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Mobime – tavoitteena kasvattaa nykyisten    
mediavaluuttojen vertailukelpoisuutta
Perinteisillä medioilla on omat niin sanotut valuuttatutkimuksensa, joita ovat 
mm. televisiokanavien katsomista mittaava TV-mittaritutkimus ja lehtien luke-
mista mittaava Kansallinen Mediatutkimus. MOBIME-tutkimushankkeen 
(’Building Exchange Rates for Media Currencies’) tavoitteena on kehittää vaih-
tokurssit eri medioissa olevan mainostilan ostamiseen ja myymiseen. Motiivi 
vaihto- tai valuuttakurssin rakentamiselle on saada enemmän tietoa mainonnan 
vaikuttavuudesta. Hankkeen tavoite on kaksiosainen: 1) lisätä nykyisten media-
valuuttojen ja -tutkimusten vertailukelpoisuutta, sekä 2) lisätä laadullisia ele-
menttejä mediatutkimuksiin tuomaan tietoa kuluttajien media-arjesta.

HAAsteelliNeN tutkiMuskysyMys

Suomen mediamarkkinoilla on neljä virallista mediavaluuttaa, sekä joukko 
muita merkittäviä mediatutkimuksia, joita käytetään mediatilan ostamiseen ja 
myymiseen. Suomen mainosmarkkinat vuonna 2010 kipusivat noin 1,8 miljar-
diin euroon, ja suurelle osalle medioita mainonta on merkittävin tulonlähde. 
Tästä syystä mediavaluutat ja -tutkimukset ovat kriittinen tekijä medioiden 
menestyksessä.

Valuutta- tai vaihtokurssien rakentamiselle on markkinoilla kysyntää, mutta sen 
toteuttaminen pienellä markkina-alueella on erittäin kallista. Tutkimuksemme 
mukaan motiivit vaihtokurssien rakentamiselle voidaan jakaa viiteen ryhmään: 
1) rikastaa jokaista tutkimusta erikseen, 2) lisätä tutkimusten vertailukelpoi-
suutta mainostilan myymiseen ja ostamiseen, 3) jakaa tiedonkeruukustannuk-
sia, 4) säästää kustannuksissa, jotka liittyvät päällekkäisyyksiin aineiston tiedon-
keruussa, hallinnossa, analysoinnissa ja raportoinnissa, sekä 5) kehittää yhdessä 
uusia välineitä ja menetelmiä tiedonkeruuseen, analysointiin ja raportointiin. 

VuoNNA 2010 pAiNopiste oli NykytilAN selVittäMisessä 

MOBIME-hankkeen ensimmäisen tutkimusvuoden aikana päähuomio oli ole-
massa olevien mediatutkimusten analysoinnissa ja vertailtavuudessa sekä 
media-alan tarpeiden selvittämisessä. Lisäksi kartoitettiin markkinoiden nyky-
tila, sekä selvitettiin mitkä asiat ja kysymykset ovat olennaisia matkalla tavoittee-
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seen kehittää vaihtokurssit nykyvaluutoille. Tavoitteena oli selvittää, löytyvätkö 
riittävät tekniset ja kaupalliset edellytykset kurssien synnyttämiseksi. 

Tutkimustulokset kertoivat siitä, että koska nykyiset valuuttatutkimukset on 
alun perin kehitetty palvelemaan kyseistä mediaa, poikkeavat ne toisistaan huo-
mattavasti mm. tiedonkeruumenetelmän, tiedon syvyyden ja raportoinnin 
osalta. Tämän lisäksi tutkimukset omistavat eri tahot, jotka vastaavat kyseisen 
tutkimuksen myynnistä ja jatkokehittämisestä. 

Mobime-hankkeen vuoden 2010 työstä laadittu raportti tuo hyvin esille sen, 
miten suureen haasteen edessä valuutta- tai vaihtokurssin rakentamisessa ollaan. 
Raporttia varten haastateltiin lähes 30 suomalaista mainonnan ammattilaista ja 
analysoitiin olemassa olevien valuuttatutkimusten tietosisältö. TV-mittaritut-
kimuksen ja Kansallisen Mediatutkimuksen ohella analysoitiin radionkuunte-
lua mittaava Kansallinen Radiotutkimus ja ulkomainonnan tehokkuutta mit-
taava Outdoor Impact. Näiden ohella tarkasteltiin myös markkinointiviestinnän 
suunnitteluun tarkoitettu TNS Atlas ja internet-sivustojen kävijämääriä mittaava 
TNS Metrix, joilla ei kuitenkaan ole virallisen valuuttatutkimuksen asemaa. 
Näitä kuutta tutkimusta verrattiin olemassa olevaan brittiläiseen intermediata-
son IPA TouchPoints -tutkimukseen, joka ei kuitenkaan sovellu Suomen pienille 
mediamarkkinoille sen kalleuden takia. 

