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eReading osaksi medialiiketoimintaa
Next Media -tutkimusohjelman eReading-hankkeen mahdollistamat kokeilut 
ovat osoittautuneet erinomaisiksi tavoiksi oppia. Kokeileminen on oikeastaan 
ollut ainoa mahdollisuus, koska tietoa uusien laitteiden käyttäjistä tai käyttöta-
voista ei ole. Tähän mennessä on syntynyt kymmenkunta tablet-laitteilla luetta-
vaa sanomalehteä ja suunnilleen sama määrä aikakauslehtiä sekä 1300 (touko-
kuu 2012 tilanne) sähkökirjaa.  Ja lisää on tulossa, ennakoi eReading-hanketta 
johtava Helene Juhola Next Media -hankkeen tulosseminaarissa. Sähköisten 
sisältöjen myyntiin on myös kehitetty useita verkkokauppoja. Tämä on vaatinut 
uusien toimintamallien omaksumista yrityksissä ja uusia yhteistyökuvioita yri-
tysten välillä. 

Next Media -hankkeessa kehitetään mediakokemuksen mittaamista laborato-
riossa niin, että tulevaisuudessa voitaisiin ennustaa pitkän aikavälin mediaku-
lutusta. Tavoitteena on saada ymmärrystä tunteiden merkityksestä niin, että 
palveluita voidaan kehittää haluttuun suuntaan. Työ on aloitettu yhdistämällä 
koehenkilöiden psykofysiologisia mittaustuloksia, silmänliikemittauksia, laadul-
lista etnografista tutkimusta ja koehenkilöiden kyselytutkimuksia. Tällä alueella 
taival on kuitenkin vasta alussa. Mediakokemuksen mittaamiseen liittyvistä tut-
kimustuloksista kerrotaan seuraavissa tuloskoosteissa. 

eReading-hankkeessa seurataan myös teknologian kehittymistä. Media-alan 
kannalta alustariippumattoman HTML5-selainteknologian kehittyminen kasvat-
taa riippumattomuutta laitevalmistajien ”suljetuista puutarhoista”, joilla Juhola 
viittasi Applen ja muiden suurten laitevalmistajien hallitsemiin ekosysteemeihin.  
Niissä sähköisten sisältöjen julkaiseminen vaatii lukusovellusten ohjelmoimista 
ja sovellusten jakelua ekosysteemien hallitsijoiden verkkokaupoissa. Kustannuk-
set olisivat merkittävästi alhaisemmat, jos sisältö voitaisiin julkaista kaikilla lai-
tealustoilla toimivalle HTML5-lukusovellukselle.  Toistaiseksi HTML5:n tar-
joama toiminnallisuus ei kuitenkaan ole aivan samalla tasolla kuin laitteille 
ohjelmoiduilla sovelluksilla. Tulevaisuus näyttää siltä, että HMTL5:n rinnalla 
lukusovelluksia tarjotaan vain kaikkein suosituimmille laitealustoille. 

Vuonna 2012 eReading-hankkeen painopiste on mainonnan viemisessä tablet-
teihin. Tätä pohjustettiin analysoimalla tablet-mainontaa Yhdysvalloissa. Se on 
yhdistelmä massamainontaa ja tietokonepohjaista mainontaa, jossa interaktii-
visuuden mahdollistamalla leikittelyllä ja osallistamisella pyritään sitouttamaan 
kuluttajia. Aikakauslehtien tablet-mainonnassa korostui mahdollisuus ostoksiin 
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verkkokaupoissa. Suureksi haasteeksi Juhola nosti kaupan taktisten päivittäista-
varamainosten tuomisen tabletteihin, ovathan suuret kauppaketjut sanomaleh-
tien suuria ja taloudellisen tuloksen kannalta tärkeitä mainostaja-asiakkaita. 

Helene Juholan kalvoesitys

VKL:n julkaisema kooste eReading-hankkeesta vuonna 2011

HeSARiN tAblet-veRSio lAAjeNee käyttäjieN toiveideN MukAAN

Helsingin Sanomien painetun ja digilehden yhdistelmällä on jo 135 000 tilaajaa 
(helmikuu 2012). Yhdistelmätilauksesta peritään painetun lehden tilausmaksun 
lisäksi 3 euroa kuukaudessa. Sitä on tarjottu vuodesta 2005 lähtien, mutta kasvu 
alkoi vasta vuonna 2008. Tällä hetkellä digisisältöä on tarjolla Apple iPhone- ja 
iPad-, Android-, Symbian3-, MeeGo- ja uusimpana Windows Mobile alustoille. 
Tämä on hyvä alku kuluttajille suunnattujen mediapalvelujen tuottojen kasvat-
tamisessa, mutta lisämyyntiä tarvitaan, sanoi Sanoma Newsin kehityspäällikkö 
Kaisa Aalto. 

Apple iPadin käyttö painottuu iltaan ja viihdesisältöihin, aamulla sillä luetaan uutisia. Suurinta käyttö on kotona ja 
lomilla. Pitkäkestoinen, painotuotteiden lukemista muistuttava, käyttötapa on kustantajien kannalta rohkaisevaa.  
Tablet-käyttäjien määrä on eReading-hankkeen aikana kasvanut nollasta 170  000:een (tammikuu 2012). Näistä 
pääosa, 150 000 on iPadejä ja loput Samsung Galaxeja. Kuvan lähde: Gregor Waller 2012

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/2_eReading_Services.pdf
http://www.sanomalehdet.fi/files/2346/tabletit_2012_kokeilusta_liiketoiminnaksi_julk.pdf
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Sanoma on kehittänyt eReading-hankkeessa iPad-julkaisemista. Kehittämisen 
lähtökohtia olivat automaattinen mutta kuitenkin iPadille sovitettu sisältötuo-
tanto, alustan interaktiivisia ominaisuuksia hyödyntävä mainonta, sekä integ-
raatio omaan levikkijärjestelmään. Näin tilauksia voidaan myydä itse ilman 
riippuvuutta Applen ekosysteemistä. Mainonnassa Sanoman tavoite on kunnian-
himoinen: säilyttää painetun lehden tulonjako eli saada puolet tuloista tilaajilta 
ja toinen puolisko mainostajilta. 

Aalto korosti sisältöjen kehittämisen etupainotteisuutta: iPad-lehden ensim-
mäinen prototyyppi valmistui ennen kuin laite oli markkinoilla. Automaattinen 
taitto ja tuotanto valittiin, koska päivittäiset tuotantokustannukset haluttiin pitää 
mahdollisimman alhaisina. Lukusovelluksen kehityskustannukset ovat suureh-
kot, mutta näin voidaan hyödyntää uuden alustan ominaisuuksia ja päästä koh-
tuullisen hyvään käyttäjäkokemukseen. Sisältöä jaetaan useaan kanavaan ja eri-
laisille laitteille periaatteella ”mahdollisimman hyvä käsin koskematta”. 

