.	

Kaijärvi	 on	 viimeisen	 vajaan	
vuoden	aikana	tavannut	henkilöitä	
kymmenistä	mediayrityksistä	Suo-
mesta,	USA:sta	ja	Euroopasta.	Kan-
sainvälisten	yhteyksien	muodosta-
misessa	Next	Media	on	Kaijärven	
mukaan	ollut	ratkaisevan	tärkeä.

Potentiaalisimpina	markkinoina	
Kaijärvi	näkee	mm.	Puolan,	Saksan,	
Hollannin,	Ruotsin	ja	USA:n.	Testaa-
misessa	mennään	aiempaa	syvem-
mälle	 ja	 aiempaa	 kehittyneem-
mällä	 laitteella.	 Kiinassa,	 jonne	
panostamiseen	yrityksen	omat	re-
surssit	eivät	tällä	hetkellä	saman-
aikaisesti	 riitä,	 toimitaan	 yhteis-
työssä	TV-verkon	digitalisoinnista	
vastaavan	yrityksen	kanssa.	

Tiedon	 osalta	 pai-
nopistealueita	
Next	 Mediassa	 oli-
vat	 aluksi	 mobiili-	
ja	 mainonnan	 rat-
kaisut.	Myöhemmin	
mukaan	 tulivat	

myös	mediasisällön	ratkaisut.	
Next	 Media	 on	 tuottanut	 konk-

reettisia	kehitysideoita	tuote-	ja	pal-
velukehitykseen.	 Näitä	 ovat	 mm.	
mobiili-	 ja	 sisällönhallintapalvelut	
sekä	 tunnistus-	 ja	 maksamispalve-
lut.	–		Tästä	on	hyötyä	liiketoiminnal-
lemme	sekä	Suomessa	että	kansain-
välisesti,	 kertovat	 Harri	 Maho,	 Vesa	
Vainio	 ja	 Pekka	 Melander	 Tiedolta.	
Tuloksia	on	osin	viety	jo	tuotantoon,	
mutta	kehitettävää	myös	riittää.	Kan-
salliset	 markkinat	 ovat	 niin	 pienet,	
että	vastaavia	asioita	ei	olisi	pystytty	
yksin	tekemään.	

Next	Median	välitön	vaikutus	liike-
vaihtoon	on	Tiedolla	pieni,	mutta	tu-

levien	vuosien	aikana	tavoitteena	on	
saada	aikaan	kymmenien	miljoonien	
liikevaihtoa	media-alueen	palveluista	
ja	tuotteista.	

Tieto	 on	 jo	 lähtökohtaisesti	 kan-
sainvälinen	 yritys.	 Mediatoimialalla	
Tiedon	 fokus	 on	 Pohjoismaissa,	 toi-
mintaa	on	yhteensä	parissakymme-
nessä	maassa	joko	globaalien	asiak-
kuuksien	tai	tuotteiden	kautta.	

–			Tulevien	 vuosien	 aikana	 tavoit-
teenamme	on	luoda	palveluita,	jotka	
kehittävät	 pohjoismaisen	 median	
kilpailukykyä	 suhteessa	 suuriin,	 glo-
baaleihin	mediatoimijoihin.	Jatkossa	
myös	 laajempi	 kansainvälistyminen	
kiinnostaa,	 jatkaa	Maho.	 –		Näemme	
Digital	 First	 -projektin	 astinlautana	
EU-tasoiseen	yhteistoimintaan..

Conmio	 on	 ollut	
vahvasti	 mukana	
median	 mobili-
soinnissa	niin	Suo-
messa	 kuin	 kan-
sainvälisestikin.	
Vuonna	 2002	 pe-

rustettu	yritys	sai	asiakkaakseen	New	
York	Timesin	vuonna	2006	ja	siitä	al-
koi	kansainvälistyminen.	

–		Näimme	 Next	 Median	 hyvänä	
kanavana	olla	kehittämässä	yhdessä	
koko	 alan	 kanssa	 myös	 digitaalisen	
median	 tulevaisuutta,	 totesi	 Sami	
Ruotsalainen	Conmiolta.

Next	 Median	 aikana	 Conmio	 on	
testannut	sekä	palveluiden	että	tuot-
teiden	uusia	ominaisuuksia	ja	onnis-
tuessaan	integroinut	niitä	tuotteisiin.	
Conmion	 ohjelmistot	 mahdollista-
vat	digitaalisten	palveluiden	rakenta-
misen	matkapuhelimien	lisäksi	myös	
tabletteihin	ja	pöytäselaimiin.	

Kehityshankkeet	 Next	 Mediassa	
ovat	 olleet	 vuorovaikutteisia.	 –		Tällä	
tavalla	 olemme	 pystyneet	 panosta-
maan	 kehityksessä	 medialle	 olen-
naisten	asioiden	kehittämiseen,	ker-
too	Ruotsalainen.	

Yrityksen	visiona	on	auttaa	media-
yhtiöitä	 luomaan	 uusia	 digitaalisia	
palveluita	asiakkailleen.	–		Haluamme	
yhdessä	mediayhtiöiden	kanssa	 löy-
tää	uusia	innovatiivisia	ratkaisuja	niin	
nykyisten	palveluiden	tuomisessa	ku-
luttajille	kuin	kokonaan	uusien	liike-
toimintojen	kehittämisessä.	Tällä	het-
kellä	 Conmion	 liikevaihdosta	 tulee	
Suomen	 ulkopuolelta	 yli	 75	 %,	 josta	
suurin	 osa	 Pohjois-Amerikasta.	Vah-
vimpana	kasvumarkkinana	nähdään	
Latinalainen	Amerikka.	Tavoitteena	on	
että	yli	70	%	liikevaihdosta	tulee	Suo-
men	ulkopuolelta	tulevina	vuosinakin.

Conmio satsaa Yhdysvaltoihin

Leia Medialla on 
tavoite korkealla

Tieto on jo vahva maailmalla

Pekka Melander

Harri Taskinen

Sami Ruotsalainen

Janne Kaijärvi
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Palveleva Huittinen -hankkeen Next 
Media -taipaleen lähtökohtana oli, 
että paikallislehtitoiminnassa olisi 
tehtävä jotakin muuttuvien markki-
noiden edessä. 

Huittisissa haluttiin kehittää por-
taalia paikallisen yleisön ja mainosta-
jien tarpeisiin. Halusimme hankkeen 
myötä kehittää uudenlaisia toimin-
tatapoja ja luoda uusia myyntimah-
dollisuuksia, mutta emme osanneet 
aavistaakaan, että kehitysprosessi joh-
taisi koko yhtiömme strategian muu-
tokseen.

Yritykset omatoimisina  
sisällöntuottajina
Halusimme luoda yhteisen paikan, jo-
hon paikalliset yritykset voisivat tuot-
taa omaa sisältöään. Tuloksena syntyi 
Palveleva Huittinen -verkkopalvelu. 
Yritykset voivat tuottaa portaaliin 
omatoimisesti materiaalia, esimer-
kiksi mainoksia ja tiedotteita, rekis-
teröitymällä palvelun sisällöntuotta-
jiksi.  

Arki tuli kehitystyössä vastaan 
varsin nopeasti. Kehitysproses-
sin aikana opittiin, että uusia asioita 
kannattaa edistää ja esitellä ihmisille 
pienin askelin. Opimme myös, että  
tarvitaan myös sosiaalisen verkoston 
tukea. Nämä verkostot, tuovat esiin 
paikallisuutta parhaalla mahdollisella 
tavalla, jota jopa Googlen paikallisine 
mainoksineen on vaikea haastaa.

Uudet jakelutavat käyttöön
Yhteinen ajattelumaailma löytyi sekä 
talon sisällä että asiakkaiden kanssa. 
Tavoite oli, että julkaiseminen olisi 
helppoa eivätkä uudet jakelutavat saisi 
johtaa työmäärän kasvuun. Paikalli-
set mainostajat suhtautuivat moni-
kanavaisuuteen erittäin positiivisesti 
ja pitivät sitä jopa välttämättömänä 
kaikkien asiakaskohderyhmien ta-
voittamiseksi. 

Uusia jakelukanavia syntyi pro-
jektin myötä useampia. Paikallisen 
sanomalehden ja nettiportaalin rin-
nalle kehitettiin mobiilisovellus, liike-

tiloihin sijoitettuja infoscreenejä sekä 
tienvarsille pystytettyjä LCD-näyttöjä. 

Uusi näkökulma markkinoihin
Mainostajat kokivat, että pelkkä pai-
kallislehti ei tarjonnut riittävää näky-
vyyttä ja levikkiä, vaikka lehtimainon-
taa pidettiinkin hyvin vahvana. 
Toisaalta normaalihintaista lehti-il-
moittelua pidettiin myös kalliina.

Perinteinen kotitalouksiin suun-
tautuva markkinointi osoittautui liian 
kapea-alaiseksi. Tavoitteeksi asetettiin 
markkinakeskeinen toiminta, jossa 
paikallisesta ympäristöstä tunniste-
taan erityyppisiä segmenttejä. Näitä 
ovat kotitalouksien lisäksi esimerkiksi 
ohi kulkevat autoilijat, taajamassa asi-
oivat ihmiset ja jalankulkijat. Ajatuk-
sena oli siis laajentaa hyperlokaalin 
sisällön käyttöä suuremmalle maan-
tieteelliselle alueelle. 

Hankkeessa on testattu ja luotu 
myös sisältöjen eleohjaukseen liitty-
viä tekniikoita, jotka mahdollistavat 
mobiiliapplikaation ja näyttöjen vuo-
ropuhelun.

Vaikka lehden mainosmäärät ovat 
laskeneet, sisällöntuottajien muo-
dostaman yhteistyöverkoston kautta 
liikevaihto on onnistuttu pitä-
mään kasvussa – mobiilisovelluksen 
kehittämisen jälkeen mainosmyynti 
kasvoi 20 % vuoden 2012 ensim-
mäisten kuukausien aikana. n

Paikallisen median asema globaalien nettipalvelujen 
tarjoaman mainostilan rinnalla on haastava. Raken-
tamalla määrätietoisesti sisältöpalvelua aktiiviseksi 
mainostajien ja yleisön kohtauspaikaksi, voi paikallinen 
media voi ottaa sen aseman, jonka vain paikallistun-
temus toimijalle tuoda. Näin on toiminut Next Mediassa 
Huittisten Sanomalehti Oy. 

 ✎  Jyri Korenius

Kehitysideasta 
uusi strategia

huittisten sanomalehti 
oy:n muodonmuutos

L I I K E T O I M I N T A

Toimituksen ovella Jyri Korenius,  
toimitusjohtaja, Huittisten Sanomalehti Oy
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ePaper	Finland	on	perustettu	vuonna	
2008.	

Yritys	lanseerasi	samana	vuonna	Leh-
tiluukku	-palvelun,	josta	on	tullut	Suo-
men	 johtava	 lehtien	 kauppapaikka.	
Lehtiluukku	 on	 siirtänyt	 satoja	 julkai-
suja	 digiaikaan.	 –		Lähdimme	 mukaan	
Next	Mediaan,	kun	olimme	lehdestä	lu-
keneet	yrityksen	ydinalueeseen	osuvan	
hankkeen	alkamisesta.	Päätavoitteena	
oli	kehittää	omaa	osaamista	sekä	tuo-
teaihioita,	kertoo	Jouni	 Ikonen	ePaper	
Finlandista.	

–		Olemme	pystyneet	kokeilemaan	ja	
testaamaan	tuotteisiimme	uusia	omi-

naisuuksia	yhdessä	muiden	Next	Me-
dian	 partnereiden	 kanssa,	 ja	 saaneet	
arvokasta	 palautetta	 tuotekehitystä	
varten.	

eReading-hankkeessa	ePaper	on	tut-
kinut	 sovelluksia	 ja	 prosesseja,	 joilla	
saadaan	painetusta	lehdestä	muokat-
tua	 digituote	 mahdollisimman	 hel-
posti.	

Yhtenä	esimerkkinä	 jo	käytäntöön-
kin	ennättäneestä	uudesta	kehityside-
asta	ovat	fyysiseen	lehtitelineeseen	vie-
dyt	tägit,	joiden	kautta	pääsee	lehtien	
sähköisiin	versioihin.	Next	Median	suu-
rimpia	hyötyjä	yrityksen	kannalta	ovat	

olleet	 opit	 siitä,	 miten	 asioita	 ei	 kan-
nata	tehdä.	

Ikonen	näkee	myös	kansainvälistymi-
sen	edellytykset	hyvinä	Next	Media	-yh-
teistyön	kautta.	Sähköinen	Lehtiluukku	
-palvelu	on	tarkoitus	lanseerata	muissa	
Pohjoismaissa	ja	Hollannissa.	

–		Kansainvälistyminen	on	yksi	yrityk-
sen	tärkeimpiä	tavoitteita,	koska	koti-
markkinoilla	on	saavutettu	jo	 johtava	
markkinaosuus,	tiivistää	Ikonen	ePaper	
Finlandin	tulevaisuudensuunnitelmat.

Silencio	on	kehittänyt	
Next	Mediassa	äänen	
ja	 videon	 tuotanto-
prosesseja.	 Yrityksen	
mukaan	uusien	tuot-
teiden	 kehittäminen	
on	mikroyritykselle	ai-

noa	tapa	kasvaa	orgaanista	kasvua	no-
peammin.	

–		Next	 Mediassa	 olemme	 saaneet	
uusia	 yrityskontakteja	 ja	 neljän	 vuo-
den	aikana		tehdyn	työn	tuloksena	on	
syntynyt	uusia	tuoteaihioita,	mm.	Gui-
dio-ääniopastuspalvelu	 uudenlaiseen	

kulttuurikohteiden	opastukseen,	kertoo	
Silencion	Teemu	Oksanen.

Guidio	sisältää	ääniopasteiden	tuot-
tamisen,	hallinnoinnin	ja	jakelun	älypu-
helimiin.	Next	Median	rinnalla	on	viety	
eteenpäin	 myös	 muuta	 kehitystyötä.	
Loppuvuodesta	 2013	 yritys	 sai	 rahoi-
tuspäätöksen	 tuotekehityshankkeelle,	
jonka	 tavoitteena	 on	 testata	 konsep-
tin	 liiketoimintamalleja	 ja	 panostaa	
sillä	 kansainvälisille	 markkinoille,	 ensi	
vaiheessa	 Pohjoismaihin	 ja	 USA:han.	
–		Next	Median	osuus	on	konseptin	ke-
hitystyössä	ollut	aivan	keskeinen,	toteaa	

Oksanen.		Next	Media	on	osaltaan	tuke-
nut	vuonna	2007	perustetun	yrityksen	
liikevaihdon	 30–50%	 vuosittaista	 kas-
vua.Jatkossakin	 kasvutavoitteet	 ovat	
Oksasen	mukaan	vähintään	yhtä	kovat.	
Silenciolla	on	toimintaa	Pohjoismaissa	
yhteistyökumppaninen	kautta	ja	myös	
USA:n	markkinoita	on	tunnusteltu.	

Kansainvälinen	liikevaihto	on	ennen	
Next	Mediaa	ollut	olematonta,	mutta	
sen	odotetaan	nousevan	merkittäväksi.	

Ellibs	 on	 toiminut	
vuodesta	 2002	 e-kir-
jamarkkinoilla	 ja	 sen	
lainausjärjestelmä	on	
käytössä	 lähes	 kai-
kissa	 Suomen	 kirjas-
toissa.	Next	Mediassa	

lähdettiin	kehittämään	koko	arvoketjun	
kattavaa	 kirjastojakelun	 mallia,	 jolloin	
Ellibsin	oli	luonnollista	lähteä	mukaan.		

Erityisen	suuren	arvon	Ellibsin	Jarmo	
Heikkilä	 näkee	 tehdyissä	 kokeiluissa,	
joissa	on	pitänyt	huomioida	tekniikka,	
logistiikka,	 käyttöoikeudet,	 käyttöjen	

tilastointi	ja	rahavirran	hallinta	eri	osa-
puolten	kesken.	Ilman	Next	Mediaa	ei	
tällaista	 hanketta	 olisi	 pystytty	 teke-
mään.	

Ellibsillä	on	entuudestaan	kotimaan	
lisäksi	muutamia	asennuksia	Ruotsissa,	
Virossa	ja	Venäjällä.	

–		Näemme,	että	Next	Mediassa	ke-
hitetyllä	konseptilla	on	mahdollisuuk-
sia	myös	kansainvälisillä	markkinoilla.	
Luotu	 konsepti	 on	 tietääksemme	 ai-
nutlaatuinen	maailman	mittakaavas-
sakin,	 toteaa	Heikkilä.	Tuleville	Frank-
furtin	kirjamessuille	Ellibs	on	menossa	

Suomi-paviljonkiin	viemään	kirjastojen	
kautta	eteenpäin	tarinaa,	miten	Suo-
messa	on	onnistuttu.

Ellibsin	osalta	kansainvälistyminen	
on	 vielä	 alkuvaiheessa.	 Kuluvan	 vuo-
den	aikana	on	tarkoitus	selvittää	kan-
sainvälinen	kiinnostus	 ja	 tarvittaessa	
tuotteistaa	konseptia	pitemmälle.	Tek-
nologia	alkaa	olla	hyvällä	mallilla	vien-
tiäkin	ajatellen.	

Silencio hallitsee audion ja videon

Ellibs on e-kirja-osaaja

ePaper Finland siirtää lehdet digiaikaan

Paper

Jarmo Heikkilä

Teemu Oksanen



  NEXT MEDIA 2010–2014   NEXT MEDIA 2010–201442      43

T E E M A A I H E E N  N I M I  TÄ H Ä N  T U L E E

Palvelujen digitalisoituminen
on mahdollisuus mediataloille
Media-alan transformaatio ravisut-
taa mediasisällön tuottajia ja kulut- 
tajia. Digitalisoitumisen myötä kaik-
ki sisältö, sisällöntuotanto, palvelut 
ja niistä saatavat asiakas- ja käyt-
tökokemukset on mietittävä uudel-
leen. Lisäksi mainonta, tähän saak-
ka mediatalojen suurin tulonlähde, 
on enenevässä määrin mainostajan 
itse tuottamaa ja jakamaa sisältöä.
 ”Autamme mediataloja säilyttämään kilpailukykyn-
sä ja uudistamaan toimintaansa kokonaisvaltai- 
sesti. Järjestelmäintegraatiot, pilvipalvelut ja analy- 
tiikka luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, sillä 
niiden avulla aikaansaadaan kokonaan uudenlai-
sia kuluttajakokemuksia - tyytyväisiä asiakkaita,” 
kertoo Harri Maho, kehitysjohtaja, Media-toimiala, 
Tieto. 

Pieni on kaunista
Meneillään olevan mediamurroksen keskellä pai-
kallislehdet ovat menestyneet suhteellisen hyvin. 
Niiden vetovoima perustuu kohderyhmän tarpei-
den tuntemiseen ja sitä kautta juuri oikeanlaisen 
mediasisällön tuottamiseen. Uskollisen lukijakun-
nan muuttuessa mediasisältöä haetaan kuitenkin 
uusista kanavista. Paineita tuo myös markkinoiden 
globalisoituminen ja sen myötä saatava ilmainen 
mediasisältö. 

Digitalisointi luo mahdollisuuksia
Monet Tiedon mediayrityksille tarjoamat palvelut 
ovat toteutettavissa nopeasti ja pienin investoin-
nein, sillä ne ovat monistettavia pilvipalveluja.  

Autamme asiakkaitamme sekä mittaamaan 
että analysoimaan tuotteidensa ja palveluidensa 
tehokkuutta kokonaan uudella tavalla. ”Pelkkä klik-
kausten määrä ei ole riittävä tieto,” sanoo Maho. 
Hän korostaa, että digitaalista sisältöä ja sen tavoit-
tavuutta on mitattava monin eri tavoin ja saatuja tu-
loksia on myös osattava hyödyntää uuden sisällön 
tuotannossa, jakelussa sekä mainonnassa.

Esimerkkejä ratkaisuistamme 
EMS-järjestelmä on tietoturvallinen ja modulaarinen 
ratkaisu mediamateriaalin jalostamiseen, jakeluun 
ja hallintaan. Se on pilvipalvelu, joka auttaa media-
yrityksiä työn etenemisen ja laadun varmistamises-
sa, materiaalin nopeassa ja oikeamuotoisessa 
jakelussa sekä arkistoinnissa antaen myös reaali-
aikaisen kokonaiskuvan koko tuotantoprosessista. 
Myös muut käytössä olevat järjestelmät voidaan 
integroida ratkaisuun.

Tiedon integroitu monikanavamainonnan 
ratkaisu, Cross Advertising, puolestaan yksinker-
taistaa ja tehostaa koko mainontaprosessin. 
Järjestelmä kattaa niin painetun kuin verkkomedian 
mainonnan myynnistä varaukseen, suunnitteluun, 
tuotantoon ja laskutukseen, joten sen avulla hal-
litset monikanavaisia mainospaketteja sanoma- 
lehdistä internettiin. Mainostajille tehokas prosessi 
tarkoittaa entistä parempaa palvelua, tarkempaa 
panostusten seurantaa ja parempia mahdollisuuk-
sia tulosten analysointiin. 

Lisätietoa: 
www.tieto.fi/toimialat/media
info@tieto.com

”Haluamme tukea 
suomalaisen median 
markkina-asemaa kan-
sainvälisessä kilpailussa 
ja kehitämme palvelu-
valikoimaamme tiiviissä 
yhteistyössä asiak-
kaidemme kanssa,” 
toteaa Harri Maho. 

ILMOITUS

Åbo Akademi toteutti Next Me-
diassa loppuvuodesta 2012 laajan 
verkkokyselyn, jolla kartoitettiin 
kuluttajakäyttäytymistä ja median 
kuluttamisen rutiineja sekä niiden 
todennäköistä muutosta. Tutkimuk-
sessa selvitettiin mediankäytön ko-
konaisuutta, sekä erityisesti älypuhe-
linten ja tablettien käyttöä. Kyselyyn 
vastasi vajaa tuhat suomalaista 15-80 
-vuotiasta kuluttajaa.

Tutkimuksen päähavaintoja olivat, 
että ikä ja sukupuoli ovat edelleen 
merkittävimpiä tekijöitä medianku-

lutuksessa ja että tietokoneet ja tele-
visio vievät isoimman osan media-
päivästämme. Keskeistä tuloksissa 
oli älypuhelinten ja tablettien käytön 
kasvu, joka tuntui jatkuvan ostoai-
keiden perusteella vahvana ja joka 
on toteutunut vuoden 2013 aikana. 
Tämän vuoksi mediankäyttö on yhä 
hajautuneempaa. Uutissovellukset 
ovat suosituimpien joukossa niin 
älypuhelimilla kuin tableteillakin. 

