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Nopeammin, paremmin, halvemmalla
Näin tehdään juttuja hyperlokaalilla media-alustalla, jonka pääosassa ovat uutis-
huoneessa operoivat toimittajat.  Teknologian osuus toimitusten työssä kasvaa 
jatkuvasti, arvioi Hyperlocal content -hankkeen vetäjä Janne Kaijärvi Sanoma 
Kaupunkilehdistä Next Median -ohjelman tulosseminaarissa pitämässään 
puheenvuorossa. Näin luodaan edellytyksiä kestävän liiketoimintamallin raken-
tamiselle. Toimitustyö laajenee myös avoimella datalla, käyttäjien luomilla sisäl-
löillä ja jopa automaattisesti kirjoitetuilla jutuilla. 

Ajatus automaattisesti laaditusta jutusta herättää ymmärrettävästi hillittyä 
kauhua toimituksissa. Automaation avulla aikaa ideasta valmiiksi uutiseksi voi-
daan kuitenkin lyhentää merkittävästi, jopa 30 minuutista 15 minuuttiin tin-
kimättä laadusta, sanoi 2 General -yrityksen Juha Kaunisto alias Sumppi, joka 
näytti Software Newsroom -prototyypin käyttöliittymää. Sitä kutsutaan myös 
nimellä automaattinen uutisnenä. 

Prototyyppiä voisi luonnehtia sosiaalista mediaa tarkkailevaksi trendiselaimeksi, 
jolla etsitään heikkoja signaaleja nousevista puheenaiheista (topic). Esimerkiksi 
karppaaminen olisi löytynyt jo vuosia ennen kuin se läpäisi julkaisukynnyksen. 
Puheenaiheiden lisäksi sovellus rekisteröi keskusteluissa ja sosiaalisessa medi-
assa eniten esiintyvien henkilöiden, paikkojen ja yritysten nimiä. Ne pyörivät 

Hyperlocal content -hankkeessa kehitetään hyperlokaalia alustaa, jossa keskeisessä asemassa ovat avoin tieto, 
sosiaalinen media, sisällön synnyttäminen yhdessä lukijoiden sekä mainonta. 
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tyylikkäästi käyttöliittymän tarjoaman pallon pinnalla. Mitä useammin käsite 
esiintyy, sen suuremmalla kirjasimella se näytetään. 

Software Newsroom -hankkeessa suuri haaste on ollut sosiaalisen median pal-
veluissa käytetyn puhetyylisen kielen ymmärtäminen. Aiheita haetaan suurim-
mista sosiaalisen median palveluista ja keskustelupalstoilta, kuten Suomi24-
sivustolta.  Vuonna 2012 työ jatkuu mm. nettikielen sanaston laatimisella. 
Työssä hyödynnetään crowdsourcingia.  Jatkossa prototyyppi luokittelee löydetyt 
uutisaiheet entistä useampaan luokkaan. 

Raportti automaattisen uutistuotannon nykytilasta sanomalehdissä ja televisiossa

Uutislähteiksi soveltuvien sosiaalisen median palveluiden valinta

Sosiaalisen median palveluista saatava raakatiedon siirtoformaatin, viestinvälityksen 
rajapintojen, protokollien ja viestien avainsanojen määrittely

Uutisaiheiden etsimisessä käytetyt algoritmit

Uutisaiheiden tietokantarakenteen määrittely

Prototyypin käyttöliittymä 

Yhteenveto käyttäjätestistä

LukijoideN PaNoS LehdeN tekeMiSeSSä kaSvaa

Valmiin jutun elinkaari pitenee, kun toimitus tekee yhteistyötä lukijoiden 
kanssa. Yhteistyö synnyttää myös kiinnostavia juttuja. Vuonna 2011 Omakau-
punki.fi:n 50 luetuimmasta uutisesta 40 oli tehty lukijoiden kanssa. Lukijoiden 
pääasialliset motiivit osallistua ovat mahdollisuus saada palkkio ja halu osallis-
tua lähialueen kehittämiseen. 

