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Crossmedia kattaa koko arvoketjun
Crossmedia Solutions -hankkeessa mielenkiinnon kohteena on mediasisäl-
lön tekeminen ja julkaiseminen monessa kanavassa kustannustehokkailla rat-
kaisuilla. Vuonna 2011 hanke koostui kolmesta tehtävästä. Ensimmäisessä 
tehtävässä kehitettiin monimedia-arkistointia sekä siihen liittyvää ääni- ja 
videotiedostojen analysointia ja tiivistämistä, toisessa aikakauslehtisisältöjen 
automaattista taittamista tablet-tietokoneille ja kolmannessa aikakauslehtiartik-
keleiden suosittelua.

Next Media -tutkimusohjelman tulosseminaarissa puhunut Sanoma Magazi-
nes Finlandin Riku Makkonen korosti tehokkuuden kehittämisen tarvetta koko 
arvoketjussa, eli niin sanotusta back-endistä aina kuluttajalle asti. Tämä tarkoit-
taa lehtitalojen keskeisten työvälineiden, mm. toimitus- ja asiakkuuksien hal-
lintajärjestelmien kehittämistä. Kun sisältöjä aletaan julkaista digitaalisilla alus-
toilla, kustannusten kurissa pitäminen vaatii vähintäänkin puoliautomaattisia 
ratkaisuja. Tämä ei tarkoita kompromissia ulkoasun suhteen, sillä aikakausleh-
dissä visuaalisuus on keskeisessä roolissa. Eräs tapa synnyttää digitaalisissa sisäl-
töpalveluissa tarvittavaa sisältöä kuvailevaa tietoa on sisältöjen ja taiton analyysi. 

Riku Makkosen esitys 

SiSäLLöNhaLLiNtajäRjeSteLmä ja LUkUSoveLLUS SiSäLLöN jakeLUUN 

LaitteiLLe 

Anygraaf on kehittänyt sisältöjen luomiseen ja hallintaan järjestelmän, jolla voi-
daan tehdä sisältöelementtejä julkaisukanavasta riippumatta. Uuden sukupol-
ven Neo-toimitusjärjestelmä laajentuu ekosysteemiksi, joka kattaa sisällön suo-
jauksen (DRM), kauppapaikat, asiakastiedon hallinnan ja mainonnan. Lisäksi se 
tarjoaa toimittajille mahdollisuuden hallita kaikkia julkaisukanavia yhden näky-
män kautta sekä mm. ajastaa sisällölle julkaisemisajankohta ja tarkistaa ulkoasu 
riippumatta julkaisukanavasta, sanoi Anygraafin Harri Taskinen.  Automaatti-
sen julkaisemisen mahdollistavat juttuihin ja kuviin liitettävät parametrit, joita 
kuluttajien laitteissa toimiva AnyReader-lukusovellus osaa tulkita. Tällaisella 
dynaamisella sisällön asettelulla syntyy tarkoituksenmukaista laatua eri mobii-
lialustoille (iOS, Android, Symbian MeeGo, Windows) riippumatta laitteen 
näytön koosta. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/4_Crossmedia.pdf
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Harri Taskisen esitys 

AnyReader-demonstraation esittelykalvot

AnyReader-prototyypin ominaisuuksia esittelevä video

tUtkimUS mediahaLLiNtajäRjeSteLmäN käyttööNotoSta 

Eero Sormunen Tampereen yliopistosta esitteli Ylen Metro-aineistohallintajär-
jestelmästä tehtyä käyttöönottotutkimusta. Kyse oli suuresta järjestelmämuutok-
sesta, jota varten laaditusta yleiskäyttöisestä ja kattavasta tutkimuslomakkeesta 
voi saada neuvoa vastaavanlaisten, useita käyttäjäryhmiä ja aineistotyyppejä 
sisältävän tutkimusten toteuttamiseen. 

Tulosten mukaan uuden aineistonhallintajärjestelmän tyytyväisimmät käyttä-
jät löytyivät järjestelmää paljon käyttävien ammattikäyttäjien, esimerkiksi arkis-
totyöntekijöiden ja tuotantokoordinaattorien, ryhmästä. Järjestelmä tehosti eri-
tyisesti videoaineistojen käyttöä, kun online-selailu korvasi fyysisten aineistojen 
tilaamisen tallennevarastosta. Tyytymättömimpiä olivat satunnaiset käyttäjät, 
kuten toimittajat, joista moni kokee omatoimisen hakemisen itselleen vieraaksi. 

Anygraafin Neo-aineistohallintajärjestelmän ympärille hahmoteltu kustantajan ekosysteemi kattaa 
aineistohallinnan ja jakelun kuluttajan laitteille. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/4_Crossmedia.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D.4.1.2.2_CROSSMEDIA_AnyReader_dynamic%20layout%20demonstration.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D.4.1.2.3_and_D.4.1.2.4.mp4
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Hauissa on edelleen parantamisen varaa, erityisesti hakujen ja sisältöjen yhdistä-
misessä ollaan jäljessä kuluttajapuolen vertailukohdasta, Google-haun helppou-
desta.

Eero Sormusen esitys

Yleisradion tarpeisiin sovitettu kysely mediahallintajärjestelmän käytöstä 

Lisää aiheesta löytyy Hanna Huovisen progradu-tutkielmasta. Yleisradion 
medianhallintajärjestelmä Metron käyttäjät, käyttökokemukset ja käytettävyys. 
Joulukuu 2011.

ääNeN- ja videoNtUNNiStUkSeSSa haettava taSapaiNo LaadUN ja 

NopeUdeN väLiLLä

Kaupallisesti ei ole tarjolla järjestelmiä, joissa äänen- ja videontunnistus yhdis-
tyisivät siten, että videopohjaiseen sisältövirtaan voidaan automaattisesti liittää 
tv-ohjelmien tekstityksen ja hahmontunnistuksen perusteella metadataa, kuten 
tunnistettujen henkilöiden nimet ja muuta sisällön luokitustietoa, jota erityi-
sesti arkistointisovelluksissa tarvitaan. Tehokkuutta voidaan kuitenkin paran-
taa yhdistämällä automaattista tunnistusta manuaalisesti tapahtuvaan sisältöjen 
kuvailuun, arvioi Aalto-yliopiston Jorma Laaksonen. Näin manuaalisen tun-
nistamisen määrää voidaan vähentää Yleisradion tapaisissa organisaatioissa. 
Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on täysautomaatio. 