Ajan tasalla pysyminen  
motivoi eniten
Alueellisilta mediayhtiöiltä on pit-
kään puuttunut kokonaiskuva oman 
toiminta-alueen kuluttajien me-

diakäytöstä. Tietoykkönen Oy ja 
Tampereen yliopiston COMET- 
tutkimuskeskus selvittivät tätä Aa-
mulehden, Kalevan ja Keskisuo-
malaisen levikkialueilla tehdyssä 
pilottikyselyssä kesällä 2013. Koh-
deryhmänä oli 15–79-vuotias väestö 
(N=903). Otos jakautui tasan eri alu-
eille ja vastasi alueen väestöä. 

Käytössä on toki ollut paljon eri 
medioita koskevaa tutkimustietoa. 
Tieto on kuitenkin koottu eri tut-
kimuslähteistä, eikä eri medioiden 
kulutusta ole näin ollen voinut luo-
tettavasti verrata keskenään. Otok-
sen alueellinen koko on myös usein 
jäänyt liian pieneksi. Next Mediassa 

Next Mediassa tehdyissä kuluttaja- ja mediankäyttötutkimuksissa 
tulee esille, kuinka tärkeää on ymmärtää syvällisesti kuluttajaa ja hänen 

vaikuttimiaan eri kanavien ja palveluiden käytössä. Tyypillistä median 
käyttäjää tai mediapäivää ei ole olemassa, mutta ikä ja sukupuoli ovat 

merkittävimmät tekijät median kulutuksessa.

päivärytmi

 ✎  Kristiina Markkula, 
Viestinnän Keskusliitto

Digikuluttajan
tyypillistä mediakuluttajaa ei ole
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rakennetussa ja pilotoidussa tutki-
musmenetelmässä mediat on pyritty 
saamaan tarkastelussa samalle vii-
valle niin että medioita pystytään 
vertaamaan yhteismitallisesti. 

Tulosten mukaan maakuntaleh-
teä luetaan edelleen eniten paperi-
versiona (viikkotavoittavuus 62 %), 
mutta myös verkkoversion lukemi-
nen on jo melko yleistä (30 %). Sen 
sijaan mobiililehden (4 %) ja näköis-
lehden (3 %) käyttö on vielä vähäistä. 
Seuraavan vuoden aikana vastaajat 
arvioivat lisäävänsä verkkolehtien 
sekä YLEn ja MTV3:n verkkosivu-
jen käyttöä sekä television katselua 
internetin kautta. Sen sijaan vastaa-
jat uskovat vähentävänsä paperisten 
sanomalehtien ja television käyttöä.

Mediamaisema monipuolistuu
Aalto ARTS on selvittänyt vuosien 
2012 ja 2013 aikana eri käyttäjäryh-
mien sitoutumista ja kiinnostavuutta 
(engl. engagement) aiheuttavia ko-
kemuksia eri medioihin sekä kulle-
kin käyttäjäryhmälle tärkeimpiä en-
gagement-kokemuksia. 

Laadullisia tutkimuksia on tehty 
useissa, pääosin iän ja tietyn media-
tuotteen kuluttamisen pohjalta vali-
tuissa kohderyhmissä kussakin 12 
henkilön otoksella. Tutkittuja koh-
deryhmiä oli yhteensä kuusi. Yhden 
kuluttajan käyttämien mediani-
mekkeiden määrä vaihteli 37:stä yli 
sataan nimekkeeseen. Pääsääntöi-
sesti seurattujen medianimekkeiden 
määrä kasvoi iän mukana. 

Merkittävää oli, että mitä nuo-
remmasta ikäryhmästä oli kyse, sitä 
vähemmän kymmenen tärkeimmän 
medianimikkeen joukossa oli perin-
teisiä medioita. Sekä 16-19-vuoti-
ailla että 18-25-vuotiailla osallis-
tujilla tärkeimpien medioiden tai 
nimekkeiden joukkoon mahtuivat 
kirjat, mutta listojen kärkisijoja hal-
litsivat Facebook, Youtube, Google, 
sähköposti ja tekstiviestipalvelut, ja 

16–19-vuotiaille osallistujille blogit 
olivat tärkein media. 

Vanhimmassa ikäryhmässä perin-
teiset mediat kuten painettu sano-
malehti, TV-uutiset, radiouutiset ja 
kirjat olivat pääosassa, mutta listalta 
löytyy myös sähköposti, Google ja 
Facebook. 

Tutkituista kuudesta ryhmästä 
Kotilieden 45–55-vuotiaat lukijat 
käyttivät vähiten sosiaalisia medi-
oita.

Kuluttajat valmiita  
kohdennettuun mainontaan
Keväällä 2012 tehdyssä laajassa ky-
selytutkimuksessa selvitettiin TV:n 
käyttötottumuksia, 2nd screen -lait-
teiden käyttöä sekä asenteita perin-
teiseen, kohdistettuun ja 2nd screen 
laitteille suunnattuun TV-mainon-
taan. Tutkimuksen teki VTT Telia-
soneran asiakasraadin jäsenille, joita 
oli noin 2500.

Rinnakkaiskäyttö (multitasking) 
on tyypillistä, kaksi kolmasosaa vas-
taajista käyttää jotain laitetta TV:tä 
katsellessaan. Eniten käytetään 
nettiä yleisesti, sosiaalista mediaa tai 
katsotaan TV-ohjelmatietoja. Vain 

3% etsii tarkempia tietoja mainos-
tettavista tuotteista. 

Mainoskatkojen aikana tehdään 
yleensä jotain muuta kuin katsotaan 
TV:tä, poistutaan joko fyysisesti tai 
psyykkisesti TV-tilasta. Mainokset 
koetaan usein ärsyttävinä ja toistu-
van liian usein. Mainosten äänenvoi-
makkuus on vastaajien mielestä liian 
suuri ohjelmasisältöön verrattuna.

Noin puolet vastaajista oli kuiten-
kin valmis jakamaan osan henkilö-
kohtaisia profiilitietojaan (mm. ikä, 
sukupuoli, harrastukset, kiinnos-
tuksen kohteet) paremmin kohden-
nettua mainontaa varten.  Sen sijaan 
vähemmän halua oli kertoa mainos-
tajille oma ammatti, koulutustausta, 
parisuhdestatus tai tietoja lapsista 
ja kulutustottumuksista. Tuote- ja 
palvelutarjoukset ja tuotepalkinnot 
olivat kaksi suosituinta tapaa moti-
voida vastaajia luomaan henkilökoh-
tainen kiinnostusprofiili.

Laadullisia tutkimuksia
Laadullinen kuluttajatutkimus aut-
taa ymmärtämään muun muassa 
mediakulutukseen liittyviä motii-
veja ja miksi kuluttaja on jonkin me-
dian sitoutunut käyttäjä. Kuluttaja-

Kuluttajien	  käytössä	  olevat	  media-‐alustatKuluttajien	  käytössä	  olevat	  media-‐alustatKuluttajien	  käytössä	  olevat	  media-‐alustatKuluttajien	  käytössä	  olevat	  media-‐alustat
Kalvo	  4

Kuluttajien	  käytössä	  olevat	  media-‐alustat
TV 914
Radio 832
Älypuhelin*	  (esim.	  iPhone,	  Samsung	  Galaxy,	  Nokia	  Lumia) 545
Matkapuhelin	  (muu	  kuin	  älypuhelin) 586
Kannettava	  tietokone 774
Pöytätietokone 574
Tabletti*	  (esim.	  iPad,	  Samsung	  Galaxy	  Tab) 188
Lukulaite	  (esim.	  Kindle) 12

n=982

Kuluttajien	  käytössä	  olevat	  media-‐alustat
Lukulaite 12 1	  %
Tabletti 188 19	  %
Sanomalehtitilaus 470 48	  %
Älypuhelin 545 55	  %
Pöytätietokone 574 58	  %
Kannettava	  tietokone 774 79	  %
Radio 832 85	  %
TV 914 93	  %
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tutkimuksen yksi tavoite 
on auttaa uusien konsep-
tien kehittämisessä. 

Vuonna 2012 tehtiin 
Next Mediassa useita laa-
dullisia tutkimuksia pie-
nil le kohder yhmille, 
lähinnä pääkaupunkiseu-
dulla. Yhteenveto ja rapor-
tit tutkimuksista löytyvät 
www.nextmedia.fi-sivuilta 
vuoden 2013 julkaisujen 
alta.

Nuorena omaksutut 
tavat vaikuttavat 
pitkään
Nuorten aikuisten me-
diankäyttö 2000-luvulla 
on kehittynyt melko loo-
gisesti. Lapsuudenkodin 
kokemukset näkyvät eni-
ten suhtautumisessa pai-
nettuun mediaan, televisi-
onkatseluun ja elokuviin. 
Nuorena omaksuttu valmius mak-
saa mediasisällöstä (mm. sano-
malehdestä) voi näkyä maksuval-
miutena sisällöistä ja palveluista 
myöhemminkin. Ilmaisiin sisältöi-
hin tottuminen opiskeluaikana vä-
hentää maksuhalukkuutta. VTT:n 
tekemässä pitkittäistutkimuksessa 
selvitettiin nuorten aikuisten medi-
ankäyttöä 2004 ja 2012, sekä lapsuu-
den mediankäytön vaikutusta nykyi-
seen kulutukseen.

Muuttuva mediaympäristö aihe-
uttaa myös vastareaktioita, joilla 
pyritään pitämään kiinni omista 
tottumuksista ja persoonasta. Vas-
tareaktio voi olla esimerkiksi Face-
bookin käytöstä kieltäytyminen, 
ei-sähköisen vuorovaikutuksen suo-
siminen tai printtimedian käytön 
vaaliminen.

Kuluttajan vastarinta
Näitä tuloksia tukee myös Aalto 
BIZ:in tutkimus kuluttajien vasta-

rinnasta. Vaikka isoja trendejä me-
diankäytössä on tärkeä seurata, voi-
vat trendeistä poikkeavat käyttäjät 
olla sisällön- ja palveluntarjoajan 
näkökulmasta kiinnostavia. 

Usein vastarinta kohdistuu uusiin 
teknologioihin tai tuote- tai palve-
luinnovaatioihin. Monesti uudet 
innovaatiot tehdään poikkeukselli-
sen nopeasti, mutta ne omaksutaan 
kiusallisen hitaasti. Aalto BIZ:in tut-
kimuksessa haastateltiin 20-58 vuo-
tiaita mediainnovaatioiden vastusta-
jiksi itsensä katsovia henkilöitä.

Kuluttajan vastarinta on eten-
kin murrosvaiheessa erittäin tärkeä 
aihepiiri, koska moni suhtautuu 
muutoksiin vähintäänkin varautu-
neesti.

Uutisten leviäminen arjessa
Uutisten seuraaminen tietystä ka-
navasta, esimerkiksi sanomaleh-
destä tai TV-uutisista, on muuttu-
nut uutisvirran seuraamiseksi eri 

välineistä päivän aikana. Tavallisin 
tapa levittää uutisia ja keskustella 
niistä on edelleen kasvokkain joko 
sukulaisten, ystävien tai työkaverei-
den kanssa. 

Uutisia levitetään myös sosiaali-
sessa mediassa, ja silloin motiivina 
voi olla yhteisen hyvän tavoittelu 
tai oman identiteetin rakentami-
nen. Tiedot käyvät ilmi Tampereen 
yliopiston COMET-tutkimuskes-
kuksen tekemästä mediapäiväkirja- 
ja haastattelututkimuksesta. Myös 
sen yhdessä Tietoykkösen kanssa 
tekemä kysely tukee näitä havain-
toja.

Median käytön kytkeytymi-
nen ihmisten päivittäisiin rutiinei-
hin tuli tutkimuksessa korostetusti 
esiin. Jotta uusilla mediapalveluilla 
olisi pysyvää kysyntää, ne on saatava 
osaksi päivittäisiä rutiineja. Media-
rutiinit muuttuvat eniten silloin kun 
kuluttajien muutkin rutiinit ja elä-
mäntilanne muuttuvat. n

Åbo Akademin tekemä mediapäivän kartoitus sähköisen  
kyselyn avulla vuodenvaihteessa 2012/2013.

Mediagenrejen suosio eri vuorokaudenaikoina. Åbo Akademin tekemä mediapäivän kartoitus sähköi-
sen kyselyn avulla vuodenvaihteessa 2012/2013. * Mediaa älypuhelimella/tabletilla - ‐luvut jaettu
määrällä älypuhelinkäyttäjiä (n=553) ja  tablettikäyttäjiä (n=189).  Muut  luvut laskettu koko otoksen
(n=982) perusteella.
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Herätessä Aamiaisella Työmatkalla Muissa	  tilanteissaTöissä Lounas/muilla	  tauoillaKotona	  illalla Nukkumaan	  mennessäWeekends Don't	  use
Sanomalehtiä 8	  % 41	  % 6	  % 9	  % 5	  % 16	  % 20	  % 1	  % 14	  % 17	  %
TV 7	  % 8	  % 1	  % 1	  % 3	  % 2	  % 83	  % 18	  % 30	  % 6	  %
Radio 15	  % 18	  % 39	  % 9	  % 33	  % 9	  % 23	  % 7	  % 20	  % 9	  %
Aikakauslehtiä 1	  % 5	  % 3	  % 7	  % 5	  % 11	  % 47	  % 10	  % 25	  % 21	  %
Kirjoja 1	  % 2	  % 4	  % 4	  % 3	  % 3	  % 32	  % 39	  % 29	  % 29	  %
Mediaa	  tietokoneella14	  % 13	  % 6	  % 9	  % 40	  % 20	  % 76	  % 19	  % 36	  % 3	  %
Mediaa	  älypuhelimella*10	  % 13	  % 25	  % 32	  % 30	  % 31	  % 37	  % 18	  % 28	  % 16	  %
Mediaa	  tabletilla* 10	  % 14	  % 11	  % 15	  % 13	  % 15	  % 66	  % 20	  % 39	  % 9	  %
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Herätessä Aamiaisella Työmatkalla Muissa	  tilanteissaTöissä Lounas/muilla	  tauoillaKotona	  illalla Nukkumaan	  mennessäWeekends Don't	  use
Sanomalehtiä 8	  % 41	  % 6	  % 9	  % 5	  % 16	  % 20	  % 1	  % 14	  % 17	  %
TV 7	  % 8	  % 1	  % 1	  % 3	  % 2	  % 83	  % 18	  % 30	  % 6	  %
Radio 15	  % 18	  % 39	  % 9	  % 33	  % 9	  % 23	  % 7	  % 20	  % 9	  %
Aikakauslehtiä 1	  % 5	  % 3	  % 7	  % 5	  % 11	  % 47	  % 10	  % 25	  % 21	  %
Kirjoja 1	  % 2	  % 4	  % 4	  % 3	  % 3	  % 32	  % 39	  % 29	  % 29	  %
Mediaa	  tietokoneella14	  % 13	  % 6	  % 9	  % 40	  % 20	  % 76	  % 19	  % 36	  % 3	  %
Mediaa	  älypuhelimella*10	  % 13	  % 25	  % 32	  % 30	  % 31	  % 37	  % 18	  % 28	  % 16	  %
Mediaa	  tabletilla* 10	  % 14	  % 11	  % 15	  % 13	  % 15	  % 66	  % 20	  % 39	  % 9	  %

SELITETEKSTIT	  OIKEALTA	  SIIRRETTÄVÄ	  PÄÄLLE	  TAI	  ALLESELITETEKSTIT	  OIKEALTA	  SIIRRETTÄVÄ	  PÄÄLLE	  TAI	  ALLESELITETEKSTIT	  OIKEALTA	  SIIRRETTÄVÄ	  PÄÄLLE	  TAI	  ALLESELITETEKSTIT	  OIKEALTA	  SIIRRETTÄVÄ	  PÄÄLLE	  TAI	  ALLESELITETEKSTIT	  OIKEALTA	  SIIRRETTÄVÄ	  PÄÄLLE	  TAI	  ALLE

Median	  kulutus	  päivän	  aikanaMedian	  kulutus	  päivän	  aikanaMedian	  kulutus	  päivän	  aikanaMedian	  kulutus	  päivän	  aikanaMedian	  kulutus	  päivän	  aikana

0	  %

23	  %

45	  %

68	  %

90	  %

Herätessä Työmatkalla Töissä Kotona	  illalla

Sanomalehtiä
TV
Radio
Aikakauslehtiä
Kirjoja
Mediaa	  tietokoneella
Mediaa	  älypuhelimella*
Mediaa	  tabletilla*

Sanomalehden asema 
aamurutiineissa

Matkalla	  radio,	  
älypuhelinkäyttö	  kasvaa	  

ja	  pitää	  asemansa.
Töissä	  tietokoneella,

radio	  taustalla

Illalla	  "primetime",	  myös	  
tietokoneen,	  tabletin	  ja	  
aikakauslehtien	  osalta.

Kirjat	  
ennen

nukkumaan-‐
menoa

*	  Mediaa	  älypuhelimella/tabletilla	  -‐luvut	  
jaettu	  määrällä	  älypuhelinkäyttäjiä	  (n=553)	  
ja	  tablettikäyttäjiä	  (n=189).	  Muut	  luvut	  

laskettu	  koko	  otoksen	  (n=982)	  perusteella

Median kulutus päivän aikana

Kuluttajien käytössä olevat media-alustat
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Jakelukustannusten	 kasvaessa	 pos-
tin	 hinnat	 käyvät	 liian	 korkeiksi	 yhä	
useammalla	haja-asutusalueella.	Di-
gitaaliset	julkaisuversiot	tuovat	kus-
tantajalle	ratkaisun,	jota	harkitaan	ja	
testataan	monissa	paikoissa.	

Next	Median	tutkimuksissa	on	to-
dettu,	että	tilaushalukkuus	lisääntyy	
merkittävästi	digitaalisen	aamujake-
lun	myötä.	Ongelmana	ovat	sopivat	
päätelaitteet	 ja	 asiakkaiden	 pereh-
dytys.	Digilehden	ja	laitteiden	käyttö	

vaatii	 monesti	 opastusta,	 jopa	 kä-
destä	pitäen.

Lapin	 Kansa	 kokeili	 huhti–touko-
kuussa	 2013	 lehden	 jakelua	 table-
teille	Lapissa	Äkäslompolon	ja	Lisman	
kylissä.	 Kokeilussa	 ei	 lähdetty	 hake-
maan	uutta	tuotetta,	vaan	sen	tavoit-
teena	oli	tutkia	jakelun	aikaistamisen	
vaikutuksia	digitaalisena	jaetun	leh-
den	lukukokemukseen	ja	tilaamiseen.	

Digilehti ehtii ajoissa 
Kokeilussa	tarjottiin	50:lle	varhaisja-
kelun	ulottumattomissa	olevalle	asi-
akkaalle	kuuden	viikon	ajaksi	tabletti	
ja	 Lapin	 Kansan	 näköislehti.	 Kokei-
lusta	 ja	 sen	 etenemisestä	 uutisoi-
tiin	myös	lehdessä	ja	otettiin	lukijat	
mukaan	kuulemaan	siitä	ja	sen	koke-
muksista.	

Peräti	 kaksi	 kolmasosaa	 vastaa-
jista	 oli	 halukas	 kokeilun	 jälkeen	 ti-
laamaan	 digitaalisen	 näköislehden.	
Lapin	 Kansan	 saaminen	 luettavaksi	
aamulla	oli	selkeä	parannus	entiseen.	
Digilehdestä	koettiin	olevan	muuta-
kin	hyötyä:	ei	kasaannu	pinoiksi	pöy-
dälle,	on	ekologinen,	kulkee	mukana,	
tekstiä	ja	kuvia	voi	suurentaa.	

Näköislehti paperilehden korvaajaksi
Sanomalehti	Karjalainen	toteutti	vas-
taavanlaisen	 kokeilun	 oman	 levikki-

alueensa	laidoilla	keväällä	2013.	Tes-
tiin	 osallistui	 20	 tilaajataloutta	 eri	
puolilla	 Pohjois-Karjalan	 maakun-
taa.	Kuuden	viikon	testijakson	ajaksi	
ryhmälle	 jaettiin	 tabletit,	 joihin	 oli	
asennettu	 Karjalaisen	 Näköislehti.	
Kokeilulla	 haluttiin	 selvittää,	 voiko	
näköislehti	korvata	tai	täydentää	pa-
perilehteä	 ja	 miten	 valmiita	 lukijat	
ovat	maksamaan	näköislehdestä.
Kuten	 Lapin	 Kansan	 tutkimuksessa,	
myös	tässä	mukana	olleet	arvostivat	
ennen	kaikkea	sitä,	että	lehti	on	luet-
tavissa	heti	aamulla.	Näköislehti	uu-
tena	lukukokemuksena	sai	myös	hy-
vän	 vastaanoton.	 Navigointi	 lehden	
sisällä	ja	juttujen	lukeminen	koettiin	
varsin	vaivattomaksi.	
Pitkät	 jutut	 koettiin	 kuitenkin	 han-
kalammiksi	lukea.	13	taloutta	oli	sitä	
mieltä,	että	näköislehti	voisi	korvata	
paperilehden.	 Tutkimusryhmäläiset	
olisivat	 valmiita	 maksamaan	 10–15	
euroa	 kuukaudessa	 Karjalaisen	 nä-
köislehdestä.	

HBL pioneerina digijakelukokeiluissa
Näitä	ennen	digijakelua	oli	ennättä-
nyt	 kokeilla	 myös	 HBL,	 joka	 selvitti	
keväällä	 2011	 Ahvenanmaalla	 suos-
tuisivatko	 painetun	 sanomalehden	
tilaajat	vaihtamaan	lehtensä	sähköi-
seen	versioon.

Rovaniemi

Lisma

Äkäslompolo

Haukitaipale

300 km

230 km

50 km

Digilehti ehtii aamuksi haja-asutusalueellekin

 ✎  Kristiina Markkula, 
Viestinnän Keskusliitto

Sanomalehti jaetaan mo-
nella haja-asutusalueella 
vasta päiväpostin mukana ja 
myöhäisimmillään se on lu-
kijoilla vasta iltapäivällä, vii-
konlopun lehdet maanan-
taina. Myöhään saapuva 
lehti ei digiaikana houkuttele 
tilaajaksi ja toisaalta posti-
tusmaksut ovat jatkuvassa 
nousussa. Next Mediassa on 
tutkittu voiko tilanteen kor-
jata digilehden avulla.