HS iPad-sovelluksesta on vuoden 2010 joulukuun jälkeen ilmestynyt kuusi ver-
siota (helmikuun 2012 tilanne), joiden ominaisuuksia on lisätty käyttäjien toi-
veiden mukaan. Palautteen ja positiivisen pöhinän määrä ovat yllättäneet kehi-
tyspäällikön myönteisesti. HS-sovellus on ladattu 52 000 iPadiin ja viikoittaisia 
lukijoita on 20 000. Käyttö on intensiivistä: 25 sivunäyttöä kerralla. Määrää kas-
vattaa kosketusnäytön tarjoama helppokäyttöisyys ”users love the power of 
touch”. Tähän voisi vielä lisätä iPadin jatkuvan käyttövalmiuden: käynnistä-
miseen ei kulu aikaa. Käyttäjäpotentiaalia Hesarilla on, sillä Sanoman arvion 
mukaan Suomessa on kaikkiaan 150 000 iPadiä vuoden 2012 alussa ja määrä on 
kasvussa. 

Viimeisin HS iPadin versio tarjoaa Nytin ja Kuukausiliitteen. Parhaillaan työn 
alla ovat tv- ja radio-osio sekä työkalut, joilla toimitus voi rikastaa sisältöä lin-
keillä, videoilla ja interaktiivisella grafiikalla. Tarjolla on myös lehtikioskiso-
vellus Tasku sekä mahdollisuus ladata lehti taustatoimintona iPadille. Se, että 
iPad-Hesaria luetaan eniten aamulla, tarjoaa hyvät edellytykset kaupan taktiselle 
mainonnalle. Ensimmäisissä kokeiluissa Helsingin Sanomat ja Kesko ovat pilo-
toineet tablet-alustalle rakennettua mainospohjaa, jossa varsinaiset tarjoukset 
ovat vaihtuvana osiona. Kuluttajille mainokset näytetään, kun hän siirtyy sivulta 
toiselle.

Tähänastisten iPad-mainosten klikkausprosentit ovat olleet erinomaisia. Rikas-
tettuja mainoksia klikataan 2,5 kertaa useammin kuin staattisia mainoksia. Osa 
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voi olla uutuudenviehätystä ja uteliaisuutta, ja klik-
kausmäärät voivat tasaantua alemmalle tasolle. Mai-
nostajia varten tehty profiilitutkimus kertoo, että iPad-
käyttäjien enemmistö on pääkaupunkiseudulla asuvia 
korkeasti koulutettuja hyvätuloisia miehiä.

  Kaisa Aallon kalvoesitys Hesarin tablet-kehittämisestä

  Tietoa Sanoma Euroopan laajuisesta iPad-käyttötutki  
  muksesta 

tAbleteiStA tuli Hbl:N uuSi jAkelukANAvA 

Hufvudstadsbladetin pilotti Ahvenanmaalla keväällä 2011 johti KSF Median 
hankkeen jakaantumiseen kahteen linjaan: näköislehden julkaisemiseen, mikä 
tyydyttää painettua lehteä suosivien lukijoiden tarpeita, ja uuden konseptin 
kehittämiseen niille, jotka syystä tai toisesta ovat hylänneet painetun lehden 
lukemisen. Kokeilun tutkimuskysymyksenä oli, voidaanko sähköisellä jake-
lulla korvata painetun lehden jakelua. Tämä parantaa lukijoiden palvelua, koska 
peräti viidennes kaikista Hbl:n (levikki 48 000) tilaajista saa lehtensä vasta päi-
väkannossa. Ahvenanmaalla kustantajan motiivina olivat myös jakeluhintojen 
korotukset, jotka tekivät lehtitilauksista tappiollisia. 

Ratkaisuksi kehitettiin toimitusjärjestelmästä automaattisesti koostettu Hbl:n 
versio, jota 25 perhettä testasi Windows-pohjaisella Hanvon-tabletilla maa-
lis-toukokuussa 2011. Kokeilussa testattiin laitteen, lukuohjelman ja sisällön 
osuutta mediakokemuksen muodostumisessa. 

Lukeminen laitteelta ei tuottanut testiryhmälle ongelmia, sillä artikkelinäkymää 
pidettiin hyvänä. Sen sijaan navigaationäkymä ei tyydyttänyt painetun lehden 
uutishierarkiaan tottuneita testaajia. Käyttäjien toiveita noudatellen Hbl julkaisi 
näköislehden iPadille kesällä ja Android-alustalle syksyllä 2011. eHbl:n tilaa-
jamäärää Holm luonnehti ”tyydyttäväksi”. Pääosa, 90 prosenttia, tilaajista tulee 
Suomesta, loput noin 10 muusta maasta. 

Painetusta lehdestä jo luopuneille kehitetään parhaillaan Hbl+ -konseptia. Seu-
raavaksi KSF Median hallitus ratkaisee, jatketaanko rohkaisevan vastaanoton 
saaneesta konseptista toimiva prototyyppi. Hbl:n haaste on sen kakkoslehden 

 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/2_eReading_Services.pdf
http://www.sanoma.com/about-us/sanoma-in-brief/news/european-wide-survey-ipad-most-popular-internet-device-at-home
http://www.sanoma.com/about-us/sanoma-in-brief/news/european-wide-survey-ipad-most-popular-internet-device-at-home
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asema. Yleensä se on vaihtoehto Hesarille tai jollekin muulle lehdelle. Tämän 
vuoksi Hbl+:n pitää tarjota pitkäkestoista lukemista, arvioi Holm. 

Lotta Holmin kalvoesitys

Raportti Hbl:n tablettikokeilusta

tAblet-julkAiSeMiSeN MAHdolliSuudet jA HAASteet 

kiRjANkuStANtAjAlle

WSOY:n Minna Kokka nosti kirjankustantajan suurimmaksi haasteeksi sähkö-
kirjojen säilymisen painettujen kirjojen kaltaisena kulutusmuotona.  WSOY:ssä 
uutta teknologiaa ja laitteita on opeteltu myymällä lapsille suunnattua, Timo 
Parvelan Taro-kuvakirjaa Apple iTunes-verkkokaupassa. Sitä on myyty painet-
tua kirjaa halvemmalla, vaikka tuotantokustannukset ovat suuremmat. Tavoit-
teena on kuitenkin kannattava toiminta.  Kieliversioiden tekeminen kansainväli-
sille markkinoille on aiempaa helpompaa, mutta kustantajien myyntiosaaminen 
on kansallista ja perustuu painettuihin kirjoihin. Tie kuluttajien sydämiin pitäisi 
löytää myös sähköisten kirjojen ostotilanteissa. 