Hankkeessa multimedia-aineistoja analysoitiin Aalto-yliopistossa kehitetyllä 
Picsom-järjestelmällä. Käytännössä videon tunnistamisessa joudutaan mietti-
mään, mikä on sopiva tasapaino tunnistamisen tarkkuuden ja nopeuden kesken. 
Prosessoinnin tuloksena saadaan videomateriaalia kuvaava aikajana, joka kertoo 
esimerkiksi tunnistetut henkilöt, milloin he esiintyvät videoissa ja milloin 
heidän nimensä näkyvät. Tämän perusteella henkilö tiedetään myös silloin, kun 
hänen nimensä ei näy videolla. Haasteita synnyttävät esimerkiksi kuvainsertit, 
jotka voivat liittyä uutiseen vain löyhästi, tai kun kuvan ulkopuolella oleva haas-
tattelija pitää tunnistaa äänen ja kuvassa näkyvän tekstin perusteella. 

Jorma Laaksosen esitys 

Mediasisällön multimodaalisen analyysin menetelmät

Äänen- ja puheentunnistaminen videoaineistoista 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/4_Crossmedia.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D4.1.1.1_CROSSMEDIA_Cross-media%20information%20needs%20and%20access%20strategies%20Survey%20instrument.pdf
http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu05504.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/4_Crossmedia.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D.4.1.1.2_CROSSMEDIA_Methods%20for%20multimodal%20analysis%20of%20media%20content.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D.4.1.1.3_Crossmedia_Evaluation%20of%20speech%20and%20audio%20based%20segmentation%20in%20video%20archives.pdf
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miteN SiSäLtöjeN aNaLyySimeNeteLmät vaStaavat käyttäjieN ja 

pRoSeSSieN vaatimUkSia? 

Vuosina 2010 ja 2011 Next Media -ohjelmassa on arvioitu mediasisältöjen ana-
lyysimenetelmiä Yleisradion kannalta. Suurin osa Yleisradiossa tehtävistä multi-
media-aineistojen hauista kohdistuu tarkasti nimettyihin tai yleisiin henkilöihin, 
paikkoihin ja tapahtumiin. Koska metatietojen lisääminen jälkikäteen on kal-
lista, pitäisi mediasisältöjen metatiedot saada talteen sisällön suunnittelun alku-
vaiheista lähtien siten, että ne myös tarkentuvat myöhemmän käytön mukaan. 
Tulokset on koottu kahteen raporttiin: 

Mediasisältöjen sisällönkuvailulle asetettavat vaatimukset hakutarpeiden kannalta

Mediasisältöjen analyysimenetelmien arviointi käyttäjien ja prosessien vaatimusten 
kannalta

htmL5-pohjaiNeN taitto mieLLytti käyttäjiä 

Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tohtorikoulutettava Mikko Kuhna 
vertaili saman Tietokone-lehden (n:ro 6/2011) aineistoa taitettuna kolmelle eri 
alustalle. Mukana olivat Anygraafin kehittämä, täysin automaattinen AnyReader, 
Kuhnan kehittämä, puoliautomaattinen HTML5-pohjainen taitto sekä ammatti-
laisen manuaalisesti InDesignin Woodwing-laajennuksella taittama iPad-versio.

Videomateriaalin tunnistaminen jakaantuu kuvan ja äänen tunnistamiseen. Niiden perusteella kuvamateriaali voidaan tekstittää, materiaalia 
voidaan rikastaa luokittelutiedolla, sekä materiaalissa esiintyvät henkilöt voidaan tunnistaa. Tunnistamista varten materiaali jaetaan kamera-
leikkauksiin perustuviin otoksiin, joista henkilöitä tunnistetaan sekä kuvassa esiintyvien tekstien että kasvojen tunnistuksen perusteella. Tätä 
voidaan vahvistaa myös nimien tunnistamisella audiosisällöstä. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D4.1.1.3%20Crossmedia%20Crossmedia%20metadata%20and%20search%20needs.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D4.1.1.5_Crossmedia_Evaluation%20of%20content%20analysis%20methods%20against%20user%20and%20process%20requirementsv1.0.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D4.1.1.5_Crossmedia_Evaluation%20of%20content%20analysis%20methods%20against%20user%20and%20process%20requirementsv1.0.pdf
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Ensimmäisen käyttäjätestin 40 käyttäjän arvioissa (käytettävyysmittarina oli 
SUS, system usability scale, ja vapaiden käyttäjäkommenttien laadullinen ana-
lyysi) paremmuusjärjestys oli HTML5, ammattilaisen taitto ja AnyReader. Niissä 
ilmeni muun muassa se, että käyttäjät pitävät enemmän vieritettävästä jutusta 
kuin valmiiksi sivutetusta jutusta, koska tämä antaa käyttäjälle hallinnan tun-
teen. Toisen testin niin ikään 40 käyttäjää arvioi käytettävyyttä sekä suoritti 
annettuja tehtäviä eri järjestelmillä. Koekäyttäjiä tarkkailtiin myös silmänliike-
kameralla. Myös tässä testissä HTML5-sovellus vakuutti käyttäjät. Täysin epä-
onnistuneita tehtävänantoja oli 4 prosenttia, kun vastaava luku ammattilaisen 
taittamassa aineistossa oli 6 ja AnyReaderillä 8 prosenttia. Käyttäjien laadulli-
set arviot osoittautuivat hyödyllisiksi käytettävyyden ja taiton yleisohjeistuksien 
kehittämiseksi. 

Kustantajat ovat erittäin kiinnostuneita HTML5-sisältöjen jakamisesta, koska se 
mahdollistaa saman sisällön esittämisen eri laitealustoilla. HTML5:n kehityk-
sestä huolimatta mobiilisovellusten tarjoama käyttäjäkokemus on toistaiseksi 
parempi ja vakaampi. Kuva-analyysillä pystytään tuottamaan tietoa, jonka avulla 
voidaan saada aikaan dynaamisesti taitettua kuvarikasta sisältöä automaattisem-
min ja samalla saadaan aikaan usein itseään toistavaan taittoon sisältöpohjaista 
vaihtelua.

Mikko Kuhnan esitys

Raportti digitaalisten aikakauslehtien käytettävyydestä 

Esimerkkejä silmänliikekameran havaitsemista katseen kiinnittymisestä Tietokone-
lehden sisällössä

Automaattitaittotyökaluja arvioitiin myös kirjallisuuskatsauksessa 

Lisäksi aihepiiristä on valmistunut kaksi opinnäytettä, Aesthetic measures for auto-
mated magazine layout for tablet devices ja  Usability evaluation of digital magazines using 
eye-tracking.

miteN moNotoNiSUUS väLtetääN tabLet-jULkaiSUjeN taitoSSa?