Kuva Lapin Kansa, Jussi Leinonen.

Lapin Kansan aamujakelukokeilussa lehti 
jaettiin tableteilla 50 talouteen Äkäs-
lompolon ja Lisman kyylissä, jonne lehti 
muuten olisi ehtinyt vasta iltapäivällä.

L I I K E T O I M I N T A
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Paperijulkaisuissa ulkoasun ammat-
tilaiset ovat osanneet luoda tilantee-
seen sopivia ja hyvän mediakoke-
muksen tuottavia ratkaisuja pitkän 
kokemuksen myötä. 

Digitaaliset päätelaitteet ja var-
sinkin tabletit ovat toisaalta niin 
uutta, ettei osaamista ole vielä ehti-
nyt kertyä. 

Digitaalisissa päätelaitteissa tilaa on 
käytössä merkittävästi vähemmän 
kuin paperijulkaisuissa ja automaat-
tisten taittomallien (template) käyttö 
on välttämätöntä ajan ja kustannus-
ten säästämiseksi. 

Next Median mediakokemuspro-
jektissa pyrittiin selvittämään opti-
maalisen layoutin rakentamista digi-
päätelaitteisiin kahdelta suunnalta: 
Ensiksi tutkittiin, minkälaisella 
template-ratkaisulla saadaan paras 

hierarkian ja runsauden kokemus 
ja samalla selvitettiin myös, millä 
tavalla lukijat arvostavat näitä omi-
naisuuksia digitaalisessa jakelussa. 
Toiseksi tutkittiin, minkälainen jul-
kaisun perusrakenne miellyttää luki-
joita ja löytyykö lukijoista erilaisia 
arvostuksia omaavia ryhmiä. 

Nämä testit tehtiin Helsingin 
Sanomien viidellä eri olomuodolla, 
paperilehdellä ja neljällä erilaisella 
digitaalisella versiolla. 

Miten suunnitella mielen-
kiintoa herättävä, dynaa-
minen layout tabletin 
kokoiselle näytölle? 
Miten rakentaa lukemaan 
houkutteleva etusivu? Next 
Median tutkimuksessa 
kysymyksiin haettiin vasta-
usta itsearvioinnin kautta 
tiedostetusta mediakoke-
muksesta ja mittausten 
kautta ihmiskehon tiedos-
tamattomista, niin sano-
tuista psykofysiologisista 
reaktioista. 

Layoutin suunnittelu ei ole tiedettä. 
Kuuluisan suunnittelijan Mario Gar-
cian mukaan sanomalehtidesignin 
teoriaa ei ole eikä hän sellaista kai-
paakaan. Sen sijaan ammattilaiset 
kehittyvät hänen mukaansa teke-
mällä, kokeilemalla ja muilta oppi-
malla. Tieteellisin keinoin voidaan 
kuitenkin tutkia design-ammattilais-
ten peukalosääntöjä ja olettamuksia. 

Hierarkia ja runsaus

Layout alternatives -tutkimuksen 
lähtökohdaksi ammattilaiset esittivät 
kysymyksen: kuinka hierarkia ja run-
saus vaikuttavat mediakokemukseen 
digitaalisessa päätelaitteessa? Hie-
rarkiaksi kutsutaan tapaa, jolla nos-
tetaan tietyt uutiset tärkeämmiksi ja 
suuremmiksi kuin toiset. Runsaus on 
tunne siitä, että julkaisulla on paljon 
mielenkiintoista tarjottavaa. Nämä 
ovat toimineet osana ammattilais-

ten heuristiikkoja, 
mutta ei ole ollut sel-
vää mikä niiden vai-
kutus lukijaan on uu-
sissa digitaalisissa 
päätelaitteissa, joissa 
mahdollisuudet nii-
den toteuttamiseen 
ovat rajoitetut.

Tutkimuksessa tes-
tattiin neljää testejä 
varten luodun tablet-
tilehden etusivun 
layout-mallia, joille 
ohjelma automaatti-
sesti haki joka päivä 
uusimmat uutiset. 
Layoutit oli kehitetty 
uskottaviksi tabletti-
lehden layout-vaih-
toehdoiksi, ja ne 
vaihtelivat korkean 
ja matalan runsau-
den ja hierarkian 
välillä. Lisäksi vii-
dentenä käytettiin 

mahdollisimman 
yksinkertaista sivua: 
pelkkää otsikkolistaa aikajärjestyk-
sessä, jonka tarkoituksena oli saada 
käsitys siitä, mikä on reaktioiden 
minimitaso. Tavoitteena oli vertailla 
lukijoiden omaa arviota ja automaat-
tisia tunnereaktioita, eli miten lukijat 
itse mielsivät kokevansa ja toisaalta 
miten he todella kokevat eri layoutit.

Layoutilla on väliä

Tutkimuksen tieteellisenä tarkoituk-
sena oli saada selkeät reaktiolukemat 
hierarkialle ja runsaudelle, ei pelkäs-
tään neljälle eri layoutille. Etukäteen 
tiedetty hankaluus luoda malli, jossa 
olisi suuri hierarkia ja pieni runsaus, 
vaikeutti lukijoiden hahmottamista, 
joten aukotonta riippuvuutta hie-

rarkian ja runsauden kokemisessa ei 
mittauksissa saatu aikaan. 

Layoutteihin suhtauduttiin silti 
hyvin eri tavoin. Taittoa, jossa oli 
suurin hierarkia ja suurin runsaus 
(kuvassa yläoikealla), arvostettiin 
eniten ja sitä pidettiin kaikkein par-
haana – tähän tosin saattoi vaikuttaa 
myös se, että ko. layout muistuttaa 
eniten sitä mitä käytetään paperi- ja 
näköislehdissä, eli se oli layouteista 
kaikkein tutuin. Myös tiedostamat-
tomina tunnereaktiot olivat selvästi 
positiivisimmat. Selkeimmät tulok-
set saatiin, kun eri taitot piti aset-
taa paremmuusjärjestykseen valitse-
malla niistä jokin. n

M E D I A K O K E M U S M E D I A K O K E M U S

ParasTekniikka avuksi  
mediakokemuksen
mittauksessa

mediakokemus

 ✎  Eskoensio Pipatti,  
Next media

Jakelu digitaalisten päätelaitteiden kautta on asettanut sanoma- ja aikakausleh-
dille lukuisia uusia haasteita. Eräs vaikeimmista on digitaalisten lehtien taiton 
eli layoutin suunnittelu. Päätelaitteiden koko on merkittävästi alkuperäistä 
pienempi, joten kokonaiskuvan, tärkeysjärjestyksen ja runsauden kuvaaminen 
on vaikeaa, samaten visuaalisen navigoinnin suunnittelu. Teknisiä perusratkai-
sujakin on monia. Johdatimme median ulkoasuammattilaiset yhteen mediako-
kemuksen tutkijoiden kanssa Aalto-yliopistosta ja VTT:ltä, pyrkimyksenä media-
kokemuksen erojen aistiminen biosignaalien ja katseenseurannan avulla.

RUNSAUDEN JA HIERARKIAN VAIHTELUA

Viisi erilaista taittomallia

tabletille

Neljä erilaista 
lehtitaittoa, 
joita tutkittiin 
lukijoiden reak-
tioita ja arvioita. 
Halutuin ulko-
asu oli oikealla 
ylhäällä oleva 
korkean hie-
rarkian ja kor-
kean runsauden 
layout.

Neljä erilaista lehtitaittoa, joita tutkittiin lukijoiden reaktioita ja 
arvioita. Halutuin ulkoasu oli oikealla ylhäällä oleva korkean hie-
rarkian ja korkean runsauden layout. Hierarkia kasvaa ylöspäin ja 
runsaus oikealle.

 ✎  Matias Kivikangas,  
Aalto BIZ
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Ristiriitoja 
Kun vaihtoehdot ovat lähempänä 
toisiaan – kuten muut layoutit oli-
vat – kysymyksen muotoilu on en-
tistä tärkeämpää. Alhaisen hie-
rarkian ja korkean runsauden 
vaihtoehto (kuvassa alaoikealla) 
sai itsenäisesti arvioituna koe-
henkilöiltä toiseksi parhaat pis-
teet, mutta tarkasteltaessa kaikkia 
vaihtoehtoja rinnan juuri kukaan 
ei silti valitsisi sitä oman lehtensä 
layoutiksi. Sen sijaan toiseksi halu-
tuimmaksi lukijat valitsivat alava-
semmalla sijaitsevan vaihtoehdon, 
vaikka yksittäin arvioituna sen saa-
mat pisteet eri kysymyskohdista ei-
vät eronneet muista. 

Kiinnostavasti näitä kahta luki-
joiden mieluiten valitsemaa pysäh-
dyttiin lukemaan selvästi vähiten. 
Jos etusivun tehtävä on ohjata kiin-
nostaviin juttuihin mahdollisim-
man tehokkaasti, nämä kaksi teke-
vät sen parhaiten. 

Selkein ristiriita kysyttyjen 
itsearvioiden ja tiedostamatto-
mien psykofysiologisten reaktioi-
den välillä tuli esiin korkean hie-
rarkian ja matalan runsauden 
(kuvassa ylävasemmalla) vaihtoeh-
don kohdalla. Se arvioitiin vähiten 
kiinnostavaksi, mutta sitä silti luet-
tiin eniten ja se herätti suurimmat 
huomion kiinnittymisestä kertovat 
keholliset vasteet. Ilmeisesti vaih-
toehdon sisältämä runsas tekstin 
määrä riitti kaappaamaan ihmisten 
huomion ja siirtymään silmäilystä 
syventyvään lukemiseen, vaikka 
he eivät pitäneet rakennetta sellai-
senaan hyvänä.

M E D I A K O K E M U S

Painettu  
sanomalehti

iPad-sovellus Näköislehti

Päivän lehti (selainlehti) HS-fi web-sivu

Uutisten lukeminen on murroksessa 
netin käytön jatkuvasti lisääntyessä 
ja sähköisten julkaisujen ja uutispal-
velujen hakiessa muotoaan. Layou-
tin vaikutus – muoto ja tapa, jolla 
uutissisällöt tarjoillaan lukijalle – 

voivat monin tavoin vaikuttaa lu-
kemiseen ja lukijalle lehdestä synty-
vään lukukokemukseen.

Pyrimme selvittämään, minkä-
laiset ratkaisut parhaiten sopivat 
sähköisiin julkaisuversioihin tai 
uutispalveluihin. Sähköinen julkai-
seminen tarjoaa joukon uusia mah-

Viisi erilaista  
lehtiversiota
Digitaaliseen jakeluun on tarjolla monia tekniikoita. Tablettien 
lukusovellukset, näköislehdet ja selainlehdet pyrkivät tuomaan 
päivittäisen lukupaketin tarjolle eri muodoissa ja erilaisella 
käytettävyydellä. Helsingin Sanomilla on valikoimissaan 
nämä kaikki, joten pistimme versiot koepenkkiin ja annoimme 
koehenkilöiden vertailla niitä ja kertoa kokemuksistaan.

 ✎  Janne Laine, VTT

Jatkuu edelliseltä sivulta

Käyttäjäkokeiden 
osallistujat ver-
tasivat viittä eri-
laista Helsingin 
Sanomien ver-
siota, painettua 
sanomalehteä ja 
neljää digitaa-
lista versiota.

Runsauden ja  
hierarkian vaihtelua

Viisi erilaista  
taittomallia



  NEXT MEDIA 2010–2014   NEXT MEDIA 2010–201452      53

M E D I A K O K E M U SM E D I A K O K E M U S

Tablettien visuaalisuus 
ja käytettävyys tarvit-
sevat uutta ajattelua. 
Sorminäyttö edellyttää 
eri asioita kuin esimer-
kiksi verkkosivusto. Aalto-
yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulun 
tutkijat kehittivät Next 
Mediassa menetelmän 
parantamaan uusien 
digitaalisten julkaisujen 
käytettävyyttä ja visuaali-
suutta.

Kosketusnäyttöiset tablettitietoko-
neet ja niille tehdyt julkaisut ovat 
yleistyneet valtavasti muutaman 
viime vuoden aikana – eikä loppua 
kasvulle tunnu näkyvän, tabletti-
markkinoiden ennustetaan kasva-
van lähes 50 % vauhdilla kuluvana-
kin vuonna.  

Kosketusnäyttöjen mukanaan 
tuoma uudenlainen käyttöliittymä 
on ollut haaste lukijoille, mutta 
myös  suunnittelijoille: vakiintu-
neet muodot lehden tai kirjan esit-
tämiseen kosketusnäytöllä ovat vasta 
muokkautumassa.

Tablettijulkaisuja varten tehty 
heuristiikka on hyvä käytäntöjä 
esille nostava työkalu, jolla voidaan 
parantaa jo julkaisun suunnitteluvai-
heessa sen laatua ja virheettömyyttä 
sekä kehittää käyttökokemusta.

Metodia hyödynnetty useissa 
julkaisuissa
Vuonna 2012 luotua ja 2013 ai-
kana paranneltua tablettijulkaisu-
jen heuristiikkaa on hyödynnetty 
useissa uudistus- ja suunnittelupro-
jekteissa. 

Monet Otavan, Bonnierin ja 
HBL:n tablettijulkaisut ovat käyneet 
läpi heuristisen arvioinnin, mutta 
viime vuonna erityisesti Sanoma 
News ja Sanoma Magazines ovat 
tehneet tiivistä yhteistyötä Aalto-
yliopiston taiteiden ja suunnitte-
lun korkeakoulun (Aalto ARTS) 
MCRG-ryhmän (Media Concepts 
Research Group) kanssa kehittäes-
sään uusia ja vanhoja julkaisuja. 

HS:n uutta iPad-julkaisua, Metro-
lehden uudistusta, kuten myös uutta 

 ✎  Harri Heikkilä, 
Sami Pekkala 
Aalto ARTS

Tablettijulkaisut kuntoon 

avulla
heuristiikan 

Tutkijat Harri Heikkilä ja 
Sami Pekkala arvioimassa 
HS:n uusien iOS- ja Android-
sovellusten betaversioita. 
Edessä on raporttilista, jossa 
kolmisenkymmentä löy-
döstä, luokiteltuna vaka-
vuusasteen mukaan.

dollisuuksia ja toisaalta haasteita, 
mutta kokemusta erilaisten layout-
ratkaisujen vaikutuksista lukukoke-
mukseen on vasta vähän verrattuna 
painetun sanomalehden pitkään his-
toriaan.

Painettu lehti vielä suosituin 
Laboratorio-oloissa tehdyissä moni-
vaiheisissa käyttäjäkokeissa saatiin 
vertailevaa tietoa Helsingin Sano-
mien viiden julkaisuversion luku-
kokemuksesta.  Koehenkilöt lukivat 
vuorollaan painetun lehden ja neljän 
erilaisen sähköisen version tai uutis-
sivuston sisältöä ja vastailivat kysy-
myksiin. 

Noin puolitoistatuntisen testiru-
peaman päätteeksi kukin kokeeseen 
osallistunut henkilö asetti julkaisut 
oman mieltymyksensä mukaiseen 
järjestykseen. Ensimmäiseksi ase-
tettiin se versio, jonka henkilö valit-
sisi käyttöönsä, jos pitäisi valita vain 
yksi. Viimeiseksi jäi se, jonka hen-
kilö valitsisi ainoaksi lehtiversiok-
seen vasta neljän muun jälkeen.

Yksikään tapa tarjota ja esittää 
uutisartikkeleita lukijoille ei vastan-
nut kaikkien lukijoiden mieltymyk-
siin ylivertaisesti muita vaihtoeh-
toja paremmin. Layout, joka soveltui 

hyvin tiettyyn tapaan lukea uutisia, ei 
taipunut samalla tavalla toisenlaisen 
lukijan ja lukutavan tarpeisiin.

Kun verrataan yksittäisiä versi-
oita, oli suosituin valinta painettu 
lehti. Tabloid-muotoisen paperileh-
den valitsi ykkösvaihtoehdokseen 
noin 42 prosenttia kokeeseen osallis-
tuneista 40 henkilöstä.

Monilla sähköinen on suosikki 
Vaikka kukin yksittäisistä digitaa-
lisista julkaisuversioista jäi näiden 
lukujen valossa selvästi painetun 
lehden suosiosta, valitsi kuitenkin 
valtaosa (noin 58 prosenttia vastaa-
jista) jonkin digitaalisen version mie-
luummin kuin painetun lehden. 

Monivaiheiset kokeet silmänliike-
kameroineen, kyselyineen, haastatte-
luineen ja kommentteineen antoivat 
paljon vihjeitä ihmisten hyvin erilai-
sista tavoista ja tottumuksista. Kokeet 
osoittivat että erilaiset layout-versiot 
vastasivat eri tavoin lukijoiden toisis-
taan poikkeaviin lukutyyleihin. 

Web-muoto jakoi mielipiteet
Vaikka kokeiden tuloksissa näkyi 
monenlaisia eroja lukijoiden välillä, 
voitiin tilastollisen monimuuttuja-
analyysin avulla löytää kokeiden tu-
loksista lukijoita eniten erottelevat 
pääsuunnat. Merkittävin rajalinja, 
jonka eri puolille jäivät kaksi toi-
sistaan poikkeavaa lukijoiden pää-
ryhmää, on suhtautuminen web-
tyyliseen jatkuvasti päivittyvään 
uutisvirtaan. 

Toisen pääryhmän lukijat piti-
vät painetun lehden ohella sähköi-
sistä lehdistä, joiden voidaan nähdä 
olevan lähtöisin painetun sanoma-
lehden traditiosta. Erityisesti paine-
tun lehden sivujen layoutia käyttävä 
näköislehti oli tämän toisen ryhmän 
lukijoiden mieleen. HS-fi:n web-tyy-
lisestä uutisten esitystavasta he eivät 
pitäneet. Toinen pääryhmä sen sijaan 
oli mieltynyt erityisesti web-tyyliseen 
uutisten lukemiseen. He arvostivat 
myös painetun lehden lukukoke-
musta, mutta eivät nähneet perus-
tetta painettua sanomalehteä jäljitte-
leville sähköisille uutispalveluille. n

M E D I A K O K E M U S

Osallistujien preferenssien jakauma eri lehtiversioiden kesken. Vasemmassa reunassa oleva pyl-
väsjoukko osoittaa kuinka monta prosenttia vastaajista valitsi kunkin lehtiversion kaikkein mie-
luisimpana valintana ( järjestysluku 1.). Seuraava pylväsjoukko ( järjestysluku 2.) kertoo kuinka 
monta prosenttia vastaajista valitsisi kunkin version itselleen toiseksi parhaana vaihtoehtona, 
jos mieluisinta versiota ei olisi saatavilla.

Osallistuja katselee ja kommentoi silmänliikelasien tallennetta lehden käyttötilanteesta. 
Oranssi ympyrä osoittaa videonäkymässä henkilön katseen kohteen.
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Iteroiva ketterä kehitys
Tablettiheuristiikkaa on Aallossa 
suunniteltu ketterän kehityksen pe-
riaatteiden mukaisesti. Arvioinnin 
ei ole tarkoitus kestää viikkoja, vaan 
parhaimmillaan muutamaan viik-
koon saadaan mahtumaan jo eri ver-
sioiden arvioita.

Menetelmässä ei ole laveaa rapor-
tointia, vaan tiivis tarkistuslista, 
jossa kuvataan suositeltu käytäntö, 
jota ongelma rikkoo, sen vakavuus-
aste, ongelman kuvaus ja ratkaisueh-
dotus sekä ruutukaappaus. Menetel-
mään liittyy myös presentaatio, jossa 
pahimmat ongelmat käydään läpi 
yhdessä kehittäjän ja toimituksen 
kanssa. Tarkistuslista on tarkoitettu 
myös yrityksen sisäiseen käyttöön.  

Tablettijulkaisuille kehitetty 
heuristiikka poikkeaa ketteryyden 
lisäksi sisällöltään vanhoista mal-
leista. 

90-luvun heuristiikat perustu-
vat pöytätietokoneiden aikaan ja ne 
ovat ohjelmistokeskeisiä. Niitä tehtä-
essä ei ole juurikaan kiinnitetty huo-
miota julkaisujen kannalta olennai-
siin asioihin kuten navigaatioon tai 
luettavuuteen puhumattakaan kos-
ketusnäytöissä olennaiselle sormelle 
suunnittelusta. Kaikkea ei ole kui-
tenkaan rakennettu uudelleen, vaan 
pohjalla on vanhojen tunnettujen 
heuristiikkojen yhdistelmä. n

Yhtenä	osana	Aku	
Ankan	 Lataamon	
alustavaa	 suun-
nittelua	 haluttiin	

kokeilla	 käyttäjien	 osallistamista	
tuotekehitykseen.	 Sanoma	 Maga-
zinesin	ja	Aalto-yliopiston	johtama	
beta-testaus	oli	käynnissä	Faceboo-
kissa	kesä-heinäkuun	ajan.	

Lataamon	 suljettuun	 Facebook-
ryhmään	kutsuttiin	pari	sataa	hen-
kilöä,	joita	jututettiin	palvelusta	kol-
men	viikon	ajan.	Joka	päivä	tutkijat	
esittivät	muutamia	Lataamoon	liit-
tyviä	kysymyksiä.

Aiemmin	 tehdyssä	heuristisessa	
tutkimuksessa	 havaitut	 ongelmat	
nousivat	 esiin	 myös	 Lataamon	 Fa-
cebook-ryhmässä.	 Kolme	 tärkeintä	
käyttäjiltä	 tullutta	 parannusehdo-
tusta	olivat:
•		Koko	 sovelluksen	 pitää	 toimia	

tabletin	pysty-	ja	vaaka-asennoilla.

•		Saumaton	lukukokemus	vaatii	 ly-
hyiden	 tarinoiden	 parempaa	 ket-
juttamista.	

•		Tarinoiden	 latausaika	 on	 saatava	
lyhyemmäksi.

Facebook	 toimi	 hyvin	 virheiden	
etsimisessä	 ja	 ennakko-oletusten	
testaamisessa.	 Mitattavaa	 tietoa	
saatiin	 kyselyistä	 hyvin,	 mutta	 ky-
selyihin	tulleet	kirjoitetut	kommen-
tit	olivat	kuitenkin	usein	niin	lyhyitä,	
että	niistä	oli	vaikea	jalostaa	laadul-
lista	tietoa.	