Osallistumiseen houkuteltiin lukijareporttereille suunnatun viikkotehtä-
vän avulla. Innokkaita löytyi odotettua suurempi joukko, joista lähes kaikki 
(59/60) halusi jatkaa työtä kokeilujakson päättymisen jälkeen. Sopivilla tehtä-
vänannoilla käyttäjien luoman sisällön määrä voidaan moninkertaistaa. Lisäksi 
lukijoita innostettiin uudentyyppiseen tekstien tuottamiseen pelkkien kuvien 
lähettämisen sijasta. Aluksi (syksy 2011) lukijoille annettiin päivittäin ja myö-

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.3.1_HYPERLOCAL_Review%20report%20of%20present%20state-of-the-art.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.3.2_HYPERLOCAL_Specification%20of%20the%20selection.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.4.3_HYPERLOCAL_Raw_data_pre_processing_v1.2.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.4.3_HYPERLOCAL_Raw_data_pre_processing_v1.2.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.5.1_HYPERLOCAL_Algorithms%20for%20Topic%20Mining_04.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.5.2_HYPERLOCAL_News%20Entity%20Databases_02.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.6.2_HYPERLOCAL_Prototype%20UI.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.6.3_HYPERLOCAL_User%20test.pdf
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hemmin viikoittain uutisdeskissä kehitettyjä tehtäviä. Aiheet vaihtelivat siitä 
”missä on pahin parkkirysä?” isänpäivän aiheeseen ”millainen on isäsi”? Juttuja 
julkaistiin niin verkossa kuin painetuissa lehdissä. Verkossa julkaistujen juttujen 
klikkien määrä vaihteli välillä 366 – 6457. Kokemusta oli jo keväältä 2011, jol-
loin kokeiltiin lukijoiden osallistamista juttujen tekoon maahanmuuttajien koke-
muksia kartoittavalla lukijatehtävällä.

Haasteena on työn organisoiminen toimituksessa.  Kaijärven mukaan lukijoiden 
osallistuminen kuuluu toimituksellisen työn ytimeen ja se pitää keskittää uutis-
päällikön hallitsemaan uutispöytään. Sama koskee juttujen synnyttämää verk-
kokeskustelua: se on keskeinen osa vuorovaikutusta, jota ei pidä ulkoistaa. Tämä 
on merkittävä asia toimituksissa, koska toimittajien identiteetin perusta on 
rakentunut painetun median puolella. 

Lukijoiden osallistumisella ja toimitusprosessin osittaisella automatisoinnilla 
Sanoma Kaupunkilehdet on onnistunut säästämään 30 prosenttia Metron toimi-
tuksen kustannuksista. Lukijoiden osallistumisen mahdollistava toimintamalli 
on jo kopioitu Metron sisarjulkaisuihin Prahaan ja Montrealiin. 

Janne Kaijärven kalvoesitys

Raportti toimituksen ja lukijoiden välisestä yhteistyöstä

Hyperlocal content -hankkeen seminaarissa 26.4.2012

Hankkeen aikana Next Media -tutkimusohjelmassa mukana olevien orga-
nisaatioiden edustajat voivat ladata raportin ja seminaariaineiston Next 
Media Intranetista. Hankkeen päätyttyä raportit ovat julkisia.

Automaattinen uutisnenä -hankkeessa verkon keskustelupalstoilla 
käytettävä puhekielinen ilmaisu haittaa uutisaiheiden (topic) löytämistä. 
Ratkaisuna on nettikieltä kuvaavan sanaston laatiminen vuonna 2012. 
Vision mukaan osin automaattiseen uutisten kirjoittamiseen päästään 
vuonna 2013.

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/3_%20Hyperlocal.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_download/551/42311/13729/D3.2.1.3_Hyperlocal_Report_of_usage%252C_content%252C_and_citizens_involvement.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_download/551/42309/13727/D3.0.1.1_HYPERLOCAL_WP-seminar_26.4.2012_Summary_and_slides_.pdf
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LukijarePortterit tarvitSevat MobiiLiLaitteiLLa toiMivia 

työväLiNeitä

Lukijoiden tekemien aineistojen laatua voidaan parantaa mm. ohjauksella, 
oppailla ja ohjeilla, palkitsemalla ja erilaisilla ranking-listoilla. Esimerkiksi BBC 
käyttää Twitteriä saadakseen tietoja eri alueita koskevien uutisten täydentämi-
seksi, ja Huffington Postilla on uutisten yhteydessä Twitter-virta, jossa näkyy 
lukijoiden lähettämät, uutisiin liittyvät viestit.  Lisää esimerkkejä löytyy neliosai-
sen kokoomaraportin state-of-the-art-osiosta. Kaiken kaikkiaan mobiilsovelluk-
siin perustuvaa crowdsourcingia eli joukkoistamista hyödynnetään uutistuotan-
nossa toistaiseksi kuitenkin melko vähän. 