Aalto taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Harri Heikkilä on jäsentänyt 
tablet-julkaisemista ryhmittelemällä tablet-julkaisut kolmeen pääluokkaan. 
Ensimmäinen on painettuja julkaisuja muistuttavat PDF-tyyppiset julkaisut, 
joista kustantajat voivat lähteä liikkeelle. Ne eivät kuitenkaan helposti tuo aika-
kauslehtien kustantajille kestävän liiketoiminnan edellyttämiä tuottoja. Toinen 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/4_Crossmedia.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D_4.1.2.4_Crossmedia_Usability%20of%20digital%20magazines.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/eyetracking-example-task2.mp4
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/eyetracking-example-task2.mp4
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D4.1.2.1._CROSSMEDIA_Current%20state-of-the-art%20of%20automatic%20layout%20tools.pdf
http://media.tkk.fi/visualmedia/publications/msc-theses/DI_I-M_Kivela_2012.pdf
http://media.tkk.fi/visualmedia/publications/msc-theses/DI_I-M_Kivela_2012.pdf
http://media.tkk.fi/visualmedia/publications/msc-theses/DI_S_Pekkala_2012.pdf
http://media.tkk.fi/visualmedia/publications/msc-theses/DI_S_Pekkala_2012.pdf
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luokka on multimediajulkaisut, joiden julkaisemista hillitsevät suuret tuotanto-
kustannukset. Kolmanteen luokkaan kuuluvat dynaamisesti koostettavat julkai-
sut.  

Dynaaminen automaattitaitto on käytännössä ainoa käyttökelpoinen vaihto-
ehto, sillä tablet-laitteiden näyttöjen koot vaihtelevat. Dynaamisessa taitossa 
keskeistä on soveltaa työnkulkuja, jotka tuottavat toisistaan poikkeavia sivuja 
monotonisuuden välttämiseksi. Heikkilä ehdottaa, että kustantajat pohtisivat 
automaattitaiton manuaalista stilisointia  ja dynaamisen sisällön yhdistämistä 
käsin taitettuun visuaalisesti laadukkaan lopputuloksen synnyttämiseksi.  Rapor-
tissa on myös vertailtu kolmeen luokkaan kuuluvia kaupallisesti tarjolla olevia 
taittoratkaisuja.

Suosituksia tablet-julkaisujen työnkulkun rakentamiseen 

UUtiSSoveLLUSteN peRSoNoiNti oN mahdoLLiSUUS SitoUttaa käyttäjiä

Personointi on uutispalveluille mahdollisuus kasvattaa käyttäjien sitoutumista. 
Mediatalojen pitäisi tietoisesti rakentaa palveluihin sisältöjä tukevia personoin-
tiominaisuuksia. Tällaiseen tulokseen päätyivät Harri Heikkilä ja Merja Helle, 
Aalto taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta. Hankkeessa tutkittiin 15 verkko-
julkaisun personointiominaisuuksia, joiden perusteella tunnistettiin 19 perso-
noinnin tasoa alkaen rekisteröitymisestä ja erilaisista sisältösuositteluista.

Suomalaisista edustettuna olivat Kauppalehti, Helsingin Sanomat, Uusi Suomi, 
Iltasanomat, Iltalehti, Vasabladet, HS iPhone- ja iPad-versiot sekä Iltasanomien 
ja Iltalehden iPhone-sovellukset. Vähän käytettyjä personoinnin muotoja ovat 
esimerkiksi lukijoiden omat lehtiarkistot, uutisten tarjoaminen aiemman kiin-
nostuksen perusteella, sekä toimittajien ja esimerkiksi julkkisten juttuvalintojen 
käyttäminen suosituksissa. Eniten personointimahdollisuuksia tarjoaa uutisia 
eri lähteistä koostava Google News ja lähes samaan pääsee Guardianin iPhone-
sovellus. 

Report on use scenarios of profiling of news related services

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D.4.1.2.5_Crossmedia_Cross%20roads%20of%20tablet%20publishing.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.3.1.4%20WP3_Generic%20research_Report%20on%20use%20scenarios%20of%20profiling%20of%20news%20related%20services.pdf
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tietoa mULtimediaSiSäLtöjeN ja metatietojeN kUvaiLUSSa 

käytettäviStä SUoSitUkSiSta ja StaNdaRdeiSta

Multimediasisältöjen ja niitä kuvaavien metatietojen esittämiseen on tarjolla 
runsaasti eri lähtökohdista kehitettyjä suosituksia, joista osa on standardoitu. 
Digitaalinen ympäristö kasvattaa monipuolisten metatietojen tarvetta esimer-
kiksi työnkulkujen hallinnassa, sisältöjen uudelleen käyttämisessä ja myynnissä, 
sekä kuluttajapalveluiden rakentamisessa. 

Raportti Standards and Vocabularies for Multimedia Content Description esittelee kom-
paktisti 17 multimediasisältöjen ja niiden metatietojen kuvailussa käytettävää 
suositusta. Painopiste on sisältöjen luokittelutiedoissa, jotka ovat keskeisiä suosi-
teltaessa sisältöjä käyttäjille. 

veRkkoUUtiSiLLe UUSi LUokitteLU 

Raportti Comparson of media content categorization approaches johdattelee lukijan 
kansainvälisten tv- ja uutissisältötoimijoiden luokittelukäytäntöihin. Lisäksi 
raportoidaan käyttäjätestistä, jonka tulosten mukaan verkkouutisten valintaan 
vaikuttavat artikkelin aihe, sosiaalinen harkinta, henkilökohtaiset kiinnostuksen 
kohteet, sekä joillakin tarjolla olevan multimedian laatu ja määrä. Käyttäjätes-

Multimediasisältöjen ja niiden metatietojen kuvailuun soveltuvien standardien ja suositusten kattavuus sisältötyyppien, työnkul-
kujen ja toimialojen suhteen.  Käytännössä multimediaympäristössä käytetään useita suosituksia. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D4.2.1.1_CROSSMEDIA_Standards%20and%20Vocabularies%20for%20Multimedia%20Content%20Description.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D4.2.1.2_CROSSMEDIA_Comparison%20of%20media%20content%20categorization%20approaches.pdf
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tissä uutiset luokiteltiin 12 ominaisuudella, joita olivat esimerkiksi perinteisesti 
käytetyt uutisen näkökulma (haastattelu, raportti tapahtumasta jne) ja uutisen 
aihe (talous, politiikka jne.) sekä uusina luokkina mm. viittaukset julkisuuden 
henkilöihin, ristiriitatilanteisiin ja kummallisuuksiin. 