Sosiaalisen	median	avulla	tehtä-
vään	käyttäjätestaukseen	ja	tiedon-
keruuseen	 tulee	 varata	 riittävästi	
resursseja	ja	kannustaa	kaikkia	ak-
tiiviseen	 keskusteluun.	 Ryhmän	
koon	täytyy	olla	myös	riittävä,	jotta	
pieni	 osallistumisprosentti	 (tässä	
noin	30%	äänestyksissä)	ei	haittaa.

Aalto Artsin tutkijat 
jututtavat Lataamon 
käyttäjiä Facebook-
ryhmässä.

Tuotekehitystä  
sosiaalisessa mediassa

ke 19.  2014()

M E D I A K O K E M U S

”Listasta saa nopean kä-
sityksen kehitystarpeista, 
sitä on helppo seurata 
ongelmia korjatessa. Tii-
vistetty esitystapa tukee 
ketterää kehitystä pa-
remmin kuin perinteinen 
laaja raporttI

Maija Savolainen, tuotantopäällikkö, 
Sanoma Media Finland

digitaalista Aku Ankkaa on kehi-
tetty yhteistyössä Aallon tutkijoiden 
kanssa. Aku Ankan Lataamo-palve-
lun arviointi aloitettiin puoli vuotta 
ennen lanseerausta, jolloin löydök-
set voitiin ottaa huomioon käyttä-
jätestejä suunniteltaessa ja palvelun 
viimeistelyssä. Lasten Oman Kirja-
kerhon tablettiversion arviointi teh-
tiin vasta tuotteen julkaisun jälkeen, 
joten korjaukset näkyvät päivitysten 
kautta myöhemmissä versioissa. 

Virheet esiin
Yleisimpiä virheitä tablettijulkai-
suissa ovat liian pienet kosketusalu-
eet, niiden epäselvä merkitseminen 
tai epäergonominen sijainti. Myös 
julkaisun navigointiratkaisuissa, 
siinä miten lukijan paikantaju jul-
kaisussa välitetään ja miten erilai-
set toimintaoptiot vihjeistetään, on 
usein kehittämisvaraa. Hyvää tablet-
tijulkaisua ei suunnitella kuten netti-
sivua tai painotuotetta.

Paras tulos heuristiikan käytöstä 
saadaan iteratiivisesti, kehittäen jul-
kaisua vaiheittain eri versioita arvi-
oiden, aivan alusta saakka.

Uusien arviointimenetelmien 
kehittämiseen on osallistunut myös 
Aalto-yliopiston median laitoksen 
kurssi, jossa toista kymmentä opis-
kelijaa arvioi tablettiheuristiikalla 
muun muassa Me Naisten mobiili-
versiota.

Interaktiivisuutta   
tablettimainoksiin

Helsingin Sanomien NYT-liitteen iPad-versiota arvioitiin syksyllä 2013. Navigaation osalta löy-
dettiin ongelma: käyttäjän tulee ensin osata Pienennä-ele (Pinch-gesture), ennen kuin Päänä-
kymä-painike tulee esiin.

”Hyvin konkretiaan me-
nevä tapa esittää ha-
vainnot. Antaa hyvät 
eväät toimijalle saavut-
taa tuloksia nopeasti.
Samuli Jakobsson,  
HS-kehitys, kehityspäällikkö

Tablettijulkaisun	heuristiikan	ohella	
Aalto-yliopiston	Taiteiden	ja	suunnit-
telun	korkeakoulussa	on	myös	tehty	
mittaristo	 mainonnan	 vuorovaikut-
teisuuden	arviointiin	tableteissa.	Kun	
arviot	interaktiivisuuden	laajuudesta	
ja	 eri	 ominaisuuksista	 yhdistetään	
mainosten	katselutietoihin,	voidaan	
selvittää	 miten	 interaktiivisuus	 vai-
kuttaa	mainoksen	tehoon.

Tietokoneella	esitettäviin	mainok-
siin	 verrattuna	 tabletissa	 voidaan	
hyödyntää	 lukuisia	 lisäkeinoja	 luki-
jan	huomion	 kiinnittämiseen	 ja	nii-
den	 mittaamiseen	 täytyy	 käyttää	
erityistä	 menetelmää.	 Arvioinnissa	

otetaan	huomioon	sekä	interaktiivi-
suuden	monipuolisuus	että	voimak-
kuus.	

Mittariston	19	muuttujalla	on	mal-
linnettu	tärkeimmät	tablettimainon-
nassa	 käytettävissä	 olevat	 interak-
tiokeinot.	Mukana	on	muun	muassa	
sosiaalisen	 vuorovaikutteisuuden	
mittareita	kuten	 jakaminen,	käyttö-
liittymän	 ja	 laitteen	 ominaisuuksia	
kuten	orientaatio	ja	liike	sekä	laadul-
lisia	piirteitä	kuten	pelillisyys.	

Arviointimenetelmä	on	laskennal-
lisesti	 yksinkertainen	 ja	 mukana	 on	
ohjeistus	ominaisuuksien	pisteyttä-
miseen.
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den testauksessa lyötiin Owelan sen 
hetkinen aktiivisuusennätys. 

Ideasta protoksi
Kaleva ja Turun Sanomat aloit-
tivat kehitystyönsä ideatasolta ja 
testauttivat ideoitansa Owelassa 
ensimmäisenä vuonna User Intelli-
gencen tuottamien konseptikuvaus-
ten avulla. Kuvaukset olivat HTML-
sivuja, joiden avulla osallistujien oli 
helppo ymmärtää ideat ja kommen-
toida niitä. 

Saadun palautteen perusteella 
kummatkin mediatalot testautti-
vat ajatuksiaan kartoittamalla ensin 
pienemmässä ryhmässä osallistu-
jien tarpeita, ja rakensivat saadun 
palautteen perusteella proton, joka 
testattiin suuremmalla osanottaja-
joukolla. 

Protoista lukijoiden sitoutta-
miseen
Alma Aluemedia ja HBL hakivat pa-
lautetta valmiiksi suunniteltuihin 
palveluprotoihin. HBL kehitti uutta 
iltapäiväuutiskonseptia, joka annet-

tiin digitaalisiin palveluihin kriitti-
sesti suhtautuvien henkilöiden arvi-
oitavaksi. 

Alma Aluemedia haki palautetta 
kahdesta eri konseptista. Helppo 
Aamulehti -prototyypin (helppo.
aamulehti.fi) testauksessa käyttä-
jät antoivat palautetta uudenlaisesta 
jatkuvasti päivittyvästä uutispalve-
lusta. Prototyyppi on edelleen käy-
tettävissä beta-versiona.

Helppo Aamulehti suunniteltiin 
mahdollisimman nopeasti latautu-
vaksi, helppokäyttöiseksi palveluksi 
etenkin tabletin käyttäjiä varten-
Taustalla oli myös haaste mainos-

ten toteuttamisesta siten, että mai-
nostaja tietää onko mainos oikeasti 
nähty, kun sivulla on käyty. 

Sen vuoksi palvelussa ei ole vieri-
tystä sivulla alaspäin eikä perinteistä 
osastojakoa. Palvelun sivuja selataan 
vain vaakasuuntaisesti ja sisältönä 
on 24 sivua uusimpia uutisia. 

Käyttäjät kaipasivat kuitenkin 
ainakin aluksi vanhanmallista toteu-
tusta – tavat ja tottumukset näyttä-
vät olevan sitkeitä. Kokonaisuu-
den hahmottaminen oli hankalaa, 
eivätkä käyttäjät tienneet olivatko 
jo lukeneet jutun vai eivät. Mielen-
kiintoinen havainto oli, että muu-
tama testaaja käytti sovellusta kän-
nykällä, vaikkei se ollut sille millään 
lailla optimoitu.

Digitaalista varhaisjakelua
Alma Aluemedian toinen konsepti-
testi tehtiin Lapin Kansan näköisleh-
dellä. Kokeet toteutettiin kahdessa 
Lapin kylässä, Lismassa ja Äkäslom-
pololla, missä paperinen lehti jae-

taan vasta iltapäivällä tai illalla. Tes-
taus kesti kuusi viikkoa ja käyttäjille 
jaettiin täksi ajaksi tabletit, joilla pal-
velua pystyi käyttämään. 

Testauksen aikana kerättiin huo-
mattava määrä laadullista aineis-
toa osallistujien mediapäivästä ja 
arjesta. Lisäksi toimitus sai päivän 
lehdestä palautetta toimituksellisen 
aineiston kehittämiseen. Testijakson 
jälkeen jokainen osallistujista olisi 
suositellut palvelua ystävilleen. n

Neljä kustantajaa hyödynsi 
Next Mediassa protoile-
malla hakemaan uusia 
sisältökonsepteja digi-
taalisille päätelaitteille. 
Kehitystyössä käytettiin 
hyväksi VTT:n Owelaa, jossa 
käyttäjät saadaan mukaan 
kehittämiseen jo ideata-
solta lopullisen toimivan 
prototyypin testaukseen 
saakka.

Mediakonsepteja kehitettäessä on 
tärkeää ymmärtää käyttäjien tar-
peet ja ottaa heidät mukaan niiden 
arviointiin kehitysprosessin alusta 
alkaen. Heiltä voi kysellä ideoita ja 
tarpeita, sekä palautetta konsepti-
ideoihin, eriasteisiin prototyyppei-
hin, sekä valmiiden tuotteiden ja 
palvelujen edelleen kehittämiseen. 

Tätä kautta valmiiden tuotteiden ja 
palvelujen onnistumisen mahdolli-
suudet kasvavat. 

Personal Media Hub -hankkeessa 
ideoitiin ja testattiin uusia media-
palvelukonsepteja yhdessä poten-
tiaalisten käyttäjien kanssa tuote-
kehityskaaren eri vaiheissa. Turun 
Sanomien (TS) ja Kalevan tapauk-
sissa lähdettiin liikkeelle ideatasolta 
ja kehitettiin projektin aikana palve-
luprototyypit. KSF Median tapauk-
sessa testattiin Hufvudstadsbladetin 
(HBL) uutta digitaalista palvelukon-
septia, iltapäivisin ilmestyvää digi-
lehteä. 

Alma Aluemedian lukijat puoles-
taan evaluoivat ensin palveluprotoa 
(Helppo Aamulehti) ja myöhem-
min Lapin Kansan näköislehden 
uutta muotoa. Pitkän tähtäimen 
tavoitteena on kehittää mediayhti-
öille uusia palvelutuotteita ja luoda 
mediatuotteisiin uusia innovatiivisia 
toimintoja.

OWELA tukee ketterää kehitystä 
Kehitystyössä hyödynnettiin VTT:n 
Owelaa (Open Web Laboratory, 
owela.fi) palvelukehityksen eri vai-
heissa. 

Owela on VTT:n kehittämä verk-
koympäristö, joka kaikkien osapuol-
ten yhteisen keskustelualueen lisäksi 
pitää sisällään muita verkkotyöka-
luja kuten kyselyt, äänestykset ja päi-
väkirjat. 

Owela-testauksiin kutsuttiin niin 
kustantajien omia asiakkaita kuin 
Owelaan jo aiemmin rekisteröity-
neitä käyttäjiä. Owelassa on mukana 
yli 5000 yhteiskehittämisestä kiin-
nostunutta testaajaa. 

Osallistujat kommentoivat ahke-
rasti kustantajien ideoita sekä ide-
oivat itse lisää. Keskusteluissa kerät-
tiin myös tietoa lukijoiden arjesta ja 
median käytöstä. Testaukset kestivät 
kahdesta kuuteen viikkoa. 

Palautetta saatiin runsaasti, ja 
Lapin Kansan digitaalisen näköisleh-

käyttäjät mukaan kehittämiseen

Protoilemalla  
uusia sisältökonsepteja

Kalevan palvelukehityksen vaiheet kon-
septikuvauksen arvioinnista sisältökes-
kustelujen kautta proton testaukseen.

Owela tarjoaa innovointialustan tuotteen ja 
palvelun eri kehitysvaiheisiin. Kaaviossa kehitet-
tyjen konseptien sijoittuminen innovaatiopro-
sessin vaiheisiin

Helppo Aamulehti on proto, jossa tabletille 
tuodaan vaakasuuntaisesti selattavaksi 24 
viimeisintä uutista ja mainoksia.

 ✎  Aino Mensonen 
VTT



  NEXT MEDIA 2010–2014   NEXT MEDIA 2010–201458      59

T E E M A A I H E E N  N I M I  TÄ H Ä N  T U L E E J O U R N A L I S M I

Yhä useammat mediat ovat ottaneet 
lukijat tai katsojat mukaan tuotta-
maan sisältöjä yhteistyössä ammatti-
toimittajien kanssa. Suomessa edel-
läkävijänä on toiminut Sanomien 
Kaupunkilehdet -yksikkö, jonka seu-
raaja Metro on nykyään osa Helsingin 
Sanomien toimitusta. 

Next Media -ohjelmassa tutkittiin 
neljän vuoden aikana sekä lukijoiden 
lähettämän sisällön hyödyntämistä että 
toimituksellisen työn muuttumista. 

Aalto ARTSin tutkijat olivat 
mukana jopa toimituksen arjessa 
miettimässä, miten toimitustyö par-
haiten sujuisi uusilla käytännöillä. 
Tampereen teknillisen yliopiston tut-
kijat Heli Väätäjän johdolla paneutui-
vat puolestaan lukijareporttereiden ja 
teknisten alustojen tutkimiseen. 

Aktiivisimmista  
lukijareporttereita 
Lukijat lähtivät mukaan nykyisen 
Metron toimitustyöhön innokkaasti. 
Vuonna 2012 lukijat lähettivät yli 35 
000 kuvaa, joista suurimman osan 
kännykällä. Yli 4 000 uutisesta suu-
rin osa perustui lukijoiden vinkkiin 
tai kuvaan. 

Metro-lehteen tarjottujen kolum-
nien määrä ja laatu yllättivät toimi-
tuksen. Vuoden 2013 aikana lukijat 
lähettivät yli 600 kolumnia ja toimi-
tus valitsi niistä julkaistavaksi 60. 

Paras käytäntö laadukkaan sisäl-
lön saamiseksi oli kouluttaa sitou-

tuneimpia lukijoita toimimaan luki-
jareporttereina. Kun henkilöihin on 
pysyvämpi suhde, voivat toimittajat 
pyytää heiltä aktiivisesti kuvia, lyhyitä 
uutisjuttuja sekä kolumneja. 

60 lukijareportteria osallistui tutki-
joiden järjestämään koulutustilaisuu-
teen. Haastatteluissa nousivat selvästi 
esille muun muassa lukijayhteisöjen 
muodostamisen tärkeys, koulutuksen 
tarve sekä kuvien ja juttujen lähettä-
misen helppous. 

Työnkuvat ja -tavat muuttuvat
Uudenlainen ajattelutapa mullisti 
toimituksen työtapoja. Juttuja alet-
tiin tehdä ensisijaisesti verkkojulkai-
suun, josta poimittiin juttuja eri leh-
tiin ja palveluihin. 

Toimituspalavereista tuli osin tar-
peettomia, koska toimittajat eivät enää 
samassa määrin ideoineet uutisia. Pie-
nemmälläkin toimittajamäärällä saa-
tiin lukijalähtöisessä toimintatavassa 
tehtyä aiempaa enemmän lukijoita 
kiinnostavaa sisältöä, koska aiheet 
tulevat lukijoiden itsensä läheltä. 

Erityistä huomiota toimitusorga-
nisaatioissa pitäisi kiinnittää muu-
toksen johtamiseen ja henkilöstön 
motivointiin - erityisesti päivittäisen 
uutistyön johtamiseen uuden strate-
gian mukaisesti. 

Muutosvastarintaa toimituksessa
Muutos uuteen tapaan tuottaa sisäl-
töä ei tapahtunut kivuttomasti, sillä 

osa toimituksesta vierasti lukijoi-
den ottamista mukaan sisällöntuo-
tantoon. Monet toimittajat arvostivat 
työssään aluksi vain paperilehtiä ja 
valittivat journalismin tason laskusta 
erityisesti verkossa. 

Samaa ovat kertoneen kansainväli-
set esimerkitkin. Vastahakoisuus voi 
hidastaa uuden toimintamallin kehit-
tämistä ja tutkimuksessa analysoitiin-
kin vastarintaa kuvaavia puhetapoja, 
joita esimiesten tulisi herkällä kor-
valla kuunnella ja purkaa. Kaupunki-
lehtiä projektin alkupuolella päätoi-
mittaneen Janne Kaijärven mukaan 
tämänkaltaisella toimintatavalla saa-
daan kuitenkin jopa kolmasosa sääs-
tettyä toimituksen kustannuksissa. 

Ainutlaatuinen toimintatapa
Lukijoiden osallistuminen ja osallis-
taminen näin suuressa mittakaavassa 
on kansainvälisestikin katsottuna 
harvinainen ilmiö. Kokeiluita lukijoi-
den aktivoimiseksi on tehty muualla-
kin, mutta vastaavalla innolla lukijat 
eivät ole lähteneet lehteä tekemään. 

Maailmalta ei juuri löydy esimerk-
kejä vastaavanlaisista, etenkään pai-
netun julkaisun ympärille syntyneistä 
lukijareportteriryhmistä. Metro-lehti 
kuuluu kansainväliseen Metro-leh-
tien ketjuun, joka on lajissaan suurin. 
Sillä on yli 17 miljoonaa lukijaa 20 
maassa. Suomen kokemuksia ja käy-
täntöjä on siirretty muun muassa 
Montrealiin ja Prahaan. n

Lukijoiden ottaminen mukaan sisällön tuotta-
miseen muuttaa toimituksen prosesseja. Koko 
uutiskäsite muuttuu ja vanhat tavat eivät enää 
toimi uudessa ympäristössä. Tutkijat seurasivat 
toimituksen työskentelyä ja kehittivät parhaita 
käytäntöjä.

Toimitus lukijasisällön pyörteissä
lukijareportterit muuttavat prosesseja

 ✎  Merja Helle, Aalto ARTS

YOUR SOUND DESIGN EXPERT

www.silencio.fi

AUDIO BOOKS      POST PRODUCTION      AUDIO GUIDES
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Big datalla tarkoitetaan niin suurten tieto-
massojen käsittelyä, ettei taulukkomuotoi-
nen älykäs käsittely enää riitä, vaan avuksi 
on otettava tiedonlouhinnan menetelmiä. 
Tiedonlouhinnassa käsiteltävä tieto pilko-
taan palasiksi ja näitä palasia vertaamalla 
ja yhdistämällä saadaan nopeasti löydök-
siä, joita ei tavanomaisella käsittelyllä ja il-
man big data -laskentaa helposti tavoitet-
taisi.

Mediasisällöt ja niiden käyttötiedot eli 
lokit ovat juuri tällaista big dataa. Tärkeim-
piä alueita niiden hyödyntämisessä ovat 
artikkelien sisällön sekä käyttäjäryhmien 
analysointi. Artikkeleista voidaan esimer-
kiksi löytää automaattisesti oleellisimmat 
avainsanat entisen työlään manuaalisen 
”tägittämisen” sijaan. 

Tätä työtä on Next Mediassa tehty Met-
ropolian projektissa, jossa on luotu val-
miita sovelluksia mediayhtiöiden käyttöön. 

Lokeja ja sisältöä analysoimalla käyttäjälle 
voidaan puolestaan paremmin kohdistaa 
juuri oikeaa sisältöä juuri oikeaan aikaan 
ja paikkaan.

Mielenkiintoinen sovellus on myös mah-
dollisten artikkeliaiheiden kaivaminen 
kunkin hetken tietovirrasta, esimerkiksi 
sosiaalisten palvelujen loputtomasta sisäl-
tövirrasta. Reaaliaikainen kuva verkkosi-
sällöstä on tärkeää, kun lukijat ovat saaneet 
sisällön tuotannossa suuremman painon.

Tällaisten algoritmien parissa on tehty 
työtä Next Median Software Newsroom 
-hankkeessa. Siinä on tavoitteena ollut 
rakentaa toimitukseen niin sanottu tilan-
nekuvajärjestelmä, joka analysoi ympäris-
tön uutisvirtaa ja verkon sisältämiä kirjoi-
tuksia. 

Datanlouhinnan keinoin tästä informaa-
tiovirrasta pyritään löytämään asioita, joita 
pidetään uutisarvoisina. 

MEDIAN  
PALVELUKSESSABIG

DATAA N A L Y Y T I K K A

I N T E R N E T

S O M E

P E T A B Y T E

O H J E L M I S T O T

S A N

L O K I D A T A

Big data on ollut pitkään avainsana sähköisten palvelujen kehittämisessä. Esimerkiksi 
hakukone Googlen toiminta perustuu kokonaan big dataan. Next Mediassa big dataan 
liittyviä datan louhinnan menetelmiä on sovellettu mediasisältöjen käsittelyyn ja saavu-
tettu tuloksia, joita monet mediayhtiöt nyt soveltavat omassa toiminnassaan. 

 ✎  Eskoensio Pipatti 
Next Media Miten tekstisisällöistä saadaan avain-

sanat talteen ilman käsityötä? Eikä 
vain avainsanoja, vaan myös erisni-
miä, kuten esimerkiksi henkilöiden 
ja paikkojen nimiä. Miten löydän lu-
ettavana olevan jutun perään suosit-
teluksi samankaltaista sisältöä? Next 
Mediassa on kehitetty näihin sovel-
lukset, jotka ovat kaikkien käytettä-
vissä open source -periaatteella. 

Ammattikorkeakoulu	 Metropoli-
assa	on	kehitetty	avoimen	lähdekoo-
din	 sovellukset	 Juju,	 Huhu	 ja	 Muru.	
Nämä	 sovellukset	 ovat	 kaikkien	 va-
paasti	 hyödynnettävissä.	 Lisätietoa	
löytyy	osoitteesta	

https://code.google.com/p/juju/
https://code.google.com/p/huhu-p/

Avainsanat automaattisesti
Juju	on	sovellus,	joka	löytää	teksteistä	
avainsanoja	 automaattisesti.	 Sen	
syöttötietoa	 ovat	 dokumentit	 ja	 se	
tuottaa	 optimitilanteessa	 hyvin	 do-
kumentin	sisältöä	kuvailevia	avainsa-
noja.	Juju	tukee	suomen	ja	englannin	
kieltä	ja	osaa	muun	muassa	palaut-
taa	taivutetut	sanat	perusmuotoon.	