Toisena esimerkkinä Kokka esitteli Design Stories 
from Helsinki -nimisen iPad-teoksen.  Paljon kuvia 
ja vain kohtuullisesti tekstiä sisältävän englannin-
kielisen teoksen kohderyhmänä ovat Helsingin 
designpääkaupunkivuoden turistit. Heille tarjotaan 
mm. vihjeitä matkailuun ja kiinnostavien kohtei-
den paikannusta. 

  Minna Kokan kalvoesitys

  Lisää tietoa Taro-iPad-kirjan kustantamisesta   
  eReading-seminaarissa 18.10.2011 

SiSältöjeN AutoMAAttiSeSSA jAkeluSSA oN koSolti HAASteitA

eReading Services -hankkeen teknologiaosiossa on paneuduttu erityisesti uutis-
sisällön automaattiseen jakeluun, jossa teknologiaratkaisun perustana ovat 
HTML5-pohjaiset selainsovellukset.  Periaatteessa ne toimivat kaikilla HTML5-
kuvailukieltä tukevilla laitealustoilla riippumatta näytön koosta, jolloin vapau-
dutaan laitekohtaiselta sovelluskehitykseltä ja sovelluksen jakamiselta laite-

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/2_eReading_Services.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.3.2%20Media%20Adoption%20%28case%20HBL%29.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/2_eReading_Services.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1%201%202%204%20+%20D1%201%204%202_2%20Miniseminar%2018%2010%202011_v1_comb.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1%201%202%204%20+%20D1%201%204%202_2%20Miniseminar%2018%2010%202011_v1_comb.pdf
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valmistajien verkkokaupoissa. Tämä paljasti kuitenkin toimitusjärjestelmien 
vääränlaisen käytön.  

Toisin kuin painetuissa lehdissä digitaalisessa julkaisemisessa sisällön rakenne-
osat, otsikko, leipäteksti, väliotsikko, kuvateksti ja niin edelleen, pitää toimitus-
järjestelmien puolella varustaa oikeilla aloitus- ja lopetustägeillä ja vastaavasti 
suuremmat sisältökokonaisuudet omilla ohjaustägeillään. Näin varmistetaan 
oikea ulkoasu tableteilla ja älypuhelimilla. Tavoitteena on sisällön ja sen ulko-
asun kuvausten erottaminen toisistaan. Tämä edellyttää sisällön kuvailemista 
nykyistä korkeammalla tasolla, josta johdetaan toisaalta painettujen lehtien 
nykyinen, sivuihin perustuva ulkoasu, ja toisaalta digitaalisten julkaisujen vaa-
tima ulkoasu, jossa voidaan hyödyntää myös mm. myös ääntä, videokuvaa ja 
dynaamisuutta. 

eReading-hankkeessa kehitetystä HTML5-demon uutissyötteinä on tähän men-
nessä käytetty Helsingin Sanomien, Savon Sanomien ja Kalevan sisältöjä.  Lisä-
tietoja antaa Olli.Nurmi@vtt.fi.  Monipuoliseen sisällön esittämiseen soveltuva 
HTML5 on vähitellen kypsymässä vaihtoehdoksi mobiililaitteille asennettaville 
sovelluksille. Tästä osoituksena on Financial Timesin HTML5- ja Kindle Cloud 
Reader -sovellukset. 

Sähköisen sisällön tuottaminen automaattisesti toimitusjärjestelmästä HTML5-luki-
jaan

HTML5-demonstraatiota esittelevät kalvosarja

Raportti HTML5:sta mobiilisovellusten vaihtoehtona

Lisää tietoa eReading-hankkeen teknologiaa käsittelevästä seminaarista 11.11.2011 

MiteN tietoA keRätääN SäHköiSeStä lukeMiSeStA 

HTML5-selaimella tapahtuvan lukemisen analysoimiseksi on kehitetty lukutot-
tumusten tiedonkeruu- ja analyysiohjelma, joka tallentaa tietoja lukijasta sekä 
siitä mitä, milloin ja missä lukeminen tapahtuu. Tiedot tallennetaan ensin pai-
kallisesti selaimeen, ja laitteen ollessa seuraavan kerran verkossa tiedot siirre-
tään palvelimelle. Kertyvän tiedon perusteella käyttäjälle voidaan tarjota esi-

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.4.3_1%20New%20services,%20technical%20solutions%20and%20approaches.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.4.3_1%20New%20services,%20technical%20solutions%20and%20approaches.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.4.3_EREADING_Demo%20Technical%20solutions%20and%20approaches.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.4.1%20eReading%20State-of-the%20art,%20standards.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.4.2_3%20_eReading%20teknologiaseminaari_11_11_2011%20.pdf
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merkiksi erilaisia yhteenvetotietoja, 
personoituja palveluja, tietoja lukuhis-
toriasta tai mukauttaa sisältöjä kave-
ripiirin mukaan. Hankkeessa Met-
ropolian käytössä on ollut Helsingin 
Sanomien uutissyöte. Sovellus on saa-
tavana avoimen koodina ja sitä voidaan 
uutisten ohella soveltaa mm. kirjasi-
sältöihin. Lisää tietoa antaa Olli.Alm@
metropolia.fi. 

Raportti lukutottumusten tiedonkeruu- ja analyysiohjelmasta 

Teknologiaseminaarin 11.11.2011 -kalvot

vuoRovAikutuS pitää RAkeNtAA 

Tablet-julkaisemisessa vuorovaikutus pitää rakentaa tukemaan julkaisun tavoit-
teita. 15 tunnetun tablet-julkaisun analyysin perusteella löytyi neljänlaista vuo-
rovaikutustyyppiä. Ensimmäinen taso liittyy käyttöliittymän tarjoamaan vuo-
rovaikutukseen. Esimerkiksi mitä enemmän käyttäjälle tarjotaan tietoa, sitä 
tärkeämmäksi ominaisuudeksi nousee sisällön löytyminen ja helppo navigointi. 
Toinen taso on ihmisten välinen vuorovaikutus, joka kilpistyy siihen, miten 
käyttäjä voi arvioida ja jakaa sisältöä kavereilleen. Kolmas taso on pikku hiljaa 
lisääntymässä oleva vuorovaikutuksen muoto, joka tarjoaa lukijalle mahdolli-
suuden osallistua sisällöntuotantoon. Neljännellä vuorovaikutuksen tasolla tar-
koitetaan sisällön muokkaamista käyttäjän omien tarpeiden mukaan. Näistä 
vuorovaikutuksen tavoista pitäisi valita kulloinkin parhaiten toimivat muodot, 
eikä pyrkiäkään ymppäämään liikaa ominaisuuksia yhteen julkaisuun. 