Raportin toinen osa kertoo ympäristön epäkohtien raportoimiseen kehitetty-
jen mobiilisovellusten käyttäjätutkimuksesta. Pääosa käyttäjistä piti ympäristössä 
havaittujen epäkohtien raportoinnissa parempana wizard-tyyppistä, kartan auto-
maattisesti avaavaa mobiilisovellusta kuin sellaista sovellusta, jossa käyttäjien 
täytyi avata karttasovellus erikseen.  Kamerakännyköillä ja tarkoitukseen kehite-
tyillä mobiilisovelluksilla on joukkoistamisessa yleisemminkin potentiaalia, joka 
perustuu mahdollisuuteen raportoida välittömästi paikanpäältä. 

Kolmantena osana raportissa on Vartti-lehdessä tehdyn kahden kuukauden mit-
taisen joukkoistamisen kenttäkokeen raportointi. Kokeilussa 61 aktiiviselle luki-
jareportterille lähetettiin Vartin toimituksesta kerran viikossa tekstiviestinä 
kuvaamistehtävä. Tähän liittyen Omakaupunki-palveluun avattiin keväällä 2012 

Esimerkkejä Vartissa julkaistuista jutuista, joiden kuvia toimitus on pyytänyt tekstiviestiin perustu-
valla toimeksiannolla hyödyntäen crowdsourcing- eli joukkoistamisen periaatetta. 
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uusi osio, www.17181.fi, joka tarjoaa toisaalta antaa lukijoille kanavan asioiden 
raportointiin ja toisaalta tarjoaa toimitukselle mahdollisuuden antaa lukijare-
porttereille toimeksiantoja. Palvelu opastaa kirjoittamaan ytimekkäästi olennai-
seen ohjaavien kysymysten ja mallijuttujen avulla. 

Raportin neljännessä osassa tarkastellaan pelillisen palautteen liittämistä mobii-
leihin reportterisovelluksiin. Esimerkiksi CNN ja Spartan Daily tarjoavat aktiivi-
sesti aiheita lukijoille ja palkitsevat osallistumista pelillisillä keinoilla, kuten vir-
tuaalisilla kunniamerkeillä tai jopa fyysisillä tuotteilla. Kaikkiaan raportti listaa 
seitsemän tapaa soveltaa pelillistä palautetta sekä tarjoaa esimerkkejä, miten sen 
avulla voidaan parantaa lukijoiden toimittaman materiaalin laatua. 

Työ jatkuu kahden lukijareportteriryhmän ja kahden erilaisen mobiilitoimek-
siannon tavan testaamisella vuonna 2012. Aktiivisille kuvaajille lähetetään toi-
meksiantoja tekstiviesteillä ja muille Scoopshot-sovelluksella. Scoopshot on saa-
tavana iOS- ja Android-alustoille mm. suomenkielisenä. Tavoitteena on löytää 
mm. uusia tapoja osallistaa lukijoita uutisten tekemiseen, ohjata lukijoiden tuot-
taman materiaalin laatua paremmaksi erilaisilla palautetavoilla sekä ymmärtää 
paremmin osallistumisen syitä. 

Kokoomaraportti mobiilisovellusten käytöstä lukijareportteritoiminnassa

Kalvosarja Fillarikanava ja Pitäiskö fiksata -prototyyppipalveluista

Omakaupunki.fi-palvelun kehittämisestä kerrottiin myös Hyperlocal content 
-hankkeen seminaarissa 26.4.2012 Hankkeen aikana Next Media -tutkimus-
ohjelmassa mukana olevien organisaatioiden edustajat voivat ladata doku-
mentin Next Media Intranetista. Hankkeen päätyttyä seminaariraportti 
on julkinen. 