Valuuttatutkimusten analyysin lisäksi raportissa tarkastellaan, mitä mahdolli-
suuksia mobiililaitteet tarjoavat tiedonkeruuseen.  Toisaalta voidaan edetä myös 
tarvelähtöisesti: teknologiset ratkaisut voidaan suunnitella siten, että yhteisva-
luutan vaatimat tiedot saadaan talteen. Tiedonkeruussa syntyvien suurten tieto-
massojen havainnolliseen analysoimiseen raportti tarjoaa uudehkoa Visual Ana-
lytics -tutkimusalaa, joka yhdistää suuria tietovarastoja, päättelymekanismeja ja 
visualisointeja. Työn tuloksena syntyi vaihtoehtoisia etenemismalleja eri valuut-
tatutkimusten tietojen rikastamiseksi ja yhdistämiseksi. 

D1.4.1.1. Building Exchange Rates for Media Currencies – MOBIME 

Nyt tutkitAAN MediAtutkiMusteN tietosisältöjeN VertAiltAVuuttA 

Vuonna 2011 MOBIME-hankkeessa pureudutaan syvällisesti valuutta- ja media-
tutkimusten tietosisältöihin ja erityisesti niiden vertailtavuuteen. Samalla tutki-
taan, onko mahdollista hyödyntää käyttäjäystävällisempiä tiedon analysointi- ja 
raportointimalleja.

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.4.1.1%20Mobime%20Building%20Exchange%20Rates%20for%20Media%20Currencies-MOBIME%202010_%20Final%20Report.pdf
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Graafinen esitys nykyisten valuuttatutkimusten tietosisällöistä, jotka ovat osittain päällekkäisiä, mutta jotka vaativat yhteismitallista-
mista tietojen vertailtavuuden varmistamiseksi. 

Ensimmäisenä vuonna projektissa olivat mukana seuraavat yritykset: Dagmar 
Oy, Finnpanel Oy, Nelonen Media, Sanomalehtien Liitto, TNS Gallup Oy 
sekä VTT. Hankkeen merkittävyydestä kertonee se, että seuraavaan vuoteen 
mennessä hankkeeseen oli ilmoittautunut mukaan kahdeksan uutta yritystä: 
JCDecaux Finland, Kustannus Oy Aamulehti, Mainostajien Liitto, MTV Oy, 
RadioMedia, Sanoma News, Levikintarkastus Oy, ja Aalto yliopiston kauppakor-
keakoulu.

Adfeed: haussa yhteisöllisiä, mediataloille tuloja tuot-
tavia mainoskonsepteja 
Adfeed-hankkeessa on kehitetty sosiaalisen median keinoihin nojaavia mainon-
nan konsepteja ja tutkittu kuluttajien suhtautumista niihin. Painopiste on ollut 
konsepteissa, jotka synnyttävät tulovirtaa mediataloille. Tämän vuoksi hankkeen 
ulkopuolelle jäivät monet uudet sosiaalisen median ominaisuuksia hyödyntävät 
palvelut, sillä ne yhdistävät mainostajan ja kuluttajan ilman mediatalojen myötä-
vaikutusta. 
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Uudet sosiaalisen median palvelut ovat ottaneet median perinteiset roolin yhdistämällä mainostajat ja kuluttajat.

Mainostajat

Kuluttajat

Media

Nykyistä tilannetta kuvaa mainiosti oheinen kuva, jossa perinteinen media on 
joki, ja uudet palvelut ovat joen ylittävä, mainostajat ja kuluttajat yhdistävä silta. 
Tällaisia palveluja ovat ryhmäostopalvelut, kuten Groupon, paikkatiedon hyö-
dyntämiseen perustuvat, kuten Foursquare, mainosverkot, kuten Apple iAd tai 
sosiaalisen median palvelut, kuten Facebook ja Twitter. Palveluille on synty-
nyt markkinarako, koska perinteiset mediatalot eivät ole pystyneet vastaamaan 
uusien medioiden synnyttämään haasteeseen, arvioi Adfeed-hanketta koordi-
noivan Geniemin Toni Hopponen tulosseminaarin esityksessä. Uudet palvelut 
houkuttelevat etenkin pk-yrityksiä, joiden taloudelliset mahdollisuudet hyödyn-
tää mediatalojen ilmoitusmyynnin palveluita ovat usein rajallisia. 