aikakaUSLehtiaRtikkeLieN SUoSitteLUSSa hyödyNNetääN 

käyttäjäpRofiiLeja

Aikakauslehtiartikkeleita suosittelevan sovelluksen kehittämistä jatkettiin 
vuonna 2011. Sovelluksessa suosittelua tehdään käyttäjien profiilien perusteella, 
ja menetelmässä hyödynnetään linkitettyä avointa dataa. Artikkeleiden osu-
vuutta on parannettu kehittämällä suosituksissa käytettävää logiikkaa ja tarken-
tamalla suosittelusovelluksessa tarvittavan aikakauslehtisanaston käsitteitä, tii-
visti VTT:n Sari Vainikainen vuonna 2011 tehtyä työtä. 

Käyttäjille luotiin niin sanottuja stereotypiaprofiileja, joiden avulla artikkelisuo-
situksia saa ilman oman profiilin luomista.  Stereotypiaprofiilin saa antamalla 
tietoja iästä, perhe- ja työtilanteesta sekä harrastuksista, ja nämä elämäntilan-
teesta kertovat tiedot otetaan huomioon myös suosittelulogiikassa. 

Lisäksi sovelluksessa tarvittavaan aikakauslehtisanastoon (http://onki.fi/fi/browser/
overview/magazine) on lisätty uusia käsitteitä ja käsitteiden hierarkiaa parannettu. 
Samalla on päivitetty linkit verkossa oleviin linkitetyn tiedon (linked open data) 
resursseihin, kuten Yleiseen suomalaiseen ontologiaan (YSO /KOKO). 

Testiaineistona on käytetty Sanoma Magazines Finlandin noin 600 aikakausleh-
tiartikkelia sisältävää testikantaa. Seuraavaksi vuorossa on suosittelun testaami-
nen olemassa olevissa verkkopalveluissa.  Sanoma Magazines Finlandin Tiina 
Alanko korosti, että jo yksinkertaisella luokittelulla – muutaman asiasanan lisää-
misellä artikkeliin – voidaan luoda uusia sisältöpalveluita, ja että käyttäjätietoa 
tarvitaan personoitujen palveluiden lisäksi myös mainosten kohdentamisessa.  

Alangon ja Vainikaisen esitys

Raportti Aikakauslehtiartikkeleiden suosittelumenetelmät ja -sovellus 

Katso myös profiilipalvelu ja siitä kertovat YouTube-esitys sekä raportti profiilipalvelun 
uusista ominaisuuksista. 

http://onki.fi/fi/browser/overview/magazine
http://onki.fi/fi/browser/overview/magazine
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/4_Crossmedia.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D.4.1.3.1_Crossmedia_Report%20on%20advanced%20methods%20of%20creating%20and%20using%20semantic%20metadata.pdf
http://profile.vtt.fi
http://www.youtube.com/watch?v=OKCse-ZKdXk
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.3.1.1_WP3%20GENERIC%20RESEARCH_Demonstration%20of%20new%20features%20of%20creating%20a%20profile.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D3.3.1.1_WP3%20GENERIC%20RESEARCH_Demonstration%20of%20new%20features%20of%20creating%20a%20profile.pdf
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Ubimediassa kehitettiin mobiili- ja sosiaalisen 
television palveluita 
HIIT:n Sampo Teräs tiivisti Ubimedia-hankkeessa tehdyn työn pohjalta ihmis-
ten mediakäyttötarpeet kolmeen pääluokkaan. Ensinnäkin viihde ja jännitys 
piristävät tylsissä hetkissä ja tekevät käyttäjistä onnellisempia. Toisekseen käyttä-
jillä on monenlaisia tilannekohtaisia, tarkoin määriteltyjä tietotarpeita, joita ovat 
esimerkiksi tietojen hankinta kiinnostavasta tuotteesta tai sopiminen kaveripii-
rin kanssa tulevasta tapahtumasta. Kolmas luokka ovat yleiset tietotarpeet, joita 
tyydytetään mm. uutisilla tai harrastuksiin liittyvillä ajankohtaisilla tiedoilla. 
Tähän luokkaan sijoittuu myös se, että vanhempi kehottaa lastaan lukemaan 
tähdellistä tietoa sisältävän artikkelin. Hanke vahvisti aiempia käsityksiä media-
palveluiden rakentamisessa: personoinnille on tarvetta, mutta sen pitäisi hoitua 
erittäin vaivattomalla tavalla. 

Sampo Teräksen esitys

Laaja-alaisessa Ubimedia-hankkeessa oli neljä keskeistä teemaa, jotka toistuivat 
viidessä demonstraatiossa, State-of-the-art-kartoituksessa, ja 20 henkilön laajui-
sessa käyttäjätutkimuksessa, jonka kohteena olivat teini-ikäisistä nuorista ja van-
hemmista koostuvat perheet sekä lapsettomat aikuiset. Käyttäjätutkimus sisältää 
mm. mediapäiväkirjoihin perustuvaa tietoa sanoma- ja aikakauslehdistä, verk-
komediasta ja televisiosta, sekä esittelee käyttäjäryhmien kanssa ideoituja kon-

Ubimedia-hankkeen prototyyppien kehitystyössä useimmin esiintyneet termit. Yleisimpiä 
olivat keskelle sijoitetut kokemus, helppo ja tieto. Kehitystyössä sovellettiin co-desing-
tutkimusmallia, jossa tutkijat ja käyttäjät työskentelivät yhdessä. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/10_Ubimedia.pdf
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septeja. Mediakäyttöön liittyviä konsepteja kehiteltiin liittyen sanomalehtiin, 
lisättyyn todellisuuteen, sosiaalisen televisioon ja konstekstisidonnaisiin yhtei-
söihin (context-aware communities, käyttötilanteesta tietoiset yhteisöt). Käyttä-
jätutkimuksesta kävi ilmi mm. Facebookin keskeinen asema ihmisten välisessä 
kanssakäymisessä. 