CNN:n iReport-mobiilisovelluksella voidaan antaa toimeksiantoja lukijareport-
teille. 

http://www.17181.fi/
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.1.7_HYPERLOCAL_Mobile%20reader%20reporters%20user%20experience%20factors.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.1.1_HYPERLOCAL_Prototype%20and%20trial%20of%20new%20platform%20and%20its%20functionality.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_download/551/42309/13727/D3.0.1.1_HYPERLOCAL_WP-seminar_26.4.2012_Summary_and_slides_.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_download/551/42309/13727/D3.0.1.1_HYPERLOCAL_WP-seminar_26.4.2012_Summary_and_slides_.pdf
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vaLMiukSia hyödyNtää käyttäjieN videoita SyNNytettiiN 

Sanoman toimituksissa kuvituksen mahdollisuuksia on laajennettiin lisäämällä 
kuva-arkistojärjestelmään linkkejä internetin Flickr-palvelun avoimen lisenssin 
kuviin. 

Hankkeessa kehitettiin automaattista indeksointia helpottamaan haettavien 
videoiden löytymistä. Turhan tai toistuvan sisällön poistaminen eli video tiivis-
telmän muodostaminen amatöörien videoista on kuitenkin haasteellista, koska 
menetelmän pitäisi toimia monenlaisten käyttäjien ottamilla suurella videoi-
den joukolla. Yhtenä ratkaisuna merkityksellisen sisällön määrittämisessä on 
analysoida kameraliikettä, joka osoittaa kuvaajalle merkittävät videosegmen-
tit.  Kun video on eroteltu segmentteihin kameraliikkeen suhteen, voidaan seg-
menttien sisältöä analysoida lisää ja esimerkiksi määritellä mihin kuvaajaa 
kohdistaa kameran zoomauksella tai pysähtymällä. Ratkaisu on löydettävissä 
videostabiloinnilla. 

Toisena osiona kehitettiin sovellus käyttäjien kännykkäkameralla kuvaamien 
videoiden laadun parantamiseen. Tehtävä on jatkoa aiemmalle työlle, jonka 
tuloksena syntyi sovellus kännykkäkameralla otettujen still-kuvien laadun auto-
maattiseen parantamiseen. Kuvissa ja videoissa suurimmat laadulliset ongelmat 
johtuvat kuvaustilanteen heikkojen valaisuolosuhteiden synnyttämästä huonosta 
kontrastista ja kohinasta. Lisäksi käsivaralla otetuissa videoissa on yleisesti häi-
ritsevää tärinää ja heilahteluita, joita voidaan korjata videon vakautuksella. Sen 
avulla videoista etsitään liikeratoja muodostavia pisteitä, joita seurataan peräk-
käisten videoruutujen avulla. Löytyneet liikeradat stabiloidaan muunnosmatrii-
sin avulla. Videoiden kontrastin parantamiseen soveltuvat samat Retinex-poh-
jaiset algoritmit kuin still-kuvillekin. Lisää tietoa kehitetyistä sovelluksista antaa 
Henri Kivinen. 

Raportti videoiden laadunparantamisesta

Raportti videoiden tiivistämisestä

Demonstraatio videoiden laadun parantamisesta

datajourNaLiSMi tuNkeutuu LehtitaLoihiN

Julkishallinnossa Open Data eli avoin tieto etenee poliitikkojen linjausten 
mukaan ja valtion yksiköt ovat aloittaneet tietoaineistojen avaamisen. Tavoit-
teena ovat demokratian vahvistaminen ja edellytyksien synnyttäminen avoimeen 

mailto:henri.kivinen%40aalto.fi?subject=
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.1.4_Hyperlocal_Integrated%20image-specific%20enhancement%20tool.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.1.6.Hyperlocal_Requirements%20and%20methods%20for%20video%20summarization.pdf
http://nextmedia.tml.hut.fi/hyperlocal/3.2.1.4.html
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tietoon perustuvien palveluiden kehittämiselle.  Esimerkki avoimesta tietojou-
koista on Valtiontalouden tarkastusviraston tietokanta vaalirahoituksesta. Myös 
yritykset voivat avata omia tietojaan. 