Vuorovaikutuksen ohella tutkimuksessa analysoitiin myös tablet-julkaisuissa 
käytettyjä taittomalleja. Yksi parhaimmista oli Guardianin iPad. Siinä nouda-
tetaan toimivaksi osoittautuneita vuosikymmenien saatossa hioutuneita guten-
bergiläisiä taittoperiaatteita: kauneutta ja yksinkertaista järjestystä, jossa vuoro-
vaikutteisuus parantaa käytettävyyttä. Näin tablet-sisällöt erottautuvat selkeästi 
verkkopalveluista, jotka käyttäjät mieltävät usein rauhattomiksi ja runsaasti 
omaa aktiivisuutta vaativiksi palveluiksi.  

Raportti vuorovaikutuksesta ja sen rakentamisesta

mailto:Olli.Alm@metropolia.fi
mailto:Olli.Alm@metropolia.fi
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D.1.1.4.3_3_event_analyzer_report_2011_final.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.4.2_3%20_eReading%20teknologiaseminaari_11_11_2011%20.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.2.10%20Interim%20report%20on%20interactivity_final_tiny2.pdf
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Suomen Lehdistön julkaisema artikkeli vuorovaikutuksesta

eReading-hankkeen mediakonseptien kehitystä seuraava Aalto taiteiden ja suun-
nittelun korkeakoulun päivittyvä blogi ja tapahtumista kertova sivusto 

Viestintä- ja mediateknologian kehityksen vaikutuksia medioiden käyttöön käsi-
teltiin Aalto-yliopiston kansainvälisessä ”From Audience to Users and Beyond” 
-konferenssissa kesäkuussa 2011. Tutustu professorien, Philip Napoli, Seija 
Ridell ja Marc Hassenzahl, puheenvuoroihin ja kalvoesityksiin osoitteessa tai kon-
ferenssin sivustolla. Konferenssin keskeisiä teemoja on käsitelty myös  raportissa, 
jossa on vertailtu kolmea yleisötutkimuksen menetelmää: mediapäiväkirja ver-
kossa, Q lajittelumenetelmä medioiden tärkeyden arvioimiseksi ja etnografinen 
menetelmä mediakäytön havainnointiin. Niillä arvioitiin kolmen 16 – 19-vuoti-
aan testihenkilön mediakäyttöä. Tulosten mukaan menetelmät täydensivät toisi-
aan monimuotoisen mediakäytön ymmärtämisessä.

SoSiAAliNeN lukeMiNeN lAAjeNtAA lukukokeMuStA 

Sosiaalisten ominaisuuksien tuomista kirjakerhoihin tutkittiin kuvitteellisen 
Lukupiiri-palvelun ja käyttäjäkyselyn avulla. Yli 1300 vastauksen (joista 92 % 
naisia) perusteella käyttäjiä kiinnostavat eniten mahdollisuus löytää uusia kir-
joja ja saada ratkaisuja harrastuksiin liittyviin ongelmiin. Keskeistä käyttäjille on 
pystyä säätelemään oman virtuaalisen kirjahyllyn näkymistä. Kiinnostavia omi-
naisuuksia ovat myös mm. sähköisen ja painetun kirjan lukeminen rinnakkain 
sekä sähköisten kirjojen lukuoikeuksien antaminen ystäville. 

Social Reading -raportti 

SäHkökiRjojeN lAiNAAMiSelle kiRjAStoiSSA RAkeNNetAAN peRuStAA 

Sähkökirjojen kirjastolisenssiselvitykseen on koottu tietoa sähkökirjojen kir-
jastolisensiointiin liittyvistä haasteista. Perusasetelman selkiyttämiseksi haas-
tateltiin kustantajien, kirjastojen ja muiden sidosryhmien edustajia sekä koot-
tiin vertailevaa tietoa vertailumaista ja tieteellisestä kustantamisesta, joka alkoi 
digitalisoitua 1990-luvun puolivälistä lähtien. Tavoitteena oli nostaa kustanta-
jien ja kirjastojen edellytyksiä sopia kirjastolisensioinnista. Selvitys tehtiin Kan-
salliskirjaston rahoituksella. Vuonna 2012 työ jatkuu pilotoimalla sähkökirjojen 
lainaamista Helsingin kaupunginkirjastossa. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.2.11%20Article%20in%20trade%20magazine.pdf
http://mediaconceptsrg.blogspot.com/ 
http://www.mediaconceptsrg.net/presentations
http://www.mediaconceptsrg.net/presentations 
http://www.mediaconceptsrg.net/presentations 
http://www.uta.fi/cmt/cost/tapahtumia/tulossa/II_FI_Cost_CFP/keynotes.html
http://www.uta.fi/cmt/cost/tapahtumia/tulossa/II_FI_Cost_CFP/keynotes.html
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.3.2_EREADING_Part%202_%20Methods%20to%20study%20media%20adoption.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D%201.1.4.3_2%20SocialReading.pdf
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Sähkökirjojen kirjastolisenssiselvitys

Sähkökirjojen kirjastolisenssiselvityksestä raportoitiin myös 16.6. pidetyssä eReading-
seminaarissa

Sähkökirjojen myynti kasvattaa kirjastoille ja ennen muuta kaupallisiin kanaviin 
teoksista tarvittavien metatietojen määrää. Tähän liittyen suomalaiset kirja-alan 
toimijat ovat siirtymässä kansainvälisen Onix for Books -sanaston uusimpaan 
versioon (3.0). 

Onix-sanaston soveltaminen eReading-hankkeessa vuonna 2011

Eräs tapa luokitella vuorovaikusta uusilla digitaalisilla julkaisualustoilla. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D_1_1_1_3_Part1_sahkokirjojen_kirjastolisenssiselvitys_v_1_01.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.2.3_EREADING_Miniseminar%2014%206%202012_comp.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.2.3_EREADING_Miniseminar%2014%206%202012_comp.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D.1.1.4.3_4_Onix_report_2011_metropolia_final.pdf
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MuMuMeSe-hankkeessa tutkittiin tulevaisuuden 
opiskelu- ja työskentelytapoja
Multichannel Multimarket Media Services eli MuMuMeSe-hankkeessa on 
paneuduttu monikanavaiseen oppimiseen. Eräänä kohteena oli tarkentaa käsi-
tystä eri alojen asiantuntijoiden päivittäisestä työstä ja materiaalien käytöstä 
etnografisella tutkimuksella. Tuloksia hyödynnettiin Sanoma Pron pilotissa, 
jossa olemassa olevia palveluita on koottu uudella, käyttäjien tarpeisiin aiempaa 
paremmin istuvalla tavalla.

Myös Opettajan työhuone -palvelua varten tehtiin etnografinen tutkimus opet-
tajan työstä. Materiaalit muodostavat pedagogisen kokonaisuuden, joka tukee 
mm. eriyttävää yksilöllistä opetusta. Suurimpana esteenä ovat koulujen verkko-
yhteyksien rajoittuminen ATK-luokkiin ja langattomiien verkkojen vähäisyys. 