Työkalun	toimintaa	on	testattu	Sa-
noma	 Magazinesin	 aikakauslehtiar-
tikkeleilla,	joista	informaatikko	poimi	
ensin	 avainsanat.	 Jujun	 suoritusta	
verrattiin	sitten	tähän	asiantuntijan	
tekemään	työhön.	Parhaimmassa	ta-
pauksessa	löydetään	lähes	puolet	in-
formaatikkojen	määrittämistä	avain-
sanoista.	

Tulosta	 voidaan	 parantaa	 kasvat-
tamalla	 taustalla	 olevan	 kieliaineis-
ton	eli	korpuksen	kokoa.	Avainsanoi-
tus	toimii	parhaiten	faktapohjaisille	
teksteille.	Sen	sijaan	kaunokirjallisen,	
monimerkityksellisen	 sisällön	 auto-
maattinen	 sisällönkuvailu	 on	 haas-
tava	ongelma,	johon	avainsanoitus	ei	
sellaisenaan	sovellu.	

Jujun	 käyttöönotto	 ei	 edellytä	 ai-
neiston	opetusta,	vaan	sovellus	voi-
daan	 ottaa	 käyttöön	 välittömästi.	

Hyötyä	avainsanoista	on	hauissa,	et-
simisessä,	 suosituksissa,	 käyttäjien	
profiloinnissa	 ja	 tiedon	 analysoin-
nissa.	

Jujua	voi	kokeilla	omalla	suomen-
kielisellä	aineistolla:	

http://ereading.metropolia.fi/keyph-
rase.html

Erisnimet Huhulla
Huhu	 on	 niin	 ikään	 avoimen	 lähde-
koodin	 työkalu	 henkilönimien	 poi-
mimiseen	tekstistä.	Huhu	tunnistaa	
tekstistä	 etunimi-sukunimi	 -yhdis-
telmät,	 laskee	 niiden	 esiintymät	 ja	
palauttaa	 löydetyt	 nimet	 perus-
muotoisena.	Huhu	käyttää	apunaan	
tunnettujen	nimien	nimilistoja.	Tut-
kimuksellisena	haasteena	on	 tunte-
mattomien,	 uusien	 nimihahmojen	
löytäminen.	

Huhu-työkalua	on	pyritty	hyödyn-
tämään	 myös	 Helsingin	 yliopiston	
automaattisen	 uutisnenän	 kehityk-
sessä.	

Huhua	 voi	 kokeilla	 omalla	 aineis-
tollaan:	

http://ereading.metropolia.fi/JujuWeb/
people.html

Muru löytää  
samankaltaisuudet
Muru	puolestaan	on	yleiskäyttöinen	
samanlaisuuksien	 hakukone,	 jonka	
avulla	vertaillaan	aineistojen	eri	piir-
teitä	keskenään	ja	palautetaan	toisi-
aan	muistuttavat	kohteet.	

Kirja-aineistoon	 sovellet-
tuna	 Murun	 avulla	
voidaan	 esi-
merkiksi	 löytää	
omaan	 suosikki-
dekkariin	perustuen	
suosituksia	kirjan	tee-
mojen,	 kirjailijan	 kan-
sallisuuden	 ja	 amma-	
tin	 mukaan	 painotettuna.	 Rikkaan	
metatiedon	avulla	pystytään	aineis-
toista	kaivamaan	esiin	yllätyksellisiä	
ulottuvuuksia.	

Murun	keskeisenä	oivalluksena	on	
monipiirrearkkitehtuuri,	jossa	aineis-
ton	 eri	 puolia	 käsitellään	 toisistaan	
riippumattomina	 datajoukkoina.	
Arkkitehtuurin	avulla	pystytään	pai-
nottamaan	 näkökulmia	 aineistoon	
ja	sukeltamaan	syvälle	aineiston	yk-
sityiskohtiin.	

Murua	voidaan	hyödyntää	esimer-
kiksi	aineistojen	suositteluun	ja	ha-
kuun.	Murun	avulla	tutkitaan	muun	
muassa	 sitä,	 millaisten	 sanojen	 pe-
rusteella	ihminen	tunnistaa	uutisten	
samanlaisuuden.	

Murua	sovellettiin	eReading-hank-
keessa	 kirjojen	 sisältöperustaiseen	
hakuun	sekä	lehtiaineiston	löytämi-
seen	 arkistoista.	 Suosittelukoneena	
Muru	 tarjoaa	 apuvälineen	 suositte-
lun	 niin	 kutsuttuun	 kylmäkäynnis-
tysongelmaan,	jossa	uutta	aineistoa	
ei	voida	suositella	vielä	tuntematto-
malle	käyttäjälle.

Juju	ja	Huhu	on	julkaistu	avoimena	
lähdekoodina	 MIT-lisenssin	 alla,	 ja	
Muru	on	tarkoitus	julkaista	saman	li-
senssin	alla	keväällä	2014.
-Olli Alm, Metropolia

Ratkaisuja ilmaiseksi - Juju, Huhu ja Muru

Jujulla avainsanoitettu Juju-teksti, joka 
on Tagul-sovelluksella muovattu J:n 
muotoon

”Ohjelmat on 
julkaistu avoi-
mena lähde-
koodina MIT-
lisenssillä”
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Toimitustyön tehostamiseksi on 
Next Mediassa uutistoimisto STT-
Lehtikuvan johdolla paneuduttu 
juttuihin ja kuviin liittyvän suun-
nittelutiedon vaihtamiseen sanoma-
lehti- ja muiden asiakkaiden kanssa 
SuTi-nimisessä hankkeessa. Suo-
messa mennään uutissuunnittelussa 
edellä muihin maihin nähden. 

Kontribuutioita standardeihin
SuTi-hankkeessa on kehitetty tule-
vaisuuden suunnittelutiedon jaka-
mista rakenteisen NewsML-stan-
dardin mukaisesti. Projektissa on 
standardilaajennusten lisäksi ke-
hitetty myös toimitusjärjestelmiin 
liitettävissä oleva sovellus vapaa-
muotoiseen tietojen vaihtoon, jo-
ten se tarjoaa mahdollisuuden an-
taa suunnitelmista myös palautetta. 
Näin tuetaan lehden rakentamista 
ennakoivasti ja aikaa jää enemmän 
viimeistelyyn ja poikkeustilanteiden 

hallintaan, oli kyse STT-yhteistyöstä 
tai lehtien muusta sisällön hankin-
nasta.  Nykyisin STT jakaa suunnit-
telutietoa yhtenä tekstidokument-
tina neljä kertaa päivässä.

STT on kehitystyön aikana sään-
nöllisesti pitänyt yhteyttä IPTC:hen 
ja sen jäseniin varmistaakseen, että 
NewsML:ään tehdyt kansalliset lisä-
ykset ja muutokset eivät riko stan-
dardia. Myös laajempaa keskustelua 
vaativista muutostarpeista on vies-
titty IPTC:lle. Rinnakkain tämän 
työn kanssa järjestelmätoimittaja 
Anygraaf on laajentanut toimitus-
järjestelmäänsä suunnittelutiedon 
hallinnalla. Samalla on luotu jär-
jestelmistä riippumaton tapa esittää 
suunnittelutietoa sekä menettelyt, 
joilla suunnittelutietoja vaihdetaan 
toimitusjärjestelmien kesken.

Suunnittelutieto hyötykäyttöön 
lehtien välillä
SuTi-hankkeen tavoitteena on ollut 
synnyttää standardeja suunnittelu- 

ja sisältötietojen vaihtamiselle. Taus-
talla on tarve tehostaa valtakunnal-
lisen tason uutisointia ja vähentää 
lehdissä tehtävää päällekkäistä työtä. 

Suunnittelutiedon vaihtoa on 
kokeiltu Anygraafin testijärjestel-
mässä, mutta tavoitteena ovat stan-
dardoidut ja laiteriippumattomat 
ratkaisut. Tämän vuoksi suunnit-
telutiedon vaihdon perustaksi on 
valittu kansainvälisen lehtialan yhte-
ystyöjärjestön IPTC:n ylläpitämä 
NewsML-standardi, jonka avulla 
vaihdetaan työn alla oleviin uutis-
sisältöihin ja niiden suunnitteluun 
liittyviä tietoja. 

Näiden metatietojen avulla sisäl-
töä vastaanottava osapuoli voi muun 
muassa välittää määrittelytietoja 
sisältöä tekevälle osapuolelle sekä 
hyödyntää suunnittelutietoja esi-
merkiksi taiton automatisoinnissa. 
Esimerkkejä suunnittelutiedoista 
ovat juttukokonaisuuden näkö-
kulma, suunniteltujen juttujen tyypit 
ja pituudet sekä kokonaisuuteen liit-
tyvän kuvituksen tiedot. Organisaa-
tiorajat ylittävä sisältöprosessi vaatii 
yhteisesti sovittuja sääntöjä, jotta 
esimerkiksi ennakoiva, tai jopa auto-
maattinen, taitto voidaan toteuttaa. 

Vuonna 2013 SuTi-kehittämisessä 
painopiste on ollut kuvasisällöissä, 
koska NewsML ei ole aiemmin vielä 
tukenut kuvasisältöjen suunnittelu-
tietojen välittämistä riittävän katta-
vasti. Kuvaryhmän rinnalla työtä on 
tehty sisältö-, tekniikka ja liiketoi-
mintaryhmissä. n

Vaihtamalla suunnittelutie-
toa organisaatioiden välillä voi-
daan tehdä ennakoivaa taittoa 
ja tuoda kuvat ja tekstit auto-
maattisesti niille varattuihin 
kohtiin. Vasemmalla suunnitel-
laan jutun elementit, keskellä 
sille valitaan sopiva taitto-
malli ja jutun valmistuttua 
taitto syntyy automaattisesti 
(oikealla).

Suunnittelutiedon vaihtaminen julkaisijan ja ulkoisen sisällön-
tuottajan välillä vähentää päällekkäistä työtä toimituksissa. 
Jutusta sovittaessa keskeiset asiat - pituus, kuvat, grafiikat – 
syötetään valmiiksi järjestelmään odottamaan jutun valmis-
tumista. Jutun tullessa elementit asettuvat oikeille paikoilleen 
ja lopullinen layout on vain viimeistelyä vailla.

Automaattisesta  
suunnittelusta taittoon

 ✎  Hannele Antikainen

edelläkävijyyttä newsml:n kehittämisessä

Yhä nopeutuvassa uutistyössä verkon seu-
ranta on kasvava haaste ja aikasyöppö. Next 
Mediassa on kehitetty automaattista uutis-
nenää, joka seuloo läpi verkkoa ja pyrkii löy-
tämään sieltä toimituksen haluamat tiedot 
nopeammin ja paremmin. Tässäkin tarvi-
taan big dataan liittyviä menetelmiä.

Software	Newsroom	-hankkeessa	kehitettä-
vän	työkalun	tehtävänä	on	auttaa	toimitusta	
taustatyön	teossa	etsimällä	verkosta	uutisar-
voisiksi	 miellettyjä	 puheenaiheita	 ja	 niiden	
taustoja	sekä	löytämällä	niistä	linkkejä	tun-
nettuihin	 asioihin,	 kuten	 organisaatioihin,	
paikkoihin	ja	henkilönnimiin.	

Uutisnenä	 voisi	 pitkälle	 kehitettynä	 jopa	
kirjoittaa	juttuja	automaattisesti,	onhan	niin	
sanotusta	rakenteisesta	tiedosta,	esimerkiksi	
urheilutuloksista,	 olemassa	 automaattisia	
uutisenkirjoitusohjelmia.	 Vapaista	 aiheista	
kirjoittaminen	 vaatii	 kuitenkin	 yhtä	 paljon	
koneälyä	kuin	vastaavan	tekstin	koneellinen	
ymmärtäminenkin,	joten	tavoite	olisi	vähin-
täänkin	haasteellinen.	

Kielen kuva STT:ltä ja Metro-lehdestä
Uutisnenän	 algoritmeille	 on	 opetettava	

aiheita,	sanoja	 ja	niiden	välisiä	yhteyksiä	 ja	
tähän	 käytettiin	 STT:n	 uutisarkiston	 sekä	
Metro-lehden	materiaalia.	

Yksi	suurimmista	haasteista	kehitystyössä	
on	ollut	se,	että	sosiaalisessa	mediassa	ja	kes-
kustelupalstoilla	käytettävä	kieli	on	kaukana	
siitä	 kielestä,	 jota	 uutisaineistossa	 ja	 kieltä	

analysoivissa	ohjelmissa	yleensä	esiintyy.	Ver-
kon	slangi	on	ensin	käännettävä	kirjakielelle.	

Avuksi	 kääntämisprojektiin	 otettiin	 jouk-
koistaminen	eli	crowdsourcing.	Verkossa	ke-
rättiin	 käyttäjiltä	 suomennoksia	 puhekieli-
sille,	murre-	ja	slangi-ilmauksille,	jotta	kone	
voisi	ne	paremmin	ymmärtää.	Jokainen	sana	
suomennettiin	usean	 ihmisen	voimin,	 jotta	
saatiin	käännökselle	paras	mahdollinen	vas-
taavuus.	

Vaikka	 kone	 ei	 vielä	 itsenäisesti	 kirjoita-
kaan	uutisia,	se	osaa	jo	tunnistaa,	mistä	ver-
kossa	kohistaan	ja	miksi	ja	mitä	taustoja	ai-
heeseen	 liittyy.	 Asioita	 yhdistelemällä	 ja	
hiljaisia	signaaleita	haistelemalla	uutisnenä	
saattaa	havaita	uutisaiheita	ja	erilaisia	ilmi-
öitä	paljon	ennen	kuin	niistä	ollaan	yleisesti	
tietoisia.			 	 			– Katri Grenman, VTT

Taustalla 
kielikuva 
eli korpus
Tekstiaineiston big data 
-käsittelyssä taustalle tar-
vitaan laaja tekstimate-
riaali, joka paloitellaan 
osiin ja muutetaan kor-
pukseksi, kuvaksi kielestä.  
Tätä korpusta käytetään 
vertailukohtana, kun ana-
lysoidaan uutta tekstido-
kumenttia. 

Korpuksen avulla uu-
desta tekstistä löydetään 
merkityksiä: mitä aihetta 
teksti käsittelee, mitkä 
ovat sen sisältämät tär-
keät sanat jne. Korpuksen 
muodostamiseen tarvi-
taan tyypillisesti tuhansia 
tekstidokumentteja.

Parhaimpaan tulok-
seen päästään kattavalla 
korpuksella, joka ymmär-
tää kohteena olevan ai-
neiston erityispiirteet. Tie-
donhaun sovellutuksissa 
tekstien keskeiset erot 
saadaan nostettua esiin 
hyödyntämällä korpuk-
sena saman aihealueen 
tekstejä. 

Esimerkiksi uutisia kä-
siteltäessä Next Mediassa 
on käytetty STT:n laajaa 
uutismateriaalia vuosi-
kausien ajalta, paikalli-
suutisissa paikallislehtien 
sisältöä. 

Toisaalla saatetaan 
tarvita taustaksi aika-
kauslehtimateriaalia. Yh-
teiskunnallisia asioita kä-
siteltäessä Wikipedian 
gigatavujen tekstimassat 
saattavat olla hyödylli-
simpiä ja lakiasioissa Suo-
men lakikirjat.

Automaattinen	uutisnenä

Verkossa käytetty kieli on ensin ”käännettävä” 
suomeksi, jotta sitä voidaan käsitellä automaat-
tisesti. Kuvassa verkkopalvelu, jolla haettiin kään-
nöksiä yhteensä yli 5000 slangisanalle

Uutisnenän eräs prototyyppi, jossa on haettu henkilönimien mukaan juuri nyt pinnalla olevia aiheita ja niistä 
linkkejä viimeisimpiin verkon dokumentteihin. 
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Osassa suomalaisia toimituksia data-
journalismista on tullut valtavirtaa, 
mutta osassa toimituksia vielä mie-
titään, miten ja millaisia data-aineis-
toja voitaisiin parhaiten hyödyntää. 
Datajournalisteja ei Suomessa ole 
kuin kourallinen, mutta määrä li-
sääntyy väistämättä.

Tampereen yliopiston viestin-
nän tutkimuskeskus (COMET) on 
toteuttanut Next Median aikana 
useita datajournalismiin kohdistu-
neita tutkimuksia. Tulokset osoit-
tavat, että datajournalismin edut 
mediayrityksille ovat ilmeiset. Data-
journalismin avulla voidaan löytää ja 
havainnollistaa aikaisemmin piilossa 
olleita uutisaiheita tai yhteiskunnal-
lisia prosesseja ja näin parantaa jour-
nalismin laatua. 

Interaktiivinen sisältö
Jutut julkaistaan usein verkossa in-
teraktiivisessa muodossa, joka kut-
suu lukijoita tutkimaan ja kokeile-
maan aineistoa, mikä puolestaan 

lisää juttujen parissa vietettyä aikaa 
ja monipuolistaa journalismin il-
maisukeinoja. Datajournalismi lisää 
myös journalismin läpinäkyvyyttä, 
sillä juttujen pohjana olleet aineistot 
yleensä julkaistaan kenen tahansa 
kokeiltaviksi, jolloin yleisön luotta-
mus journalismiin kasvaa. 

Mediayhtiöihin kertyvät data-
aineistot saattavat kiinnostaa mui-
takin yrityksiä, joten mediayhtiöt 
voivat hyötyä aineistoistaan talou-
dellisesti. Lisäksi mediayhtiöt voivat 
hyödyntää avoimen datan ympä-
rille syntynyttä aktiivisuutta esimer-
kiksi järjestämällä erityisiä työpa-
joja (hackathons), joissa voi syntyä 
uusia juttukokonaisuuksia sekä tär-
keitä yhteyksiä alan osaajiin — usein 
lähinnä pizzan ja virvokkeiden hin-
nalla. 

Koulutusta tarvitaan
Datajournalismiin liittyy myös on-
gelmia. Toimituksissa tarvitaan lisää 
koulutusta ja resursseja, ja journa-

listien lisäksi tarvitaan koodaajia ja 
visualisteja. Suurissa toimituksissa, 
esimerkiksi Helsingin Sanomissa ja 
YLEllä, omat resurssit riittävät toi-
minnan pyörittämiseen ja tulokset 
ovat näyttäviä ja lukijoita kiinnos-
tavia.

On toistaiseksi epäselvää, miten 
pienet toimitukset voivat toteuttaa 
datajournalismia ja syntyykö alalle 
esimerkiksi datajournalismiin eri-
koistuneita tuotantoyhtiöitä. Koulu-
tusta tarvitaan silti suurissakin orga-
nisaatioissa panostusten kasvaessa ja 
yhä useamman toimittajan erikois-
tuessa datajournalismiin.

Avoin data lähtökohtana
Avoin data (open data) on nimensä 
mukaisesti avointa, eli ilmaista ja li-
senssivapaata joko julkishallinnon 
tai yrityksen julkaisemaa dataa. Poh-
joismainen julkisuuslainsäädäntö ja 
yleistyvä data-aineistojen avaami-
nen on luonut pohjaa uusille me-
dia-alan sisällöille ja palveluille sekä 

avoin data voimanlähteenä

Datajournalismista
valtavirtaa

Mainetta saanut datajournalismin helmi,  
Helsingin Sanomien analyysi eduskunnan  
lobbauksesta.

Jutun teossa tietokantamuo-
toinen data saa aivan uuden 
merkityksen, kun suurista 
tietomassoista yhdistellään 
uutta tietoa ja merkityksiä 
ja ne visualisoidaan inter-
aktiivisesti. Yhteiskunnal-
lisen tiedon avautuessa sitä 
hyödyntävä datajournalismi 
tuottaa laadukasta sisältöä, 
jota luetaan mielellään. ✎  Esa Sirkkunen,  

Tampereen Yliopisto COMET

niiden varaan rakentuvalle liiketoi-
minnalle.

Datajournalismi ei ole ainut alue, 
jossa avointa dataa hyödynnetään. 
Suurimmissa kaupungeissa on esi-
merkiksi syntynyt uudenlainen 
ekosysteemi, jossa julkinen ja yksi-
tyinen sektori tekevät yhteistyötä 
synnyttääkseen parempia palveluita 
ja liiketoimintaa. Näitä ovat esimer-
kiksi Helsingissä Forum Virium ja 
Tampereella Open Data TRE. 

Uusi piirre on myös se, että datan 
avoimuudesta innostuneet aktivis-
tit ovat tulleet journalistien rinnalle 
tuottamaan yhteiskunnallisesti rele-
vanttia tietoa. 

Tutkimuskeskus COMETin 
haastattelemien asiantuntijoiden 
mukaan datan avaamisessa tulee eri-
tyisesti kiinnittää huomiota siihen, 
että se on mahdollisimman puh-
dasta, koherenttia, hyvin dokumen-
toitua ja koneluettavassa muodossa. 

Liiketoimintamallit haussa
Aalto-yliopiston Kauppakorkeakou-
lussa tutkittiin sitä, millaisilla liike-
toimintamalleilla yritykset voivat 
toimia avoimen datan parissa, mil-
laisia haasteita yritykset kohtaavat ja 
mitä yhteisiä menestystekijöitä voi-
daan tunnistaa. 

Tietoa kerättiin sekä haastattele-
malla avointa dataa toiminnassaan 
hyödyntäviä yrityksiä että tekemällä 
case-tutkimus Huittisten alueen pai-
kallismedioista. 

Avointa dataa käytetään yri-
tyksissä erittäin monipuolisesti 
ja yhdessä kaupallisten lähteiden 
kanssa. Data sinänsä ei kuitenkaan 
ole arvokasta ilman sovellusta, joka 
jalostaa ja hyödyntää sitä. Liiketoi-
minta on toistaiseksi pienimuotoista 
ja useat yritykset etsivät vielä parasta 
liiketoimintamallia.

Kaikkien sovellusten tekijöiden 
ei ole ollut tarkoituskaan luoda lii-
ketoimintaa, vaan osa sovelluskehi-

tyksestä on tehty puhtaasti harras-
tuspohjalta. 

Yritysten haasteina on ollut muun 
muassa julkisen hallinnon tun-
temuksen puute, ohjelmoinnissa 
käytettyjen rajapintojen yllättävät 
muutokset sekä kehittämistä kan-
nustavien rahoitusmuotojen puut-
tuminen. n

Mediayhtiöiden 
lisäksi avoimen 
datan arvoketjussa 
on monta porrasta 
ja kuluttaja löytää 
avoimeen dataan 
perustuvia sovel-
luksia muualtakin 
kuin lehdistä. Bus-
sien aikataulu- ja 
reitinhakupalvelut 
ovat tunnetuimpia. 
Kuvassa Tampereen 
Nysse-sovellus.