Adfeed-hankkeessa tukea mainonnan konseptien suunnittelulle haettiin laajoilla 
haastelluilla. Mediatalojen edustajien ohella haastateltiin pk-yrityksiä, kuluttajia 
sekä mainonnan ammattilaisia. Hankkeen tärkeimpiä löydöksiä oli, että markki-
noilla on tarvetta sosiaalisen median keinoja hyödyntäville, omatoimisille, help-
pokäyttöisille työkaluille. Mainosviestien jakamisessa keskeistä oli välittömyys, 
eli viestit pitää saada liikkeelle heti ja kohdentaa niistä kiinnostuneille. Tällai-
nen pikamainonta on nopeampaa kuin esimerkiksi mediatalon asiakaspalvelun 
aukioloaikoihin sidottu mainonta, arvioi tutkimustehtävän vetäjä, VTT:n Virpi 
Oksman. 

Adfeed-hankkeessa saatujen tulosten mukaan jopa puolet haastatelluista oli 
kiinnostunut paikan ja käyttötilanteen mukaan kohdennetuista mainoksista, 
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vaikka esimerkiksi mainonta verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa koetaan-
kin häiritseväksi. Merkityksellisyyden takia mainontaa pitäisi pystyä kohdenta-
maan, ja kuluttajien pitäisi voida valita häntä kulloinkin kiinnostavat brändit. 
Tämä edellyttää monipuolisempia profilointitapoja kuin nykyiset avainsanoihin 
perustuvat kohdentamisen ratkaisut. Lisäksi käyttäjien profiilien päivittämisen 
pitää olla mahdollisimman automaattista, sillä kuluttajat eivät ole valmiita näke-
mään vaivaa oman profilointinsa pitämiseksi ajan tasalla.  

Työ on jatkunut vuonna 2011 entistä tarkemmalla selvityksellä kuluttajien ja 
yritysten tarpeista. Konseptia on laajennettu paikkatiedon, lisätyn todellisuu-
den (AR, augmented reality) ja virtuaalisen mallintamisen tarjoamilla mahdol-
lisuuksilla. Hankkeessa ovat mukana Aamulehti, Otavamedia, Geniem, VTT ja 
Tampereen yliopiston CIRCMI-tutkimusyksikkö. Vuonna 2011 joukkoon liit-
tyi Alma Mediapartners. Seuraavassa esitellään Adfeed-hankkeessa vuonna 2010 
syntyneet kaksi tulosraporttia. 

NopeAlle tee-se-itse-MAiNNoNNAlle oN kysyNtää 

Raporttiin on koottu tulokset yhden projektissa syntyneen mainoskonseptin 
suunnittelun alkuvaiheista. Kyseessä on pk-yritysten tarpeisiin kehitetty, nopean 
ja yhteisöllisen verkkomainonnan konsepti. Tutkimuksessa kahdeksan pk-yrit-
täjää kokeili kehitettyyn konseptiin liittynyttä mainoksen jättämisen työkalua 
kehitystyön alkuvaiheessa, jotta saatiin realistisia arvioita palvelun sopivuudesta 
yrittäjäarkeen. Kuluttajien kyselyissä käytettiin puolestaan kuvitettuja tarinoita, 
skenaarioita, joiden avulla pyrittiin konkretisoimaan mahdollisten tulevaisuu-
den palvelujen käyttötilanteita sekä ruokkimaan mielikuvitusta tulevaisuuden 
mahdollisuuksista. Kuluttajakyselyn tulokset perustuvat 58 henkilön vastauksiin 
Aamulehden Facebook-sivun kyselylomakkeen kautta kesäkuussa 2010. 

Pk-yrittäjät näkivät sosiaalisen median käytön markkinoinnissa hyödylliseksi, 
vaikka heillä ei ollutkaan varsinaista systemaattista suunnitelmaa tai strategiaa 
sosiaalisen median hyödyntämiseksi mainonnassa. Sekä yrittäjät että kulutta-
jat pitivät heille esitellyn konseptin parhaana puolena nopeutta ja välittömyyttä, 
mikä mahdollistaa kuluttajille tiedonsaamisen nopeallakin aikataululla laadi-
tuista, esimerkiksi omien lähikauppojen tarjouksista, teatterilipuista tai ravinto-
loiden palveluista. 
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Esimerkki käyttöskenaariosta, jolla kuvattiin teatterilippujen markkinointia. Hyvänä nopean mainonnan kohteena pidettiin 
esimerkiksi myymättömistä teatterilipuista ilmoittamista. Sosiaalisen median välittömyyden ansiosta kaveriporukka voi ostaa liput 
lyhyelläkin varoitusajalla. Piirros: Minni Kanerva

Pk-yrittäjiä miellytti myös mainoksen edullinen hinta verrattuna esimerkiksi 
nykyisten bannerimainosten hintatasoon. Helppoja, tee-se-itse -mainostyökaluja 
pidettiin tervetulleina, mutta toisaalta tarvittaisiin tehokkaita työkaluja myös 
yrityksen maineen hallitsemiseksi sosiaalisessa mediassa. Kiireisessä yrittäjän 
arjessa asiakkaiden kommenttien seuraaminen ja niihin vastaaminen ei usein-
kaan ole mahdollista. 