Avoin data tarjoaa mediataloille mahdollisuuksia tehdä läpinäkyvää toimituksel-
lista aineistoa ja samalla toimia siltana päättäjien ja kansalaisten välissä.  Data-
journalismi houkuttelee, koska se ei ole uutisten tapaan kopioitavissa kilpaile-
vien medioiden sivustoille, vaan jos aineisto kiinnostaa, käyttäjän pitää siirtyä 
tietoaineiston julkaisseen median sivustolle. 

Toukokuussa 2012 Helsingin Sanomat perusti datajournalismiin keskittyvän 
ryhmän, joka tuottaa verkkojournalismia, vuorovaikutteisia grafiikoita ja hyö-
dyntää joukkoistamista juttujen laatimisessa. Vuonna 2011 järjestettiin muuta-
mia HS Open -kehittäjätapaamisia, joissa avoimesta tiedosta syntyi juttuja verk-
koon ja painettuun lehteen.  

Raportti avoimesta tiedosta suomalaisessa julkishallinnossa

Kansainvälisiä esimerkkejä datajournalismista ja siinä käytetyistä strategioista

Vuonna 2012 työtä avoimen tiedon parissa jatkaa Hanken. Tähän mennessä 
tehtyä työtä esiteltiin Hyperlocal content -hankkeen seminaarissa 26.4.2012.  Hankkeen 
aikana Next Media -tutkimusohjelmassa mukana olevien organisaatioiden edus-
tajat voivat ladata dokumentin Next Media Intranetista. Hankkeen päätyttyä 
seminaariraportti on julkinen.

Avoimeen tietoon perustuvien palveluiden sijoittuminen paikallisuuden ja julkisuuden muodostamaan 
nelikenttään. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.1.2._Hyperlocal_Open%20data%20in%20Finland.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.1.2._Hyperlocal_Open%20data%20in%20Finland.pdf
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_download/551/42309/13727/D3.0.1.1_HYPERLOCAL_WP-seminar_26.4.2012_Summary_and_slides_.pdf
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Viidennes paikallisyrittäjistä hakee aktiiVisesti uusia 

mainosVälineitä

Paikallisen yhteisön palvelutiedon jakelukonseptia kehitettiin edelleen lisäämällä 
Palveleva Huittinen -portaliin mobiililaitteilla toimiva versio.  Uusia ominai-
suuksia ovat tiettyihin aihepiireihin keskittyvät sivut, kuten lounasravintolat ja 
Lauttakylän paikallissivusto, ja hakujen parantaminen siten, että tarkan osuman 
lisäksi käyttäjille voidaan tarjota tietoa läheisistä aihepiireistä. 

Pienehkön tietomäärän ja käyttäjäkunnan takia semanttisiin teknologioihin 
perustuvan personoinnin hyödyt ovat kuitenkin jääneet vaatimattomiksi.  Haas-
teellista on myös aktivoida paikallisia yrittäjiä syöttämään mainosaineistoa jär-
jestelmään. Tämän vuoksi tällaisten palveluiden pitäisi olla erityisen helppokäyt-
töisiä ja tarjota merkittävää hyötyä. Muutoin kiireisten pienyrittäjän piintyneitä 
tapoja on vaikea muuttaa.  Positiivista kuitenkin on, että viidennes yrittäjistä 
hakee aktiivisesti uusia mainosratkaisuja, ja että Huittisten Sanomalehden ilmoi-
tusmyynti kasvoi tammi-helmikuussa 2012 viidenneksen vuoden takaiseen ver-
rattuna. Verkkomainonnassa kasvua oli 50 prosenttia. 

Palveleva Huittinen -prototyyppipalvelusta kertova kalvosarja

Raportti Palveleva Huittinen -portaalin koekäytöstä

Palveleva Huittinen -palvelun sovellusrajapinta

Mediataloilla potentiaalia kasvattaa rooliaan 
tapahtumaekosysteemeissä 
Tapahtumaekosysteemeissä pääroolissa ovat tapahtumapalvelut, joissa kunnilla 
ja muilla julkisilla toimijoilla on yleensä keskeinen rooli.  Bisnes-näkökul-
masta kiinnostavinta on lipunmyynti, koska se tarjoaa suurimman liikevaihdon. 
Mediatalojen perinteinen rooli tapahtumissa on kuitenkin pieni: ne välittävät 
tietoa tapahtumista ja myyvät mainostilaa. Edellytyksiä on roolin laajentami-
selle esimerkiksi tapahtumien tuottajiksi, koska lehdillä on tiedotuskanava hal-
lussaan. Potentiaaliakin on, sillä osallistujajoukot ovat suuria ja ihmiset liikku-
vat jopa yli 100 kilometriä kiinnostavien tapahtumien perässä, arvioi Profiumin 
Janne Saarela. 