Virpi Slotten kalvoesitys

Opettajan työhuone, kalvoesitys

MyöNteiSiä kokeMukSiA tAblet-lAitteideN koekäytöStä kouluSSA 

Tablet-tietokoneet ovat kiinnostavia välineitä myös opetuskäytössä. Espoossa 
3-6. luokkalaiset kokeilivat neljän viikon ajan Samsung Galaxy Tablet -lait-
teita englannin kielen opetuksessa. Luokkiin sijoitettuja laitteita voitiin käyt-
tää spontaanisti tarpeen ilmaantuessa. Laitteen liikkuvuus luokkahuoneessa tar-
josi joustavuutta esimerkiksi eri vauhdilla etenevien oppilaiden huomioimisessa. 
Alaluokkalaisille laitteen käyttö oli helppoa ja innostavaa. Se myös vahvisti vuo-
rovaikutusta, kun lapset tukivat toisiaan laitteiden käytössä ja työskentelivät ryh-
missä, esimerkiksi kuvaten keskusteluharjoituksia videoiksi. 

Kokeilun tulosten mukaan kouluissa tarvitaan valmiita toimintamalleja, opetuk-
sellisia sisältökokonaisuuksia, koulutusta ja teknistä tukea, jotta kynnys kokeilla 
ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä olisi riittävän matala kaikille opettajille. 
Tällä alueella oppimateriaalikustantajat ovat keskeisessä asemassa. Kehitystyötä 
hankaloittavat kuitenkin samat digitaalisen murroksen haasteet kuin muillakin 
kustantajilla: Suomen markkinat ovat pienet, laitteiden käyttöjärjestelmien kirjo 
on suuri, liiketoimintamallit muutoksessa ja interaktiivisten sisältöjen tuottami-
nen on kallista. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/5_%20MuMuMeSe.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D.1.2.2.6_MuMuMeSe_Demonstraatio_Future%20virtual%20multichannel%20learning%20environment.pdf
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Käyttäjätutkimus tablet-laitteiden soveltumisesta alakoulun kielten opetukseen 

Aiheesta pidettiin esitys Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa 

iCt-lAitteideN väHäiSyyS veRkko-opetukSeN liSääMiSeN eSteeNä 

peRuSopetukSeSSA

Online- ja offline-oppimisratkaisuja kartoitettiin haastattelemalla 15 ala- ja ylä-
koulujen opettajaa. Opettajille keskeistä oli oppimateriaalien selkeys, ajankoh-
taisuus ja luotettavuus. Toiveena oli painettujen ja digitaalisten oppimateriaa-
lien myyminen erillisinä, koska yhdistelmäpakettien lisäarvo kyseenalaistettiin. 
Suurimmaksi haasteeksi nousivat tietoteknisten laitteiden vähäinen määrä kou-
luissa. Etenemistä hidastaa se, että useat kouluja päätökset tehdään kunnallisella 
tasolla. Tiedon hankkimiseksi raportti suosittelee käyttäjäkokeiluja ja käyttäjien 
havainnointia opetustilanteissa.

Kalvosarja mahdollisuuksista yhdistää perinteistä ja verkko-opetusta

opettAA voidAAN MyöS viRtuAAliSeSSA 3d-yMpäRiStöSSA

Kieltenopetusta on testattu myös virtuaalisissa 3D-oppimisympäristöissä. Esi-
merkiksi Second Life -ympäristössä ujoja opiskelijoita voidaan rohkaista kes-
kusteluun. Opettajat kuitenkin tarvitsevat apua uuden välineen käyttöönotossa 
teknisestä tuesta alkaen, jottei opetus kaadu niinkin ratkaisevaan vastoinkäymi-

Espoon Päiväkehrän alakoulussa tabletit otettiin vastaan innostuneesti. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.2.2.2_MuMuMeSe_%20User%20study%20with%20tablet%20devices%20in%20school.pdf
http://www.itk.fi/2012/ohjelma/foorumi/178
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.2.1.2_MuMuMeSe%20Workshop%20presentation_Bundling%20of%20online%20and%20offline%20learning%20solutions.pdf
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seen kuin äänen puuttumiseen. Kaikkiaan Aalto yliopiston toimesta arvioitiin 30 
virtuaalista opetusympäristöä. Niistä osa on parhaimmillaan kokoustyyppisissä 
tilanteissa, mutta osa toimii suuren yleisömäärä oppimisympäristöinä. Yrityk-
set suosivat selainpohjaisia ratkaisuja, jotka eivät vaadi sovellusten asentamista 
käyttäjien laitteille, kuten esimerkiksi Second Life vaatii. Näitä selainpohjaisia 
ratkaisuja ilmestyy markkinoille koko ajan ja sen vuoksi niiden soveltuvuus yri-
tysten osaamisen kehittämiseen vaatii lisäselvitystä ja tutkimusta.

Kalvoesitys SecondLife -kielenopetuksesta

Opiskelijoiden kokemuksia virtuaaliympäristöistä yliopistojen kieltenopetuksessa 

Opettajien kokemuksia virtuaaliympäristöistä yliopistojen kieltenopetuksessa 

Uuden, palveluun perustuvan liiketoiminnan kehittäminen, esim. virtuaalisen 
kielikoulutuksen tarjoaminen, edellyttää palvelua tarjoavan yrityksen toimin-
takulttuurin uudelleen arviointia. Virtuaalisen kielikoulutuksen ydin on asiak-
kaan odotukset ylittävän palvelukokemuksen tarjoaminen. Kielikoulutukseen 
kehitettyjen teknologisten ratkaisujen tai tuotepakettien myynti ei tähän usein-
kaan riitä. Todellinen kielikoulutuspalvelu merkitsee asiakkaan kanssa yhdessä 
tuotettua lisäarvoa, joka asiakkaan kuluttamana vastaa hänen todelliseen ongel-
maansa. Tämä edellyttää asiakkaan toimintaympäristön ja tarpeiden ymmärtä-
mistä tavalla, joka haastaa yrityksen oman kyvyn oppia uutta ja kehittää jatku-
vasti uusia palvelun jakelutapoja ja -kanavia.