State-of-the-art -katsaus Ubimedia-hankkeen teemoista

Käyttäjätutkimus, jonka kohteena olivat lapsettomat aikuiset ja perheet, joissa on 
teini-ikäisiä lapsia

Käyttäjätutkimuksesta kumpusi idea, josta hankkeessa kehitettiin palvelu Suomi 
24-Kylä (1. demonstaatio). Tämä mobiilin sosiaalisen median alueelle sijoittuva 
sovellus tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden karttapohjaiseen keskusteluun. Paik-
kasidonnaista kommentointia teki 15 koekäyttäjää kahden viikon ajan. Palvelu 
koettiin hyödylliseksi, vaikka keskustelujen määrä suppeassa käyttäjäjoukossa 
jäikin pieneksi. 

Toinen Sparkly-demonstraatio osoitti, että lisätyllä todellisuudella voidaan tuoda 
painettuun mediaan niin sanottua vau-efektiä ja tarjota mainostajien toivomaa 
mahdollisuutta kuluttajien sitouttamiseksi brändiin. Kolmas demonstraatio, VR-
kesäkilpailu, sijoittui mobiilin suoramarkkinoinnin alueelle. 

Osiossa Context aware information services (neljäs demonstraatio) on sovellet-
tiin  Moving with magic things  -tutkimusmenetelmää, jossa tutkijat ja käyttäjät 
yhdessä ideoivat kaupungilla kulkien, mitä tietoa käyttäjät eri paikoissa ja erilai-
sissa käyttötilanteissa voisivat tarvita. Menetelmällä syntyi paljon ideoita, joista 

Sinebrychoffin Golden Cap Sparkly-juoman mainos julkaistiin marraskuussa 2012 
ilmestyneessä Elle-lehdessä. Mainos ohjasi lukijaa lataamaan 3D-pelisovelluksen iPhone-
puhelimeen. Kun käyttäjä voitti pelin, hän sai tekstiviestinä Sparkly-juomaan oikeuttavan 
alennuskupongin. Kartalla käyttäjälle kerrottiin alennuskuponkeja hyväksyvät ravintolat. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.1.1.2_UBIMEDIA_State_of_the_art_research.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.1.2.1%20Ubimedia%202011%20User%20Study%20Report.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.1.2.1%20Ubimedia%202011%20User%20Study%20Report.pdf
http://youtu.be/AjDjsmr0G14
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yleisimmät liittyvät kavereiden paikantamisen tai siihen, mistä tuote tai palvelu 
löytyy. 

Myös sosiaalisen television (Social TV, viides demonstraatio) konseptia ideoi-
tiin ja testattiin tutkijoiden ja käyttäjien yhteistyössä olohuoneen tyyppisessä 
laboratoriotilassa. Siinä ilmeni mm., että kommenttien kirjoittaminen kosketus-
näyttöön perustuvalla toisella näytöllä (second screen) vaatii katseen siirtämistä 
varsinaiselta tv-ruudulta mobiililaitteelle. Tässä kohdassa näppäimistöllä varus-
tettu laite on parempi. Kommenttien näyttämisessä todennäköisesti paras tapa 
on esittää ne varsinaisella tv-ruudulla, mutta siten, etteivät ne häiritse varsinai-
sen ohjelmasisällön seuraamista. Työkaluissa kiinnostaviksi osoittautuivat mm. 
ammattilaisten ja ystävien mielipiteet yhdistävät välineet. Lopputuloksena syntyi 
sosiaalisen television ekosysteemi (oheinen kuva). 

Raportti sosiaaliseen televisioon ja Context aware information services –menetel-
mään liittivistä deminstraatioista 

Demonstraatioiden tärkeimmät tulokset ja niiden pohjalta synteet johtopäätökset 
Raportti sisältää myös katsauksen sähköiseen kaupankäyntiin

Ubimedia-hankkeessa syntynyt sosiaalisen television ekosysteemi. Toimijoita ovat katsojat 
kavereineen ja yhteisöineen. Käyttäjät ovat jopa valmiita hyväksymään mainossisällöt osaksi 
ohjelmavirtaa edellyttäen että ne vastaavat heidän tarpeisiinsa. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.1.3.1_UBIMEDIA_Context%20aware%20information%20services%20and%20SocialTV%20services.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.1.3.1_UBIMEDIA_Context%20aware%20information%20services%20and%20SocialTV%20services.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.1.4.1_Ubimedia_Envisioning_changes_in_media_practices-Final.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.1.4.1_Ubimedia_Envisioning_changes_in_media_practices-Final.pdf
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Leikillisyys tulee mediasovelluksiin
Vuoden 2011 aikana opittiin, että leikillisyys on toteuttamiskelpoinen suunnit-
teluperiaate myös mediapalveluissa. Leikilliset ominaisuudet tai tilat on helppo 
tunnistaa, mutta niitä on vaikea käsitteellistää, puhumattakaan niiden ominai-
suuksien objektiivisesta mittaamisesta. Näin leikillisyyttä luonnehtivat Jussi 
Holopainen (ex-Nokia) ja Kai Kuikkaniemi (HIIT). 

Englanninkielinen playfulness-termi käännettiin leikillisyydeksi, sillä 
pelillisyys viittaa liiaksi pelaamiseen ja pelitapahtumaan alkuineen ja 
loppuineen. Mediatuotteissa leikillisyys johtaa siihen, että tuotetta tai palvelua 
käytetään uteliaammin, rohkeammin ja pidempään. Lisäksi käyttöön liittyy 
usein luovia tapoja vahvistaa sosiaalista identiteettiä ja viestiä sitä muille. 
Näiden ominaisuuksien takia leikillisyys on kiinnostavaa myös yritysten 
markkinointiviestinnässä. 

Play Society -hankkeen tavoitteena oli synnyttää leikillisyyden malli, mutta sen 
sijaan päädyttiin tekemään malli siitä kuinka tuotteita, palveluita ja tapahtumia 
voitaisiin leikillistää – eli lisätä todennäköisyyttä että käyttäjät päätyvät leikilli-
seen mielentilaan käytön yhteydessä. Esimerkiksi rytmisyys ja muodot tuottavat 
leikillisyyttä, ja visuaalisuuden ohella myös äänellä on merkitystä. Leikillistämi-
sen malli esimerkkiominaisuuksineen: 

•	 Lifelikeness (elävän tai luonnollisen kaltaisuus): sykkivät muodot, 
elävän kaltaiset hahmot

•	 “Play Gestalts” (leikilliset universaalit muodot): pallot, pyöreät objektit, 
rytmisyys, yhdisteltävyys 

•	 Associate with play (leikkiin yhdistäminen viestinnän keinoin): mark-
kinointimateriaali jossa käyttäjät kuvataan leikin kaltaisessa tilanteessa