Tapahtumapalveluissa kunnat ovat yleensä keskeisessä roolissa. Tämä voi olla 
mahdollisuus mediatalon kannalta, sillä kuntaliitoksissa olemassa olevia tapah-

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D.3.2.2.2_HYPERLOCAL_Final%20prototypes%20based%20on%20enhancements%20found%20in%20pilots.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D.3.2.2.3_HYPERLOCAL_Trial%20for%20content%20creation%20and%20trial%20for%20end%20user.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.2.2.1_Appendix1.pdf
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tumapalveluita arvioidaan uudelleen.  Yhteistyötä ja esimerkiksi yhteisesti pal-
kattua yhteisötuottajaa KSF Median Jan-Erik Andelin perusteli sillä, että media 
tarvitsee oikeaa ja nopeaa tietoa tapahtumista. Tosin median kriittinen suhtau-
tuminen ei aina ole tapahtumanjärjestäjän kannalta positiivista. Ulkopuoliselle 
palveluntarjoajalle tapahtumien tarjoama liiketoimintapotentiaali osoittautui 
kuitenkin melko pieneksi, minkä vuoksi hankkeessa kartoitettiin rakennetusta 
ympäristöstä tarjolla olevia avoimia tietojoukkoja. 

Tapahtumapalveluiden ekosysteemit

Kuntien ja paikallisten mediatalojen yhteistyömahdollisuudet

Rakennetusta ympäristöstä tarjolla oleva avoin tieto

Event management -hankkeessa määritelty tapahtumaekosysteemi, jossa julkisen sektorin palveluntarjoajat on 
korostettu pisteviivalla. 

verkko PideNtää taPahtuMieN eLiNkaarta 

Tapahtumien markkinoinnissa Facebook on varteenotettava lisä perinteisten 
medioiden rinnalla. Syykin on selvä: tapahtumiin lähdetään useimmiten kave-
riporukalla. Tapahtumien järjestäjiä verkossa olevat tapahtumapalvelut ja avoin 
tieto hyödyttävät, sillä ne pidentävät varsinaisen tapahtuman elinkaarta sekä 
ennen tilaisuutta että tilaisuuden jälkeen. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.1.1.1-EVENTMANAGEMENT_Event_Management_Ecosystem-V1.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.1.1.3_EVENTMANAGEMENT_Public_private%20cooperation%20municipalities%20and%20media%20in%20the%20local%20event%20ecosystem.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3_1_1_4_Event_management_Public-private_sector_cooperation_available_open_data_v02.pdf
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Event Management -hankkeessa KSF Media, Conmio, Metropolia, Digita, Pro-
fium ja VTT rakensivat monikanavainen tapahtumapalvelun prototyypin. 
Tietoja KSF Median EvenemaX-palvelun tapahtumista tarjoiltiin eri käyttö-
liittymiin (mobiili, verkko ja digi-tv) siten, että tapahtumien suosittelussa hyö-
dynnettiin VTT:n profiilipalvelua ja tietoa kavereiden valitsemista tapahtumista 
välitettiin Profiumin Facebook-sovelluksen kautta. HTML5-pohjainen mobii-
lisovellus tarjosi tapahtumien selailu- ja hakutoiminnot, ja palveluun rekiste-
röidyttiin Google-tilin avulla. Tapahtumista tarjottiin yksityiskohtaisia tietoja, ja 
sovellus piti kirjaa käyttäjän omista ja kavereiden tapahtumista. 