Suosituksia organisaatioiden kehittämiseen

Second Life soveltuu myös virtuaalisen koulutuspalveluiden alustaksi. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D.1.2.1.4_MuMuMeSe_Seminar%20prototype%20development_Language%20training%20.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.2.2.1_MUMUMESE_%20Virtual%20language%20training%20pilot%20at%20Aalto%20University%20part%201.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.2.2.1_MUMUMESE_Virtual%20language%20training%20pilot%20at%20Aalto%20University%20part%202.pdf
virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.2.2.5_MUMUMESE_Guidelines for Organisational Development.pdf
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eSittelySSä: AMeRiCAN MANAgeMeNt ASSoCiAtioN

Case-tutkimuksessa selvitettiin American Management Associationin toi-
mintaa benchmarkkauksen näkökulmasta. Tämä monialainen yritysjohdon 
kouluttautumista edistävä organisaatio toimii verkostomaisesti ja tarjoaa brän-
din ja konseptin pienten toimijoiden palveluille erilaisilla liiketoimintamalleilla. 

American Management Association toiminnan esittely 

Mitä tietotekNiSiä RAtkAiSujA tARvitAAN pelikoNSeptieN 

kANSAiNväliStäMiSeSSä? 

Kenneth Falck Sanoma Newsistä arvioi teknologian kehitystä tableteilla toimi-
vien viihdesovellusten kannalta. Tuki HTML5-sisällöille paranee mm. laitteissa 
yleistyvien kiihdyttimien ansiosta. Viihdesovellusten ohjelmoimista tehostaa se, 
että verkko- ja tablet-alustojen vaativat melko samantyyppistä osaamista. Raken-
netta suurille mobiilisovelluksille tarjoaa MVC-ohjelmistoarkkitehtuuri (Model 
View Controller), joka jakaa sovelluksen kolmeen osaan: malliin, näkymään ja 
käsittelijään. Sen avulla sovellusnäkymä voidaan palastella useisiin näkymiin ja 
näkymissä navigointi hoituu controllereiden eli käsittelijöiden avustuksella. Pal-
velinpäässä työtä helpottavat perinteisiä SQL-ratkaisuja paremmin skaalautuvat 
NoSQL-tietokantaratkaisut. 

Liigapörssi-pelin HTML5-selainsovelluksen tarjoamassa käyttäjäkokemuk-
sessa on pyritty natiivisovelluksen tasolle. Tällä hetkellä se onnistuu paremmin 
iPad- kuin Andoid-alustoilla, jolla oman jääkiekkojoukkueen rakentaminen on 
hitaampaa kuin iPadillä.

Kenneth Falckin kalvoesitys 

Raportti liigapörssi-pelin kehitystyöstä 

Tukea teknologisille valinnoille on saatu testaamalla tärkeimpiä tietokantatekno-
logioita, MongoDB- ja MySQL-ratkaisuja. Tulosten mukaan MongoDB:n koko-
naisviive on MySQL:ää pienempi. Tuloksiin vaikuttavat kuitenkin tietokannan 
rakenne ja kuorma. MongoDB:n tietokannan suorituskyky alenee merkittävästi 
tilanteissa, joissa kyselyjen määrä ylittää tietyn raja-arvon tai jos tietokannat sir-
paloituvat. MySQL:n suorituskykyä voidaan puolestaan parantaa estämällä auto-
maattiset tietokantaoperaatiot. 

Raportti viihdepalvelujen tietokantaratkaisujen skaalautumisesta  

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.2.1.3_%20MuMuMeSe_Case_draft_American%20Management%20Association%20.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/5_%20MuMuMeSe.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D.1.2.3.2_MuMuMeSe_Prototype%20of%20scalable%20multiplatform%20entertainment%20services%20suitable%20for%20globalization.pdf
virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.2.3.3_MUMUMESE_Report on Scalability of database technologies for entertainment services.pdf
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Lisäksi on testattu monialustaisten web-sovelluskehitystyökalujen soveltuvuutta 
tablet-sovellusten kehittämiseen. Sanoma Entertainmentin vuorovaikutteisten 
sovellusten kehittämisen tarpeisiin vastataan parhaiten Sencha Touch- ja Phone-
gap-työkalujen yhdistelmällä. Lisäksi tunnistettiin kolmansien osapuolten palve-
luntarjoajia, jotka tarjoavat sovellusten ostamiseen ja jakeluun sekä sovelluksen 
sisällä tapahtuvaan sisällönhallintaan liittyvää toiminnallisuutta. 

Monialustaisten web-sovelluskehitystyökalujen soveltaminen tablet-alus-
toilla. Ensimmäisessä osassa esitellään markkinoilla olevia kehitysympäris-
töjä ja toisessa osassa arvioidaan niitä case-yrityksen tarpeiden kannalta.

CRowdSouRCiNg MediAtAloN MARkkiNoiNNiN väliNeekSi?

Selvitystyötä crowdsourcingista eli joukkoistamisesta jatkettiin vuonna 2011. 
Joukkoistamiseen soveltuvat erityisesti journalistisen laadun parantamiseen täh-
täävät tehtävät, joilla sisältöä rikastetaan tai päivitetään. Media-alan yrityksille 
soveltuu hyvin crowsourcingin mahdollistajan eli fasilitoijan rooli, ja luonte-
vimmin sisällöt liittyvät uutisiin, jolloin puhutaan kansalaisjournalismista. Vas-
taavalla tavalla kuin mediatalot nykyisin myyvät yleisöjä markkinoijille, voisi 
kaupankohteena olla myös yleisöjen aktiivisuus ja huomio, joita käytetään esi-
merkiksi asiakasyrityksen tuotteiden ja palvelujen tekemisessä tunnetuksi. 

Päivitetty raportti crowdsourcingista

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.2.3.4_MUMUMESE_Multiplatform-web-application-frameworks-part-1-v1%200.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.2.3.4_MUMUMESE_Multiplatform-web-application-frameworks-part-2-v1%200.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.2.1.7%20MuMuMeSe_Crowdsourcing%20white%20paper.pdf
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Adfeed tutki mainontaa yhteisöllisessä mediassa 
Adfeed-hankkeessa on kehitetty yhteisöllisiä mainonnan muotoja. Hankkeessa 
syntyi kaksi prototyyppiä: Aamulehden sivustolla toimiva Hyvät kaupat nyt 
-palvelu ja Moro Uutiskartta. Lisäksi kuluttajille esiteltiin Etuovi Virtual Interior 
Design -konsepti. Sisustamiseen liittyvät lisätyn todellisuuden palvelut kiinnos-
tavat kuluttajia, mutta Geniemin Tuomas Kumpulan mukaan erityisesti ammat-
timaiset käyttäjät ovat erittäin vaativia: nykytekniikalla ei saavuteta toivottua 
realistisuuden tasoa. Sen sijaan kuluttajat olivat tyytyväisiä. 

Tuomas Kumpulan esitys

yRittäjieN AikA jA oSAAMiNeN itSepAlveluMAiNoNNAN pulloNkAulojA

Hyvät kaupat nyt -palvelua testattiin pienten yrittäjien reaaliaikaisena mainos-
kanavana. Se toimii Facebookin status-päivitysten tapaan siten, että mainosten 
virta näkyy Aamulehden verkkosivulla ja paikkatiedon kertovana iPhone-sovel-
luksena. 