Vuonna	 2013	 useat	 Helsingin	 Sano-
mien	verkkosivujen	luetuimmista	ar-
tikkeleista	 olivat	 datajournalismia.	
Ammatinvalintakone,	 nimikone	 ja	
kuntien	paremmuus	-indeksi	vetivät	
paljon	yleisöä.	Selvitys	suomalaisista	
lobbareista	 ja	 selvitykset	 veropara-
tiisiyhteyksistä	olivat	yhteiskunnalli-
sesti	merkittäviä.

Datajournalismi,	 eli	 verkkoker-
ronta	verkon	ehdoilla,	löi	itsensä	läpi	
vuonna	2013.	Yleisradio	perusti	oman	
datayksikkönsä	 ja	 MTV	 kertoi	 tut-
kivan	 ryhmänsä	 panostavan	 data-
journalismiin.	Tampereen	ja	Jyväsky-
län	yliopistoissa	oli	datajournalismin	
kursseja,	ja	myös	ammattikorkeakou-
lut	kiinnostuivat	asiasta.
 
Oma deski toimitukseen
Helsingin	 Sanomien	 datadeski	 pe-
rustettiin	kesällä	2012.	Perustamista	
oli	edeltänyt	Next	Media	-hankkeen	
puitteissa	 tehty	 kehitystyö.	 Sen	 jäl-
keen	Helsingin	Sanomissa	päätettiin	
tehdä	 reilun	 vuoden	 mittainen	 ko-
keilu:	toimisiko	datajournalismi	niin	
kuin	ajatellaan,	vetäisikö	se	yleisöä.	
Tulos	oli	positiivinen	ja	yksikkö	vaki-
naistettiin	kesällä	2013.

HS:n	datadeski	toimii	kahdella	pe-
riaatteella:	 yksikkö	 auttaa	 toimitta-

jia	 tiedon	 hankkimisessa	 ja	 analy-
soinnissa	sekä	tekee	verkkokerrontaa	
verkon	ehdoilla.	Tavoitteena	on	tehdä	
sekä	laajoja	datavetoisia	juttuja	että	
julkaista	nopealla	aikataululla	ajan-
kohtaisiin	 uutistilanteisiin	 liittyviä	
artikkeleita	ja	niiden	lisäosia.
 
Nopeus valttia
Next	Median	puitteissa	on	kehitetty	
etenkin	 jälkimmäisiä,	 uutissovelluk-
siksi	kutsuttuja	visualisointeja.	Uutis-
sovelluksia	varten	datadeskissä	on	ke-
hitetty	 juttumalleja,	 joiden	 pohjalta	
pystytään	 tekemään	 nopeasti	 vakio-
muotoisia	graafeja,	vaihtokuvia,	visoja,	
taulukoita,	aikajanoja	ja	vastaavia.	

Kun	toimituksessa	tai	datadeskissä	
keksitään	 idea	 uutissovelluksesta,	 se	
valmistuu	nopeimmillaan	vartissa.	Pyr-
kimys	on,	että	ideasta	valmiiksi	 juttu	
tulisi	yhden	työpäivän	aikana.

 ✎  Esa Mäkinen, Helsingin Sanomat

Datajournalismi Helsingin Sanomissa
Next Median hankkeessa kehitetty ja kokeiltu toimintatapa 
johti muutokseen Helsingin Sanomien organisaatiossa.  
Perustettiin datajournalismia tuottava datadeski.

Esa Mäkinen, Uutispäällikkö,  
Datajournalismi, Helsingin Sanomat
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tuu sen mukaan, onko artikkelissa 
käytetty kuvaa, videota tai pelkkää 
tekstiä. 

Kaikkien hyödynnettävissä
Samaa teknologiaa hyödyntäen jul-
kaistiin myös Aalto University Ma-
gazine konseptilehti, joka tehtiin 
yhteistyössä printtilehden tekijöi-

den kanssa. Huomioitavaa on eri-
tyisesti, että printtilehden graafinen 
suunnittelija suunnitteli myös tyyli-
pohjat automaattisesti taitettuun di-
gitaaliseen konseptilehteen. Konsep-
tilehti on kokeiltavissa AppStoressa 
ja webissä.

Vaihtoehto iPad-appikaatiolle on 
sovelluskauppojojen ulkopuolella 

niin ikään Aalto SCI:ssa kehitetty 
Stage Framework web-applikaa-
tio. Sitä hyödyntäen sama HTML5-
pohjainen sisältö on julkaistavissa 
webissä ilman sovelluskauppojen 
rajoitteita. Stage Framework on jul-
kaistu MIT-lisenssillä eli sitä voivat 
kaikki kustantajat käyttää kaupalli-
sessa toiminnassaan veloituksetta. n

Aalto-yliopiston Perustieteiden kor-
keakoulussa (Aalto SCI) on tehty pit-
käjänteistä tutkimusta siitä, miten 
digitaalisia aikakaus- ja sanomaleh-
tiä voitaisiin tehdä mahdollisimman 
vaivattomasti. Yrityskumppanina 
ovat toimineet mm. Sanoma Ma-
gazines Finland (SMF), Anygraaf, 
STT-Lehtikuva ja Sanoma News.
Kuvien väripaletti ja tärkeyskartta 

Työssä kehitettiin kuva-analyysi-
menetelmiä, joiden sovelluksia ovat 
esimerkiksi väripaletti ja tärkeys-
kartta. Väripaletti pystytään erotte-
lemaan kuvan pääkohteen ja taus-
tan väreihin. Myöhemmin paletin 
niitä värejä, jotka ovat kylläisimpiä 
tai lähimpänä haluttuja brändivärejä 
voidaan käyttää taitossa esimerkiksi 
otsikoissa käytössä olevan tyylipoh-
jan määritysten mukaan. 

Tärkeyskartan eräs sovellus on se, 
että kuvien päälle sijoittuva otsikko-
teksti taitetaan kuvan tausta-alueelle, 
eikä esimerkiksi kasvojen päälle. 

Tärkeyskarttaa voidaan hyödyntää 
myös kuvarajauksissa, kun samaa 
kuvaoriginaalia käytetään esimer-
kiksi iPadin pysty- ja vaakanäytöissä. 

Sisältötyypit tunnistettava
Keskeistä mallintamisessa on erot-
taa toisistaan sisältö ja sen esitys-
tapa. Aiemmin sitä on tehty Aalto 
SCI:ssa julkaisu ja projekti kerral-
laan. Lisäkehitystä on tarvittu, jotta 
samalla mallilla voisi hallita yhden 
sijaan useita julkaisukanavia.

Tavoitteena oli rakentaa yleinen 
aikakaus- ja sanomalehtiä kuvaava 
sisältömalli, joka kattaa myös digi-
taalisten julkaisukanavien vaatimuk-
set. Samantyyppisiä mallintamisen 
liittyviä tarpeita on myös sanoma-
lehden suunnittelutiedon vaihta-
misessa. Hankkeessa on analysoitu 
Sanoma Magazines Finlandin yli 50 
eri aikakauslehden sisältö.

Kehitetty sisältömalli on artikkeli-
pohjainen siten, että esimerkiksi kai-

nalojutut ovat itsenäisiä artikkeleita, 
jotka voidaan yhdistää määrittele-
mällä myös kainalojutun liitoskohta 
pääjuttuun. Tämä auttaa kainoloju-
tun automaattista sijoittamista eri 
laitteilla. Sisältöelementtien lisäksi 
mallissa ovat mukana myös artikke-
lin osastoon liittyvät asiat.

Testausten tulokset lupaavia
Automaattisia taitto- ja kuvatyön-
kulkuja testattiin Sanoma Maga-
zines Finlandin julkaiseman Tie-
tokone-lehden sisällöillä. Tuotosta 
verrattiin Anygraafin AnyReaderilla 
automaattisesti taitettuun ja Wood-
wing-sovelluksella iPadille käsityönä 
tehtyihin iPad-lehtiin. Käyttäjätes-
teissä koekäyttäjät eivät havainneet 
automaation käyttöä.

Automaattitaitetun lehden julkai-
sualustana käytettiin Baker-nimistä 
iPad-natiivisovellusta, jonka sisällä 
näytetään HTML5-pohjaista sisäl-
töä. Siinä käytetty tyylipohja mukau-

Automaattinen taitto lähtee lehden artikkelirakenteen tuntemisesta ja  
päätyy lopulta valmiiseen sovellukseen joko webissä tai tabletilla.

Kuvien laadukas muok-
kaaminen eri kokoihin ja 
niiden rajaaminen edellyt-
tää kuvien sisällön ymmär-
tämistä. Kuvassa analyysin 
eri vaiheet, joiden tuloksena 
syntyy erikokoisia kuva-
versioita sekä otsikolle ja 
anfangille väri.

Sisällön automaattinen 
sijoittelu journalistisella 
tavalla kaikkiin päätelait-
teisiin mukautuvasti vaatii 
paljon järjestelmältä ja 
taittoa ohjaavilta algo-
ritmeilta. Next Median 
hankkeessa on kehitetty 
avoimen lähdekoodin 
menetelmiä automaattisen 
taiton toteuttamiseksi.

taittuu	automaattisesti
Digilehti

 ✎  Hannele Antikainen, VTT Taiton	automatisointi	erilaisille	pää-
telaitteille	on	vaikeaa	ilman,	että	käy-
tettävissä	 on	 menetelmiä	 kuvan	 si-
sällön	ymmärtämiseksi.	Useimmiten	
kuvat	 on	 automaattisesti	 muokat-
tava	erilaisiin	kokoihin.	Vaaka-	ja	pys-
tynäytöt	tarvitsevat	omat	versionsa,	
sisällysluettelo	vaatii	pienempää	ko-
koa	ja	kaikki	nämä	on	mahdollisesti	
tehtävä	vielä	erikseen	tabletteihin	ja	
kännyköihin.	

Pelkkä	pienentäminen	ei	aina	riitä,	
vaan	 kuvasta	 on	 pienennettäessä	
usein	 rajattava	 reuna-alueita	 pois.	
Tähän	 tarvitaan	 kuvasisällön	 ym-
märtämistä.	Kuvasta	on	voitava	erot-
taa	 sen	 tärkeät	 alueet	 vähemmän	
tärkeistä,	jotta	rajaus	tehdään	oikein	
eikä	esimerkiksi	rajata	kasvoista	osia	
pois.

Aalto	 SCI:ssä	 on	 kehitetty	 tähän	
tarkoitukseen	algoritmeja,	joita	käy-
tetään	 automaattisen	 taiton	 yhte-
ydessä.	 Näitä	 samoja	 menetelmiä	
voidaan	käyttää	myös	silloin,	jos	tii-
vistettäessä	 halutaan	 sijoittaa	 ot-
sikko	 kuvan	 päälle.	 Otsikko	 täytyy	
asemoida	siten,	että	se	sijoittuu	ku-

van	 tausta-alueelle	 eikä	 peitä	 tär-
keitä	alueita.	

Automaattinen	taitto	hyötyy	myös	
kuvien	 väripaletin	 analyysistä.	 	 Sitä	
voidaan	 käyttää	 hyväksi	 taiton	 ele-
menttien,	 esimerkiksi	 otsikoiden	 ja	
grafiikka-alueiden,	värityksessä.	Väri-
paletti	auttaa	myös	esimerkiksi	kuva-
arkiston	käsittelyssä.	Valokuvan	käyt-

töikä	 pitenee,	 mikäli	 kuva-arkisto	
toimii	 monipuolisesti.	 Aalto	 SCI:ssä	
kehitettiin	aiempaan	työhön	perus-
tuen	myös	kuvahakutyökalun	proto-
tyyppi,	 jota	 testattiin	 10	000	kuvan	
kuva-arkistolla.	Haku	perustuu	Next	
Media	 -hankkeen	aikana	kehitettyi-
hin	algoritmeihin.

Kuvahaku aloitetaan sanahaulla, minkä jälkeen hakua tarkennetaan väri-, tekstuuri- ja 
sommittelutiedoilla eli kuvan objektin sijainnilla kuvassa.

Kuvien analysointi ja  muokkaaminen  
keskeistä automaatiossa
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Käyttäjien kiinnostuksen 
ja tilanteen huomioon 
ottavat ja jopa tulevaa 
tilannetta ennakoivat 
palvelut ovat vahva trendi. 
Ne vaativat monipuo-
lisen käyttäjäprofiilin, joka 
voidaan muodostaa usean 
palvelun käyttöä koske-
vasta tiedosta ja käyttäjän 
itse antamista perustie-
doista.

Next Media -hankkeissa on kehitetty 
menetelmiä sisältöjen ja palvelujen 
kohdistamiseen käyttäjäkohtaisen 
kiinnostusprofiilin ja kontekstin, eli 
paikan tai asiayhteyden, perusteella.  
Tehty työ pohjautuu visioon käyttä-
jän hallitsemasta ja eri palvelujen vä-
lillä siirrettävistä olevasta profiilista: 
käyttäjä luo ja ylläpitää profiiliaan 
yhdessä paikassa ja voi hyödyntää 
sitä tai sen osia valintansa mukaan 
eri palveluissa.  

VTT:n siirrettävä profiili
Next Mediassa kehitetty VTT:n pro-
fiilipalvelu mahdollistaa siirrettä-
vien profiilien luomisen, hallinnan 
ja hyödyntämisen. 

VTT:n profiilipalveluun on kehi-
tetty menetelmiä sisältöjen ja pro-
fiilitietojen semanttiseen rikasta-
miseen, eli avainsanojen ja niiden 
asiayhteyksien tunnistamiseen, sekä 
näiden rikastettujen tietojen hyö-
dyntämiseen semanttisissa suositte-
luissa. 

Esimerkkinä suositteluista voisi 
olla saman artistin muiden teosten 
tai samankaltaisen musiikin suo-
sittelu sekä aihealueeseen liittyvien 
muiden termien hyödyntäminen, 
jolloin löydetään erilaisia sisältöjä 
käyttäjän kiinnostuksiin liittyen. 
Avainsanojen ja niiden asiayhteyk-
sien tunnistamisen avulla eri palve-
lut pystyvät ymmärtämään profiilin 
samalla tavalla. 

Sovellettu prototyypeissä
VTT:n profiilipalvelua ja sen me-
netelmiä on sovellettu Events- ja 
Mediatutka mobiilisovelluksissa 
erilaisten sisältöjen, kuten aikakaus-
lehtiartikkelien, tapahtumatietojen, 
tv-ohjelmien, elokuvien ja uutisten 
suosittelussa. 

Events -hankkeessa rakennettiin 
monikanavainen tapahtumatietopal-
velun prototyyppi mobiili-, verkko- 
ja digi-tv-käyttöliittymiin. Media-
tutka-prototyyppi puolestaan tuki 
ennakoivia palveluja ja sisältösuosi-
tuksia useista sisältölähteistä: Forum 
Viriumin StadiTV-aineistot,  skimm.
tv:n TV-opas, Helmet.fi:n syöt-

teet uusista lainattavista videoista, 
Metron uutiset ja 112-hälytykset.  

Mediatutkan prototyyppi antoi 
suositusten lisäksi automaatti-
sia hälytyksiä käyttäjän sijainnin ja 
kiinnostusten suhteen. Hälytyksiä 
annettiin esimerkiksi lähellä kotia 
olevista 112-hälytyksistä, käyttäjän 
sijaintia lähellä kuvatuista StadiTV-
videoista tai uutisista. 

Eräs kiinnostava sovellus oli 
antaa hälytyksiä kulloistakin sijain-
tia lähellä olevista kirjastoista, joissa 
oli lainattavissa käyttäjää kiinnosta-
via videoita. 

Kolmansien osapuolten hyödyn-
nettävissä
Kolmannet osapuolet voivat hyö-
dyntää käyttäjän profiilia omassa 
palvelussaan, kunhan käyttäjä antaa 
siihen suostumuksensa. Profiilipal-
veluun on kehitetty REST API -ra-
japinta, jonka avulla profiili voidaan 
luoda ja sitä voidaan hallita ja päi-
vittää kolmansien osapuolien sovel-
lusten kautta. 

Profiili voidaan muodostaa analy-
soimalla käyttäjän luvalla automaat-

tisesti hänen sosiaalisen median 
tietojaan, kuten Facebookin ja Twit-
terin, sisältöjä, manuaalisesti enna-
koivan avainsanojen syötön avulla, 
sekä valmiiden malliroolien avulla. 

Elämäntilanteeseen liittyvät tiedot, 
kuten perhetilanne, ammatti ja 
roolit, mallinnetaan käyttötietojen 
pohjalta.

Mitä useammassa paikassa käyt-
täjä voi hyödyntää samaa profiilia, 
sitä motivoivampaa profiilin raken-
taminen on ja sitä monipuolisem-
maksi profiili kehittyy. Rikas profiili 
mahdollistaa paremmin käyttäjän 

tarpeisiin ja tilanteeseen lisäarvoa 
tuottavien palveluiden kehittämisen.

VTT:n kehittämät metadatan 
semanttiset rikastamis- ja suositus-
menetelmät menestyivät kansain-
välisessä MediaEval-kilpailussa, 
jossa ne löysivät eniten tapahtumia 
ja niihin liittyviä käyttäjien kuvia 
kilpailun kohteena olleesta aineis-
tosta. n 

siirrettävä profiili

Personoidut ja ennakoivat palvelut 

 ✎  Sari Vainikainen 
VTT

UPCV	 toimii	 kevyesti,	 se	 ei	 analysoi	
vaan	 jakelee	 sisältöelementtien	 ja	
käyttäjien	 kesken	 satunnaislukuja,	
kun	 käyttäjä	 ja	 sisällön	 elementti	
kohtaavat.	

Suosittelujärjestelmän	voi	toteut-
taa	raskaalla	tavalla	analysoimalla	si-
sältöjä,	lokeja	ja	käyttäjien	toimia	ja	
muodostamalla	 niistä	 sisältöjen	 ja	
käyttäjien	profiilit,	joita	toisiinsa	ver-
taamalla	 voidaan	 tehdä	 suosittelu.	
UPCV	ei	kerää	isoja	tietokantoja	vaan	
kerää	tiedot	varastoon,	johon	voidaan	
tallentaa	 joukko	 etukäteen	 luotuja	
satunnaislukuja.

VTT:llä	 kehitetty	 ja	 patentoitu	
UPCV	 (Ubiquitous	 Personal	 Context	
Vectors)	-menetelmässä	kaikilla	käyt-
täjillä	 ja	 kaikilla	 palveluilla	 -	 tai	 nii-
den	 osilla,	 esimerkiksi	 yksittäisillä	
uutisilla	-	on	oma	varastonsa	satun-

naisluvuille.	Kun	käyttäjä	esimerkiksi	
lukee	uutisen,	järjestelmä	kopioi	hä-
nen	varastoonsa	satunnaislukuja	uu-
tisen	satunnaisluvuista	ja	vastaavasti	
kopioi	hänen	satunnaislukujansa	ky-
seisen	uutisen	varastoon.	

Kun	näitä	tapahtumia	on	riittävän	
paljon,	 alkavat	 käyttäjän	 varastoon	
kertyneet	satunnaisluvut	muokkau-
tua	 itse	asiassa	käyttäjän	profiiliksi,	
joka	 on	 saanut	 vaikutteita	 kaikista	
palveluista,	 joita	 hän	 on	 käyttänyt.	
Samalla	tavalla	palvelun	tai	sisällön	
satunnaisluvut	saavat	vaikutteita	ja	
näin	alkavat	muistuttaa	kaikkia	niitä	
käyttäjiä,	jotka	sen	ovat	valinneet.

Saavuttaessa	 uutissivulle,	 käyttä-
jän	 ja	 kaikkien	 uutisten	 satunnais-
lukuvarastoja	 verrataan	 keskenään	
ja	uutisista	valitaan	suosituksiin	ne,	
joilla	 on	 eniten	 samankaltaisuutta	

käyttäjän	 satunnaislukujen	 kanssa.	
UPCV-suositusta	 voi	 käyttää	 minkä	
tahansa	sisällön	tai	vaikkapa	toisten	
ihmisten	suositteluun,	ja	voidaanpa	
satunnaislukuja	vaihtaa	jopa	aina	ih-
misten	tavatessa	toisiaan.

Tämän	kaltaisella	suosittelulla	on	
monta	etua:	käyttäjän	ei	tarvitse	an-
taa	itsestään	selväkielisiä	profiilitie-
toja,	 ainoastaan	 joukko	 satunnais-
lukuja,	joista	henkilön	mieltymykset	
eivät	käy	ilmi.

UPCV:stä	 kehitettiin	 Next	 Medi-
assa	mediatalojen	käyttöön	pieniko-
koinen	ohjelma,	jonka	koko	on	58	ki-
lotavua.	 Suosittelumenetelmää	 on	
kokeiltu	mm.	uutispalveluissa	ja	kir-
jakerhon	 suosituksissa,	 joissa	 sen	
teho	suosituksissa	on	osoittautunut	
hyväksi.

   – Ville Ollikainen

Mediatutka-mobiilisovel-
lus antaa testiaineis-
ton perusteella suosituk-
sia sisällöistä sijainnin 
ja kiinnostusten suh-
teen. Lisäksi sillä testat-
tiin 112-hälytystietojen 
automaattista välittä-
mistä sijainnin ja käyttä-
jälle tärkeiden paikkojen 
perusteella. 

Tapahtumatietosovellus mobiiliin ja HbbTV-
ympäristöön. Sovellus suositteli käyttäjälle 
tapahtumia ajan, sijainnin ja käyttäjän kiin-
nostusten perusteella. Lisäksi käyttäjä näki 
mihin tapahtumiin ystävät aikoivat osallistua.

 Siirrettävän pro-
fiilin alusta kom-
ponentteineen. 
Käyttäjää koske-
via tietoja voidaan 
saada sosiaalisen 
median palveluista, 
käyttäjän itse syöt-
tämänä ja palvelun-
tarjoajan järjestel-
mistä. 

Anonyymi ja kevyt suosittelujärjestelmä
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Mediavaluutaksi kutsutaan sitä po-
tentiaalia, jolla media mainostilaansa 
myy. Lehdillä se on esimerkiksi ti-
laajien määrä, televisiolla tietyn 
ohjelman katselijamäärä ja verk-
kopalvelulla kävijämäärä. Näiden yh-
distäminen on kuin vertailisi ome-
noita ja appelsiineja keskenään.

Ongelma on, että valuuttatutki-
mukset, kuten Kansallinen media-
tutkimus tai TV-mittaritutkimus, 
eivät ole keskenään vertailukelpoisia. 
Tiedonkeruu toteutetaan eri mene-
telmillä ja ne tuottavat tietoa eri syk-
leissä.