Käyttäjiltä kerätyssä palautteessa kritiikkiä sai se, että mobiilisovelluksella ei 
voinut tehdä profiilia, vaan se piti laatia PC:llä. Idea eri alustoilla toimivasta 
hakupalvelusta miellytti käyttäjiä. Tv-alustaa pidettiin käyttökelpoisena koti-
oloissa, ja sen kautta toivottiin tapahtumiin liittyvää videomateriaalia. Mobiili-
alusta paikkatietoineen oli luonteva liikkeellä ollessa. Toivotuksi ominaisuudeksi 
nousivat tapahtumiin liittyvä viestintä ystävien kanssa.  Tarkemman tiedon tarve 
nousi esiin sen jälkeen, kun tapahtumaan oli ilmoittauduttu.  Taustalle tarvitaan 
laaja, kriittisen massan ylittävä, ajan tasalla oleva tapahtumakanta. 

Tapahtumapalvelun käyttäjätutkimuksen tulokset

Tapahtumaekosysteemiin mahtuu monenlaista palvelua ja toiminnallisuutta. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.1.3.1-EVENTMANAGEMENT_User_study_v1.pdf
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Profiilipalvelun menetelmiä kehitettiin 
Sovelluksesta toiseen siirrettävien käyttäjäprofiilien sekä niitä hyödyntäviä 
semanttisten suosittelujärjestelmien kehittämistä jatkettiin. Tähän mennessä 
niitä on hyödynnetty tapahtumien, aikakauslehtiartikkelin ja mainosviestien 
kohdentamissovelluksissa, joita on näin voitu personoida erilaisille käyttäjille.  
VTT:n kehittämät menetelmät menestyivät myös MediaEval-kilpailussa, jossa ne 
löysivät eniten tapahtumia ja niihin liittyviä käyttäjien kuvia kilpailun kohteena 
olleesta tietojoukosta.  

Aihepiirin demonstroimista varten rakennetulle profiilipalvelulle kehitettiin aiem-
paa lomakepohjaista käyttöliittymää helpompia tapoja luoda kiinnostusprofiili 
sekä parannettiin menetelmiä, joilla näitä semanttisia käyttäjäprofiileja luodaan. 
Samalla on tehty joukko teknisiä parannuksia, esimerkiksi rakennettu tuki eri-
kielisille palveluille sekä ohjelmoitu rajapinta, jonka avulla kolmansien osapuo-
lien sovellukset voivat päivittää käyttäjäprofiilien tietoja. 

Raportti profiilipalvelun käyttöliittymän uudistamisesta

Raportti profiilipalvelun sovellusrajapintojen kehittämisestä

Kalvosarja semanttisista käyttäjäprofiileista 

Video semanttisista profiileista

Profiilipalvelussa käyttäjä voi keskitetysti hallita omia mieltymyksen kohteitaan. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/NM_WP3_Generic%20research_D3.3.1.3_v.1.0.pdf
http://profile.vtt.fi
http://tivit.dicole.net/presentations/attachment_original/551/22661/D3.3.1.1_WP3_GENERIC_RESEARCH_Demonstration_of_new_features_of_creating_a_profile.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/NM_WP3_%20generic%20research_D3.3.1.2_v1.0.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.3.2.1_Appendix2_Linked%20data%20and%20semantic%20methods.pd
http://www.youtube.com/watch?v=OKCse-ZKdXk
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Mediakokemuksen mittausta viedään uudelle tasolle 
Media eXperience -hankkeessa tavoitteena oli integroida mediakokemuksen mit-
taamiseen kehitettyjä menetelmiä. Lähestymiskulmia on useita alkaen yksilöiden 
ja kotitalouksien jokapäiväisen mediakäytön tutkimisesta ja päätyen laborato-
riomittauksiin, joissa elektrodien avulla mitataan mediakokemuksen synnyttä-
miä tunteita. Mediatuotteiden ja -palveluiden kyky herättää tunteita on tutki-
mustiedon valossa keskeistä. Mitä enemmän tunteita onnistutaan herättämään, 
sen paremmin sisältö kerää huomiota, viihdyttää, synnyttää toimintaa ja muis-
tetaan. Mediakokemuksella pyritään synnyttämään sekä välittömiä vaikutuksia 
että sitouttamaan kuluttajia mediapalveluihin myös pitkällä aikavälillä. 