Aika on kypsä digitaaliselle itsepalvelumainonnalle, mutta yrittäjien aika ja 
osaaminen eivät riitä. Mainosviestien selkeys on puolestaan perillemenon kan-
nalta keskeistä. Kokeillussa liiketoimintamallissa yrittäjät ostivat tileilleen kre-
diittejä (esim. á 20 euroa tai 4 + 1 krediittiä 80 euroa), joita käyttämällä mai-
nosviestit voitiin julkaista palvelussa. Krediiteillä toimiva julkaisumalli koettiin 
hieman hankalaksi ymmärtää. Lisäksi haasteena oli viestien näkyvyys tilan-
teessa, jossa viestejä tuli useita lyhyen ajan sisällä: Vain uusimmat mainosviestit 
näkyivät Aamulehden sivustolla, ja täten yksittäisen viestin näkyvyys saattoi olla 
lyhytaikainen. Konsepti, käyttötilanne ja liiketoimintamalli kaipaavat jatkokehit-
tämistä.  

Hyvät Kaupat Nyt -konseptin esittely

uutiSteN jA MAiNoSteN oHellA HypeRpAikAlliSelle uutiSkARtAlle 

SopivAt kuNNAlliSet ilMoitukSet 

Moro Uutiskartta näyttää Tampereen alueen uutisia ja tarjouksia. Prototyy-
pin ajatuksena on tarjota pienille toimijoille, kuten kahviloille ja kaupoille, pai-
kallista näkyvyyttä pop-up-tyylisillä ikoneilla. Sisältö vietiin Google-kartalle 
Aamulehden Moro-sivustolta ja selainsovellus näkyy kaikilla laitteilla. Käyttäjä-

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/13_AdFeed.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.3.2.3_ADFEED_Hyvat%20Kaupat%20Nyt%20-mobile%20application%20concept%20description.pdf
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kyselyn mukaan tällainen palvelu sopii täydentämään pienten kauppojen mai-
nontaa. Se on mukava lisä myös käyttäjille, joiden mielestä palvelu voisi toimia 
kaupungista kertovana ilmoitustauluna erityisesti omalla asuinalueella eli hyper-
paikallisesti. 

Parin kolmen viikon aikana ilmestyvien mainosten ja uutisten esittäminen kar-
talla on kuitenkin ahdasta, kertoi pilotin kehittänyt Antti Väätäinen VTT:ltä. 
Tämä vuoksi käyttäjien pitäisi voida suodattaa näkyville vain osa viesteistä. 
Näytön kartan rajallisen koon takia käyttäjien pitäisi voida suodattaa ja näyttää 
vain osa viesteistä.  

Moro Uutiskartta prototyypin esittely 

viRtuAAliSelle SiSuStAMiSelle oN kySyNtää, MuttA käyttäjieN 

vAAtiMukSet ovAt SuuRet

Adfeed-hankkeessa käytettyjä tutkimusmenetelmiä olivat käyttötilanteiden 
tarkastelu, fokusryhmien ja mainostajien haastattelut sekä työpajatyöskentely. 
Niitä sovelletaan sosiaalista mediaa, lisättyä todellisuutta ja 3D-mallintamista 
sisustamiseen liittyvissä käyttötilanteissa. Päälöydös oli, että virtuaalinen sisus-
taminen, esimerkiksi 3D- ja lisättyyn todellisuuteen (AR) perustuvat palvelut, 
kiinnostavat useita käyttäjäryhmiä, mutta nykyisten palvelujen käyttö kilpistyy 
usein heikkoon käytettävyyteen ja toivottujen ominaisuuksien puuttumiseen. 

Adfeed-hankkeessa käytetyt tutkimusmenetelmät

Käyttäjien tarpeet ja alustavat käyttöskenaariot 

Moro Uutiskartan prototyyppi näyttää juttuja ja mainoksia kartalle sijoitettuna. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.3.3.1A_ADFEED_MoroNewsMap%20-concept%20description.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/22647/D1.3.1.1.ADFEED_Evalution_methods.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.3.1.2_1.3.1.4_ADFEED_User%20needs%20and%20preliminary%20scenarios.pdf
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Hankkeessa kehitettiin sisustusmarkkinointia tukeva konsepti, jota kommen-
toivat pääasiassa sisustusalan ammattilaiset. Kiinnostavan teknologian taakse 
pitäisi saada riittävästi toimijoita kriittiseksi massaksi, jotta kuluttajille voi-
daan tarjota riittävästi virtuaalisia sisustusmahdollisuuksia. Tekninen haaste on 
nykyisten huonekalujen ja olemassa olevien huoneistojen mallinnus helpolla 
tavalla.  

Lisätty todellisuus asuntojen markkinoinnissa

SiSuStuSAlAN MAiNoStAjAt HAkevAt veRkkopoHjAiSiA 

MAiNoSkoNSeptejA

Sisustuskonseptia kehitettiin palvelumalliksi suunnittelijoista, sisustus-blog-
gaajista sekä sisustamista harrastavista amatööreistä koostuvassa fokusryh-
mätyöskentelyssä. Lisäksi suunnitteluprosessissa käytettiin uutta luonnostelu-
menetelmää (sketching) lisätyn todellisuuden sovelluksen ja käyttöliittymän 
suunnittelussa. Uusia ideoita olivat mm. valaistuksen mukaan ottaminen ja tarve 
runsaalle huonekaluvalikoimalle. 

Sisustuskonseptista palvelumalliksi

Mainostajien edustajien haastatteluissa ilmeni, että suuntana ovat uudet verk-
koon perustuvat mainoskonseptit ja virtuaaliset sisustuspalvelut. Suurimpina 
lähitulevaisuuden haasteina mainostajat näkivät mainosmarkkinoiden pirstaloi-
tumisen, hintakilpailun ja käyttäjien osallistumisen hyödyntämisen. Esitellyistä 
skenaarioista yleisesti kiinnostavimmaksi koettiin ammattimaisten bloggaa-
jien hyödyntäminen, mutta skenaarioiden kiinnostavuus vaihteli yritystaustan 
mukaan - mainostajat edustivat asumiskontekstin yrityksiä laajalla skaalalla aina 
asuntorakentajasta tekstiilisisustamiseen. Skenaarioissa käytännön toteutuksen 
haasteet esimerkiksi koordinaation ja hinnoittelun osalta mietityttivät haastatel-
tavia: bloggaajaskenaario oli kiinnostava myös helpon toteutettavuutensa vuoksi. 
Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen remonttisuunnittelussa tuottaisi konsep-
teista suurimman lisäarvon, mutta myös toteutuksen onnistuminen mietitytti 
eniten. 