Suomen mediamarkkinoilla on 
neljä virallista mediavaluuttaa, sekä 
joukko muita merkittäviä mediatut-
kimuksia, joita käytetään mediatilan 
ostamiseen ja myymiseen.  

Next Median Mobime-hanke
Mobime-hankkeessa selvitettiin yh-
teisen niin kutsutun intermedia-
valuutan rakentamisen mahdolli-
suuksia, eli valuutan, joka tuottaisi 
vertailukelpoista tietoa eri medioi-
den tavoittavuudesta. 

Hankkeen vetäjän Dagmarin Kata-
riina Uljas-Ahlin mukaan eri medi-
oiden yhteisen ostovaluutan kehit-

täminen ei ole realistista ilman 
syvempää ymmärrystä kokonaisval-
taisesta mediakulutuksesta. 

Mediamainonnan ostajien kan-
nalta yhteisen ostovaluutan vaade 
vähenee samalla, kun mediamainon-
nan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta 
mitataan entistä tarkemmin muilla 
tutkimuksilla ja menetelmillä.

Lisähaasteensa mediatutkimuk-
seen tuo mediakentän murros, 
mediakulutuksen monimuotoistu-
minen ja mediakäsitteen laajenemi-
nen. Tällä Uljas-Ahl viittaa perinteis-
ten viestimien rinnalle syntyneeseen 
medioiden monimuotoiseen kirjoon. 
Yhä useammin kuluttajia myös osal-
listetaan pienemmillä ja kohdiste-
tummilla toimenpiteillä, joiden sisäl-
lyttäminen intermediatutkimuksiin 
on lähes mahdotonta.

Valuuttatutkimusten fuusiointi 
Mobime-hankkeessa testattiin Finn-
panelin TV-mittaritutkimuksen ja 
TNS Gallupin TNS Atlas -tutkimuk-
sen tietojen fuusioimista. VTT:n 
tekemän heuristisen arvioinnin 
mukaan tv:n katselua pystyttiin en-
nustamaan Atlas-tutkimuksen tieto-
jen perusteella. 

Pohjoismaissa edistytty
Anna Viljakainen VTT:ltä on analy-
soinut monimediatutkimusten raken-
tamiseen liittyviä menestystekijöitä ja 
haasteita muissa Pohjoismaissa. Muut 
Pohjoismaat ovat onnistuneet raken-
tamaan paikallisille mainosmarkki-
noille tutkimuksia, jotka yhdistävät 
alan käytössä olevat mediavaluutat 
sekä laadullista tietoa kuluttajien me-
diapäivästä. 

Viljakainen haastatteli alan asian-
tuntijoita, jotka ovat olleet mukana 
rakentamassa yhteistutkimuksia tai 
ajamassa asiaa alan sisällä. Moni-
mediatutkimusten luominen vaatii 
yhteistyötä ja on ollut vahvasti hen-
kilösidonnainen prosessi. 

Katse kohti kuluttajaa
Mediat siirtyvät yhä enemmän kohti 
palveluliiketoimintaa kilpailukyvyn li-
säämiseksi. Silloin tutkimukset, jotka 
siirtävät katseen pois mediasta kohti 
kuluttajaa ja medioiden roolia kulut-
tajien arjessa tulevat kasvattamaan 
merkitystään. Mediabrändit ovat yhä 
vahvemmin mukana kuluttajien ar-
jessa ja tämän suhteen ymmärtämi-
nen ja kaupallistaminen tulee koros-
tumaan. n

Digitalisoitumisen myötä 
mediakanavia on entistä 
enemmän tarjolla. Markki-
noijat tarvitsevat tietoa näiden 
suhteista toisiinsa eli tietoa 
siitä mihin mainosbudjetti 
kannattaa sijoittaa parhaan 
tuloksen saavuttamiseksi.  Next 
Median hankkeessa tavoite oli 
korkealla: eri mediavaluutat 
yhdistävä ”vaihtokurssi”.

 ✎  Hannele Antikainen,  
Olli Kuusisto, VTT

Monimediatutkimuksessa tavoite korkealla 

Tutkimusta ja koulutusta.

Mediasta ja medialle.

uta.fi/comet
Tutkimusjohtaja Pentti Raittila 0400 615 212 pentti.raittila@uta.fi

Suunnittelija Satu Seppä 040 190 4131 satu.seppa@uta.fi
Suunnittelija Pia Sivunen 050 595 1074 pia.sivunen@uta.fi

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto
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Median käytön siirtyessä yhä enem-
män digitaalisiin päätelaitteisiin, ei-
vät vanhat perinteisiin kanaviin 
keskittyneet median käytön seuran-
tatutkimukset enää riitä. Tarvitaan 
järjestelmä, joka pystyy rekisteröi-
mään digitaalista mediakäyttöä pit-
kin päivää ja parhaimmillaan yh-
distämään tämän myös perinteisten 
kanavien käyttöön. 

Next Median puitteissa kehitetty 
automaattinen, kontekstiin paneu-
tuva median kulutuksen seurannan 
prototyyppi muodostaa kokonais-
valtaisen kuvan kuluttajan media-
päivästä. Se perustuu tehokkaaseen 
eri lähteistä saatavien tietojen yhdis-
telyyn. 

Automexin pohjalla on VTT:llä 
kehitetty mobiililaitteen käyttö-
kontekstia analysoiva sovellus, 
joka pystyy esimerkiksi erittele-

mään, onko käyttäjä kotona nukku-
massa, matkalla töihin tai muualle 
– ja millä kulkuvälineellä, lounaalla 
vai palaamassa kotiin. Myös sosi-
aalisen kontekstin, eli lähellä ole-
vien mobiililaitteiden tunnistami-
nen on mahdollista. Kontekstiosion 
päällä on kerros, joka seuraa laitteen 
digitaalisen median käyttöä. Muuta 
mediankäyttöä voidaan raportoida 
samassa yhteydessä kehitetyn säh-
köisen mediapäiväkirjan kautta.  

Hyötyä mediapäivän  
analysointiin
Automaattisesti kerätystä tiedosta 
voidaan tehdä graafisia esityksiä ja 
analyysejä. Digitaalisen median ku-
luttajien päivärytmistä Automex voi 
tietoja jalostettaessa antaa arvokasta 
tietoa uusia mediakonsepteja suun-
niteltaessa.

Prototyyppiä on testattu alueel-
lisen mediankäytön kuluttajatutki-

muksen rinnalla. Tutkimuksen pää-
paino oli prototyypin teknisessä 
testaamisessa, mutta samalla saatiin 
lupaavia tuloksia sen tarjoamasta 
tehokkuudesta ja tarkkuudesta. 
Menetelmä tuo käyttäjien mukaan 
lisäinformaatiota perinteisiin tutki-
musmenetelmiin verrattuna. Myös 
loppukäyttäjähyväksyntä työkalua 
kohtaan oli hyvä. n

Next Median hankkeessa 
on kehitetty kuluttajan 
median käytön auto-
maattiseen seurantaan 
menetelmiä, jotka tarjo-
avat lisäksi tietoa siitä, 
missä kontekstissa kutakin 
mediaa käytetään.

 ✎  Ville Könönen, VTT

Konteksti- 
tietoista  
media- 
kulutuksen 
seurantaa

automex-sovellus

mediankäytön mobiiliseurannan	 pio-
neereja	on	ollut	IPA	TouchPoints,	
joka	kerää	Iso-Britanniassa	5.500	
henkilön	edustavan	otoksen	pa-
neelilla	 tietoa	 kuluttajien	 me-
diakäytöstä	 ja	 kontekstista.	
Vastaavankaltaisia	 monimedia-
tutkimuksia	 tehdään	myös	Poh-
joismaissa.	

suomessakin on herätty	 digitaali-
sen	 mediankäytön	 tutkimiseen	
omien	tuotteiden	käyttöä	laajem-
min,	 viimeisimpänä	 esimerkkinä	
JCDecauxin	 ja	asiakasymmärrys-
toimisto	 Kopla	 Helsingin	 helmi-
kuussa	käynnistettävä	Street	Tal-
kers	-niminen	mobiilipaneeli	sekä	
sitä	 hyödyntävä	 uusi	 tutkimus-
palvelu.	 Mobiilipaneelin	 erikoi-
suus	on,	että	toisin	kuin	perintei-
nen	kuluttajapaneeli,	uusi	versio	
tavoittaa	kuluttajat	heidän	olles-
saan	liikkeellä.

Keskimääräisen päivätyöläisen arjen  
päivärytmi testihenkilöillä

Yksittäisen käyttäjän päivärytmi  
älypuhelimen näytöllä (yksi päivä)

Kaaviokuva mediankulutuksen  
mittaamisen prototyyppi- 
järjestelmän rakenteesta

Suoraan	käyttäjän	näkökenttään	digitaalista	tietoa	
esittävien	älylasien	odotetaan	 tulevan	pian	kulut-
tajakäyttöön,	mm.	Googlen	 tarjoamina.	Älylaseille	
suunnitellussa	 sisällössä	 korostuu	 tarjottavan	 tie-
don	linkittyminen	käyttötilanteeseen.	

Käyttäjän	ollessa	liikkeellä	vain	olennaisella	tie-
dolla	on	väliä	ja	muu	informaatio	kääntyy	häiriöte-
kijäksi.	 Älylaseille	 tarjotun	 palvelun	 onnistumisen	
kannalta	tärkeää	on	käyttötilanteen	tunnistus	ja	si-
sällön	dynaaminen	sovittaminen	sen	mukaisesti.	

Mediataloille	 älylasit	 tarjoavat	 uuden	 tavan	 ta-
voittaa	ja	aktivoida	asiakkaita,	ja	tarjota	heille	”täällä	
–	nyt”	-tunteen.	Näin	voidaan	välittää	paikkasidot-
tua,	reaaliaikaista	ja	personoitua	sisältöä,	joka	pal-
velee	sekä	mainontaa	että	journalismia.

	 Liiketoiminta	 älylasien	 ympärillä	 edellyttää	
ekosysteemin,	josta	löytyvät	ilmoittaja,	mainostoi-
misto,	 palveluntarjoaja,	 teknologiatoimittaja	 sekä	
julkaisija.	Mediatalojen	vahvuus	on	niiden	paikallis-
tuntemus,	jonka	ympärille	älylasipalvelut	pitää	ra-
kentaa.	

Next	 Median	 Hyperlocal-hankkeessa	 testattiin	
Googlen	 älylaseja	 ja	 pohdittiin	 niihin	 sopivia	 me-
dian	ansaintamalleja.

Miellyttävän	käyttäjäkokemuk-
sen	 synnyttämiseksi	 on	 kes-
keistä	optimoida	muun	muassa	

silmienvälinen	separaatio.	Paras	arvo	tälle	on	erilainen	riippuen	
käytössä	olevasta	näyttöteknologiasta	ja	käyttötilanteesta.	Op-
timointi	on	olennaista,	sillä	liian	pieni	3D-vaikutelma	ei	tuo	li-
säarvoa	katsojalle	ja	toisaalta	taas	liian	suuri	syvyysvaikutelma	
voi	rasittaa	silmiä	ja	ärsyttää	katselijaa.	Syvyysvaikutelman	sää-
täminen	tehdään	muuttamalla	stereoskooppisten	kameroiden	
keskinäistä	etäisyyttä.

Syvyysvaikutelmalla vaikutetaan tunteisiin 
Stereoskooppinen	3D	-hankkeessa	(S3D)	mitattiin	kolmiulottei-
suuden	synnyttämää	kokemusta	erilaisissa	käyttötilanteissa:	
elokuvateattereissa,	kodeissa	ja	mobiilikäytössä.	Eri	tilanteiden	
vertailu	on	tärkeää,	koska	syvyysvaikutelma	muuttuu,	jos	katse-
luetäisyyttä	tai	näytön	kokoa	muutetaan.	

Syvyysvaikutelmalla	voidaan	parantaa	tunneilmaisua	ja	ta-
pahtumapaikkojen	tunnelmaa.	Keskeinen	löydös	oli,	että	voi-
mistamalla	 syvyysvaikutelmaa	 voidaan	 parantaa	 kokemusta	
erityisesti	 pienillä	 näytöillä	 varustetuilla	 mobiililaitteilla.	 Ko-
konaisuutena	 tulokset	 kertovat,	 että	 hyvä	 ja	 kustannusteho-
kas	3D-sisältöjen	tuotanto	vaatii,	että	eri	 laitealustat	kattava	
syvyyskäsikirjoitus	laaditaan	rinnakkain	varsinaisen	käsikirjoi-
tuksen	kanssa.		

3D-markkinat kasvussa
3D-sisältöjä	esittävien	laitteiden	kirjo	kasvaa	kuluttajamarkki-
noilla.	Tarjolla	on	muun	muassa	3D-televisioita,	videoprojekto-
reita	ja	sylimikroja,	kokeiluja	myös	tableteilla	ja	älypuhelimilla	
on	tehty.	

Tällä	hetkellä	3D-sisältö	on	ajankohtaista	kaikissa	mediamuo-
doissa,	elokuvissa,	televisiossa,	verkossa	ja	mobiililaitteissa.	Kas-
vun	kärjessä	ovat	elokuva-	ja	pelisisällöt.	

Onix	 on	 kirjojen	 metatietojen	 esittä-
miseen	 ja	 jakeluun	 keskittyvä	 meta-
tietostandardi,	jota	hyödynnetään	laa-
jalti	maailmalla.	Ereading-hankkeessa	
kehitettiin	Onix-tietojen	hallintaan	ja	
jakeluun	avoimen	lähdekoodin	sovel-
lusarkkitehtuuri	JOnix.	

JOnix	 koostuu	 kahdesta	 osasta,	
web-käyttöliittymästä	(JOnix	web	app)	
ja	palvelinratkaisusta	(JOnix	platform).	

Käyttöliittymän	avulla	räätälöidään	or-
ganisaation	tarpeisiin	soveltuva	tieto-
jen	syöttö-	ja	käsittelylomake.	

Palvelin	 toimii	 tallennusalustana,	
joka	myös	todentaa	tiedon	oikeellisuu-
den,	pitää	aineistoon	tehdyistä	muu-
toksista	sekä	hallinnoi	käyttöoikeuksia.	

Palvelinta	 voidaan	 lisäksi	 hyödyn-
tää	 välittäjäkomponenttina,	 joka	 au-
tomaattisesti	 ohjaa	 tietyt	 kriteerit	

täyttävät	viestit	eteenpäin	yhteistyö-
tahoille.

	 JOnix-kokonaisarkkitehtuuri	 tar-
joaa	 avoimen	 lähdekoodin	 kehyksen	
Onix-tietojen	hallinnointiin	pilvipalve-
luna	organisaation	 sisäiseen	 sekä	or-
ganisaatioiden	väliseen	kommunikaa-
tioon.	 Kehitetty	 sovellus	 on	 julkaistu	
avoimena	lähdekoodina	GPLv3-lisens-
sin	alla.	

Optimaalinen 
katsoja- 
kokemus  
3D-sisällöillä 

Google Glass  
– tulevaisuuden 
kanava?

Onix  
kuvailee 
kirjoja
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Toimittuaan yli kaksi-
kymmentä vuotta KTH:n 
mediatekniikan professorina 
Tukholmassa ja sitä ennen 
IFRA:n tutkimusjohtajana 
Saksassa, Nils Enlund viet-
tää nyt emerituspäiviänsä 
Suomessa mm. tieteellisen 
aikakauslehden päätoimit-
tajana, Next Median akatee-
misena koordinaattorina ja 
Viestintäalan tutkimussää-
tiön hallituksen jäsenenä.

Messinansalmi on takanamme!
next media-ohjelma suunniteltiin kansalliseksi esikilpailulliseksi teollisuusvetoi-
seksi tutkimus- ja kehityshankkeeksi, jonka tarkoituksena oli tuottaa sekä konkreettisia 
ratkaisuja mediateollisuuden ongelmiin että korkeatasoisia tieteellisiä tuloksia. Tällai-
nen toimeksianto merkitsi, että ohjelma oli alusta lähtien tuomittu purjehtimaan kah-
den nälkäisen hirviön, Skyllan ja Kharybdiksen, välisen kapean ja sumuisen salmen läpi.
Toisella puollella hankkeen reittiä odottaa monipäinen Skylla-mediateollisuus lukuisine 
kilpailevine yrityksineen, joista jokainen innokkaasti yrittää haukata jokaista pientä tut-
kimustulosta, josta voisi olla hyötyä. Tulosten pitää olla konkreettisia, heti rahaksi muu-
tettavia sekä mieluiten kilpailuetua tuottavia. Yritykset tarvitsevat tuloksia nyt eikä vii-
den vuoden kuluttua ja tekevät kaikkensa, jotta projektit hyödyntäisivät niiden omia 
tämän hetken tarpeita. Ja jos jokin tutkija osoittautuu erityisen päteväksi, niin hänet yri-
tetään todennäköisesti siepata omiin joukkoihin.

jos taas purjehtii liian lähellä toista rantaa, voi joutua Kharybdiksen valtavaan kitaan 
– akateeminen maailma pystyy nielaisemaan minkä tahansa idean ja hetkessä muutta-
maan sen nelivuotiseksi väitöskirjaprojektiksi, johon kuuluu perusteellinen kirjallisuus-
katsaus, teoria- ja tutkimusmenetelmäarviointi, empiirisen datan huolellinen keruu, ti-
lastollinen analyysi sekä lukuisten vaikeaselkoisten raporttien kirjoittaminen. Kun sitten 
alkuperäinen idea on kulkeutunut akateemisen hirviön ruuansulatusjärjestelmän läpi, 
ulos putkahtaa uutta tietoa ja hienoja uusia ideoita, joista todennäköisesti ei ole suora-
naista hyötyä, sekä muutama korkeasti koulutettu tutkija, joita ei välittömästi voida pal-
kata tuottavaan työhön.

liioittelen, tietenkin. Nykyään suurin osa kaupallisista yrityksistä ymmärtää akatee-
misen tutkimuksen tarpeellisuuden, vaikka sen tulokset olisivatkin täysin hyödynnettä-
vissä vasta monen vuoden kuluttua. Samalla lailla suurin osa yliopistoista on valmis yh-
teistyöhön teollisuuden kanssa hankkeissa, joissa puhtaiden tieteellisten tulosten lisäksi 
tuotetaan myös yritysten todellisia ongelmia koskevia välituloksia.

tästä huolimatta laajan tutkimushankkeen tasapainottelu teollisuuden toivomus-
ten ja akatemian pyrkimysten välillä on haastavaa. Next Media-ohjelman akateemisena 
koordinaattorina olen saanut seurata läheltä tätä nuoralla kävelyä. Ja kyllä – se on on-
nistunut. 

koska ohjelma luotiin ensisijaisesti palvelemaan teollisuuden muutostarpeita, reitti 
on kulkenut lähempänä Skyllaa kuin Kharybdista ja ohjelma on tuottanut monta konk-
reettista, hyödyllistä tulosta, joiden avulla voidaan vahvistaa Suomen mediateollisuuden 
kilpailukykyä. Mutta tämän lisäksi se on tuottanut myös monta korkealaatuista tieteel-
listä julkaisua ja opinnäytettä sekä uusia aloitteita jatkotutkimukselle ja kansainvälisille 
yhteishankkeille. Oli onnistunut merimatka.

Nils Enlund 
Professori emeritus

HTML5	 on	 uusin	 versio	 yleisesti	
verkkosivujen	 tekemiseen	 käy-
tetystä	 HTML-kuvauskielestä.	
HTML5	 laajentaa,	parantaa	 ja	ra-
tionalisoi	 dokumenttien	 kuvaus-
kieltä	 sekä	 tuo	 uusia	 ohjelmoin-
tirajapintoja,	 joilla	 voi	 toteuttaa	
monimutkaisia	ja	eri	alustoille	so-
pivia	verkkosovelluksia.

Next	Median	alkuvaiheessa	tut-
kimuskysymyksenä	 oli	 HTML5:n	
osalta	 mm.	 se,	 pystytäänkö	 sen	
avulla	toteuttamaan	natiivisovel-
lusta	vastaava	käyttökokemus	we-
bissä.	Tutkimusohjelman	edetessä	
huomattiin	HTML5:n	tuomat	edut	
kehitystyön	 nopeutumisessa	 ja	
sen	vahvuudet	erityisesti	alusta-
riippumattomana	tekniikkana.	

Next	 Media-ohjelmassa	 ole-
vien	 tutkimushankkeiden	 kan-
nalta	merkittäviä	HTML5:n	uusia	
ominaisuuksia	ovat	olleet	mm.	si-
sällön	 ja	 ulkoasun	 erottaminen	
toisistaan	 ja	 mahdollisuus	 hyö-
dyntää	selaimen	paikallismuistia	
offline-ratkaisuissa.	 	Webin	ja	Ja-
vascriptin	 kehityksen	 myötä	 on	
toteutunut	myös	sisällön	respon-
siivinen	 ulkoasu.	 Useat	 sovelluk-
set	 on	 toteutettu	 silmälläpitäen	
tablettia	ja	älypuhelimia.

Sanomalehtisisällön	 osalta	
haasteina	 on	 ollut	 löytää	 tasa-
paino	sisältötuotannon	automati-
soinnin	ja	ulkoasun	kiinnostavuu-
den	 välillä.	 Sähkökirjojen	 osalta	
HTML5:ttä	 on	 hyödynnetty	 mm.	
verkkolukuohjelman	 kehittämi-
sessä.

VTT:llä kehitettiin yhdessä yritys-
partnereiden kanssa Mobile AR City 
Guide -sovellus paikkasidonnais-
ten uutisten, tapahtumamainosten 
ja viestien selailuun. Sovelluksessa 
hyödynnettiin Metro.fi-palvelun ta-
pahtuma- ja uutistietoja. Lisätyn to-
dellisuuden teknologiaa käytettiin 
luomaan linkki digitaalisen ja oikean 
maailman välille — näin uutis- ja ta-
pahtumatietoja saattoi selailla joko 
karttapohjalla tai suoraan fyysiseen 
ympäristöön visualisoituna känny-
kän kameranäkymässä. Käyttäjä voi 
kokea ja nähdä ympäristöönsä liitty-
vää tietoa uudella tavalla, suoraan ta-
pahtumapaikassa. 