Media eXperience -hankkeessa pyrittiin integroimaan tunteita ilmentävien sil-
mänliikekameran, aivosähkökäyrän, ihon sähkönjohtavuuden ja sydämen syk-
keen mittaustuloksia sekä käyttäjäkyselyiden tuloksia. Käytännössä näitä koejär-
jestelyjä ei pystytty synkronoimaan niin, että eri menetelmillä saadut tulokset 
olisi voitu yhdistää toisiinsa. Tältä osin työ jatkuu. Lisähaasteena on, että dataa 
syntyy paljon. 

Käyttäjäkokemusta puolestaan voi heikentää se, että mittauksissa tarvittavat lait-
teet ovat suhteellisen isokokoisia, ja mittausjärjestelyt rajoittavat käyttäjän liik-
kumista. Myös suljettu iPad tuotti ongelmia: mittausohjelmisto ja -laitteet piti 
kytkeä pc:hen, koska iPad-versiota ei ollut käytössä. Jatkotyössä tavoitteena on 
nopeuttaa laskentaa kehittää menetelmiä niin, että anturoidusta laboratorioym-
päristöstä voidaan siirtyä reaaliaikaiseen verkon kautta kerättävään tutkimus-
tietoon. Mediakokemuksen mittaamisessa on mahdollista hyödyntää terveys- ja 
kuntoilusovelluksiin kehitettyjä ratkaisuja, kuten sykevyötä ja kännykkäsovelluk-
sia, joiden avulla voidaan analysoida ihmisten suorituskykyä. 

Mediakokemuksen teoreettinen malli ja tutkimusmenetelmät

Suunnitelma mediakokemuksen empiiriseen mittaamiseen on julkaistu omassa 
raportissaan.  Se sisältää psykofysiologisia mittauksia, kuten aivosähkökäyrä, 
kasvon lihasten liike, sydämen syke, ennen mittauksia tehtävät käyttäjäkyse-
lyt, koetilanteen videointi sekä kokeiden jälkeen tehtävät haastattelut.  Malliky-
sely on laadittu sanomalehti-, sivu- ja artikkelitason arviointiin sekä taustatiedon 
kokoamiseen.  Tätä Helsingin Sanomille laadittua kyselyä voi soveltaa muissakin 
lehdissä. 

Mediakokemuksen empiirinen mittaus, case Helsingin Sanomat

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D0.4.1_0.4.2_MEDIAEXPERIENCE_A%20Theoretical%20Model%20of%20Media%20Experience.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D0.4.3_MX%20Deliverable%203%20%20Empirical%20studies%2030-9-2011.pdf
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Sosiaalista vuorovaikutusta ja median synnyttämää yhteiskokemusta voidaan 
arvioida mittaamalla aivoalueiden aktivoitumista. Peleissä toisiaan vastaan kil-
pailevien pelaajien aivot aktivoituivat samalla tavalla, kun taas yhteistyötä vaa-
tivassa pelaamisessa osapuolten aivojen aktivoitumisessa oli suurempia eroja. 
Tästä aihepiiristä laaditut artikkelit:  

Levels of competitive and cooperative play dyadic game experience  

Physiological compliance of dyadic gaming experience

Mediakokemusta kuvaava malli jakaantuu kolmelle tasolle.  Ylimmän tason metamallia tarvitaan mediakäytön ja 
käyttökokemuksen ymmärtämiseksi yhteiskunnallisella tasolla. Tälle tasolle kuuluu digitalisoitumiskehityksen 
aikaansaama mediamaiseman muutos. Makrotaso kattaa mediakokemuksen sosiaalisen vuorovaikutuksen, joka 
jakaantuu kasvokkain tapahtuvaan ja tietokoneiden välittämään interaktioon. Mikrotasolla tarkastellaan yksilöihin ja 
mediaelementteihin (artefacts) liittyvä asioita, joita ovat käyttömotiivit ja -ryhmät, sekä sisältö vuorovaikutusmahdol-
lisuuksineen. Ne synnyttävät erilaisia tunteita ja arvioita. Mallia voidaan soveltaa eri medioihin. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.2.3.2.Play_Society_Levels%20of%20competitive%20and%20cooperative%20play%20in%20dyadic%20game%20experience.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.4.1.1.WP2_Generic_Physiological%20compliance%20of%20dyadic%20gaming%20experience.pdf
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