Mainostajien näkökulma sisustamiseen liittyviin mainoskonsepteihin.

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.3.3.1B_ADFEED_AUGMENTED%20REALITY%20IN%20REAL%20ESTATE%20MARKETING.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.3.4.2A_ADFEED_CO-DESIGN%20FOCUS%20GROUPS%20WITH%20INTERIOR%20DESIGNERS%20AND%20DESIGN%20BLOGGERS.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.3.1.3_ADFEED_ADVERTISERS%20VIEWS%20IN%20NEW%20ADVERTISING%20CONCEPTS%20IN%20HOUSING.pdf
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AR-SovellukSet SitouttAvAt kuluttAjiA bRäNdeiHiN

Käyttäjän laajentuvaa roolia ja markkinoinnin uudistuvaa arvoketjua tarkastel-
laan raportissa Co-creative advertising. Roolien pohjalta tutkijat määrittelivät 
10 toimintoa, jotka sijoitettiin käyttäjän aktiivisuuden ja motivaation moninai-
suuden synnyttämään nelikenttään. Vastaavalla tavalla kuin sisältöjen luomisen 
puolella korostuu käyttäjien rooli myös mainosmarkkinoilla. Lisätty todellisuus 
on eräs tapa tarjota asiakkaille brändeihin sitouttavia palveluja.  

Yhteisluomista hyödyntävä osallistuva mainonta

Raportti ”Fitting user into future business model ” käsittelee kuluttajien kasva-
vaa roolia digitaalisen median liiketoiminnassa. Alex Osterwalderin ja Yves Pig-
neurin liiketoimintamallin pohjalta on laadittu joukko kuluttajien roolia tar-
kentavia kysymyksiä.  Alustavien tulosten mukaan käyttäjien rooli on selvästi 
laajempi määriteltäessä tulevaisuuden verkkopalveluiden tärkeimpiä resursseja, 
toimintoja ja osapuolia. 

Miten käyttäjä sovitetaan tulevaisuuden liiketoimintamalleihin

Hankkeen tuloksista on laadittu kaksi artikkelijulkaisua: 

Designing Creative Tools: A User-Centered Approach to Ambient Home Design

Social Media, Convergence and IT - A Case of Finnish Advertising Sector, artikkelin 
tiivistelmä

Virtuaaliset sisustuspalvelut kiinnostavat kuluttajia. 

http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/22649/D1.3.2.1_ADFEED_Co-creative_Advertising-_Exploring_the_Scope_of_Advertising_in_Participative_Web.pdf 
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.3.5.2_ADFEED_Fitting%20User%20into%20Future%20Business%20Model.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.3.4.2_ADFEED_A%20User%20centered%20approach.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.3.5.3_ADFEED_abstract_Social%20Media,%20Convergence%20and%20IT%20-%20A%20Case%20of%20Finnish%20Advertising%20Sector.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.3.5.3_ADFEED_abstract_Social%20Media,%20Convergence%20and%20IT%20-%20A%20Case%20of%20Finnish%20Advertising%20Sector.pdf
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Mobime-hanke: tarvitaanko medioiden yhteistä 
ostovaluuttaa?
Dagmarin Katariina Uljas-Ahlin mukaan eri medioiden yhteisen ostovaluutan 
kehittäminen ei ole realistista ilman syvempää ymmärrystä kokonaisvaltaisesta 
mediakulutuksesta. Tähän aihepiiriin paneudutaan tänä vuonna startanneessa 
Personal Media Day -osiossa. Yhteisvaluutan kehittämisen suurimpina haasteina 
Suomessa ovat mediamarkkinoiden koko, resurssien puute ja nykyisten valuut-
tatutkimusten keskittyminen perinteisiin mediaryhmiin. Lisähaasteensa tuo 
mediakentän pirstaloituminen ja mediakäsitteen laajeneminen. Tällä Uljas-Ahl 
viittaa perinteisten viestimien rinnalle syntyneeseen medioiden monimuotoi-
seen kirjoon.  Yhä useammin kuluttajia myös osallistetaan pienemmillä ja koh-
distetummilla toimenpiteillä, joiden sisällyttäminen intermediatutkimuksiin on 
lähes mahdotonta. 

Katarina Uljas-Ahlin esitys

vAluuttAtutkiMuSteN fuuSioiNti vAAtii HieNoSäätöä

Mobime-hankkeessa testattiin Finnpanelin tv-mittaritutkimuksen ja TNS Gal-
lupin TNS Atlas -tutkimuksen tietoja fuusioimista. VTT:n tekemän heuristi-
sen arvioinnin mukaan tv:n katselua pystyttiin ennustamaan Atlas-tutkimuksen 
tietojen perusteella. Yhdistämisessä on tärkeää identifioida yhdistettävien tie-
tokantojen yhteiset muuttujat ja varautua hienosäätämiseen. Kokeiluja tehtiin 
kolmella eri datafuusiointimenetelmällä. Vastaavanlaista yhdistämistä on tehty 
joissakin muissa maissa, esimerkiksi Tanskassa. 

Datafuusioinnin periaatteet

Raportti mediatiedon fuusiointi-, raportointi- ja visualisointijärjestelmän demonst-
raatiosta

MedioideN yHtäAikAiNeN käyttö keSkeiStä oN tuNNiStAA 

tARkoitukSelliNeN MediAkäyttö

Fatih Tokanin (Aalto Econ) opinnäytetyössä on tarkasteltu medioiden yhtäai-
kaista käyttöä osana kuluttajien arkipäivää. Se vahvistaa, että käyttötilanne, eli 
aika, paikka ja niin edelleen, vaikuttaa keskeisesti medioiden rinnakkaiseen 
käyttöön. 18 haastattelun pohjalta Tokan nimesi usean median samanaikaisen 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/11_Mobime.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.4.1.1.MOBIME_Data%20fusion%20principles.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.4.1.2_1.4.1.3_Mobime_App.3._FUSION_report_final_21%2010.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.4.1.2_1.4.1.3_Mobime_App.3._FUSION_report_final_21%2010.pdf
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käytön synnyttämät positiiviset (esim. ajansäästö, oman kontrollin vahvistumi-
nen) ja negatiiviset (esim. ajanhukka, keskittyminen herpaantuu) vaikutukset. 
Mainostamisen kannalta keskeistä on tunnistaa tarkoitukseton ja tavaksi muo-
dostunut mediakäyttö tarkoituksellisesta mediakäytöstä. 

Raportti medioiden yhtäaikaisesta käytöstä

Lisää samasta aiheesta Fatih Tokanin opinnäytetyössä

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.4.1.4_MOBIME_Media%20as%20multitasking-Rise%20of%20Media%20Simultaneity.pdf
http://hsepubl.lib.hse.fi/FI/ethesis/pdf/12739/hse_ethesis_12739.pdf
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