•	 Protective frame (leikkiä suojaava kehys): esimerkiksi tila tai käyttöliit-
tymän alue, jonka sisällä kokeilu ja riskin ottaminen ei ole vaarallista 
tai voi aiheuttaa arvaamattomia tai laajempia vahinkoja (rikkoutumi-
nen, maineen menettäminen jne.) käyttäjälle

•	 Amplified feedback (vahvistettu palaute): monipuolisempaa ja laajem-
min palautetta kuin se mitä kriittisesti tarvitaan perusinteraktiosta sel-
vittämiseen

Holopaisen & Kuikkaniemen esitys

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/8_%20Play%20Society.pdf
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Syvyysvaikutelmalla vaikutetaan katsojan tunteisiin 
Stereoskooppinen 3D -hankkeessa (S3D) mitattiin kolmiulotteisuuden syn-
nyttämää kokemusta erilaisissa käyttötilanteissa: elokuvateattereissa, kodeissa 
ja mobiilikäytössä. Eri tilanteiden vertailu on tärkeää, koska syvyysvaikutelma 
muuttuu, jos katseluetäisyyttä tai näytön kokoa muutetaan. Tulokseksi saatiin, 
että syvyysvaikutelmalla voidaan parantaa tunneilmaisua ja tapahtumapaikkojen 
tunnelmaa. Aalto-yliopiston tutkija Jukka Häkkisen mukaan stereoskooppinen 
sisältö tarjoaa katsojille vahvan läsnäolon tunteen, koska syvyysvaikutelmalla 
voidaan tehokkaasti ohjata katsojien näköön liittyvän huomion kohdentumista. 
Hankkeen keskeinen löydös oli, että voimistamalla syvyysvaikutelmaa voidaan 
parantaa kokemusta erityisesti pienillä näytöillä varustetuilla mobiililaitteilla. 
Kokonaisuutena tulokset kertovat, että hyvä ja kustannustehokas 3D-sisältöjen 
tuotanto vaatii, että eri laitealustat kattava syvyyskäsikirjoitus laaditaan rinnak-
kain varsinaisen käsikirjoituksen kanssa.  

S3D-hanketta esittelevät kalvot

Stereoscapen osuutena oli tuottaa hankkeen käyttäjätestejä varten 3D-ulottei-
sia elokuva-, mobiili-, koti- ja verkkosisältöjä, ja käsikirja 3D-tuotantoyhtiöiden 
tarpeisiin. Tämän käsikirjan laajentaminen kattamaan myös autostereoskooppi-
set sisällöt pääsi vauhtiin vuonna 2011. Stereoscapen Tomi Luostarisen mukaan 
S3D-tuotannon murtautumista valtavirtaan edistää keveiden ja edullisten 

Leikillisyyden mallin sijaan ehdotetaan leikillistämisen mallia. Lähde: Kai Kuikkaniemi 2012

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Tulosseminaari_16_2_2012/9_S3D.pdf
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3D-tuotantolaitteistojen tulo markkinoille. Hidasteena on kuitenkin se, että tois-
taiseksi 3D-sisältöjen uudellenmuokkaukseen erilaisia käyttötilanteita varten ei 
ole syntynyt standardeja. Todennäköisimmin teknologia tulee toimimaan niin, 
että lähetetty sisältö muokataan esityskuntoon vasta käyttäjien laitteissa. 

Autostereoskooppiset 3D-teknologiat (AS3D) kehittyivät erityisen voimakkaasti 
vuonna 2011. Odotettavissa on myös markkinoiden selkeytymistä nykytilan-
teesta, jossa yrittäjiä on paljon ja käytettyjä dataformaatteja useita. AS3D-säl-
löissä pitää kuitenkin edelleen ottaa huomioon käytössä olevien näyttölaitteiden 
rajoitukset esimerkiksi värintoiston ja katselualueen suhteen.  

Undon tehtävänänä oli tuottaa 3D-animaatiosisältöjä mobiililaitteille, tv-vas-
taanottimille, verkkoon sekä testata 3D-mainosten painamista. Printtikokeita 
varten luotiin sisältöjä lentikulaariselle linssimateriaalille sekä anaglyyfistä sisäl-
töä, jossa oikealle ja vasemmalle silmälle tuotettiin vastaavasti syaani ja punai-
nen kuva (ja joiden katseluun tarvitaan lasit, joiden vasen linssi on punainen ja 
oikea syaani). Eri maissa suoritetuilla painotesteillä haettiin optimaalista eroa 
oikean ja vasemman silmän väliselle erolle. Testauksilla etsittiin myös optimaa-
lista lentikulaarimateriaalien paksuutta erikokoisille kuville.  

Undon tuottamien 3D-aineistojen esittely

Kuvaus työkaluista ja skripteistä, joita tarvitaan useassa kanavassa toimivien S3D ja 
AS3D-sisältöjen tuotannossa ja jotka mahdollistavat automaattisen sisällön tuotan-
non erilaisille näyttölaitteille 

Aalto-yliopistossa tutkittiin stereoskooppisten 3D-verkkosivuston synnyttä-
mää katsojakokemusta. Siinä käytettiin Great Apes -yhtiön tekemää Adobe 
Flash -pohjaista animoitua sisältöä ja verkkosivua, jonka aluksi opasti testiin 
osallistuneita valitsemaan kunnolliset anaglyyfiset katselulasit sekä suoritta-
maan 3D-sisällön syvyyssäädön. Tämä jälkeen alkoi säilykepurkkien ampumis-
peli. Koejärjestelyn ja käyttäjäkyselyn perusteella käyttäjien itsensä suorittama 
syvyyssäätö on hyvä ratkaisu kolmiulotteisissa verkkopalveluissa. Näin käyttä-
jät valitsevat itselleen mieluisan syvyysvaikutelman, ja valtaosa käyttäjistä osaa 
myös valita itselleen oikeanlaiset katselulasit. 