Konseptisuunnittelun taustatietona raporttiin on koottu myös perustietoa mark-
kinoinnista sosiaalisessa mediassa ja sen riskeistä yrityksille. 

D1.3.1.1–2 Mainonta yhteisöllisessä mediassa: yrittäjien ja kuluttajien odotukset

rAportti sosiAAliseN MediAN MAHdollistAMistA pikAMAiNoNNAN koN-

septeistA 

Laajaan raporttiin on koottu tietoa pikamainontakonseptin kehittämisen vai-
heista ja sosiaalisen median vaikutuksista markkinointiin ja kaupankäyntiin. 
Raportin ensimmäisessä osassa tarkastellaan mobiililaitteisiin liittyviä käytettä-
vyys- ja suunnitteluperiaatteita sekä sitä miten, visuaalinen käytettävyys pitäisi 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.3.1.1_D1.3.1.2%20Kayttajavaatimukset,%20liiketoimintamallit%20ja%20mainonnan%20konseptit%20yhteisollisessa%20mediassa.pdf
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ottaa huomioon digitaalisen mainonnan suunnittelussa. Teoreettinen osio on 
mukana, koska visuaalinen suunnittelu korostuu pienikokoisilla näytöillä varus-
tetuilla mobiililaitteilla, ja osio täydentää eReading-hankkeessa tehtyä lukulait-
teita koskevaa tutkimusta sovellusten mobiilien käyttöliittymien suunnittelun 
osalta. 

Pääosa raportin aineistosta perustuu käyttötilanteiden tutkimukseen käyttöske-
naarioiden avulla. Niiden avulla fokusryhmille kuvailtiin tutkimuksen kohteena 
oleva markkinointitilanne, joita olivat mm. teatterilippujen ostaminen viime 
hetkellä ennen esitystä, antiikkiliikkeen mainonta ja autoton kaupunkitapah-
tuma. Näissä oli interaktiota, suosittelua, käyttötilanteeseen ja paikkaa liittyvää 
tietoa sekä kommentointimahdollisuuksia. 

Lisäksi suoritettiin verkkokysely, jonka osallistujat valittiin tekniikkapainottei-
sesta Muropaketti.fi-palvelusta, lastenhoitoasioihin keskittyvästä kaksplus.fi:stä 
ja elämäntyylejä korostavasta Ellit-palvelusta. Odotetusti mainontaan sosiaali-
sessa mediassa suhtauduttiin varauksella ja valikoivasti. Kulttuuritapahtumien 
mainostaminen sai kuitenkin osakseen positiivista ymmärrystä, ja esimerkiksi 
perheitä kiinnosti elintarvikemainonta, yli kuusikymppisiä puolestaan hyvin-
vointiin liittyvä mainonta. Eräs löydös oli, että mainostamisessa kannattaa käyt-
tää sosiaalisen median vakiintuneita tapoja, aina käyttöliittymän nappulan pai-
namista myöten, jotta palvelua osataan käyttää. 

Esimerkki mobiilipalveluun perustuvasta käyttöskenaariosta, jossa mainosten kohdentamisessa hyödynnetään käyttäjän 
sijaintia ja sosiaalista mediaa mainosviestien jakamisessa kavereille. Piirros: Minni Kanerva
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Pk-yritysten kanssa pilotoitiin pikamainontajärjestelmän esiversiota. Aamuleh-
den kahdeksan mainostaja-asiakasta teki kaikkiaan 20 mainosta kolmen viikon 
pilotointijakson aikana. Järjestelmää pidettiin kiinnostavana ja mainosten laa-
timinen oli helppoa, mutta yritykset jäivät kaipaamaan tilastotietoja mainosten 
vaikuttavuudesta: huomattiinko mainos ja avasiko käyttäjä mainoksen. 

Mainonnan ammattilaisten haastattelujen perusteella saatiin ristiriitaisia arvioita 
siitä, miten markkinointiviestintää tulevaisuudessa suunnitellaan, toteutetaan ja 
organisoidaan yrityksissä. Sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa 
vaatii uudenlaista yrityksen toimintojen, kampanjoiden ja mainonnan eri toi-
mijoiden integrointia. Osa ammattilaisista kuitenkin arvioi sosiaalisen median 
hajautuvan pienemmiksi yleisöiksi, kun taas osa arvioi keskitettyä mallia edus-
tavan Facebookin pitävän pintansa ja tuottavan alalle jopa uuden Facebook-eks-
perttien ammattiryhmän.

D1.3.1.3-4 Instant social media advertising in online media portals 

http://virtual.vtt.fi/virtual/nextmedia/Deliverables-2010/D1.3.1.3_D1.3.1.4%20AdFeed%20Instant%20social%20media%20advertising%20in%20online%20media%20portals.pdf
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