Uutiset kartalle
Kehitetyn kaupunkiopassovelluksen 
tarkoituksena oli auttaa käyttäjiä löy-
tämään lisätyn todellisuuden avulla 
hyperlokaaleja tapahtumia ja palve-
luita. Lisäksi sovelluksen avulla saat-
toi nähdä, minne uutistapahtumat si-
joittuivat kartalla. Valmiin uutis- ja 
tapahtumasisällön rinnalle käyttä-
jät pystyivät itse lisäämään kartalle 
viestejä ja kuvia, jotka näkyivät myös 
muille sovellusta käyttäville. 

Kaupunkioppaan käyttökokemusta 
testattiin useassa vaiheessa. Käyttäjä-
testeissä selvisi, että sovellukselta kai-
vattiin erityisesti hallinnan, onnistu-
misen ja yhteenkuuluvuuden tunteita 
sekä viihdykettä. 

Eräs tärkeä käyttötilanne oli yli-
määräisen ajan kuluttaminen. Tällai-
sessa tilanteessa lähistöltä löytyvien 
tapahtumien tiedot tai paikallisten 
liikkeiden mainokset voisivat tulla 
hyvinkin tarpeeseen. 

Haaste kapasiteetille
AR-teknologian haasteisiin kuuluu 
sen vaatima tiedonsiirtokapasiteetti. 
Koska sovelluksia käytetään mobii-
listi, aiheuttaa teknologian käyttö 
vaatimuksia mobiiliverkkojen tie-
donsiirron nopeudelle ja luotetta-
vuudelle. 

Mediasovelluksissa lisätyn todel-
lisuuden vahvuutena pidetään sen 
tuomaa pelillisyyttä ja yllätykselli-
syyttä ihmisen ja teknologian väli-
seen vuorovaikutukseen. Käyttäjille 
sovellukset ovat useimmin maksut-
tomia, koska ne tarjoavat mainosta-
jille mahdollisuuden päästä todella 
lähelle kuluttajia. n

Lisätty todellisuus uutisten 
ja mainosten rikastajana

HTML5  
Next Mediassa

L Y H Y E S T I



  NEXT MEDIA 2010–2014   NEXT MEDIA 2010–201476      77

O P E T U SO P E T U S

sähköisten lukulaitteiden julkaisu-
suunnitteluun keskittyneet kurssi-
kokonaisuudet on suunnitellut ja ve-
tänyt Next Median tutkija, graafikko 
Harri Heikkilä. Kursseille on osallis-
tunut noin viisikymmentä opiskeli-
jaa, pääosin tulevia graafikkoja.

Kurssit on pedagogisesti jaettu 
kolmeen osaan: kosketusnäytöllisille 
laitteille suunnittelun erityispiirtei-
siin ja hyviin käytäntöihin, käytän-
nön julkaisusuunnitteluun eri tek-
niikoilla ja julkaisujen arviointiin. 
Osat pohjaavat pitkälti Next Medi-
assa saatuihin kokemuksiin ja kehi-
tettyihin menetelmiin. 

Kursseilla on arvioitu ja kehitetty 
julkaisuja mm. Otavalle, Keskipoh-
janmaa-lehdelle, WSOY:lle, Sanoma 
Magazines Finlandille ja Kalevalle. 
Tavoitteena on ollut antaa valmis-
tuville graafikoille perusosaaminen 
tablettijulkaisusuunnittelusta mah-
dollisimman laajasta perspektiivistä. 
Kursseilla on pyritty työskentele-
mään ohjelmistoriippumattomasti, 
opeteltu navigaation ja käytettävyy-
den merkitystä uudessa julkaise-
missa sähkökirjoista dynaamisiin 
sanomalehtiin. 

Oppimateriaali  
datajournalismista
Tampereen yliopiston tutkimuskes-
kus COMET on julkaissut Next Me-
dian työ tuloksista tehdyn datajour-
nalismin perusteisiin johdattelevan 
avoimen oppimateriaalin verkossa. 
Yliopistossa journalismiopintoja on 
laajennettu datajournalismiin liitty-
villä opintokokonaisuuksilla.

Materiaali on tarkoitettu kaikkien 
kiinnostuneiden vapaasti käytet-
täväksi, niin toimittajille, opiskeli-
joille kuin muillekin datan käsitte-
lystä kiinnostuneille, itseopiskeluun 
tai datajournalismikurssien tuki-
materiaaliksi. Aineistoa käytetään 
myös datajournalismin opetuksessa 

eri yliopistoissa ja muissa oppilai-
toksissa. 

Materiaali seurailee datajourna-
listista työprosessia: johdannon jäl-
keen edetään datan työstämisessä 
vaihe vaiheelta valmiiksi jutuksi 
saakka. Materiaalin eri osiot sisältä-
vät kukin lyhyen johdatuksen aihee-
seen, esimerkkejä sekä linkkejä itse-
opiskelua varten. 

Mukaan on valittu monia suoma-
laisten datajournalismin pioneerien 
jakamia ohjeita sekä keskeisiä eng-
lanninkielisiä lähteitä ja muita verk-
koresursseja. Materiaalin kokosi ja 
toimitti Auli Harju. Koulutusaineis-
toa käytetään journalismin opetuk-
sessa ainakin Tampereen ja Jyväsky-
län yliopistoissa ja Otavan opiston 
datajournalismikursseilla.

Avoin data opetuskäytössä
Aalto Kauppakorkeakoulussa on tut-
kittu avoimeen tietoon perustuvia 
liiketoimintamalleja Next Median 
Hyperlocal-hankkeessa. Avoimen 
datan tutkimusta on hyödynnetty 

maisteri- ja tohtoriopetuksessa Aal-
lon kauppakorkeakoulussa ja Han-
kenilla. 

Hankkeessa tunnistettuja avoi-
men datan liiketoimintamalleja on 
luennoitu useilla kursseilla, muiden 
muassa Aallon Informaatiotalouden 
ja ohjelmistoliiketoiminnan kurs-
seilla. Hankenissa avoimen datan 
tutkimusta on käytetty maisterita-
son kursseilla Databases ja Decision 
Support Systems for Business. 

Lisäksi hankkeessa tehtyjä graduja 
on käytetty korkean laatunsa vuoksi 
esimerkkeinä seminaareissa niin 
Aallossa kuin Hankenillakin.

Media elävänä esimerkkinä
Aalto BIZ:in Markkinoinnin laitos 
on ollut mukana Next Mediassa tut-
kimassa mediakuluttajan uusia digi-
taalisia tottumuksia. Markkinoinnin 
aineopinnoissa on osittain tämän 
pohjalta pidetty yhteensä 5 kurssia, 
joissa Next Mediaan liittyvää aineis-
toa on käytetty oppimateriaalina. 
Kursseille on osallistunut yhteensä 
noin 725 opiskelijaa.

Kaikille opiskelijoille pakollisella 
Markkinoinnin Perusteet -kurssilla 
median murrosta on käytetty live-
case tehtävänä. Business-to-Business 
-markkinoinnin kurssilla puoles-
taan on media-alan suhteita käytetty 
soveltavana kokonaisuutena, jonka 
tavoitteena on ymmärtää verkosto-
maista liiketoimintaa. n

Uutta osaamista opetukseen

Yliopistojen ja korkeakoulujen ta-
voite on kouluttaa uusinta tietoa hal-
litsevia osaajia. Koska Next Median 
työssä ovat mukana kaikki merkit-
tävimmät Suomen mediayritykset ja 
tutkimus on tulevaisuuteen suuntau-
tuvaa, hyötyvät opinahjot tutkimus-
työn tuloksena syntyvästä uudesta 
mediaa koskevasta tiedosta myös 
opetuksessaan.  

Uusia kursseja ja oppimateriaalia 
on syntynyt ainakin Aalto ARTS:issa, 

Tampereen Yliopiston COMET-yksi-
kössä sekä Aalto BIZ:issä. Merkittä-
vää on myös tutkijoiden yhteistyö, 
joka Next Median myötä on vilkastu-
nut merkittävästi. Esimerkiksi Aalto 
ARTS:in kursseista 3D-elokuvaa 
käsittelevä on syntynyt Aalto SCI:n 
eli entisen TKK:n avustamana.

Graafikoista tabletti- 
suunnittelun osaajia
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suun-
nittelun korkeakoulussa (Aalto 
ARTS) Next Media -ohjelman tulos-
ten avulla on luotu uusia digitaali-
sen julkaisemisen kursseja. Opintoja 
ja yrityksille tarjottavaa mediapal-

velujen ja -tuotteiden kehittämistä 
palvelee myös eReading laboratorio 
sinne hankittuine lukulaitteineen ja 
satoine sovelluksineen. 

Digitaalisten julkaisujen visuaali-
suus ja hyvä käytettävyys ovat kes-
keisiä asioita kun suunnitellaan 
tai kehitetään digitaalisia julkai-
suja. Ongelmana on mediayrityk-
sissä usein se, ettei löydy riittävästi 
hyviä graafisia suunnittelijoita, jotka 
ymmärtäisivät sormella käytettävien 
mediatuotteiden ominaispiirteitä, 
visuaalisuutta ja käyttäjäkokemusta. 
Näiden arvioinnin osaaminen ja ket-
terän kehittämisen menetelmän hal-
linta ovat uutta kaivattua osaamista.
Siksi Aalto ARTSiin on kehitetty 
graafikoille koulutusta niin digi-
taalisten julkaisujen suunnittelussa 
kuin käyttökokemuksen testaami-
sessa. Koulutus alkoi vuonna 2012 
keväällä ja ”Publication design for 
emerging platforms” -kurssit ovat 
kokonaan uutta koulutusta. Nämä 

Tutkimuksen ja yritysten yhteistyöllä ei hyödynnetä vain 
yritysten liiketoimintaa ja kasvateta tutkimustietoa. 
Yritysten hankkeisiin tuomat relevantit tutkimuskysy-
mykset tuottavat sellaista tietoa, joka on arvokasta myös 
korkeakoulujen opetustyössä. Monet hyödyllisimmistä 
tutkimuksista tehdään lisäksi väitöskirja tähtäimessä.

korkeakoulut hyödyntävät next mediaa

 ✎  Merja Helle, Aalto ARTS;  
Matti Rossi, Aalto BIZ;   
Esa Sirkkunen, TaY COMET

Aalto-yliopiston kurssilaiset arvioivat 
tablettiheuristiikalla lasten e-kirjaa. Peter 
Bagge Otavalta oli seuraamassa työtä.

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun analyysi avoimen datan liiketoimintamalleista.

Datajournalismin kurssimateriaali on 
vapaasti kaikkien käytettävissä osoitteessa 
http://blogs.uta.fi/datajournalismi.
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Tietotekniikan eristäminen muusta 
opiskelusta tunnin vierailuiksi eril-
lisessä ATK-luokassa tuntuu oppi-
laista teennäiseltä. Vapaa-ajallahan 
he ovat tottuneet käyttämään lait-
teita vapaasti ja tarpeen mukaan. 

Nopeasti käynnistyvien ja käte-
västi esille otettavien tablettien 
avulla oppitunneille saatiin sen 
sijaan vaihtelevuutta ja parempia 
mahdollisuuksia opetukseen. Netti 
oli tarvittaessa käytettävissä vaikka 
vain viiden minuutin ajan juuri tiet-
tyyn käsillä olevaan tehtävään. 

Helppoa ja kätevää
Alaluokkalaisille laitteen käyttö oli 
helppoa ja innostavaa. Se myös vah-

visti vuorovaikutusta, kun lapset tu-
kivat toisiaan laitteiden käytössä ja 
työskentelivät ryhmissä, esimerkiksi 
kuvaten keskusteluharjoituksia vi-
deoiksi. Laitteen liikkuvuus luok-
kahuoneessa tarjosi joustavuutta 
esimerkiksi eri vauhdilla etenevien 
oppilaiden huomioimisessa.

Haastatellut opettajat korosti-
vat tarvetta laajentaa oppimisym-
päristöä koulutilojen ulkopuolelle 
ja vapaa-aikaan. Oppilaat voisivat 
teknologian avustuksella opiskella 
itsenäisemmin monia sellaisia asi-
oita, joita nyt opetetaan koulupäi-
vän aikana. 

Teknologia vierasta monille 
opettajille
Uuden teknologian tehokas käyt-
töönotto kouluissa perustuu edel-

leen pitkälti yksittäisten opettajien 
osaamiseen ja aktiivisuuteen. Heitä 
tulisikin osallistaa laajemmin tekno-
logisten ratkaisujen suunnitteluun ja 
kokeiluihin mahdollisimman var-
haisessa vaiheessa. 

Opettajien näkökulmaa online- 
ja offline-oppimisratkaisuihin kar-
toitettiin haastattelemalla 15 ala- ja 
yläkoulujen opettajaa. 

Heille tärkeintä oli oppimateriaa-
lien selkeys, ajankohtaisuus ja luo-
tettavuus. Toiveena oli painettujen ja 
digitaalisten oppimateriaalien myy-
minen erillisinä.

Oppimateriaali ratkaisee
Oppimateriaalikustantajat ovat säh-
köisen oppimisen suhteen keskei-
sessä asemassa. Tabletteja on turha 
antaa oppilaiden käteen, jos sillä ei 
voi tehdä muuta kuin surffata ne-
tissä. 

Vuorovaikutteisen digitaalisessa 
muodossa olevan oppimateriaalin 
kehittäminen on kuitenkin kallista. 
Suomen markkinat ovat kustannuk-
siin nähden pienet ja laitteiden käyt-
töjärjestelmien kirjo on suuri. n 

 ✎  Maija Federley   
Timo Kuula, VTT

Tabletit luokkahuoneessa

Opettajien mielestä eritoten tabletin 
nopeus, näppäryys ja liikuteltavuus luok-
kahuoneessa ovat suuri etu verrattuna tie-
tokoneluokkakonseptiin. Myös kamera on 
tärkeä. 

Tabletit ovat kiinnostavia välineitä myös opetuskäy-
tössä. Espoolaiset alakoululaiset kokeilivat neljän viikon 
ajan Samsung Galaxy Tablet -laitteita englannin kielen 
opetuksessa. Next Mediassa tehtyjen kokeilujen perus-
teella sekä oppilaat että opettajat suhtautuvat myöntei-
sesti tietotekniikan ja mobiililaitteiden hyödyntämiseen. 

Next Media on tutkimus- 
ja kehittämisohjelma, 
jolle ei löydy vastinetta 
muualla maailmassa. 
Kaikki suurimmat media-
yhtiöt, mediateknologian 
yritykset ja kaikki merkit-
tävät mediatutkimus-
organisaatiot yhdeltä 
markkina-alueelta tekevät 
esikilpailullista teollista 
tutkimusta yhdessä, myös 
keskenään kilpailevat 
yritykset. Miten tämä on 
ollut mahdollista?

Mediatutkimusta on Suomessa 
tehty ennen Next Mediaakin. 
2000-luvulla media oli haluttu 
yhteistyökumppani teknologi-
sissa tutkimushankkeissa, mutta 
vain täyttämään sisällöllä kul-
loistakin kehitettävää ”tuuttia”. 
Hankkeita vetivät usein tutki-
mustahot tai teknologiayhtiöt, 
eikä niissä paneuduttu mediasi-
sältöön tai sen esittämiseen. 

SHOK-rahoitusmalli toimii
2000-luvun lopulla käynnistetty 
yritysvetoisten SHOK-ohjel-
mien rahoitus ja varsinkin Tivit 
Oy (nykyään Digile Oy) antoi-
vat mediateollisuudelle mah-
dollisuuden tehdä omaehtoista tut-
kimusta paneutuen nimenomaan 
median polttaviin kysymyksiin. 

Ensimmäiset ohjelmat osoittivat, 
että (mobiili)operaattorien vetämät 
tutkimusohjelmat eivät välttämättä 
olleet tehokkain ratkaisu, vaikkakin 

media ja tietoliikenne nähtiin hyvin 
yhteensopivina toimialoina kon-
vergenssiajattelun mukaan. Tämä 
synnytti tarpeen medialähtöisen 

tutkimusohjelman käyn-
nistämiseen ICT-SHOK-
yhtiö Tivitissä.

Viestinnän Keskus-
liitto (VKL) on aktiivi-
sesti edistänyt media-
alan kehittymistä ja Next 
Median oleellinen tausta 
löytyy VKL:n vuonna 
2008 käynnistämästä toi-
mialastrategiatyöstä. Toi-
mialastrategiassa yrityk-
set muodostivat yhdessä 
käsityksen toimialan tule-
vaisuudesta ja tarvittavista 
toimista radikaalin muu-
toksen käynnistämiseksi. 
Ensin valmistui raportti 
”Viestintäalan muutosteki-

jät” ja lopulta itse toimialastrategia 
otsikolla ”Viestintäalasta voittaja” 
keväällä 2009.

Pian yritykset VKL:n johdolla 
käynnistivätkin medialähtöisen 
ohjelman strategisen tutkimusagen-
dan (SRA) valmistelun. Prosessissa 

tutkimusohjelma sai nimen Next 
Media.

Korkeat vaatimukset
Seuraava vaihe oli ”myydä” ajatus Ti-
vitille, mikä ei ollut helppoa, koska 
Tivitillä (Digile) on erittäin korkeat 
vaatimukset ohjelmille. Useiden ite-
raatiokierrosten jälkeen Tivitin hal-
litus lopulta hyväksyi Next Media 
ohjelman joulukuussa 2009 ja sitä 
seurasi Tekesin ensimmäinen han-
ketta koskeva rahoituspäätös vuo-
den 2010 huhtikuussa.

Mediayritysten kiinnostus Next 
Mediaa kohtaan oli laajaa. Ensim-
mäistä projektisuunnitelmaa tehtä-
essä ohjelman johtoryhmä sai yli 30 
ehdotusta tutkimushankkeiksi. 

Rahoituksen suuruus ensimmäi-
senä vuonna oli merkittävästi aiot-
tua pienempi, joten tästä määrästä 
jouduttiin lopulta jättämään sivuun 
yli puolet. Lopulliseen suunnitel-
maan eteni 11 tärkeimmäksi koet-
tua ehdotusta. 

Hanketyöhön osallistui 44 yritystä 
60:stä mukaan halunneesta. Näistä 
24 oli pk-yrityksiä. Tutkimusorga-
nisaatioita oli alussa mukaan 11, 

Next Media 2009–2014
LYHYT HISTORIIKKI

 ✎  Eskoensio Pipatti 
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mutta Aalto-yliopiston yhdistymi-
nen kutisti määrän jatkossa yhdek-
sään. 

Rahoitus kasvaa
Next Median taustavoima Tivit  
luotti Next Mediaan ja sen tulok-
sellisuuteen, joten rahoitus kasvoi 
seuraavina vuosina. Ensimmäisen 
vuoden 3,8 miljoonasta eurosta Te-
kes-rahoitus kasvoi toiselle vuodelle 
5 miljoonaan ja kolmannelle vuo-
delle 5,5 miljoonaan. 

Rakenne uusiksi
Vuonna 2011 havaittiin, että 11 kär-
kihankkeen ohjelmaa pidettiin ha-
janaisena ja sen vuoksi hankkeet 
ryhmiteltiin 3 hankeryppääseen. 
Vuoden 2012 projektisuunnitel-
massa toiminta rakentui näiden lii-
ketoiminnallisten klustereiden ym-
pärille: eReading, Personal Media 
Day sekä Hypelocal. 

Esikilpailullinen yhteistyö jopa 
kilpailijoiden välillä on jatkunut 
Next Mediassa ja ohjelma on kehit-
tänyt prosessit yhteistyöhön: osa-
hankkeet ovat yritysten ja tutki-
muslaitosten pieniä ekosysteemejä, 
WP-seminaarit puolestaan keinoja 
korkeamman tason yhteistyöhön ja 
tulosten levittämiseen. Next Media 
on myös synnyttänyt useita yritys-
ryhmähankkeita tulosten viemiseen 
liiketoiminnaksi.

Vuonna 2010 eReading-hanke 
lähti nollapisteestä: ainuttakaan 
maksullista julkaisua ei lukulait-
teissa ollut saatavilla. Next Median 
tutkimus, prototyyppien kokeilu ja 
uusi tieto teknologiasta ja media-
kokemuksesta on siivittänyt yrityk-
set julkaisemaan kymmenittäin digi-
taalisille päätelaitteille tarkoitettuja 
sanomalehtiä ja satoja aikakausleh-
tiä. Sähkökirjoja on yli 2500 nimi-
kettä.

Hyperlocal-hankkeessa HS Kau-
punkilehdet (nykyään Metro osana 
Helsingin Sanomia) arvioi resurssien 
käytön voivan vähentyä 30 % uusien 
tutkimustulosten ansiosta. Metro 
kuuluu suurimpaan sanomalehtiket-
juun maailmassa ja uudet käytännöt 
ovat löytäneet jalansijaa myös ulko-
mailta, muun muassa Montrealissa 
ja Prahassa. 

Tarina jatkuu…
SHOK-ohjelmat kestävät tyypillisesti 
neljä vuotta. Next Median tarina ei 
kuitenkaan lopu tähän. Hyvät tulok-
set ja ainutlaatuinen yhteistoiminta 
yritysten ja tutkimuksen välillä on 
kiinnostanut myös ulkomaisia toi-
mijoita. 

Suomen kokenut konsortio on 
rakentamassa pohjoismaista Nordic 
Next Mediaa, jossa myös ruotsalai-
set, norjalaiset ja tanskalaiset otetaan 
yhteistyöhön mukaan. Toisaalla teh-
dään yhteistyötä sanomalehtijärjestö 
WAN-IFRAn kanssa laajentaak-
semme  yhteistyö eurooppalaiselle 
tasolle. n 

Next Median johtoryhmä nauttii lasilliset kuo-
huviiniä Tekesin tekemän ensimmäisen rahoitus-
päätöksen jälkeen. Kuvassa vasemmalta Esko-
ensio Pipatti, Anu Kankainen, Caj Södergård ja 
Pirkko Oittinen. Kameran takana Olli Kuusisto.

Vuosina 2012 ja 2013 Next Median rakenne kiteytyi kolmeen liike-
toiminnalliseen hankekokonaisuuteen, jotka toimivat työpaket-
teina, ja tutkimusteemojenkin määrä supistui kolmeen.

suomalaista e-kirjaosaamista 

E-kirjat kirjastoille 
suomalaisella osaamisella. 

Tabletteihin, puhelimiin ja 
tietokoneen näyttöön.

Suomen suurimmat e-kirjavalikoimat 
jo vuodesta 2002

Next Median rakenne vuosina 2010-2011. Yli 30 hanke-ehdokkaan 
joukko oli supistettava yhteentoista hankkeeseen. Työpaketit muodos-
tuivat neljästä tutkimusteemasta.