Kilkkaa tästä, jos suunnittelet stereoskooppista verkkosivustoa

Tietoa siitä, miten 3-ulotteisuus ja näyttöruudun koko vaikuttavat katsojan tuntei-
siin

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.3.1.1_S3D_Animation%20contents.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.3.1.3_S3D_Description%20of%20tools%20and%20scripts%20.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.3.1.3_S3D_Description%20of%20tools%20and%20scripts%20.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.3.1.3_S3D_Description%20of%20tools%20and%20scripts%20.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.3.1.3_S3D_Description%20of%20tools%20and%20scripts%20.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.3.2.1_S3D_Stereoscopic%20calibration%20of%20web-based%20interactive%20graphics.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.3.2.6_S3D_Effects%20of%20stereoscopy%20and%20viewing%20distance%20on%20elicited%20emotions%20in%20videos.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D2.3.2.6_S3D_Effects%20of%20stereoscopy%20and%20viewing%20distance%20on%20elicited%20emotions%20in%20videos.pdf
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eReading-hankkeessa on tutkittu liiketoimintamalleja 
eReading-hankkeen liiketoimintaosiossa on tutkittu uusia tuotekonsepteja, pal-
velukeskeisyyden korostumista, liiketoimintamallien kehittymistä, tablet-mai-
nonnan tilannetta sekä vuorovaikutuksen merkitystä lukijoille suunnatuissa 
palveluissa.  Liiketoimintamalleihin liittyvä tutkimus on koottu yhteen kokoo-
maraporttiin, joka sisältää seitsemän erillisen tutkimuksen keskeiset tulokset: 

eReading advertising and value creation best practices – Outlook 2010-2011

UUSiSSa paLveLUiSSa vaiN kokeiLemaLLa Saa tietoa aSiakkaita 

eReading-hankkeessa tehdyssä opinnäytteessä (Antti Hirvonen, Aalto kauppa-
korkeakoulu, kokoomaraportin luku 2) tutkittiin case-yritys Sanoma Newsin 
liiketoimintamallin osien kehitystä sen jälkeen kun tablet-tietokoneet tulivat 
markkinoille. Osoittautui, että täysin uusissa digipalveluissa on edettävä kokeile-
malla. Asiakasorientaatio ja vähittäisen kehittämisen rooli kasvoivat sen jälkeen, 
kun asiakaspalautetta ja käyttäjätietoa alkoi virrata lukusovelluksen 1. version 
julkaisemisen jälkeen. Tähänastisten kokemusten perusteella lukijat ovat val-
miita maksamaan laadukkaasta sisällöstä ja helposta käyttökokemuksesta. Suuri 
haaste on kuitenkin ilmaisten sisältöjen laaja tarjonta.  

maRkkiNaa mUUtetaaN vaiN UUtta iNNovoimaLLa

Innovatiivisten palvelujen kehittämisen alueella (kokoomaraportti, luku 3) 
löytyi neljä strategista mallia: 1) uuden innovoiminen (new to market innova-
tion, esim. pelikonsoli Nintendo Wii muutti pelaamiskokemuksen ja markki-
naosuudet), 2) strateginen kärsivällisyys, jossa odotetaan sopivaa ajankohtaa 
tulla markkinoille (strategic patience, esim. lääkkeiden kopioiminen patenttien 
umpeutuessa), 3) markkinoilla olevan ratkaisun kopioiminen uuteen ympäris-
töön (market dublication, esimerkiksi verkkopankki), ja 4) uusien innovaatioi-
den nopea kopioiminen (innovation adaption). Lisäksi osiossa kerrotaan muun 
muassa, millaisia osaamisia näiden strategioiden toteuttamisessa tarvitaan. 
Näistä vaihtoehto 1 eli uuden innovoiminen on ainoa, jolla markkinaa pystyy 
muuttamaan haluamallaan tavalla. Tätä strategiaa on sovellettu Helsingin Sano-
missa. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.2.1%20eReading%20advertising%20and%20value%20creation%20best%20practices.pdf


18

paLveLUkeSkeiSyyS tUo modULaaRiSUUdeN pRoSeSSeihiN ja 

oRgaNiSaatioihiN

Ketteryyttä ja sisältöpalveluiden valikoimaa voidaan kasvattaa rakentamalla 
modulaarisesti myös liiketoimintamalli (kokoomaraportti, luku 4). Se edellyttää 
kokonaisuuden jakamista yleiskäyttöisiin osiin, joilla on hyvin määritellyt raja-
pinnat. Vastaavasti modulaarisia kokonaisuuksia ovat prosessit ja organisaatiot, 
jolloin keskeinen hyöty on siinä, että yrityksen omaa toimintaa voidaan jousta-
vasti ja nopeasti ulkoistaa tai laajentaa ulkopuolisilla toiminnoilla. Media-alalla 
modulaarisuus tulee esille erityisesti sisältökonsepteissa. Se voi tarkoittaa esi-
merkiksi sisällön tarjoamista massaräätälöitynä tai personoituna asiakkaiden 
tarpeisiin tai saman sisällön julkaisemista eri alustoilla, jolloin konseptia vain 
laajennetaan uuteen laitteeseen liittyvällä osuudella. Myös liiketoimintamallit 
ovat joustavia: ydintä täydennetään, jotta nopeasti muuttuviin markkinatilantei-
siin voidaan sopeutua. 

Konferenssiartikkeli digitaalisten palvelutarjoaman modulaarisuudesta 

digitaaLiSUUS LaajeNtaa taRiNaNkeRRoNNaN mahdoLLiSUUkSia

Digitaalinen ympäristö laajentaa tarinankerronnan mahdollisuuksia (kokoo-
maraportti, luku 5). Arvoketjun avaaminen yhteisöille, lukijoille ja muille mah-
dollisille tahoille nopeuttaa rikastettujen kirjasisältöjen tarjoamista erilaisille 

Lukusovelluksiin liittyvä palvelukeskeisyys muuttaa mediatalon ja asiakkaan välistä suhdetta. Esimerkiksi arvolupaus muuttuu 
painetusta lehdestä sisältöpalvelun tarjoamaksi kokemukseksi ja palvelun arvo luodaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Vastaavasti 
lukusovellussisällön taakse kätkeytyy arvoa luova verkosto, kun taas toimitusketju hoitaa painettujen lehtien jakelun tilaajille. Lähde: 
Sihvonen, Huhtala, Hirvonen Vargon ja Osterwalderin pohjalta 2012. 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.2.7_EREADING_DIGITAL%20SERVICE%20OFFERING%20MODULARITY%20AN%20EMPIRICAL%20ANALYSIS%20OF%20TRADITIONAL%20PUBLISHING%20INDUSTRY.pdf
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lukijoille sekä tarjoaa uusia palvelu- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Kirjankus-
tantajien kannalta kysymys on mahdollisuuksista hyödyntää arvoketjussa myös 
tarinoihin liittyviä ihmisiä, paikkoja ja tiloja.  

Kalvosarja Digital Era Storytellers

eReading-hankkeessa tehdyn analyysin mukaan etenkin kirjankustantajien tarjoamien palveluiden modu-
laarisuudessa on runsaasti kehittämispotentiaalia. BK= kirjankustantaja, MZ= aikakauslehden kustantaja, 
NP= sanomalehden kustantaja. Lähde: Rajahonka, Leminen, Siuruainen 2012

Digital Era Storytellers -hankkeessa tutkittiin tarinankerrontaan liittyviä käytäntöjä ja vuorovaiku-
tuksia tekijöiltä lukijoille ulottuvassa ketjussa. Lähde: Nousiainen, Leminen 2012

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.2.15_EREADING_Digital%20Era%20Storytellers.pdf
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tabLet-maiNoNNaN tUNkeUtUmiNeN vaLtaviRtaaN vaatii paNokSia

Tablet-mainonnan ymmärrystä kasvatettiin analysoimalla Yhdysvaltojen tilan-
netta (kokoomaraportti, luku 6). Tablet-mainonta luokiteltiin 12 luokkaan, 
joissa useimmissa yhdistyvät massamainonta ja vuorovaikutteinen mainonta. 
Sanomalehtien banner-tyyppinen tablet-mainonta on homogeenisempaa, kun 
taas aikakauslehdissä mainonta on monimuotoisempaa. Aikakauslehtien tablet-
julkaisuissa eräs suuntaus olivat printtimainosten jatkeet, jotka tarjoavat luki-
joille linkkejä kampanjasivuille ja verkkokauppoihin. 

eReading-hanketta johtavan Helene Juholan mukaan tutkimus ei tuottanut suo-
raan Suomessa sovellettavaa mallia, koska ensinnäkin maiden tablet- ja verk-
komainonnan markkinoiden kokoero on valtava.  Toisekseen, Yhdysvalloissa 
olemassa olevien verkkoaineistojen suuri määrä vaikutti siihen, että verkkomai-
nonnan mallit toimivat pitkälti myös tablet-mainonnan pohjana. Tämän kehi-
tyskulun asemasta Suomessa kannattaa panostaa omien tablet-mainosmallien 
luomiseen, ja näiden mallien rakentamista varten tutkimus tuotti runsaasti ide-
oita. 

Jerry Lindholmin ylläpitämä mainonnan kehitystä seuraava blogi

Opinnäytetyössä (Hanna Kännö, Aalto kauppakorkeakoulu, tiivistelmä, ja kokoo-
maraportti, luku 7) tarkasteltiin tablet-mainonnan mahdollisuuksia mainosta-
jien ja mediatoimistojen kannalta. Mediatoimistoissa erityisesti digisuunnitte-
lijat olivat kiinnostuneita kokeilemaan mainoskampanjoissa tablet-sovelluksia 
erityisesti niiden mahdollistaman paikkatiedon takia. Mainostajien halukkuutta 
vähensivät mm. tablet-mainosten synnyttämät kustannukset, matala peitto ja 
puutteelliset mittauskäytännöt. Tablet-mainonnan kehittyminen vaatii osaami-
sen ja mediaympäristön, mm. mittauskäytäntöjen, kehittymistä. 

LUkijaN Saama hyöty RatkaiSee mediapaLveLUN tULevaiSUUdeN

Uutisten lukemisen hiipuminen nostaa esiin kysymyksen, miten mainosmyyn-
nin edellyttämiä yleisöjä saadaan. Ratkaisuksi esitetään palveluihin perustu-
vaa liiketoimintaa, joka puolestaan edellyttää syvällistä ymmärrystä medioiden 
käyttäjistä (kokoomaraportti, luku 8). Keskiarvokäyttäjät eivät enää riitä, vaan 
pitäisi tuntea pirstoutuneet kohderyhmät ja pystyä vastaamaan jopa yksittäisten 
lukijoiden kulloisiinkin arkielämän tarpeisiin.  Palvelujen kehittäminen vaatii 
mediatalolta panostuksia sekä yrittämistä ja erehtymistä. Kohteiksi ehdotetaan 
lukijoiden osallistamista mediapalveluiden kehittämiseen, panostamista yhtei-

http://readvertisingblog.wordpress.com/
http://epub.lib.aalto.fi/fi/ethesis/id/12815
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söllisyyteen ja paikalliseen tietoon, sekä radikaaleja tuotekokeiluja. Esimerkki 
tällaisesta radikaalista palvelusta on tanskalaisen Politikenin liiketoiminnan laa-
jentuminen verkkokauppaan. 

SkeNaaRiot eNteiLevät haaSteeLLiSia aikoja LehtitaLoiLLe

Opinnäytetyössä (Tommi Laivuori, Aalto kauppakorkeakoulu) on arvioitu 
tablet-pohjaisen medialiiketoiminnan mahdollisuuksia vuoteen 2020.  Arviota 
tehtiin hahmottelemalla kolme tulevaisuuden skenaariota sanoma- ja aikakaus-
lehdille: 1) nykyisen tilanteen jatkumo, jossa hidas talouskasvu kiihdyttää digi-
taalisten medioiden kulutusta, mutta jättää tilaa vahvoille mediabrändeille, 2) 
mobiililaitteiden synnyttämän disruption eli hajotuksen seurauksena markki-
nointi muuttuu perusteellisesti ja johtaa globaalien toimijoiden, kuten Goog-
len ja Facebookin vahvistumiseen Suomessa, 3) kaaos synnyttää innovatiivisia 
mediankäyttötapoja suosien aluksi aloittelevia yrityksiä. Laivuoren tuloksia tulos-
seminaarissa, ks. s. 36 – 41.
 

Liiketoimintamalleihin liittyvä tutkimus on ollut esillä myös raportoitu myös 
eReading-hankkeen seminaareissa: 

eReading Miniseminaari 14.6.2011 

eReading Miniseminaari 18.10.2011

eReading Business Models, tulosseminaari 14.12.2011 

Tablet-markkinoiden kehitys on osoittautunut jonkun verran nopeammaksi vielä vuosi sitten arvioitiin. Tällä 
hetkellä Suomessa on arviolta noin 300 000 tablettia, mikä merkitsee sitä, että 600 000 laitteen raja voi rikkoutua 
vuonna 2013. Lähteet: Laivuori Ideanin  ja Everett Rogersin pohjalta 2011.

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%201%202%204%20+%20D1%201%204%202_2%20Miniseminar%2018%2010%202011_v1_comb.pdf
http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2011/D1.1.2.5_EREADING_Miniseminar_Best%20practice%20bencmark%20of%20digital%20cross-media%20service%20business%2014%2012%202012.pdf
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